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  أساسيات رسم الخريطة-1 

 

 
 )1الشكل رقم(

 
 )2الشكل رقم  ( 
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 )2(و في الشكل رقم)1(ماذا تالحظ من خالل الخريطتين في الشكل رقم 

 أيهما أهم في نظرك و لماذا ؟
مبهمـة بينمـا الخريطـة      ) 1(     أالحظ أن الخريطتين للجزائر وأن الخريطة رقم        

 . على الظاهرة التي نريد دراستها بها أساسيات تمكننا من التعرف) 2(رقم
 و التـي      لتوفرها على األساسـيات   ) 2(    أهم خريطة في نظري هي الشكل رقم        

 :  تتلخص فيما يلي 
 :  كل خريطة تحتوى على عنوان تخبر القارئ بمضمونها مثل:عنوان الخريطة-1
 داخل إطار )العنوان (هالزراعة في الجزائر، أو السكان في إفريقيا، وتكون كتابت-

 . الخريطة أو خارجها
       

 
 

        
 
                  
 
 

 .   يمكن أن تقيد أساسيات الخريطة كما هو مبين في الرسم أعاله
 
 ظاهرة وبما أن الكثيـر مـن        نعادة معظم الخرائط توضح أكثر م     : دليل الخريطة -2

 اسـتخدام إنـه ال بـد مـن        مستعملي الخرائط ال يعرفون مدلول الرموز المستخدمة ف       
الخريطة بدليل يكون مفتاحا لتوضيح تلك الرموز أما الخريطة التي توضـح            ) إرفاق(

 .ظاهرة واحدة فنكتفي بعنوانها فقط
 

 العنوان 
 

 مفتاح الخريطة        مقياس الرسم          
 الخريطة

 

     مقياس الرسم         مفتاح                         
 العنوان  الخريطة  

العنوان  

العنوان  

العنوان  
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 كلم وإذا 60 تساوي   )أ، ب (:إذا كانت المسافة الحقيقية بين النقطتين     : مقياس الرسم -3
 . سم 3قسنا نفس المسافة على الخريطة وجدناها تساوي 

 ماذا تستنتج؟ 
 كلـم   60 سم على الخريطة نظريا بمـسافة        3الخريطة رسمت بمقياس يمثل فيها          

النسبة بين األبعـاد النظريـة ومـا     على الطبيعة أي أن مقياس الرسم يمثل العالقة أو      
 /سـم 3 كلم وبتحويل مقام الكسر يصبح       60 / سم 3يقابلها على الطبيعة فتكتب بالشكل    

 . 2000000 /1 البسط ومقام الكسر يصبح المقياسوباختزال سم6000000
 :  يكتب المقياس على صورة:أنواع المقاييس

 . كلم ويسمى بالمقياس الكتابي20 سم لكل 1- أ
 .ويسمى بالمقياس الخطي  م1000     0     1    2      3  كلم -ب
 .ويسمى بالمقياس البياني1/100000-ج
 

يق في جميع االتجاهات بسبب كرويـة األرض        مقياس رسم الخرائط غير دق    : مالحظة
وعدم انبساطها كسطح الورقة، ويتضح نقصان الدقة في مقياس الرسم بالنسبة للخرائط            
الصغيرة المقياس أي التي تمثل مساحات شاسعة من سطح األرض بينما تزداد الدقـة              
في الخرائط المرسومة بمقاييس كبيرة أي التي تمثل مساحات محـدودة مـن سـطح               

 .ألرض وهكذا اتخذت المقاييس أساسا لتصنيف الخرائطا
 

 كيف نميز بين خريطة مرسومة بمقياس صغير وأخرى بمقياس كبير؟ 
هـي خـرائط ذات مقيـاس صـغير يبـدأ عـادة مـن             ) المليونية(الخرائط العالمية   

 . 1/6000000، 4000000 /2000000،1 /1فأصغر مثل1/1000000
 .ائط األطالس، خريطة قارة خر،تستخدم في رسم خريطة العالم

 :من خصائصها تبرز 
 .الصورة اإلجمالية لسطح األرض-
                .شكل القارات-
 .الحدود السياسية-
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تمثل المدن واألنهار والحدود برموز خاصة مثل الدوائر الخطوط السميكة الخطـوط            -
بوغرافيـة  وخريطة طو) مقايس صغير(المتقطعة ويمكن أن نميز بين خريطة األطلس   

 : فيما يلي )  مقياس كبير(
 وهـذا   1/1000000 يظهر من خالل مقياس الرسم فهو يقل عن          :االختالف األول -

 /1التصغير يتطلب إهمال الكثير من التفاصيل في خرائط األطالس فإذا قلنا المقيـاس            
 كلم على الطبيعة إذا     1000 سم على الخريطة يمثل      1 فهذا يعني أن     100000000

 سـم   1 هذه المسافة يستحيل إظهار كل التفاصيل حيث تختفي على مسافة            على طول 
 .  ومن ثمة تقل الدقة

 ستنتج من خالل المقاييس السابقة ؟نماذا 
 والعكس صحيح أي كلما صـغر مقـام         الحجمالحظ انه كلما كبر مقام الكسر صغر        ن 

 . الحجم الكسر كبر 
 

ي أكثر استعماال في خرائط األطـالس       يظهر في استعمال األلوان فه    : االختالف الثاني 
فيستعمل اللون األخضر بأنواعه للداللة على األراضي المنخفضة واللون البني بأنواعه           

 .للداللة على األراضي المرتفعة
 

يتمثل في مسقط الخريطة فاتساع مساحة الخرائط عند تمثيلها علـى           : االختالف الثالث 
 به المسقط فـي معالجتـه       مذا ما يقو  خريطة مستوية تطرح مشكلة تقوس األرض وه      

للتقوس بينما هذا التقوس غير مهم نسبيا في الخرائط الطبوغرافية محدودة المـساحة             
 ). الخطوط الكنتورية(والتي تظهر تقوس األرض بواسطة منحنيات التسوية 

 
 هل يمكنك تصغير وتكبير خريطة؟ : تكبير وتصغير الخرائط

 : عملية وتتمثل فيهناك عدة طرق تستخدم في هذه ال
 التصوير الفتوغرافي -
  البنتوغرافجهاز -
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 ليست عالية   ا   وهي أبسط الطرق ال تتطلب إمكانات كبيرة إال أنه         :طريقة المربعات  -
 : الدقة وتتلخص في

باستخدام ورق كالك   ) يمكن رسمها (تغطية الخريطة األصلية بشبكة من المربعات       -1
 .أو برسم الشبكة تثبت على الخريطة

 تحدد نسبة التصغير أو التكبير بناءا على أبعاد ورقة الرسم المتوفرة -2
ترسم شبكة مماثلة للشبكة األصلية وطبقا لنسبة التكبير والتصغير المختـارة ننقـل    -3

  )14ص( التفاصيل بدقة على الخريطة الجديدة أنظر شكل
ا إلى النـصف     فإن تصغيره  ،سم0.5إذا كان طول ضلع المربع في الخريطة األصلية         

سم وعند تكبيرها إلى الضعف يصبح طـول ضـلع          0.25يصبح طول ضلع المربع     
 :التالي سم كما هو موضح في الشكل 1المربع

 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

  م 100سم يمثل 1، و" أ" كلم على الخريطة100 سم  يمثل 1 إذا كان 
   وما هو تصنيفها؟ )ب( و ) أ( ما هو مقياس رسم كل خريطة" ب"على الخريطة
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 "أ "  على الخريطة :الحل
  كلم 100       سم             1
أي أن ) بتحويل مقـام الكـسر إلـى سـم    (سم 00000001       سم                  1

   : المقياس هو
 . فهي خريطة عالمية1/10000000=10000000/ سم 1   
إنها تمثـل   ) ل خرائط األطالس  مث( :مرسومة بمقياس رسم صغير   ) أ   ( الخريطة :ن إذ

 .مساحات شاسعة من سطح األرض
  :  " ب" على الخريطة
                      

  م 100        سم             1
 )بتحويل مقام الكسر إلى سم(سم 00001         سم            1

  .10000/ 1=سم10000 /سم1 المقياس: أي أن
تمثل مـساحة    (ياس رسم كبير فهي خريطة تفصيلية     مرسومة بمق )ب  ( الخريطة   :إذن

 .    )صغيرة ومحددة على سطح األرض
 

 :تطبيقات عملية على المقاييس
 سم على   3 )و ب   أ (إذا كانت المسافة بين النقطتين    : قياس المسافات على الخرائط    -

 .فما هي المسافة الحقيقية على الطبيعة  1000000 /1خريطة مرسومة بمقياس
 1000000 /1ما إن مقياس رسم الخريطةب: الحل
 : سم أي أن1000000سم             1إذن 

 ) بعد التحويل ( كلم 01سم              1
 سم              س3

  كلم 30=كلم 10× سم 3/سم1= س : إذن 
  كلم 30تكون المسافة الحقيقية بين النقطتين 
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 :  طرق أهمها تستخدم عدة:قياس المساحات على الخرائط-2
طرق تخطيطية عبارة عن رسوم بيانية خاصة تطبق على المساحة المـراد قيـاس               -

 .مساحتها 
 : تتمثل في :  قتصر على الطريقة األولىنطرق آلية تستخدم بعض اآلالت س -
 
 تتلخص في : طريقة المربعات-أ
 تغطية المساحة المراد قياسها بشبكة من المربعات -
 ات الكاملةإحصاء عدد المربع -
تطبق طريقة الحذف واإلضافة إلحداث التوازن في       (إحصاء عدد المربعات الناقصة      -

 )عدد المربعات الكاملة التي تغطي الشكل
 المربعات فنحصل على مـساحة       مساحات حساب مساحة المربع الواحد، ثم مجموع     -

 ) بتوظيف مقياس الرسم(الشكل على الخريطة 
 

 طبقت شبكة من المربعات أحصي      200000 /1مقياس على خريطة مرسومة ب    :مثال
 . مربع30

 . سم 1= أحسب مساحة هذه الخريطة مع العلم أن طول ضلع المربع 
  :  هذا يعني أن200000 /1 بما أن الخريطة مرسومة بالمقياس:الحل

 : سم أي أن 200000   سم             1
= ع المربـع علـى األرض       إذن طول ضل  ) على األرض ( كلم  2   سم                        1
 .كلم 2
 2كلم4=كلم  2×  كلم 2=المربع  فتكون مساحة 

  2كلم 120 =30× 2 كلم4= إذا مجموع مساحة المربعات 
 

  1/100000كم تكون مساحة هذا الشكل إذا كان مقياس رسم الخريطة : مثال آخر
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    هذا يعني  100000 /1بما أن الخريطة مرسومة بالمقياس: الحل
  على الطبيعة سم100000 يقابلهسم   1عني أن  هذا ي

 .) على األرض( كلم 1= على الخريطة سم1: أي أن  
 1=المربـع     مساحة  تبعا لذلك    فتكون كلم1= طول ضلع المربع على األرض       : إذن
 .2كلم1=كلم  1× كلم 
 .2كلم 30 =30× 2 كلم1=  مجموع مساحة المربعات : نإذ
 

 سـم و    4هي عبارة عن مربعات طول ضلع كل مربـع          ابتكرها بالك و  : شبكة النقط 
ستخدم في قياس المساحات بالهكتار، تطبق على مقـاييس رسـم           ت نقطة   100يحوي  
  .1/250000، 1/25000، 2500 /1معينة

  هـ0.01= تكون قيمة النقطة 2500 /1إذا رسمت الخريطة بمقياس
 

 . هـ1=  تكون قيمة النقطة25000 /1إذا رسمت الخريطة بمقياس
 .هـ100= كون قيمة النقطة 1/250000إذا رسمت الخريطة بمقياس 

 الحظ على المقاييس وقيم النقطة في كل مقياس؟ تماذا 
 .مرة 100 مرات فتضاعفت قيمة النقطة 10قام الكسر الثاني تضاعف أالحظ أن م

مـرة بالنـسبة    100 مرات فتضاعفت قيمة النقطـة       10مقام الكسر الثالث تضاعف     
 .ثانيللمقياس ال

 مرات تضاعفت   10ـكلما تضاعف مقام المقياس ب    :يمكن استنتاج القاعدة التالية      : إذن
 .مرة 100قيمة النقطة بـ

 .نطبق شبكة النقط على الشكل المراد قياس مساحته
  .نحسب عدد النقط 

  .نضرب عدد النقط في قيمة النقطة حسب المقياس -
 
 نقاط  10نا شبكة النقط فأحصينا      طبق 25000 /1 على خريطة مرسومة بمقياس    :مثال

 احسب مساحة هذا الشكل؟ 
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 25000 /1بما أن الخريطة مرسومة بالمقياس: الحل
 . هـ 1=  قيمة النقطة :  إذن

 . هـ10= 10× هـ1=تكون مساحة الشكل 
 ماذا لو أن الخريطة مرسومة بغير هذه المقاييس الثالثة؟ : لكن السؤال المطروح هو 

 
/ 1 الشكل الـسابق إذا كانـت الخريطـة مرسـومة بالمقيـاس             أحسب مساحة  : مثال

 :  نتبع الخطوات التالية100000
  .نفترض أن الخريطة هذه مرسومة بأحد المقاييس الثالثة-1
  .نحسب المساحة المفترضة-2
المساحة المفترضة في مربع النسبة بين المقياسين       : نحسب المساحة الحقيقية كالتالي   -3

 . 10=  النقط فالمثال السابق عدد
  حيث قيمة 25000 /1 نفترض أن الخريطة مرسومة بمقياس : إذن

 .هـ1= النقطة 
 هـ10= تكون المساحة المفترضة 

 :ن إذ

(×  هـ10=  المساحة الحقيقة
100000

1
25000

1

( 2  

   2 )100 /1×1/25( هـ 10=
  2)4(  هـ10=
  16×  هـ 10=

 . هـ160=لحقيقية المساحة ا
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  سم 4                                                       سم 4   

  سم4   سم 4 
 


