
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الواجب لةأسئ+  ليصاا  أبوملخص 
  ـادة خـرائـط الـتـوزيـعـات الـجـغـرافـيـةمل
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  :تقسم الخرائط إلى قسمین ھما 
  خرائط عامة مثل خرائط األطالس والخرائط الطبوغرافیة  -                         
 خرائط التوزیعات -                         

 
  : من أسماء خرائط التوزیعات 

 عامةخرائط  - خرائط الطبوغرافیة   د -خرائط العنصر الواحد   ج -خرائط األطالس   ب -ا 
  

 :تستخدم خرائط التوزیعات الجغرافیة لتسجیل وتحلیل وتفسیر ظاھرات جغرافیة 
  بشریة  -٢                 طبیعیة    - ١           

  
  :أھمیة خرائط التوزیعات ما 
من وسیلة بیانیة تعرض علیھا نتائج الدراسات المیدانیة على شكل توزیعات وعالقات مكانیة ، فھي تمكن الباحث ھي 

 عرض مادتھ العلمیة بصورة واضحة 
  

 وتعتبر خرائط التوزیعات أداة تطبیقیة في مجاالت العمل المختلفة / علل 
 بسبب ارتباطھا في العدید من النواحي العلمیة والعملیة 

  
  :ھما تشتمل خرائط التوزیعات على محتویین 

ة المدروسة علیھا ، إضافة إلى ویتناول حدود المنطقة التي سیتم توزیع الظاھر : المحتوى العام -١
 المعالم األساسیة لتلك المنطقة ویعتبر 

   المحتوى العام لخریطة التوزیعات بمثابة الخلفیة                            
الخریطة وتسمى الخریطة بھا  الذي ھو موضوع الظاھرة التي یتم عرضھا على : المحتوى الخاص -٢

  .كتابة عنوانھا عند 
  

التي   Background Information عام لخریطة التوزیعات بمثابة الخلفیة المحتوى ال
 :سیتم توزیع الظاھرة بموجبھا ، ویتم ذلك من خالل عدة خطوات أھمھا 

 اختیار خریطة األساس   –أ 
 وضع إطار داخلي رفیع لخریطة التوزیعات  -ب 
 توقیع الظاھرات الجغرافیة الرئیسة  –ج 
 خریطة التوزیعات  تحدید مكان مفتاح –د 

 مقیاس الرسم       - ھـ 
  تحدید اتجاه الشمال إذا كانت الخریطة كبیرة المقیاس  –و  

 
 :یقصد بالمحتوى الخاص لخریطة التوزیعات 

 موضوع الظاھرة   
  

 أنواع خرائط التوزیعات 
  التصنیف على اساس شكل الظاھرة المطلوب عرضھا  -١
 ومات عن الظاھرة وھو االكثر انتشاراً التصنیف على اساس طبیعة المعل -٢
  

  :ھي التصنیف على اساس شكل الظاھرة المطلوب عرضھا 
 .الخرائط التي تعرض ظاھرة محدودة االنتشار وتسمى نقطیة  -أ         

 .خرائط تعرض ظاھرات خطیة االمتداد  –ب         
  .خرائط تعرض ظاھرات مساحیة االنتشار  -ج         

 
 :كل نوع من أنواع الخرائط الثالثة السابقة إلى قسمین  وینقسم    

  خرائط  توزیعات نوعیة أو غیر كمیة■            
  خرائط  توزیعات كمیة  ■            



 
  :التصنیف على اساس طبیعة المعلومات عن الظاھرة 

وع الظاھرة ، دون تقدیم أي ، تستخدم رموزا تشیر إلى ن) غیر كمیة ( خرائط  توزیعات نوعیة   - أ          
 . مدلول إحصائي أو رقمي 

  .خرائط  توزیعات كمیة تستخدم رموزا تشیر إلى كمیة الظاھرة أو قیمتھا  -ب         
  

 :خرائط نوعیة غیر كمیة على  اذكر أمثلة
  األجناس في العالم  -١
 الخریطة التي توضح توزیع أنماط الزراعة في أوربا  -٢
 دیان في آسیا  خریطة توزیع األ -٣
 خریطة التربة التي تبین توزیع أنواع الترب في مصر  -٤
 خریطة النباتات الطبیعیة في السعودیة  -٥
 خریطة نطاقات الفحم في الصین  -٦

  
في خرائط األراضي من المعلومات األساسیة التي تساعد في فھم الظاھرة الموزعة 

  :الحضریة والریفیة لخرائط التوزیعات النوعیھ ھي 
  د السیاسیة الحدو -١
 حدود الوحدات اإلداریة  -٢
 مواقع المدن  -٣
 خطوط النقل واألنھار الرئیسیة -٤

  
  على ماذا تعتمد الخرائط اإلحصائیة او التي تعرف بالكمیة ؟

 تعتمد في رسمھا على الخرائط  البیانات اإلحصائیة او العددیة
 

 ائط النوعیة غیر الكمیة أن تمثیل الخرائط الكمیة أكثر تعقیدا من  الخر //مـــالحـــظــــة
 

  :الوظیفة األساسیة للخریطة الكمیة اإلحصائیة ھي 
 ً  )كارتوجرافیاً ( اظھار اختالفات والفروق في الكمیات الممثلة خرائطیا

  
التي یستخدمھا الكارتوجرافي في تمثیل وصنع )البیانات ( تتنوع المادة اإلحصائیة 

   :ھي   -ات مصادر البیان –الخریطة وأھم تلك المصادر 
التعدادات المختلفة سواء كانت سكانیة أو زراعیة أو صناعیة ، أو من تقاریر اللجان 

والمؤسسات أو من إدارات اإلحصاء في الوزارات المختلفة ، أو من البیانات التي یجمعھا 
الباحث بنفسھ من خالل دراستھ المیدانیة ، وذلك بتصمیم استمارة أو الحصول علیھا من ھیئات 

 معینة أو من دراسات سابقة أو من النشرات الحكومیة والدولیة 
 

 على المصادر اإلحصائیة ؟) النوعیة(ھل تعتمد خرائط التوزیعات غیر الكمیة 
  ال  ال تعتمد

  
 :الرموز تنقسم إلى ثالثة أقسام رئیسیة وھي في خرائط التوزیعات 

  رموز الموضع ■                  
  موز الخط ر■                  
 رموز المساحة ■                  



 
 :إلى ثالثة أقسام رئیسة وھي ) النوعیة(یمكن تقسیم خرائط التوزیعات غیر الكمیة 

 .خرائط رموز الموضع النقطي غیر الكمیة  -١          
 .خرائط رموز الخط غیر الكمیة  - ٢         

 .الكمیة خرائط رموز التظلیل المساحي غیر  -٣         
  

 ما السمة التي تتصف بھا خرائط رموز الموضع النقطي غیر الكمیة ؟
ذات الموضع النقطي لتوضیحھ على تتفق في أن ھذه الظواھر تتسم وتستخدم الرموز  انھا

  الخریطة
 اذكر أمثلة تستخدم فیھا رموز الموضع النقطي غیر الكمیة ؟

  و الثروة المعدنیة في إقلیم أو قارة فالخریطة التي توضح توزیع إنتاج الحدید أ -١
الخریطة التي توضح توزیع الصناعات ، أو تلك التي توضح المحاصیل المزروعة في  -٢

 الدلتا 
التي توضح توزیع مكاتب البرید أو البرق أو المجمعات االستھالكیة أو محالت األقمشة  -٣

 والمالبس الجاھزة في مدینة اإلسكندریة 
 ن اآلثار في أسوان الخرائط التي توضح أماك -٤

  
ھناك ثالثة أنواع من الرموز ذات الموضع النقطي التي یمكن استخدامھا في ھذا النوع 

من الخرائط ، وإن اختلفت في أشكالھا إال أنھا تتفق جمیعاً في أسلوب رسمھا 
 :واستخدامھا ومدلولھا ، وھذه الرموز ھي 

  الرموز ذات الشكل الھندسي -١
 الرموز التصویریة -٢
 رموز الحروف األبجدیة أو األرقامخرائط  -٣

  
  :الرموز ذات الشكل الھندسي ھي 

مجموعة من األشكال الھندسیة الصغیرة مثل النقطة أو الدائرة أو المربع أو المثلث أو  
 المستطیل أو متوازي 

  
  :الرموز التصویریة ھي 

ً جداً في خرائط السیاحة والخر. تمثیل الظاھرة برسم صور صغیرة لھا  ائط المدرسیة مفیدا
 .والتعلیمیة 

  
  :خرائط رموز الحروف األبجدیة أو األرقام ھي 

عبارة عن وضع رموز في صورة حروف أبجدیة مكررة أو أرقام باللغة العربیة أو الالتینیة 
 فوق أماكن الظاھرة لتوضیح تركزھا وأماكن وجودھا 

 
  :ھي خرائط الخط غیر الكمیة 

، بینما یقتصر امتدادھا العرضي ما بین  االمتداد الطولي الكبیرالخرائط التي تمثل الظواھر ذات 
  سنتیمترات محدودة إلى بضعة مئات من األمتار ، مثل الحدود السیاسیة 

  : جمیع رموز الظواھر التالیة ال تمثل على خریطة التوزیعات  بنفس المقیاس  عدا /س 
  الطرق       -أ                

  ألنھار    ا  -ب               



  البحیرات        - ج               
  األجابھ الصحیحة=== <  الحدود السیاسیة -د               

 
    :ترسم خریطة الخطوط غیر الكمیة ما یلي عدا ) : س

  ظاھرة خطیة واحدة –أ              
  االجابة الصحیحة=== =<   خطوط التساوي - ب             

  تطور ظاھرة واحدة  –ج             
 عدد من الظواھر الخطیة  - د              

  
تكون خریطة التظلیل المساحي غیر  من خرائط التوزیعات غیر الكمیة مجموعات و

    : منھا الكمیة
   أي أنھا توضح ظاھرة واحدة  ، مثل نطاق زراعة األرز في دلتا نھر النیل :بسیطة  -١
او االقالیم الزراعیة في الدلتا مثل نطاق  أي ترسم خریطة إلیضاح النطاقات : مركبة -٢

  القمح او الذرة او الفاكھھ او القطن
  

كیفیة رسم خرائط التظلیل المساحي غیر الكمیة ، فھناك طریقتین شائعتین لتمثیل ھذا 
 : النوع من الخرائط ، وھما 

تعني كلمة  ) :الطریقة الكوروكروماتیة ( الكمیة أو النوعیة طریقة التظلیل المساحي غیر  -١
التظلیل المساحي أو المكاني ، فھذه الكلمة ما ھي إال اصطالح  Choro chromaticكوروكروماتیة 

  فیھا ستخدام الظالل أو األلوان غیر المتدرجةوی یوناني
باستخدام الرموز :  )یكماتیةالطریقة الكوروس( طریقة التوزیع المساحي بالرموز التصویریة  -٢

 .التصویریة المتكررة 
  

أنھ كلما كانت الخریطة التي تستخدم التظلیل المساحي ذات مقیاس كبیر كلما  //مـــالحــظـــة
 كانت دقیقة وتعطي حقائق أكثر دقة 

  
أھم الصعوبات التي تواجھ الكارتوجرافي عند عمل التظلیالت أو األلوان في الخرائط ما 

  ؟وكروماتیة الكور
 ھو تداخل الظل أو اللون وخاصة في مناطق االنتقال بین الظاھرات 

  
  :ھي وھناك أربع طرق یمكن توضیح التداخل أو االختالط بین الظاھرات الجغرافیة 

أن یكون التظلیل في المناطق االنتقالیة التي یظھر فیھا  :طریقة األصابع المتداخلة  -أ            
  اھرتین شكل االختالط بین ظ

 مستطیالت أو أصابع متداخلة مع بعضھا                                                   
وتعتمد على إیضاح ظل كل إقلیم في صورة مستقلة  :طریقة تحدید مناطق االختالط  -ب          

  باإلضافة إلى ظھور ظل ثالث 
 إلقلیم جدید لمنطقة االختالط                                                       

 .طریقة تداخل الظالل  - ج          
 .طریقة تحدید خطوط نطاقات الظالل  - د           

 
  :ھي الطریقة الكوروسیكماتیة  أھم استخداماتھا

حل مشكلة التداخل في خرائط استخدام األرض الریفي وخرائط النباتات الطبیعیة ، كما تستخدم 
 .ي خرائط العمران سواء المدني أو الریفي وفي خرائط التعدین أیضاً ف



  
وھناك عدة أنواع من خرائط التوزیعات التي تستخدم ھذه الطریقة لحل مشكلة التداخل 

 :بین الظاھرات مثل 
 .أو الحضري) الزراعي(خرائط التوزیعات الخاصة باستخدام األرض ، سواء الریفي  - ١    
) نطاقات التعدین أو نطاقات الصناعة والثروات الغابیة ( عات االقتصادیة خرائط التوزی - ٢    

 .  
 .خرائط التربة  - ٣    
  یع األجناس أو األدیان أو اللغاتخرائط التوزیعات االجتماعیة مثل خرائط توز -   ٤    
  خرائط استخدام األرض المدنیة – ٥    
  

أشكال ( یتحقق التغیر في استخدام األرض عن طریق  مع الزیادة السكانیة وزیادة الضغط السكاني قد
  ) :التغیر في استخدام األرض 

إضافة مناطق استخدام لم تكن موجودة على الخریطة من قبل من األراضي المجاورة  -  ١
 -حدائق  - سكن ( للمدینة ، كأن تتحول مناطق زراعیة أو صحراویة إلى مناطق حضریة 

 ،  )الخ... مقابر  -مصانع  -مطارات  - مراكز صحیة  - مدارس 
  : تغییر نمط االستخدام داخلیاً وذلك  -٢

  . بإعادة بناء المناطق الخالیة وتحویلھا إلى االستخدامات الحضریة ■               
بالتوسع الرأسي وذلك بھدم المساكن ذات الطابق الواحد أو الطابقین وتحویلھا ■               

 ارتفاع كبیر إلى عمارات سكنیة ذات 
 

ھناك دلیل على أن استخدام األرض في المدینة یتغیر باستمرار ، إما بالتقدم واالزدھار ، 
والخرائط التي تمثل ھذه  ویكون ذلك انعكاس لظروف السكان أو بالفقر والتخلف ،

 :الخصائص نوعین ھما 
  خریطة نمو المدینة         - أ                      

 .خریطة االستخدام األرضي المدني   - ب                     
   

أنسب أنواع خرائط التوزیعات غیر الكمیة التي یمكن استخدامھا لنمو المدینة ،ھي ) :س
  :خرائط 

  التظلیل النسبي  –أ                           
  االجابة الصحیحة==== <  التظلیل المساحي   –ب                         

  الرموز التصویریة  –ج                         
   خطوط التساوي  –د                          

  
الخرائط خالل فترات النمو المختلفة ،  ینبغي أن نختار تظلیل موحد لكلوفي خرائط السلسلة  //مـــالحــظــة 

 حتى یسھل تتبع حركة نمو المدینة
 

 :ن من الخرائط تقدم خرائط استخدام األرض الحضري في صورتی
في المدینة لكل أنواع االستخدامات الستخدام األرض وھي تمثل صورة  : خریطة مركبة -١     

. 
ً  توضح : خریطة تفصیلیة -٢      مثل طریقة السكن وخریطة الخدمات ، استخداماً واحدا

 . وخریطة المناطق الصناعیة 
 



  ؟یة ما الفرق بین  الخریطة المركبة والخریطة تفصیل –س 
الخریطة المركبة تمثل صورة لكل انواع االستخدامات في المدینة والخریطة التفصیلیة توضح 

  استخداما واحدا فقط
  

  :اما عن كیفیة رسم خریطة استخدام األرض فتتم على ثالث مراحل ھي 
  مرحلة تحدید الھدف األساسي -١
 مرحلة اجراء المسح المیداني -٢

  
یاس رسم الخریطة ، كلما أعطى الفرصة إلیضاح ظاھرات كثیرة أنھ كلما كبر مق //مـــالحــظــة 

 وإبراز عناصر عدیدة من الظاھرة الواحدة 
 

تختلف التصنیفات الموجودة في كتب جغرافیة العمران  حسب أسلوب المؤلف والغرض 
  .الذي من أجلھ أجرى دراستھ 

 :ویمكن تصور بعض أوجھ االستخدام المصنفة فیما یلي     
وھي تشمل كل المناطق المخصصة للسكن مثل العمارات والمساكن الخاصة  :المناطق السكنیة  – ١      

 سواء یقیم فیھا الفرد بصفة دائمة 
وتشمل كافة أنواع الصناعات سواء خفیفة متوسطة أو ثقیلة أو  :المناطق الصناعیة  – ٢      

  ورش تصلیح 
تي تقوم بوظیفة التجارة متمثلة في محالت وتشمل المحالت ال: المناطق التجاریة  –٣      

  الجملة أو القطاعي 
وھي تشمل الخدمات التي تقدمھا الحكومات  :أنشطة الخدمات الحكومیة أو الخاصة  –٤      

   والمحلیات للسكان ، متمثلة في 
  كھرباء والمیاه مكاتب البرق والبرید وال                                                              

وتتمثل في الفنادق والسینما والمسرح والقرى السیاحیة والمالعب  :أنشطة الترفیھ والسیاحة   – ٥
 بأنواعھا واألندیة بكافة أشكالھا 

وتشمل كل من یقوم بوظیفة تخص األدیان مثل المساجد والكنائس  :األنشطة الدینیة   – ٦
 والزوایا واألضرحة والجمعیات الدینیة 

 وتشمل أماكن االجتماعات ومباني الشرطة والمطافئ ودور الحكم  :المباني العامة   – ٧
وتشمل مساحات من األرض خالیة أو تستغل لفترات مثل األراضي  :المناطق المكشوفة   – ٨

  الزراعیة داخل المدن والمقابر 
 والحدائق المرتبطة بالمساكن                                   

  
 :م خریطة توزیعات كمیة یشترط أن یتوافر لدینا عنصران لرس
 .المادة اإلحصائیة الحدیثة لكل اإلقلیم الجغرافي وفي فترة زمنیة واحدة :   األول     
خریطة المحتوى العام  موضحاً علیھا الحدود اإلداریة لإلقلیم ، إضافة إلى المعالم :   الثاني     

 مة األساسیة كمواقع المدن الھا
 

 :ھذه الرموز یمكن على ضوئھا أن نقسم خرائط التوزیعات إلى عدة أنواع أھمھا
، وتشمل تمثیل انسیاب كمیات محددة على  )خرائط الحركة (خرائط رموز الخط الكمیة  – ١

 :خطوط محددة ، وتستخدم 
 .خطوط الحركة االنسیابیة ◄                                 

 .خطوط اتجاه الجذب  ◄                                 



، وتشتمل على تلك الظاھرة التي تمثل عند نقطة  خرائط رموز الموضع المساحیة الكمیة -  ٢
  محددة ، مثل أعداد السكان أو الثروة 

الحیوانیة  أو اإلنتاج المعدني ، وتمثلھ مجموعة                                                         
  األشكال الھندسیة المساحیة مثل من

 . الدوائر النسبیة ◄                                     
 . المربعات النسبیة ◄                                     
 .المثلثات النسبیة ◄                                     

ر التي تمتد وتشمل نطاقات جغرافیة ، وتمثلھا تلك الظواھ خرائط رموز المساحة الكمیة -  ٣
  كمیة ، مثل مساحة األراضي  أو 

 : نطاقات الكثافة ، وتضم ھذه الخرائط                                             
الكوروبلث أو التوزیع المساحي (خرائط التظلیل النسبي ◄                                     

 )الكمي
 )  االیزوبلث(خرائط خطوط التساوي ◄                                     

 .خرائط النقط ◄                                     
 

  :تعریف الخطوط االنسیابیة ھي 
خط الحركة االنسیابي ھو خط مرسوم على الخریطة بسمك مختلف لتمثیل كمیة الحركة 

 المنسابة على طول طریق محدد 
 

 :الختیار مقیاس مناسب لخطوط الحركة تتمثل في ھناك ثالث طرق 
وفیھ یرسم الخط االنسیابي بأسلوب مباشر طبقا ألرقام اإلحصاء  :مقیاس نسبي بسیط  –أ       

 . والكمیات 
وفیھ ترسم السماكة طبقا للجذور التربیعیة أو لوغاریتمات  : مقیاس نسبي أكثر تعقیدا -ب       

 . األرقام 
وذلك اعتمادا على رسم سماكات مختلفة للخطوط حسب فئات معینة : اس مدرج مقی  -جـ      

 .للكمیات 
  

  :ھي یمكن استخدام خرائط خطوط الحركة في تطبیقات عدیدة لھا أھمیة نظریة وعملیة 
  خرائط المدن  ◄                

  لھجرةخرائط ا◄                
 الخرائط االقتصادیة◄                 

 
  ؟ما داللة زیادة عدد خطوط الجذب ) س

أنھ كلما زاد عدد السكان المتجھون إلى إحدى المدن لغرض معین، كلما زاد عدد الخطوط ، 
 وبالتالي یتضح مدى جذب ھذه المدینة للسكان إلشباع متطلباتھم 

 
 :وخطوط اتجاه الجذب لھا عدة استخدامات لعل أھمھا 

لى أحد النقاط المركزیة الھامة لھؤالء السكان مثل وجود أنھا تمثل حركة السكان الیومیة من وإ
 مصنع أو وجود قلب تجارى متخصص أو جامعة 

 
 : ویمكن إیجاز الخطوات الالزمة لعمل خریطة خطوط اتجاه الجذب فیما یلي 

تصنیف مراكز الخدمات في منطقة الدراسة كل حسب الوظیفة الرئیسیة التي  تقوم  -  ١       



 .بھا 
 نختار وظیفة مناسبة یتمیز بھا المركز العمراني عن باقي المراكز المجاورة  -  ٢       

 نجرى استبیان بسیط  لمعرفة نمط الحركة  -٣       
 نرسم خطا واحدا لكل رحلة من إقلیم اإلقامة إلى منطقة الخدمة ،  - ٤      

  
ل الشراء ، وذلك نحصر السكان الذین وفدوا إلى المدینة من المناطق المجاورة من أج

 :بأحد أسلوبین 
نسأل خمسین فردا على سبیل المثال من ھؤالء المشترین من محالت في المنطقة التجاریة عن  ■     

 .مكان إقامتھم 
أو أن نذھب إلى المراكز العمرانیة المحیطة التي تبیع السلعة ونسألھم عن أماكن الشراء ، ھل  ■      

 كان أخرمن المدینة القریبة أو من م
  

  :یتم رسم خرائط رموز الموضع المساحیة الكمیة بثالث طرق ھي 
  النسبیةالدوائر  -١        

  نسبیة المربعات ال – ٢        
 المثلثات النسبیة  – ٣       

  
وتستخدم الدوائر النسبیة في تمثیل اإلحصاءات على الخریطة عندما نرغب في إیضاح 

 : ومن ھنا نجد أن استخدام الدوائر ھام في حالتین . األرقام أكثر من الموقع ذاتھ 
 عندما تكون أرقام اإلحصائیة كبیرة ومتمثلة في موضع محدود أو مساحة صغیرة ◄
عندما ترغب في تمثیل كمیات إجمالیة لمناطق أو دول أو محافظات ، مثل توضیح المساحات ◄

 المزروعة في محافظات الوجھ البحري
  

 :یاسیة ھناك عدة طرق وكلھا تؤدى إلى نفس النتیجة وھي والختیار القیمة الق
 )المقص(طریقة التناسب الحسابي  - ١     
 ل معھا حسابیا بالقسمة أو الضرب طریقة استخدام قیم الجذور مباشرة أو التعام - ٢     
 .طریقة الخط المتساوي األقسام  - ٣     
  لتربیعیةطریقة الخط المرسوم حسب قیم الجذور ا - ٤     

  
  :بطریقتین ھي مشكلة تداخل الدوائر حل 

وھو السماح للدوائر بأن تتداخل وأن تظھر كل دائرة بصورة كاملة وفي ھذه الحالة  :الطریقة األولى 
  نترك الدوائر بدون تظلیل أو تظلیل 

 الدوائر المتداخلةتظلیال شفافا یسمح بإیضاح كل                        
ویسمح  بتظلیل الدوائر مع إبراز الدوائر الصغیرة وإعطائھا السیادة في الظل حتى  :انیة الطریقة الث 

  تظھر وتخفي خلفھا الدائرة الكبیرة كما 
 یتضح من الشكل                         

 
 :اذكر تطبیقات الستخدام الدوائر في خرائط التوزیعات البشریة 

 ئط السكانیة استخدام الدوائر في الخرا - ١        
 استخدام الدوائر في الخرائط االقتصادیة  - ٢        

  
تشمل الخرائط التي یتم فیھا تمثیل البیانات اإلحصائیة الخاصة بإقلیم جغرافي محدد 

 :المعالم ، وداخل ھذا النطاق تترجم األرقام في صورة 



 متدرجة  اوخطوط تظلیل أو تلوین  - ١         
 تساوي خطوط  - ٢         

 نقط بیانیة    - ٣         
  

 :یجب أن نراعى أمرین عند رسم خریطة تظلیالت باستخدام الجدول السابق وھما 
 .مساحة الوحدات اإلداریة  – ١               

 .اختیار قیم فئات الظالل  – ٢               
  

اكثر دقھ كلما كبر مقیاس تكون ) التظلیالت النسبیھ ( ان خریطة الكثافة  //مـــالحــظـــة
  رسم الخریطة وتكون عامة كلما 

  صغر مقیاس الرسم                    
  

  :ھناك تصمیم عدة خرائط مختلفة في اختیار قیم فئات الظالل 
  نخریطة توزیع بأربع فئات تظلیل أو تلوی –١   
  توزیع بثالث فئات تظلیل أو تلوینخریطة  -٢   
 مس فئات تظلیل أو تلوینخریطة توزیعات بخ -٣   
 

وألن البیانات تعانة بالجدول لرسم خریطة تظلیل مساحي لسكان الوجھ البحري، وباالس
  : ھي )الخطوات(عامة وعلى مستوى المحافظة ، فإننا 

  ات مقیاس رسم مناسبنختار خریطة ذ  -١      
  الكثافة في جدول  نقوم بترتیب بیانات  -٢      

  فئات المتساویة   اختیار ال  -٣      
 اختیار مقیاس للظالل أو األلوان   -٤      
 

یفضل في خرائط الكوروبلث   استخدام ثالث أو أربع درجات من اللون  //مـــالحــظـــة
الواحد لتدل على تدرج الكثافة ، وینبغي أن نختار األلوان التي تجعل الترتیب یظھر 

یاً في خرائط الكثافة السكانیة ھو اللون األحمر تلقائیاً  وأفضل األلوان المستخدمة عالم
المدرج  حیث یستخدم اللون األحمر القائم لمدلول الكثافة المرتفعة  واللون البرتقالي 

  للكثافة المتوسطة أما األصفر فللكثافة المنخفضة 
  

  :اذكرتطبیقات طریقة التظلیل النسبي في خرائط التوزیعات البشریة ھي 
 رو بلث والخرائط الزراعیة الكو – ١        

 خرائط الصناعة بالكوروبلث  –٢        
 خرائط السكان بالكوروبلث -٣        
 خرائط النقل بالكوروبلث  - ٤        

 
  :ومراحل إنشاء خریطة خطوط التساوي كأحد خرائط التوزیعات الكمیة كما یلي 

 .وسة الحصول على بیانات رقمیة عن الظاھرة المدر - ١      
 خریطة أساس   -٢      
 :اختیار فاصل مناسب بین خطوط التساوي – ٣     



المرحلة األخیرة  وھي: مرحلة توصیل القیم المتساویة وترقیم خطوط التساوي  –     4 
 في خریطة خطوط االیزوبلث 

 
  

 :وتنقسم البیانات التي یمكن أن تعبر عن ظاھرة ما إلى قسمین 
وھي التي تم قیاسھا من نقاط محددة مثل قیاس  :موقع النقطي البیانات ذات ال –أ 

 مناسیب سطح األرض
بیانات مطلقة وھي أرقام حقیقیة غیر معدلة مثل قیاس  - ١:    وتنقسم الى           

 .االرتفاع 
بیانات مشتقة وھي البیانات التي یتم تعدیلھا مثل  - ٢                              

 النحرافات المعیاریة المتوسطات وا
وھي البیانات التي تتوزع على مساحات  :البیانات التي ال تتواجد في مواقع نقطیة  –ب 

 معینة 
بیانات مطلقة ویتم استخدام القیم الخام فیھا كما ھي دون  - ١:     وتنقسم الى          
 .تعدیل 
 ھا أو تعدیلھا من األرقام المطلقة بیانات مشتقة ویتم اشتقاق -٢                              

  
  :توصیل القیم المساویة وترقیم خطوط التساوي في خریطة االیزوبلث ھي المرحلة ) س 

  األولى      - أ                     
   الثانیة      –ب                   
  الخامسة       –ج                   

 االجابة الصحیحة==== =<  األخیرة   -د                    
  

. وغیره   SDR contourیتم استخدامھ من برامج حاسوبیة في توقیع الخطوط مثل 
  : ومما تجدر مالحظتھ في رسم خطوط التساوي 

  .أنھا ترسم بمنحنیات سلسة   ◄            
كتابة قیم خطوط التساوي بعد إحداث قطع فیھا على المحور الشمالي    ◄            

 قي الشر
في حالة عدم كتابة القیم على خطوط التساوي ، فإنھ یمكن االستعاضة عن             ◄

  ذلك ، بإبراز المساحات 
 المحصورة بین خطوط التساوي                

  
 ما داللة تقارب خطوط الكثافة المتساویة فجأة ؟) س

 یم المجاور یعني أن ھناك عدم تجانس بین أنماط الكثافة في اإلقلیم واألقال
  

 :اذكر تطبیقات طریقة التساوي في خرائط التوزیعات البشریة
تستخدم للظاھرات الزراعیة التي یمكن أن نحصل لھا  :يخرائط الزراعة بخطوط التساو –١

 على معدالت أو نسب مئویة 
تستخدم خطوط األیزوبلث لبیان كثافة السكان ،  :خرائط السكان بخطوط التساوي  –٢

  مستوى المحافظات أو سواء على 



على مستوى المراكز ، ویمكن الحصول على                                                
  خرائط المدن بخطوط التساوي  – ٣صورة عامة لنطاقات الكثافة السكانیة 

لعل أشھر خرائط النقل التي تستخدم خطوط  : خرائط النقل بخطوط التساوي – ٤
  خریطة التي یطلق التساوي ، تلك ال

علیھا خطوط الزمن المتساوي أو خرائط                                               
 األیزوكرون  

 
  :یقصد بخرائط االیزوكرون ، خطوط )س

  الحرارة المتساویة  –أ                       
  النقل البحري  –ب                     
  افة المتساویة  المس–ج                     
  االجابة الصحیحة=== <   الزمن المتساوي –د                      

 
 :وقبل أن نبدأ في رسم الخریطة تواجھنا مشكلتین أساسیتین وھما 

 .حجم النقطة ومدلولھا الكمي  – ١                  
 . توقیع النقطة في مكانھا الصحیح  – ٢                 

  
 لة حجم النقطة الصغیر جدا في الخریطة ؟ما دال) س

 إنھ سیدل على أن الظاھرة مشتتة وغیر سائدة في اإلقلیم 
  

 :ھما زیع النقط على الخرائط في شكلین وتظھر صورة تو
 توزیع النقط بشكل منتظم داخل الوحدة اإلداریة : األول          

 توزیع النقط فوق مواقعھا الفعلیة : الثاني          
  

 :اذكر تطبیقات طریقة النقط في خرائط التوزیعات 
 :استخدام النقط في خرائط السكان  –١
 استخدام النقط في الخرائط االقتصادیة  –٢
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  حل الواجب األول لمادة خرائط التوزیعات الجغرافیا

  
  : تستخدم خرائط التوزیعات البشریة لتسجیل وتحلیل وتفسیر ظاھرات جغرافیة -١ 
  طبیعیة 
  بشریة  

  االجابة الصحیحة==== <طبیعیة وبشریة 
  
  . على المصادر األحصائیة)النوعیة(تعتمد خرائط التوزیعات غیر الكمیة -٢ 

  االجابة الصحیحة== ==<خطأ 
  صح 

  



  : تستخدم خرائط رموز الخط غیر الكمیة لتمثیل  -٣ 
  ظاھرة واحدة فقط 
  أكثر من ظاھرة  

  االجابة الصحیحة===== <ظاھرة واحدة متطورة 
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ 

  
  : حل الواجب الثاني لمادة خرائط التوزیعات الجغرافیا 

  
  من خرائط التوزیعات الكروسیكماتیة  

  
  االجابة الصحیحة===== <خرائط االتجاه  
  خرائط الخطوط 
  خرائط التوزیعات االقتصادیة  
  خرائط التوزیعات الزراعیة 

  
  ؟ة المعالم األساسیة التى البد إن تتواجد فى الخریط 

  
  المحتوى الخاص  
  التوزیعات 

  االجابة الصحیحة===== <المحتوى العام 
  التفاصیل 

  
  یعتبر استخدام االلوان فى الخرائط الكوروكروماتیة 

  
  بصورة منفصلة  

  االجابة الصحیحة===== <بصورة متدرجة 
  بصورة غیر متدرجة  
  بصورة متصلة 

  
  ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  :حل الواجب الثالث لمادة خرائط التوزیعات الجغرافیا  

  
  من طرق التغلب على مشاكل تداخل األلوان أو الظالل فى الخرائط الكوروكرماتیة  

  
  االجابة الصحیحة=== <طریقة األصابع المتداخلة 

  ة األلوان طریق 
  طریقة التظلیل  
  طریقة التھشیر  

  



فى خرائط التظلیل المساحى یجب إن تختار الظالل بعنایة وان تكون بعیدة عن الظالل 
   ----- التى تعنى 

  
  االجابة الصحیحة=== <التدرج 

  األلوان  
  الخطوط  
  المربعات  

  
على كل المساحة بدل  ------ تعتمد طریقة التوزیع المساحى بالرموز التصویریة على  

  من استخدام أنماط التظلیل 
  

  االجابة الصحیحة=== <تكرار الرمز 
  تعدد الرموز  
  تشكیل الرموز  
  تنوع الرموز  

  
فى خرائط  ----- تستخدم طریقة التوزیع بالطریقة الكوروسیكماتیة بنجاح فى حل مشكلة  

  استخدام األرض 
  االجابة الصحیحة=== <التداخل 

  التعاقب  
  الدوران  
  التسامى 

  
  

 توىحمتنوعة ع الماسئلھ 

 : وتفسیر ظاھرات جغرافیة تستخدم خرائط التوزیعات الجغرافیة لتسجیل وتحلیل) س
 ذكر ال شیئ مما –د  طبیعیة وبشریة –ج  بشریة –طبیعیة ب  –أ 

  : التوزیعات ، خرائط من أسماء خرائط) س
 عامة -الطبوغرافیة د -ج العنصر الواحد -ب األطالس -ا

 : لخریطة التوزیعات یقصد بالمحتوى الخاص) س
  تحدید اتجاه الشمال -حدود الظاھرة د -اإلطار الداخلي للخریطة ج -ب موضوع الظاھرة -أ

  : تمثل على خریطة التوزیعات بنفس المقیاس عدا جمیع رموز الظواھر التالیة ال) س
 السیاسیة الحدود -البحیرات د- ج األنهار - الطرق ب - أ

  : ما یلي عدا ترسم خریطة الخطوط غیر الكمیة) : س
 عدد من الظواهر الخطیة - تطور ظاهرة واحدة د –ج  خطوط التساوي - ب احدةظاهرة خطیة و  –أ 

 : خرائط أنسب أنواع خرائط التوزیعات غیر الكمیة التي یمكن استخدامھا لنمو المدینة ،ھي: (س
 خطوط التساوي – الرموز التصویریة د –ج  التظلیل المساحي – التظلیل النسبي ب –أ 

 : وترقیم خطوط التساوي في خریطة االیزوبلث ھي المرحلة توصیل القیم المساویة ( س
  األخیرة - د  الخامسة –ج  الثانیة –األولى ب  - أ

 : یقصد بخرائط االیزوكرون ، خطوط)س
 المتساوي الزمن –د  المسافة المتساویة–النقل البحري ج  –ب  الحرارة المتساویة –أ 



  : لتمثیل تستخدم خرائط رموز الخط غیر الكمیة -
 ج , أ - د متطورة ظاھرة واحدة -جظاھرة منأكثر -ظاهرة واحدة فقط ب - أ

 :الكروسیكماتیة من خرائط التوزیعات
 الزراعیة خرائط التوزیعات-خرائط التوزیعاتاالقتصادیةد - خرائط الخطوط ج -بخرائطاالتجاھ -أ

 :البد إن تتواجد فى الخریطة المعالم األساسیة التى
 التفاصیل-دالعام المحتوى - جالتوزیعات- ب الخاص المحتوى - أ

 :یعتبر استخدام االلوان فى الخرائط الكوروكروماتیة
 متصلة بصورة -د متدرجة بصورة غیر -جمتدرجة بصورة - بمنفصلة بصورة - أ

 : مشاكل تداخل األلوان أو الظالل فى الخرائطالكوروكرماتیة من طرق التغلب على
 التھشیرطریقة - طریقة التظلیل د  - طریقة األلوان ج - ب  المتداخلة طریقة األصابع - أ

 بدل من استخدام أنماط التظلیل على كاللمساحة ---المساحى بالرموز التصویریة على  تعتمد طریقة التوزیع
 تنوعالرموز -د تشكیل الرموز -ج  تعدد الرموز -ب  الرمزتكرار - أ

 
 األرض فى خرائط استخدام ----- تیة بنجاح فى حل مشكلة تستخدم طریقة التوزیع بالطریقةالكوروسیكما

 التسامى – د الدوران - ج التعاقب - ب التداخل - أ
 

  ----- تعنى وان تكونبعیدة عن الظالل التى فى خرائط التظلیل المساحى یجب إن تختار الظالل بعنایة
 المربعات - د الخطوط - ج األلوان - ب التدرج - أ

 المصادراألحصائیة على)النوعیة) وزیعات غیر الكمیةتعتمد خرائط الت
  
 


