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Lec 3 

  Linear scaleثاَٛا: انًقٛاط انخطٙ 

ْٕ ػثاسِ ػٍ خػ يشعٕو ػهٗ انخشٚطح ٔيقغى انٗ اقغاو يرغأٚح ذًثم ٔحذاخ انًغافح ػهٗ االسض, عٕاء 

 تانكٛهٕيرش أ انًٛم أ يعاػفاذٓا أ اجضاء يُٓا.

 

 ششٔغ انًقٛاط انخطٙ :

 ٚشعى تطٕل يُاعة. (1

 صفش انرقغٛى ٔذكٌٕ ػهٗ ًٍٚٛ أ ٚغاس انخػ.ذشك ٔحذج اظافّٛ يٍ انرقغًٛاخ ذغثق  (2

 

:ٙ  اًّْٛ انًقٛاط انخط

 ٚغٓم قٛاط انًغافاخ يٍ انخشائػ تصٕسج يثاششج. (1

ال ٚرأثش انًقٛاط انخطٙ فٙ حانّ انركثٛش أ ذصغٛش انخشائػ الٌ انًقٛاط َفغّ ٚكثش أ ٚصغش تُفظ انرصغٛش  (2

اجشاء تؼط انؼًهٛاخ انحغاتٛح نرغٛٛش انًقٛاط انٗ انؼذد  أ انركثٛش نهخاسغح ايا فٙ انًقاٚٛظ االخشٖ فالتذ يٍ

 انًطهٕب قثم ػذد يٍ ػًهّٛ انركثٛش أ انرصغٛش.

 

 عى انٗ يقٛاط خطٙ ؟ 50000:1يثال : حٕل انًقٛاط انُغثٙ 

 كى 0.5صفش      0.10    0.5      1    1.5    2    2.5  عى                                               100000كى =  1

  =
      

       
  =

  

   
 كى  0.5= 

 

 يٛم انٗ يقٛاط َغثٙ ؟ 13تٕصّ نكم  6.5يثال: حٕل انًقٛاط انكراتٙ 

                                               تٕصح   63360يٛم =  1انحم:  

          13 ×63360 =223620  

            =
223620  

6 5  
  =126620  

 تٕصّ 126620:  1انًقٛاط انُغثٙ =            
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 عى انٗ يقٛاط خطٙ ؟  165000:1خ: حٕل انًقٛاط انُغثٙ 

 عى 100000كى =  1انحم: 

            =
        

       
 كى 1.65  صفش 1.65  3.5  5.20  6   2.65عى                                 1.65=  

  

 اسعى نٓا يقٛاط خطٙ ؟ 1/65000خاسغح يقٛاعٓا يثال: 

 ٚقشأ كٛهٕ يرش صحٛح ؟

 عى 100000كى =  1

 =
      

      
  كى   0.65صفش  0.65  1.5  2.25                                                        عى  0.65=  

 

 

 ٚقشأ تانًٛم انٕاحذ ؟تٕصح اسعى نٓا يقٛاط خطٙ  1/05040يثال: خاسغح يقٛاعٓا 

 تٕصح 63360يٛم =  1

          =
05040 

63360 
 يٛم                                                      1.5=  

 يٛم  1.5صفش    1.5    3     4.5                                                                                                     

 

                                                                                   

يقٛاط خطٙ ٚقشأ تاأليٛال ٕٚظح االجضاء انشئٛغٛح ٔاالجضاء يطهٕب سعى  1/54220يثال: خاسغح يقٛاعٓا 

 انثإَٚح تحٛث ٚقشأ يٛم ٔاحذ .

   تٕصح 63360يٛم =  1 انحم: 

                  =
      

63360 
 يٛم                                          2.6=  

 يٛم  25.2  16.2  2.6صفش  2.6                                                                                                      
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 (Comparative scale)انًقٛاط انًقاسٌ : 

ْٕٔ احذ إَاع انًقاٚٛظ انخطٛح ْٕٔ انًقٛاط انز٘ ٚقاسٌ تٍٛ ٔحذذٍٛ احذًْا َقٛظ تانكٛهٕيرشاخ ٔاخشٖ 

 تاأليٛال.

 ( اسعى نٓا يقٛاط يقاسٌ تحٛث ٚقشأ تانًٛم انثحش٘ ٔتانكٛهٕيرشاخ ؟1/200000)(: خاسغح يقٛاعٓا 1يثال)

 االيٛال انثحشٚح: (1

 تٕصح 63360تًا اٌ كم يٛم = 

  =
       

     
 يٛم                                              12.6=  

 كى           2صفش       2    16     24                                                                                              

 يٛم   12.6صفش   12.6  25.2    36.2                                                                     

 تانكٛهٕيرشاخ: (2

 عى  100000كى =  1تًا اٌ  

                  =
       

      
 كى 2=  

 

( انًطهٕب سعى يقٛاط يقاسٌ تحٛث ٚقشأ يشج تانًٛم انثحش٘ ٔ يشِ 1/300000(: خاسغح يقٛاعٓا )2يثال)

 اخشٖ تانكٛهٕيرشاخ ؟

 انًٛم انثحش٘  (1)

 تٕصح 63360يٛم =  1تًا اٌ كم 

                       =
       

     
 يٛم  4.6=  

 عى  100000كى =  1ٔتًا اٌ 

                  =
       

      
 كى                                                      3=  

 كى  3صفش       3     6      0                                                                                                       

 يٛم  4 صفش    4.6  0.4   14.1                                                                              

 

             

 

 



4 
 

      (Time scale)انًقٛاط انضيُٙ : 

ٍ انًغافح ٔانضيٍ ٔ ٚغرفاد يٍ ْزا انًقٛاط انقطؼاخ انؼغكشٚح ٔانشحانح فٙ  ٕ يقٛاط خطٙ )يقاسٌ( ٚقاسٌ تٛ ْ

 يؼشفّ انٕقد فٙ قطغ يغافاخ يؼُّٛ ارا كاَد عشػرّ يؼشٔفّ عٕاء كاَد تانكٛهٕيرشاخ أ االيٛال.

ّ: ًٚكٍ االعرفادج يُّ فٙ ذقذٚش انًغافاخ انرٙ قطؼْٕا ْٔزا ٚغٓم ذؼٍٛٛ انًٕاقغ  ػهٗ   locationsيالحظ

 انخشائػ تاالعرؼاَح تاذجاِ عٛشْى.

 30عى ٚغٛش ػهٛٓا سحانّ تغشػّ تغشػح  500000:1يقٛاط صيُٙ نخشٚطح يقٛاعٓا انُغثٙ  ىيثال: اسع

 كى/عاػّ.

 خطٕاخ انحم : 

 خشٚطحسعى يقٛاط خطٙ نه (1

 عى  100000كى =  1تًا اٌ 

 
       

      
 كى                                                                   5=  

 كى      5صفش       5     10   15    20   25     30                                                                                                    

                                                  
                                     0.10صفش      10    20   30   40     50   60                                                                              

 كى / عاػح  30نًا كاَد عشػّ انشحانح ْٙ 

 دقٛقّ يٍ انضيٍ  2تًا اٌ انشحانح ٚقطغ انكٛهٕيرش انٕاحذ خالل 

 دقٛقّ 60انغاػح = 

انغاػح = 
   

  
 دقٛقّ نقطغ انكٛهٕيرش انٕاحذ 2=  

 ( كى 5دقٛقّ نقطغ ) 10=  5×2

 ّ.يٛم/ عاػ 30ٚغٛش ػهٛٓا سحانّ تغشػح  1/1000000يثال: خشٚطح يقٛاعٓا 

 تٕصح                                                   63360ا يٛم = 

 يٛم         15صفش      15    30                                                                                                     

 د 30  صفش    30   60                                                                               

    =
       

63360
 يٛم 15=  

 =
   

  
 دقٛقّ نقطغ انًٛم انٕاحذ 2=  

 يٛم  15دقٛقّ نقطغ  30= 2×15
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كى/ عاػّ انًطهٕب سعى  40عى ٚغٛش ػهٛٓا سحانح تغشػّ  600000:1(: خاسغح يقٛاعٓا انُغثٙ 2يثال)

 يقٛاط صيُٙ نهخشٚطح ؟

 عى             100000كى = 1انحم: تًا اٌ 

 كى  6صفش        6     12   12    24   30     36   42                                                                                      

 د  0   صفش     0     12    26    36    45    54  63                                                                      

                        = 
       

      
 كى  6=  

 دقٛقح  60تًا اٌ انغاػح =  

                     =
   

  
 دقٛقّ 1.5=  

 دقٛقّ 0=  6× 1.5= 

 

 

 كى/ عاػّ.50عى ٔٚغٛش ػهٛٓا سحانّ تغشػّ  650000:1صيُٙ نخشٚطح يقٛاعٓا انُغثٙ يثال: اسعى يقٛاط 

 انحم:

                                                                                        6.5    صفش  6.5  15   24.5  30   36.5  45 52.5     عى                              100000كى =  1تًا اٌ  

 0     صفش   0    12   26    36     45    54    63                                                                     

 

                   =  
       

      
 كى  6.5= 

                    =
   

  
 دقٛقّ نقطغ ٔاحذ كٛهٕيرش 1.2=  

 عى 6.5دقٛقّ نقطغ  0=  6.5×  1.2=                    
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 اٚجاد يقٛاط سعى خشٚطح يجٕٓنح انًقٛاط:

ارا كاَد نذُٚا خشٚطح نى ٚثثد ػهٛٓا ا٘ َٕع يٍ إَاع يقاٚٛظ انشعى ا٘ آَا يجٕٓنح انًقٛاط ٔغهة يُا 

قٛاط سعًٓا فأَُا فٙ ْزِ انحانح َثحث ػٍ خشٚطح يؼهٕيح انًقٛاط ذحرٕ٘ ػهٗ انًُطقح انًشعٕيح يؼشفّ ي

 ػهٗ انخشٚطح انًجٕٓنح انًقٛاط ثى َقٛظ تؼذا يؼهٕيا فٙ كال انخاسغرٍٛ

:ٙ  كانثؼذ تٍٛ يذُٚرٍٛ يثال, ثى َطثق انقإٌَ انران

                                                       
   

              
  يقاو كغشْا انثٛاَٙ  × غٕل انثؼذ ػهٗ انخشٚطح يؼهٕيح انًقٛاط

 غٕل انثؼذ ػهٗ خشٚطح يجٕٓنح انًقٛاط                                                             

 

 

 ٕ ٙ يقٛاعٓا ْ ٗ انخشٚطح ٔانر ٍ ػه ٍ يذُٚرٛ عى انًطهٕب اٚجاد يقٛاط  10=  1/650000يثال: ارا كاٌ انثؼذ تٛ

  6.5سعى خاسغح يجٕٓنح انًقٛاط ارا كاٌ انثؼذ تٍٛ َفظ انثؼذ تٍٛ انًذُٚرٍٛ ػهٛٓا = 

                                                                        
 يقاو كغشْا انثٛاَٙ  × يؼهٕيح انًقٛاط نثؼذ ػهٗ انخشٚطحغٕل ا

 يجٕٓنح انًقٛاط خشٚطح غٕل انثؼذ ػهٗ                                                      

  

  =
         

   
  =

        

   
 

 =65/650000   =1/10000 

عى ٔانثؼذ تٍٛ انًذُٚرٍٛ  4ٔكاٌ انثؼذ تٍٛ يذُٚرٍٛ ػهٛٓا ْٕ  1/100000ارا كاَد خاسغح يقٛاعٓا  -1-يثال

 عى 5ػهٗ خاسغح يجٕٓنح انًقٛاط ْٕ = 

انحم:  
        

 
      =20000 

 عى  1/20000يقٛاط سعى انخشٚطح انًجٕٓنح انًقٛاط = 
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عى ٔكاٌ انثؼذ تٍٛ َفظ انظاْشذٍٛ  4.6ح يجٕٓنح انًقٛاط = يثال: ارا كاٌ انثؼذ تٍٛ ظاْشذٍٛ ػهٗ خاسغ

 عى يطهٕب يقٛاط سعى انخاسغح يجٕٓنح انًقٛاط ؟ 1/500000عى ػهٗ خاسغح يقٛاط سعًٓا  0.2=

انحم:   
          

   
 عى  1000000=  

 1/1000000يقٛاط سعى انخشٚػ انًجٕٓنح انًقٛاط = 

 

 يثال: ارا كاٌ يقٛاط انخطٙ نهخشٚطح        

 كى 3صفش        3    6       0                                                                                                      

  

عى ارا ػهًد اٌ  2.5ػهٛٓا ْٕ انًطهٕب اٚجاد يقٛاط سعى خشٚطح يجٕٓنح انًقٛاط ارا كاٌ انثؼذ تٍٛ يذُٚرٍٛ 

 عى. 6انثؼذٍٚ َفظ انًذُٚرٍٛ ػهٗ خاسغح يؼهٕيح يقٛاط سعًٓا انخطٙ انًثثد أػالِ =

 انحم: 

 عى 100000ا كى =

  عى 300000=  100000×3
                                                                              

 يقٛاط كغشْا انثٛاَٙ×يؼهٕيح انًقٛاط  يغافّ خشٚطح

 يقٛاط خاسغح يجٕٓنح انًقٛاط = 

انًغافح ػهٗ خشٚطّ يجٕٓنح انًقٛاط                                                                               

 

        =
620000
 

                                          عى
        

   
       =

        

   

    =
 

ٗ خاسغح يجٕٓنح انًقٛاط =                                                                1/620000يقٛاط انشعى ػه
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 يثال: خشٚطّ يقٛاط سعًٓا انخطٙ ْٕ   

 كى  5صفش      5    10    15                                                                                                       

يجٕٓنح انًقٛاط ارا كاٌ  عى انًطهٕب اٚجاد يقٛاط سعى خشٚط6.5ّٔكاٌ انثؼذ تٍٛ ظاْشذٍٛ ػهٛٓا = 

 عى ؟                                                                                           4انثؼذٍٚ َفظ انظاْشذٍٛ ػهٛٓا = 

ٌ  ا كى =                عى                                                                            100000انحم: تًا ا

عى                                                                                    500000=  100000×5  

 

                                                                  500000 /1يقٛاط سعى انخشٚطح  انًؼهٕيح انًقٛاط = 

         

                                                                              
 يقٛاط كغشْا انثٛاَٙ×يغافّ خشٚطّ يؼهٕيح انًقٛاط 

  يقٛاط خاسغح يجٕٓنح انًقٛاط = 

انًغافح ػهٗ خشٚطّ يجٕٓنح انًقٛاط                                                                               

 

                                                                =           

 

                                                         

                                                            

                                                            =
  
        

 
 

 

                            
                   =

937500 

                                     

  005799  /1مقياس الرسم =  ⁖
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