
 

 

 

 الخرائط الرومانية

بعد اظمحالل اإلمبراطورية االغريقية جاء الرومان واسسوا امراطوريتهم الواسعة  وبالرغم من  

ئط التي بدأها وطورها االغريق ،بل نجدهم عدوا بالخرائط توسعهم فقد اهملوا النةاحي العلمية للخر

الى الوراء اذ اخذوا يصورون العالم كما صوره البابليون والصينيون واوائل االغريق عل شكل 

قرص جعلوا روما مركزا له ،كما اهملوا خطوط الطول و دوائر العرض،ومن اشهر خرائطهم 

الصين وروسيا على شكل أقاليم هامشية صغيرة تحيط المستديرة خريطة العالم التي صورت الهند و

باالمبراطورية الرومانية ،كما صنع الرومان الخرائط التخطيطية او البيانية للطرق التي كانت 

تتفرع من العاصمة )روما ( الى مختلف انحاء اإلمبراطورية ذاكرين عليها  المسافات كما هو 

رجع الى القرن الثالث الميالدي والمعروفة بلوحة  )بو الحال في الخريطة التي عثر عليها والتي ت

قدم وعرضها قدما واحد  12تنجر ( والتي يبلغ طولها   

 

س :علل لم يكن للرومان بصمات واضحة في تطور علم الخرائط بل يمكن القول انهم عادوا بها 

؟ الى الوراء  

؟ ما هي اشهر الخرائط الرومانية القديمة اذكها ،ثم اوصفهاس :   

 

التي تخص أنواع الخرائط المطلوب منكم قرائتها بشكل جيد  ةاعزائي الطلبة ادناه المحاضرة الثاني

 ومن ثم اإلجابة عن األسئلة االتية التي تتعلق بها

 

 س : عدد أسس تصنيف الخرائط 

 س : صنف الخرائط على أساس مساقطها

 س : عرف الخرائط التي تحقق خاصية تساوي االبعاد 

الخرائط التي تحقق خاصية صحة االتجاه  س:  عرف  

 س : عرف الخرائط التي تحقق خاصية تساوي المساحات

 س : صنف الخرائط على أساس مقياس الرسم المستخدم فيها 

 س : عرف الخرائط العامة 

 س : عرف الخرائط الطبوغرافية



: ماهي فوائد الخرائط الطبوغرافية  س  

ا سميت بهذا االسمس : عرف الخرائط التفصيلية ولماذ  

 س : عرف خرائط فك الزمام وما هو الفرق بينها وبين خرائط تفريد المدن

 س : عرف خرائط تفريد المدن 

 س : صنف الخرائط على أساس ما توضحه من ظواهر

 س : عرف الخرائط الطبيعية واعط امثلة عنها 

 س : عرف خرائط السطح

 س : عرف خرائط المناخ

عرف خرائط التربة س :  

 س : عرف الخرائط البشرية واعط امثلة عنها 

 س : عرف الخرائط النوعية واعط امثلة عنها 

واعط امثلة عنهاالكمية س : عرف الخرائط   

  

 

 مالحظة مهمة جدا 

لم تصلني من قبل أي طالب منكم إجابات عن األسئلة التي تم طرحها في المحاضرة األولى ان 

اجاباتكم عل األسئلة التي يتم طرحها في كل محاضرة هو ما سيعتمد عليه في منح درجات السعي 

انتم  كالسنوي الن االلتحاق بهذه الصفوف والتفاعل مع األستاذ هي الطريقة الوحيدة المتاحة حاليا لذل

مجبرين على اإلجابة على هذه األسئلة ورفعها هنا على الكالس روم وبحسب  التوجيهات التي وردت 

 الينا ....

















 


