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 الجغرافيا العملية:  الموضوع
 التقويم

 
 أسئلة التصحيح الذاتي* 

 
    ا شبكة مربعات على خريطة صماء للجزائر مرسومة بمقياس قنطب-1
 وطـول   20        والناقصة   50ات الكاملة    فإذا كان عدد المربع    1/20000000 

 . سم1ضلع المربع 
 .فاحسب بالتقريب مساحة الجزائر -
طبقنا شبكة النقط   1/10000000وعلى خريطة أخرى للجزائر مرسومة بمقياس       -2

 . نقطة15فاحصينا 
 .سم1 احسب مساحة الجزائر بالتقريب مع العلم أن طول ضلع المربع  -
 : بسيطا معتمدا على المعطيات اآلتية مسقطا اسطوانيا أنشء-3

 الفاصل بـين خطـوط      250000000 /1= سم مقياس الرسم   6370=نقطة األرض   
 .0 15= الطول والعرض 

 اسـتنتج   0 10ودرجة االنحدار   ) م20(إذا كان الفارق الرأسي بين المنحنيات ثابتا        -4
 .  العالقة بين المسافة األفقية ودرجة االنحدار
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 التصحيح الذاتي  أجوبة
 

  50=عدد المربعات الكاملة 
 20= عدد المربعات الناقصة 

 نستخدم طريقة الحذف واإلضافة أو معدل عام بـين المربعـات الناقـصة إلحـداث            
 . مربعا كامال60 =50 + 10، 10 =2/20: التوازن

 . 1/20000000  سم، والمقياس 1 بما أن طول ضلع المربع 
 ) بعد التحويل (  كلم 200     سم          1ن  تبعا للمقياس فإ:إذن

مـساحة  .  كلـم  200×  كلم   200 سم                1× سم1مساحة المربع على الخريطة     
 2 كلم40000              2 سم1= المربع على الطبيعة

  60 × 2 كلم40000=  مساحة مجموع المربعات 
 2 كلم2400000=   مساحة الخريطة بالتقريب 

 .هـ 1=  حيث قيمة النقطة 25000 /1 الخريطة مرسومة بالمقياس: أننفرض  -2
  . هـ60  =60× هـ 1= المساحة المفترضة :إذن 

 مربع النسبة بين المقياسين × المساحة المفترضة= المساحة الحقيقية 

( هـ 15=

10000000
1

25000
1

( 2  

 2)1/10000000× 25000/ 1 ( هـ15=
  2 )4000( × هـ15=
 )16000000( هـ 15=
 ).بعد التحويل (2 كلم2400000=  هـ 240000000=
طول دائرة االسـتواء وبمـا أن       = نرسم شبكة من المربعات داخل مستطيل طوله        -3

 دائرة االستواء هي محيط أكبر دائرة على سطح األرض 
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 :  نق وبالتعويض π 2= إذن محيط الدائرة 
  كلم 6370 × 3,14 × 2=                    

  كلم 40000=                    
 : كلم وباستخدام مقياس الرسم فإن 40000:  طول اإلطار على الطبيعة:إذن
 ) بعد التحويل( كلم 2500         سم          1

  كلم 40000        س ؟           
  كلم 40000× سم 1=    س :إذن

 كلم  2500              
  سم 16=       

 .)  سم16طول المستطيل (يصبح طول اإلطار 
= وبما أن خط الطول الرئيسي يقسم األرض إلى قسمين متساويين فإن عرض اإلطار              

 . 20000= كلم  2/40000
  :وتبعا للمقياس فإن

 ) بعد التحويل( كلم 2500          سم          1
 كلم    20000         ع ؟           

  كلم 20000× سم 1=   ع: إذن
  كلم 2500              

  سم 8) = المستطيل( سم فيكون عرض اإلطار 8=ع  :  إذن
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 :مالحظة

 .) خط االستواء(طول اإلطار يصبح عرض المستطيل  
 .) الطول الرئيسي(عرض اإلطار يصبح طول خط الطول 

 
م ثم مجموعة من الخطوط المتعامدة على        س 8 سم وعرض    16نرسم مستطيل بطول    

 بين كل خط وآخر فتصبح الشبكة       0 15بفارق  ) عرض المستطيل (طول خط االستواء    
 جاهزة لرسم باقي التفاصيل أنظر الشكل 

 نطبق في   °10م ودرجة االنحدار    20= بما أن الفارق الرأسي بين المنحنيات ثابتا        -4
     60× فارق الرأسي ال= المسافة األفقية : المعادلة اآلتية

               درجة االنحدار 
  م 120 = 60×  م20   = 

                   10 
 

  م 200 = 60×  م20  : فإن  6  =إذا كانت درجة االنحدار 
                                         6 

  م 300 = 60×  م20  : فإن  4= إذا كانت درجة االنحدار
                                        4 

  م 400 = 60×  م20  :فإن   3= إذا كانت درجة االنحدار
                                         3 

 ماذا تالحظ ؟
 العالقة بين درجة االنحدار والمسافة األفقية عالقة عكسية عندما يكون الفارق   

ألفقية تكبر كلما صغرت درجة االنحدار والعكس الرأسي بين المنحنيات ثابتا فالمسافة ا
 . صحيح

 
 


