
ػبده مبظٌ جبصٌ. ً  

 



 ) ٕ٘ ٍشزشك ػبٍو ٗج٘د ٍخزيفِٞ ٍقذاسِٝ ثِٞ اىَقبسّخ رزطيت

 مبُ ٗارا (اىط٘ه ٗحذح) فٖ٘ ىيط٘ه مبُ فأرا (اىقٞبس ٗحذح

 قٞبس ٗحذح ٍِ أمثش ى٘ج٘د ٗثبىْظش (ٍضبحخ ٗحذح) فٖ٘ ىيضطح

 رضزخذً .دائَب   اىَضزخذٍخ اى٘حذح اصٌ رمش اىضشٗسٛ ٍِ فأّٔ

 ثٌ اىزاٗٝخ ٍٗقذاس اىط٘ه ػِ ىيزؼجٞش اىَضبحخ فٜ اىقٞبس ٗحذاد

 اى٘حذاد ٍٗنؼجبد ثَشثؼبد ػْٖب ٝؼجش اىزٜ ٗاىحجً٘ اىَضبحبد

 شٞ٘ػب   االمثش اىْظبٍِٞ أُ ّجذ اىحبضش اى٘قذ فٜ .اىَضزؼَيخ

 ػيٚ اىثبّٜ رفضٞو ٍغ اىَزشٛ ٗاىْظبً االّنيٞزٛ اىْظبً َٕب

  ٗصٖ٘ىزٔ ىيَضبػفبد أصبصب   اىؼششٛ اىْظبً أػزَبدٓ ثضجت االٗه

اىؼيَٜ ٗأصبصٔ                                                                
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 ٗر٘جذ اىٞبسدح ٕٜ االّنيٞزٛ اىْظبً فٜ االصبصٜ اىط٘ه ٗحذح

 أصبصب   ٍٗنؼجبرٖب ٍشثؼبرٖب ٍِ ٝزخز اى٘حذح ىٖزٓ ٍٗضبػفبد أجزاء

                                                                  .اىحجً٘ ىقٞبس

ٝبسدح 1760= اىَٞو                           

ٝبسدح = 3قذً   اىقذً = 12أّج )ث٘صخ(   االّج = 2.54 صٌ أٍب 

 (°) ىٖب ٗٝشٍز اىذسجخ فٖٜ االّنيٞزٛ ثبىْظبً اىزٗاٝب قٞبس ٗحذاد

 أٗ قضَب   °360 اىٚ ٍٗشمزٕب ّقطخ ٍِ اىذائشح رقضٌٞ ٍِ ّبرجخ ٕٜٗ

 دقٞقخ ٗمو (ˊ ) ٗسٍزٕب دقٞقخ 60 اىٚ رقضٌ دسجخ ٗمو دسجخ

 اىْظبً اىزقضٌٞ ٕزا ػيٚ ٗٝطيق (˝) ٗسٍزٕب بّٞخث 60 ػيٚ رحز٘ٛ

                                                                          .اىضزْٜٞ
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ٕٜٗ ٗحذح اىط٘ه االصبس فٞٔ ( اىْظبً اىؼيَٜ)ٗٝضَٚ أٝضب  

ٕٜ اىَزش اىزٛ أقشرٔ ر٘صٞبد ىجْخ فٜ االمبدَٝٞخ اىفشّضٞخ ػبً 

1791 ً .  

صْزَزش 100= ٍزش              ٍزش  1000= مٞي٘ ٍزش   

ٍبٝنشٍٗزش  1000= ٍيٌ                    ٍيٌ  10= صْزَزش    

  ً ٕ٘ ٗحذح قٞبس اىط٘ه          2ً  ٕٗ٘ ٗحذح قٞبس اىَضبحخ

  3ً  ٗحذح قٞبس اىحجٌ
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  2ً 2500= دٌّٗ            2ً 10000= ٕنزبس  
        2ً 4200= فذاُ                2ً 100= أٗىل    

    

ٗأصبصٔ أٍب قٞبس اىزٗاٝب ثبىْظبً اىَزشٛ فٞنُ٘ ثبىْظبً اىَئ٘ٛ 
اىذسجخ  اىَئ٘ٝخ اىْبرجخ ٍِ رقضٌٞ اىذائشح ٍِ ّقطخ ٍشمزٕب اىٚ 

دسجخ ٍئ٘ٝخ ٗٝشٍز ىٖب                                         400   
                                                       

 ٝشٍز  ىٖب ٝشٍز ٍئ٘ٝخ دقٞقخ 100 اىٚ رْقضٌ ٍئ٘ٝخ دسجخ ٗمو
                                                                           ىٖب
ٍئ٘ٝخ ٝشٍز ىٖب  ثبّٞخ 100أخزصبسا  ٗاىزٜ ثذٗسٕب رْقضٌ اىٚ   

أخزصبسا          

g 

c 

cc 
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 اىٚ اىخبسطخ ػيٚ ّقطزِٞ ثِٞ اىَ٘ج٘دح اىَضبفخ ّضجخ ٕ٘

 ٝنجش حٞث االسض ػيٚ اىْقطزِٞ ٕبرِٞ ثِٞ االفقٞخ اىَضبفخ

 ػيٚ سصَٖب اىَطي٘ة اىَضبحخ صغشد ميَب اىشصٌ ٍقٞبس

 ٕٗزا 1000 / 1 اىَقٞبس ٍِ أمجش 100 / 1 فبىَقٞبس اىخبسطخ

 ٍقٞبس ٍقذاس    ٗٝحذد ٕٗنزا 5000 / 1 ٍِ امجش اىَقٞبس

                                          :اىخبسطخ ثشصٌ اىجذأ قجو اىشصٌ

                                   

اىجؼذ ػيٚ االسض/ اىجؼذ ػيٚ اىخبسطخ = ٍقٞبس اىشصٌ   

:ٗرْقضٌ ٍقبٝٞش اىشصٌ اىٚ االّ٘اع االرٞخ  
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                  -:االرٞزِٞ اىصٞغزِٞ ثأحذٙ اىْ٘ع ٕزا ػِ ٗٝؼجش

 ٍقبٝٞش أمثش ٕٗ٘ اىجٞبّٜ اىنضش أٗ اىََثو اىنضش ٍقٞبس – أ

 ط٘ه ثِٞ ّضجخ ػِ ػجبسح ٕٗ٘ االصزؼَبه فٜ شٞ٘ػب   اىشصٌ

 ػيٚ اى٘حذح ّفش ٍِ ػذد ط٘ه اىٚ اىخشٝطخ ػيٚ ٗاحذح ٗحذح

                                         مضش ثشنو ػْٔ ٗٝؼجش االسض

              ٗٝنزت 100 / 1 اىشصٌ ٍقٞبس ىذْٝب مبُ فأرا أػزٞبدٛ

 اىٚ االسض ٍِ ٍضبفخ أٛ ٗىزح٘ٝو 100 / 1   أٗ   100 :1

 اىَضبحبد أٍب , اىشصٌ ثَقٞبس اىطجٞؼٜ ط٘ىٖب ٝضشة اىخبسطخ

                     .ثَنؼجٔ ٗاىحجً٘ اىشصٌ ٍقٞبس ثَشثغ فزضشة
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 ٗحجٌ 2ً  250 ٍٗضبحخ ً 250 ٍضبفخ اىطجٞؼخ ػيٚ ىذْٝب ٝ٘جذ

  / 1 سصٌ ثَقٞبس اىخبسطخ ػيٚ ثشصَٖب رقً٘ فنٞف 3ً 250

1000 .                                                                   

 اىحو

  1000/  1*  250= ً ػيٚ االسض  250اىَضبفخ 

.صٌ ػيٚ اىخبسطخ 25= ً  0.25=      

1000/  1*1000/  1*250= ػيٚ االسض  2ً 250اىَضبحخ   

ػيٚ اىخبسطخ 2صٌ 2.5=  2ً 0.00025=      
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= االسض ػيٚ  3ً 250حجٌ   

250  *1  /1000  *1  /1000  *1  /1000   =

. اىخبسطخ ػيٚ  3صٌ 0.25=   0.00000025  

أٍب ػْذ اىزح٘ه ٍِ اىخبسطخ اىٚ اىطجٞؼخ فزنُ٘ ػَيٞخ اىضشة 

نؼت ٍٗثَقي٘ة ٍقٞبس اىشصٌ ىيَضبفخ ٍٗشثغ ٍقي٘ثٔ ىيَضبحخ 

.ٍقي٘ثٔ اىحجً٘  
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سم  25000=  1/ 1000*  25= سم على الخارطة  25يعني مسافة   

وكذلك للمساحات , م على االرض ولنفس مقياس الرسم السابق 250= 

. والحجوم  
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( مقياس الكلمات) المقياس الكتابي  –ب   

يستعمل هذا المقياس للخرائط الجغرافية والجيلوجية ويعبر عنه بأحدى 

  -:الطريقتين 

جزء على الخارطة يعادل جزءاً او اجزاء على االرض لها وحدت  - 1

: قياس مختلفة عن تلك الموجودة على الخارطة كأن تكون  

1000:  1= سم  100* 10:  1= م  10: سم  1  

63360:  1=  12*  3*  1760* 1:  1= ميل  : أنج  1  

أجزاء على الخارطة تعادل جزءاً واحداً على االرض لها وحدة قياس  – 2

:مختلفة عن تلك الموجودة على الخارطة كأن تكون  
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سم  100000: سم  10= 100*1000* 1:  10= كيلومتر : سم  10  

  10560:  1=  12*  3*  1760*  1:  6= ميل : أنج  6

المرحلة االولى -قسم علوم التربة والموارد المائية   12 



 

 شنشا  جزٝال  

 ىحضِ االصغبء
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