
 قياس المساحات على الخرائط

 

-من اهم الطرق المستخدمة فً قٌاس الخرائط هً :  

الطرق التخطٌطٌة-اوال  

الطرق االلٌة-ثانٌا  

 اوال :

 الطرق التخطٌطٌة وتشمل

طرٌقة المربعات-1  

طرٌقة الشرائح-2  

طرٌقة سمسون-3  

طرٌقة خطوط التحشٌة -4  

 

 

ة المربعاتطرٌق - - 

واسرع الطرق التخطٌطٌة تعد طرٌقة المربعات من اسهل  -

وهً عبارة عن تغطٌة الخرٌطة  المستخدمة فً قٌاس المسافات

بشبكة من المربعات المتساوٌة االبعاد ثم ٌتم احصاء المربعات 

الكاملة اما المربعات الناقصة فٌتم تقرٌبها ثم تضاف للمربعات 

الكاملة وٌمكن استخدام المعادلة االتٌة للحصول على المربعات التً 

 تشملها الخرٌطة 

 

 المساحة = المربعات الكاملة + المربعات الناقصة

                                           2  

 

 

 

          



 

 

مثال / احسب مساحة العراق من الخرٌطة اعاله علما ان مقٌاس رسم 

750000051الخرٌطة كما مثبت علٌها هو   

اوال : تمت تغطٌة الخرٌطة بمربعات متساوٌة االبعاد طول ضلع    الحل

سم 1المربع الواحد   

وعدد المربعات الناقصة   61لو حسبنا عدد المربعات الكاملة لوجدنا انها   

   36 

 وبتطبٌق القانون 61  +    36

                               2  

مربع 79=  

 

 

فً نحول السنتمترات ثانٌا :      

      الى كٌلومترمقٌاس رسم الخرٌطة 

كم 75=100000÷7500000  

على الطبٌعة  كم75سم = 1اي ان 

وبما ان طول ضلع المربع الواحد 

 ٌساوي اسم 

اذن مساحة المربع الواحد 

كم5625=75×75=
2  

على اعتبار ان مساحة المربع = طول 

نفسه× الضلع   

كم5625×79=اذن مساحة الخرٌطة
2

 

 

 

 



اوجد مساحة شبه الجزٌرة العربٌة اذا وجدت ان خرٌطتها قد قسمت مثال / 

ما ان مقٌاس الخرٌطة هو مربع ناقص عل 24مربع كامل و 22لى ا

3000000051 

                                                                        
 

 

كم300=100000÷30000000الحل   

كم300سم= 1اذن   

 المساحة = عدد المربعات الكاملة +    عدد المربعات الناقصة

                                                     2  

 

 

 

 المساحة=   22 +    24

                          2  

مربع 34= 12+ 22  

 

كم على اعتبار اننا قسمنا 300وبما ان طول ضلع المربع الواحد ٌساوي 

سم وبما ان السنتمتر 1ضلع المربع الواحد الخرٌطة الى مربعات طول 

كم بحسب مقٌاس رسم الخرٌطة300الواحد ٌساوي   

كم90000= 300× 300اذن مساحة المربع الواحد = 
2

 



 

مربع  34وبما ان الخرٌطة تضم   

كم3060000=    90000×   34اذن مساحة الخرٌطة = 
2

 

 

 

 طرٌقة الشرائح

فة فً هذه الطرٌ -

تقسم الخرٌطة بخطوط متوازٌة على ابعاد 

متساوٌة مقدارها ) م ( ثم ٌنصف ذلك 

الى قسمٌن متساوٌٌن ومن نقطة  (م)البعد  

التنصٌف نرسم خطوط متوازٌة مع 

الخطوط االصلٌة حتى تنتهً بالحدود 

,  1الخارجٌة للخرٌطة مثل ع

.....4,ع3,ع2ع  

ثم نحول كل خطٌن  -

طة التصنٌف متوازٌٌن الى مستطٌل من نق

عند الحدود الخارجٌة للخرٌطة وتكون 

مساحة الخرٌطة نتٌجة استخراج مساحة 

كل مستطٌل على حدة كما فً الشكل 

المجاور فلو اردنا هنا ان نحسب مساحة 

 قارة افرٌقٌا المجاورة  ذات المقٌاس 

8000000051 

 

( 10+ع9+ع8+ع7+ع6+ع5+ع4+ع3+ع2+ع1)ع ×ممساحة القارة =  

المستطٌالت وهنا تم تقسٌم المستطٌالت بعرض اسم لذلك فأن م م= عرض 

=1  

ٌعنً طول المستطٌل  1نقصد ب ع طول المستطٌالت على الخرٌطة ف ع

طول المستطٌل الثانً وهكذا 2االول و ع  



احة مس  2سم   47,5(= 2,2+6,2+7,1+8+8+4,3+3,6+3,7+2,8+1,6) ×1=

 الخرٌطة وبالرجوع الى مقٌاس رسم الخرٌطة

                                                                                          2كم800=100000÷80000000

                     

السماما كم على الطبٌعة 800اذن اسم على الخرٌطة =
2

 

كم 640000= 800×  800
2                                  

كم30400000=640000×   47,5
2  

 ارة افرٌفٌامساحة ق

 

 طرٌقة خطوط التحشٌة -

شكل عن  أليفً هذه  الطرٌقة ٌمكن استخدام المساحة الحقٌقة  -

طرٌق تغطٌته بعدد من االشكال الهندسٌة خاصة) المربع والمستطٌل 

 و المثلث (

الطرٌقتٌن  بإحدىثم حساب مساحته   

 

لهندسٌة تمس اتقسٌم مساحة الخرٌطة الى عدد من االشكال الطرٌقة االولى 

 رؤوسها الشكل من الداخل ثم نرجع الى القوانٌن الرٌاضٌة االتٌة :

 مساحة المستطٌل = الطول فً العرض

االرتفاع× مساحة متوازي االضالع =القاعدة   

 مساحة المربع = طول الضلع فً نفسه

عدة فً االرتفاعالقا½ مساحة المثلث القائم الزاوٌة =   

وبعد تطبٌق القوانٌن السابقة الستخراج مساحة كل شكل على حدة نجمع 

 النتائج ونحصل على المساحة الكلٌة 

 

ئذ بصورة حساب مساحته حٌنٌمكن فالشكل ٌنتهً بتعارٌج  كان  اما اذا

ثم منفردة وذلك بتقسٌم الخط الذي ٌكون قاعدة الشكل الى اقسام متساوٌة 

خطوط التحشٌة لتنتهً بالخط المنحنً ثم نحسب مساحة هذا نقسم اعمدة 

 الجزء من الخرٌطة بالقانون االتً

 

 طول القاعدة × مجموع اطوال خطوط التحشٌة

عدد خطوط التحشٌة                



 

 ثانٌا :الطرق االلٌة وتشمل

وهو عبارة عن جهاز ٌستخدم لقٌاس مساحة الخرائط  طرٌقة البالنومٌتر-1

خصوصا االراضً الزراعٌة  وٌتكون من 1000051اس الكبٌر ذات المقٌ

قرص معدنً ثقٌل ثابت ٌركب على جهاز القٌاس الذي ٌتكون من عدة 

اقراص وفً الجهاز ذراع طوٌل ٌتحرك حول القطعة المراد حساب 

كما فً الصورة ادناهمساحتها بصورة دائرٌة حول محٌطها   

 

 

 

 

 

 

 

 


