
 مفاهيم ومصطلحات جغرافية السنة األولى

الجزء الحقيقي الذي  بماليين المرات من غالبا ما تكون أصغر بآالف أو : الخريطة
 و ما يقابلها من ةعلى الخريطاألبعاد الخطية  فهناك عالقة بين. تمثله من سطح األرض

 .’’ مالرس مقياس ‘‘ هذه العالقة بنسبة تسمى أبعاد على الطبيعة، و يعبر عن
مساقط الخرائط منذ عرف اإلنسان أن األرض كروية  يالتفكير ف بدأ :المسقط2 /

الخرائط على مر العصور الكثير من  ءمنهم علما و قد ابتكر العلماء و. الشكل
ومن الناحية العملية . الخرائط  مساقط من المساقط حتى أصبح لدينا اليوم بضع مئات

المساقط الكثيرة ، كما أنه ليس  هذه من المستخدم، نالحظ أن عددا قليال نسبيا هو 
هناك مسقط يستطيع أن  ،أي ليس هناك أي مسقط منها يمكن أن يكون مرضيا تماما

 صحيح إال نموذج ليظهرها بشك يتجنب تشويه العالقات المكانية التي ال يمكن أن
ور مماثل  منظطاستنباط مسقمبدأ الظالل، يمكن  و باستخدام نفس. **الكرة األرضية

: الزجاجية و يسمى هذا النوعمن المساقط  إذا لففنا اسطوانة من الورق حول الكرة
المخروطية ، كل  المساقط  النوع الثاني من المساقط المنظورة هياألسطوانية المساقط

تسمى مساقط  استخدام مبدأ الظالل الساقطة هذه المساقط التي نحصل عليها نتيجة
  .الرسم المنظور

في أي صورة ما شاء « هي الشكل ،قال اهللا تعالى: التعريف اللغوي/ ا: لصورةا / 3
الصفة والوجه، يقال بصورة عامة  و اهللا العظيم، وتعني أيضا النوع صدق» .....ركبك

 وتعني: التعريف االصطالحي /الذهن ب أي بوجه عام، فصورة الشئ هي خياله في
آلة التصوير وهي أداة  رق ناعم بواسطةالصورة نقل الشئ من الواقع وتجسيده على و

  ألهداف باختالفتختلف زاوية االلتقاط  مساعدة على تقديم معطيات متنوعة
مختلفة تعكس  األشكال البيانية هو تحويل أرقام مجردة إلى أشكال :األشكال البيانية

 المعطاة، كما تختلف باختالف الظاهرة وضع تطور الظاهرة المعطاة في الجدول، وهي
 .الوضوح و للدقة أن إنجاز هذه األشكال يجب أن تخضع لمقاييس علمية توخيا

أو  ما هي عبارة عن معطيات عددية لظاهرة أو أكثر لدولة: الجدول اإلحصائي /6



الجداول  دولة ما في سنة واحدة أو عدة سنوات، ورغم أهمية هذه إقليم ما، أو لمنتوج
 ايقتضيان تحويله  إال أن التبسيط والتوضيحاالجتماعية أو االقتصادية  قراءة الظاهرةيف

 .تعرف باألشكال البيانية إلى أشكال
 أكبر من أن تستوعبه ورقة الرسم فقد عرفت يالعالم الحقيقلما كان : الرسم مقياس /7

نسبة بين ما يرسم على الورقة وبين ما  وذلك بإيجاد مصغرة للواقع الخرائط بأنها صورة
المسافات على الطبيعة  الرسم نسبة تصغير بمقياس  األرض ونعنييمثله على سطح

الخريطة وما يقابلها  بين مسافة ما على النسبة عند رسمها على الورق، فالمقياس هو
 .على الطبيعة

أساسيات الخريطة التي ال يمكن إغفالها عند رسم الخرائط  يعتبر من: المفتاح /8
االصطالحية المختلفة في رسم الخريطة،  عالقات والزتمثلها لرموما  وذلك ألنه يشرح

 .بنفس الشكل الموجود عليه في الخريطة الخريطة يتم تفسيرها في وكل الرموز موجودة
 
 

كلنا نعرفه وهو الذي عند القطب الشمالي ، وهو المرسوم :* لجغرافي الشماال /10
 الحقيقي نستخدمه في معرفة اإلجاهات الشمال وهو*الخريطة  على

لمغناطيسي فهو ليس في شمال الكرة  أما الشماال: الشمال المغناطيسي /11
ًتقريبا في الشمال من كندا أوجرينلند و المغناطيس يشير إلي الشمال  و لكنه...ًتماما

لمغناطيسي تستخدمه أجهزة  والشماال.... الجغرافي المغناطيسي وال يشير إلي
 (gps) أجهزة منها وكذالكة كترونيلاإلو المالحة وعلى سبيل أجهزة البوصلة العادية

 الشخصية
و ..ألخر  و هي تختلف من مكان... األزيموثةتسمي زاويو الزاوية بين الشماليين 

بالتحديد  أو...بالدك بسؤال مختص في الجغرافيا تستطيع معرفة قيمة تلك الزاوية في
دقيقة بشرط أن  ةالقبلة الشهير أو باستخدام بوصل الدقيق للقبلة أو ببرنامج تحديد

 .(ًعلميا(تجيد استخدامها
 


