
 المحاضرة السادسة 

 

: من المقاييس الخطية التي ترسم عمى الخريطة المقياس المقارن     
بحيث تقيس احدى مسافات الخط الى وحدات تقرا بالكيمومترات والجية 
االخرى تقرا باالميال والغرض االساسي من ىذا النوع من القاييس ىو قياس 

 البعض. المسافات بكل وحدة قياسية ومقارنتيا مع بعضيا

المطموب رسم مقياسيا المقارن  000 000: 1مثال/ خريطة مقياس رسميا 
 والميل البري.( من وحدات الكيمومتر 0)بحيث يقرا 

    000 000: 1الحل/ الخريطة مقياس رسميا  

 ان ىذا المقياس بالسنتيمترات  لو اعتبرنا

الى كيمومترات من خالل تقسيميا عمى    000 000: 1اذن نحول 
100000 

 كم 0= 100000÷ 00000

 لو اعتبرنا ان ىذا المقياس بالبوصات . و   كم 0سم يساوي 1اذن كل 

 03300ميا عمى يالى اميال من خالل تقس 000000اذن نحول 

000000÷03300 =9.4 

 

 



 

  ميل  9.4بوصة تساوي  1اذن 

ميل لكن لو رجعنا الى السؤال سنجد انو  9.4بوصة تساوي  1ىنا ان  
من وحدات  (0يقرا المقياس المقارن )اشترط عمينا بأن انو  ينص عمى

 البري .ايضا من وحدات الميل  0و الكيمومترات 

السنتمترات  بالنسبة الى الكيمومترات ليس ىناك مشكمة الن بعد ان حولنا
كم وبذلك تحقق الجزء االول من مطمب  (0النتيجة )كانت يمومترات الى ك

 السؤال. 

لبوصات الى اميال كانت الكن الجزء الثاني لم يتحقق الن بعد تحويل 
اميال مثل ما ينص منطوق  (0ميل وليس ) 9.4النتيجة كل بوصة تساوي 

 سوف نعمل ماياتي: والالسؤال 

  9.4بوصة  =   1

 0س     =      

 الطرفين بالوسطىينومن خالل ضرب 

 

   س=

   
  = 

   
   =0.03 

 اميال 0= 0.03    

 



 

سنتمترات ومن االسفل الى  ىلابعد ذلك نرسم خط نقسمو من االعمى 
 بوصات كما في الخط ادناه.

 
 

 

 كم  0االعمى الى سنتمترات كل سنتمتر واحد يساوي  اذن قسمنا الخط من

من البوصة اي ما يعادل تقريبا نصف البوصة  0.03اما من االسفل فكل 
 ( اميال  0تساوي )

الى مقياس مقارن بحيث يقرا  000000/ 1مثال / حول المقياس الكسري 
 ( من وحدات الكيمومترات والميل البري.0)

 كم0= 100000÷  000000

 بوصة11=  03300÷  000000

 ميل 11بوصة  = 1بما ان 

 ميل 0س   =       

 



   اذن س=

  
  = 

  
   =0.03 

 اميال  0من البوصة تساوي   0.03اذن كل 

 

 
 

 الى مقياس مقارن  400000/ 1مثال/ حول المقياس 

 كم 4=  100000÷    400000

400000    ÷03300  =0.3  

الن منطوق السؤال  لم يشترط عمينا ان نرسم خط  ونمثل عميو مباشرة 
 . الكم والميل عمى المقياس متشابية كما في المثالين السابقينتكون وحدات 

( كم وعمى اسفل الخط 4مثمنا عمى الخط السنتمترات وكل سم يساوي )
 ميل 0.3مثمنا البوصات وجعمنا كل بوصة واحدة تساوي 

 



 

 

 الى مقياس مقارن  200000/ 1مثال  اخر/ حول المقياس الكسري 

ىنا ايضا لم يشترط عمينا في السؤال ان تكون وحدات الحل/ 
 الكيمومترات    والميل متشابية. 

 ( كم 2= ) 100000÷   200000

 ( اميال3= ) 03300÷    200000

 كم 2اذن كل سم =  

 ( اميال3وكل بوصة = )

 نمثل  ذلك عمى خط 

 

 


