
 مرحلة اولى –لم الخرائط عمادة -المحاضرة الرابعة  

 الى مقٌاس كسري  م  (022/ حول المقٌاس الكتابً سنتمتر واحد ٌساوي ) 1س

 الطبٌعة( متر على 022ٌساوي )على الخرٌطة  سم 1حسب هذا المقٌاس فان كل 

 الحل: 

  سم

   م
 

ل المقام الى وحدات مشابهة لوحدة البسط: لذا نحو في هذه الحالة كما ذكرنا سابقا البد من توحيد البسط والمقام 
  022بضربها في  م الى سنتمترات 022سوف نحول 

 سم 022الن المتر يساوي 

             022 × 022= 02222 

 مقياس الرسم هو              

     
 

وحدات قياس هي )كم ، م،  سم( في جميع االمثمة حولنا مقاييس كسرية ونسبية مستخدمين بذلك 
 اي )كيمومتر ، متر،  سنتمتر(

 متر0222 =كم 0

 سنتمتر 022 =م 0

 

وحدات اخرى هً  باستخدامكتابً الى كسري ونسبً لكن فٌما ٌلً امثلة تحوٌل مقٌاس رسم 

 المٌل واجزاءه

 بوصة( 63362 =)المٌل 

 سم( 0.5 =)البوصة 

 



 

 كسريات تساوي مٌل الى مقٌاس رسم بوص( 12مثال / حول المقٌاس الكتابً كل )

 بوصة على الخرٌطة تساوي مٌل على الطبٌعة  12الحل: وفقل لهذا المقٌاس فان كل 

اي ان    
   بوصة
  ميل

   

 مٌل 1بوصة تساوي  12اذا كانت 

 بوصة تساوي ؟ 1فان 

 بوصة  63362بما ان المٌل ٌساوي 

 اذن مقياس الرسم الكسري هو  6336=   02÷ 63362

    
   

 ( ميل الى مقياس نسبي0بوصة تساوي ) (8مثال : حول المقياس الكتابي كل )

اي ان المقٌاس 
  بوصة

 مٌل  
 مٌل على الطبٌعة(1بوصات على الخرٌطة تساوي  8)بمعنى ان كل   

 

 بوصة  63362ميل  يساوي  0بما ان        

وٌكتب انمقٍاس  ( بوصة عهى انطبٍعة0297بوصة تساوي )1اي ان كم  7902=8 ÷63362اذن 

 029791انىسبً 

 

 مٌل 1بوصة تساوي  (4كل)حول المقٌاس الكتابً  -مثال

 مٌل على الطبٌعة  1بوصة على الخرٌطة تساوي  (4بمعنى ان كل )

  بوصة

 مٌل
 

              63362 ÷ 4=05842 



المقٌاس هو   
  

     
 

 

 عهى انطبٍعةبوصة  18517اي كم بوصة تعادل 

 

 

 الى مقٌاس كسريامٌال  (4ساوي )ت/ حول المقٌاس الكتابً واحد بوصة  4مثال 

الحل: اي ان 
  بوصة

 امٌال
 

 

انى ( امٍال 1ال )نرا سوف وحول انبسط وانمقاو  ما بٍهانوحدات  ذكروا سابقا اوه البد مه توحٍد 

 بوصات

 بوصة  63362بما ان المٌل الواحد ٌساوي 

             4 × 63362=053442 

 اذن المقٌاس هو
  

      
 

 

 ( بوصة على الطبٌعة053442اي ان كل بوصة على الخرٌطة تعادل )

من نستنتج انه او نسبً  من خالل جمٌع االسئلة السابقة عن تحوٌل المقٌاس الكتابً الى مقٌاس كسري 

  1االفضل ان ٌكون البسط 

 


