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 أنواع الخرائط –الثالثة  ةالمحاضر 

ىنالككعدةككدسديتككسدىككسادةاكككنديتاتككيادسمككنىقدال ككرامطدمضككندملىكككاسدالرتككا دم ككم  دال رىطكك  دطرىلككك د
د.ةرضدالظاىراتدةاندال رىط  د فقدملىاتياد محس ىاسياد ي ىرًادم دحىثدالمحس ى

 التصنيف حسب مقياس الرسم: -أوال  @=

د.ىعسبردملىاسدالرتاديتاسدقراءسدال رىط د ى دالمكسحمادفكادالسصامكىندالسكادىممك دي دسحس ىيكادال رىطك 
 سمككنقدال ككرامطدحتككسدملىككاسدالرتككادقلككادض:ضكك ديقتككاادىككايدال ككرامطدذاتدالملىككاسدالمكك ىر د

د.ال رامطدذاتدالملىاسدالمس تط د ال رامطدذاتدالملىاسدالمبىر

د
د)شمن(دملاىىسدرتادم ساص 

ديالخرائط ذات المقياس الصغير -أ 

مبككردملككاادالمتككرد)الككرقادفككاد د الحككظدينككودمامككادد101110111يد1ىككادال ككرامطدبملىككاسدرتككاديقككندمكك د
 دد50110111يدد1يمكك ردمكك دد510110111يدد1ييدي دد.المضككان(دمامككادمكك ردملىككاسدالرتككا

 ىككذادالنكك عدمكك دال ككرامطدالدىحسكك ىدةاككندسصامككىندمضىككرس دم دال رىطكك دس طككادمتككاحاتدشاتككع د
مضككاندليككذادالنكك عدمكك دال ككرامطدد.مكك دامرض د مكك دضككادىسحككسادرتككادالظككاىراتدالمبىككرسد البككارزسدفلككط

د. رامطدامطاسد ال رامطدالجدارى دلالاراتدي دالعالادممن

د ستمندال رامطدالحامطى دي دالماى نى .
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د
د)شمن(دنم ذجدل رىط دماى نى د"م ىرسدالملىاس"

ديالخرائط ذات المقياس المتوسط -ب 

 ىندبيذادسجمك دبكى دد0510111يد1قلندد050111يد1ددبى سشمندال رامطدالسادىسصا تدملىاسدرتمياد
درات دالصمرسدالعام د السصمىندالمحد د د ذلعدباتكس داادة:مكاتد رمك زدليكادمكدل ليادفكادمصسكاحد

 ىتككمادالملىككاسدبة ككاف دسصامككىنديمضككرد يدقدملارنكك دب ككرامطدالملىككاسدالمكك ىر دم ددال رىطكك .
د.سالمتاح دالسادس طىيادال رىط دت قدسم  دم ىرد

ىذهدال كرامطدسحسك ىدةاكند طك طدمنسك رد نلكطدالمضاضكاتد الض ابكتدامر كى دالمعا مك دالحكداضىاتدالض:ضك د
 نلكطدالمناتكىسدالسكندسمضككندس كارىسدمتكاح دتكطادمعككى دمك دامرضد الصسكرسدالمنس رىك دس ساككقد
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ندفندال رامطدسبعًادلملىاسدال رىط د ممادردالبىانات.د س  ادىذهدال رامطديى كًاديتكماءد شكم
المعككالادالطبىعىكك دمامنيككارد البحىككراتد اللنكك اتد الممككارقد المعككالادالمككناةى دالسككندمكك دمككن د

دالنتا دمضنديدالطرقد  ط طدالتمعدالحدىدى د المناطقدالتمنى د الحد د.

  ىطاقدةاىيادال رامطدالط ب غرافى .

ديالخرائط ذات المقياس الكبير -ج 

سشكمند كرامطدالمامىكاتد د دد110111يد1ملىاسدرتميادمبىردملارن دبتابلاسيا دفملىاسدرتمياديمبردم د
الم ىرسدفادالبادىاتد السادسحس يدةاندسصامىنددقىل  د ىمم دي دسرتادبملىاسدرتادمبىردجدًاد

يمسككككاردفلككككط د ةاككككندىككككذادامتككككاسدىممنككككعدي دسرتككككادد5ييدي دالتككككنسىمسردىمضككككندد511يد1مضككككند
د.ل ام دفادمضندىذادالن عدم دال رامطحجرسعدا

د سنلتادلن ةى دفادممري

د ىند ام دبامرا ادالزراةى دخرائط فك الزمام،=د

د د ىند ام دبالمد خرائط تفريد المدن=د

دالكدستراليةي دد ستمندبال رامطدالسصمىاى 

دممادىاايدالسصمىاى  ال رامط م  ين اع ةدس ممر المعم رسدفا المناطق  س طا
د0ماد6*4 س طادالا ح دال احدسدمتاح دقدرىادد110111يد1 رامطدسصمىاى  دبملىاسدرتادد-1

د0ماد3*0 س طادالا ح دال احدسدمتاح دقدرىادد50111يد1 رامطدسصمىاى  دبملىاسدرتادد-0

د0ا611*411 س طادالا ح دال احدسدمتاح دقدرىادد00511يد1 رامطدفعدالزماا دبملىاسدرتادد-3

د0ا311*011 س طادالا ح دال احدسدمتاح دقدرىادد10111يد1المد  دبملىاسدرتاد رامطدسصرىددد-4

دي= التصنيف حسب طريقة عرض الظاهرات عمى الخريطة@ضانىا

سنلتادال رامطدحتسدىذادالسمنىقدمرب دفماتدىادال رامطدالسمك ىرى د)المنظك رس( دال كرامطدالمجتكم  د
د. ال رامطداالحمامى الم ردالج ى د الم زاىعد)الصتىصتامى (د

دال رامطدالسم ىرى د)المنظ رس(د–يد 

سس قككقدامشككماندالمرتكك م دفىيككادةاككند. ىكاد ككرامطدالدسسبكك دملىككاسدرتككا د سرتكاديضنككاءدالدراتكك دالمىدانىكك 
د.م ق دالراتاد االسجاهدالذيدىنظردفىودقلادالظاىرسد المتاف دالسادسصماودة دالظاىرسدالمرت م 
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د
دلسم ىرى )شمن(دنم ذجدلا رامطدا

د.ىككككادالمجتككككماتد النمككككاذجدالبككككارزسدالسككككادسظيككككردالظككككاىراتدب بعادىككككادالض:ضكككك ال ككككرامطدالمجتككككم يدد–سد
د. س   دلملىاسدرتادم ساقدفادبعدىيادامفلاد الريتا

ديالم ردالج ى د الم زاىعد–جد

ىممك د دد.ىاد رىط دسعسمددةاندالم ردالج ى دمباشرسدس  ادةاندالم رسدالظاىراتدالسادسادسم ىرىا
ي دس كك ديمضككردمكك دمكك رسدبككاللرسدمكك دبع ككيادالككبعضدمكك دقزالكك دالسككدا ندامفلككاد الريتككادةكك د

سمسككازدةكك دال رىطكك دباحس اميككادةاككندسصامككىنددقىلكك دد.المكك رد ةنككدىادىطاككقدةاىيككاداتككادم زاىككع
د. مصماودة دالمنطل دالمم رس

د
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د
د)حد ددتىاتى (دنم ذجدلام ردالج ى دالمعدل دقلند رىط د)شمن(د

د.ال رامطداالحمامى دىاد رامطدالس زىعاتدالممى د–دد 

د.ستس دادفىيادرم زد يشماندىندتى دلس  ىادالممى دةاندالم ق دالنلطادي دال طادي دالمتاحا
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دنم ذجدل رامطدالس زىعاتد)شمن(

د:التصنيف حسب المضمون الجغرافيد-@ضالضا

 .قتمى دىمادال رامطدالطبىعى د ال رامطدالبشرى سنلتادال رامطدحتسدىذادالسمنىقدقلاد
ىادمندال رامطدالسادسسنا ندالجانسدالطبىعادمضندال كرامطدالجى ل جىك  دال كرامطدد:الخرائط الطبيعية -أ 

د.الجىم رف ل جى  د رامطدالس ارىسد د رامطدالمناخ

 @ الخريطة الجيولوجية

حتككسدالاكك  دي دالرمكك زدلإشككارسدقلككند الطبلككاتدامر ككى دالجى ل جىكك  ىككسادقظيككاردال حككداتدالمكك رى دي 
 التكككماتداليىماىككك دمضكككندالص الكككقد متكككس ىاتدالحشككك  ممكككا دانمشكككافيادةاكككندالتكككطا.د ىكككسادقظيكككار

 الطىكككككاتد السككككك رقد مجم ةكككككاتدال طككككك طدباتكككككس داادرمككككك زدال طككككك طد المنحكككككدراتدي داالسجكككككاهد
 . االن ماسدالسادسعطادليذهدالتماتداسجاىاتدض:ضى دامبعاد

محكددسدس  كادبكاط د طبلك  لس  كىادتكطا لعاكاد مكقدطبلكاتدامرض  طك طدالمنسك ر ىمم داتكس داا
لاطبلككككات.دسصمككككند رىطكككك د ككككطدستككككا يدالعمككككقدالسن ةككككاتدفككككادتككككمعد الطب غرافىكككك  االسجاىككككات

ال حككداتدالطبلىكك .د الدىمكك  دمكك دالمممكك دبمككص دداممكك دةككرضدذلككعدبشككمندمككحىادةنككدمادسمكك  د
 .بلاتدمسمدة دي دم ساط دي دغىردمستل دبشدسدي دةندمادالدسم  دمنسظم دبم رسدي رىالط

 ال رىط دالجى ل جى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88%D8%B5%D9%81_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88%D8%B5%D9%81_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
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 ى جددة دن ةى دم دال راىطدالمرسبطودبالطبلات

 الطبلاتداالفلىو-1

 الطبلاتدالماماو-0

(د السرامىككككككككسدFormations ةنككككككككدمادىنلككككككككندالجى لكككككككك جادالمعا مككككككككاتدالجى ل جىكككككككك دمضككككككككندالسم ىنككككككككاتد)
(Structuresدالجى ل جىككك دالم ساصككك دالسكككادىحمكككندةاىيكككادمككك ددراتكككسودالمىدانىككك دةاكككندال كككرامطد)

الطب غرافىكككك  دسمككككبادىككككذهدال ككككرامطد ككككرامطدجى ل جىكككك  د سرتككككادبككككنصسدملككككاىىسدرتككككادال ككككرامطد
دالطب غرافى .د

سدفكادفال رىط دالجى ل جى دىادقنكزاندةكام ديدممك ردلاسمكا ى د السرامىكسدالجى ل جىك دالم ساصك دالم جك د
داللشرسدامر ى دةاندمتس ىدال رىط .دييدينيادنم ذجدمم ردلام  رد مادفىيادم دسرامىس.د

 ىاديداسدالجى ل جادامتاتى دالسادىتسطى دم د :ليكادسحاىكندالمعا مكاتدالجى ل جىك د االتكسدالندةاكند
السصامككككىندالنكككك احادالجى ل جىكككك دالسطبىلىكككك د السعككككرقدةاككككندالسرامىككككسدالجى ل جىكككك دالعامكككك د ةاككككند

 الدقىل  د اتسنساجدالسارىخدالجى ل جادلامنطل .

 حتككسدال ككرضدالمرجكك  دستككسعمند ككرامطدبملىككاسدرتككادم ساصكك دفمككض:دلمتككادمككنجادي دمحجككردىتككسعمند
 دحسككندىتككسطى دي دىبككى د1ي111ي دد1ي1111الجى لكك جاد ككرامطدي دم ططككاتدبملىككاسدرتككاد

 جىكك دالممككا د سرامىبككودالميمكك دمككض: دجمىكك دالسصامككىندال:زمكك .د الةطككاءدنظككرسدةامكك دةكك دجى ل
د.1ي1110111ي دد1ي5101111ىتسعمندالجى ل جاد رامطدبملىاسدرتاد

داتس داماتدال رامطدالجى ل جى 

ستس دادفادمشر ةاتدس طكىطدالطكرقد مكددالتكمعدالحدىدىك دقذدسحسكاجدىكذهدالمشكارى دمعا مكاتد -
د ام دة دطبىع دم  رداللشرسدامر ى دالتطحى .

ستككس دادفككادالمشككر ةاتدالمامىكك دمضككندالتككد دد ال زانككاتدي ديتاتككاتدالمبككاناد المنشكك تدسحككتد -
دالتطحى دمضندامنصاق.د

دمذلعدةنددانشاءدالمحطاتدالن  ى د المطاراتد امبراج. -
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لككذلعدى ساككقدنكك عدال رىطكك دالجى ل جىكك دال:زمكك دل دمكك دمشككر عدىندتككادي دسعككدىنادي دبسر لككادبككا س:قد
ل جى دالمطا سدس  ىحيادةاندال رىط .دممادىمم دسحدىدداسجاهدالمىند ملكداردالمعا ماتدالجى د

دزا ى دالمىندسمامادم دال رىط دالجى ل جى .د

 
دنم ذجدلا رىط دالجى ل جى د)شمن(
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 @خريطة التربة

 
دنم ذجدل رىط دالسرب د)شمن(
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 @ خريطة التضاريس

د

دنم ذجدل رىط دالس ارىسد)شمن(
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 . الكنتورية@ال رامطد

ب نككود ككطد ىمككاددىمككردبالنلككاطدالسككادسحمككندنصككسداالرسصككاعدةكك دددContour Lineىعككرقد ككطدالمنسكك رد
تككطادالبحككرد سعمككسدشككمندالجتككادالهككذيدسحككىطدبككود س  ككذدشككماود.د مكك دىنككادفيككادسمضككند تككىا د

 مصيككك ادالس كككارىسدفعالككك د دقىلككك دلسمضىكككندالمعكككالادالطب غرافىككك دبامبعكككاددالض:ضككك دةاكككندال رىطككك .د
(reliefد) د.االرسصاةاتد االن صا اتدفادمنطل دمادي دفادال ارط

 ال طكك طدالمنس رىكك د طكك طد ىمىكك  دداممككًادمس ازىكك د الدىممكك دي دسسلككاط دمكك دبع ككيادالككبعضدمنيككادسمضككند
دارسصاةاتدمس ىرسد ى سصدمند طدمنيادبارسصاعد احدد محدد.

دةاندج انبيا. جمى دال ط طدالمنس رى دسن اقدفادالنياى دت اءددا ندال رىط دي د

 ال طدالمنس ريدالمرسص دالدىمم دي دى سادبى د طىى دمن ص ى دي ديقندمنكودارسصاةكاً.د العمكسدبكالعمسد
 د مكك دجيكك دي ككرىدفككة دالس ىككردفككاداسجككاهداالنحككداردي دالمىككندىسحككدددداممككًادمكك دسمككراردل طكك طد

دالرسصاعدباسجاهدسن.المنس ردالسادسمضندنصسداالرسصاع دم  دنم  دمنحدرى دباسجاهد اددضادنبديدبا
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الخريطة الكنتورية لمدينة رشيد )شمن(د
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دالطلسد المناخ رامطدد@

د
دالشمالى دفادىناىر)شمن(د ط طدال  طدالج يدفاديمرىماد

د
د)شمن(داممطاردفادممر
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ىككادمككندال ككرامطدالسككادسسنككا ندالجانككسدالبشككريدمضككند ككرامطدالتككما  دد:الخرررائط البشرررية -ب  @
د. الم ام:تد  رامطدالنشاطاتداالقسمادى دام رى رامطدالضر سدالحى انى  د رامطدالنلند

 @خريطة النقل

د

دطرقدالنلندفاداالتمندرى د)شمن(
 



31 
أنواع الخرائط  –أ.دعبذ العظيم أحمذ عبذ العظيم.... مبادئ الخرائط  ... المحاضرة الثالثت 

 الخريطت
 

  :الخرائط السياحية @

مكككك دالمحككككددسدلس  ككككىادد1/15111د–د1/11111ىككككذادالنكككك عدمكككك دال ككككرامطدىنككككس دبملىككككاسدرتككككاد
 مطككاةاداممككام دالتككىاحى د المرافككقدالسككندس ككدادالتككىاح دمكك دتككصاراتد قنمككاىاتد فنككادقد

 يمككام دتككىاحى د ىككذهدال ككرامطدمسكك فرسدلككبعضدالمككد دمضككنداللككاىرسدد التككمندرى د امقمككرد
 يت ا د ب رتعىدد التماةاى د مرتكندةاكاد ال ردقك دبال كاف دقلكند كرامطدممكردملىكاسد

د.  د ىذهدال رامطدمس فرسدفندم رسد رقى د رقمى د1/0110111

 
د)شمن(

 p's: Land use ma@خرائط استخدام األرض 

 ىادال رامطدالسادس  ادالع:قودبى دالنتا د امرضدالاسادىعىشدةاىياد مدىدالتكسصادهدمنيكا د
فيكككادسرىنكككادةمكككندالنتكككا دةاكككندل حككك دال رىطككك د طكككرقداتكككسعمالودل را كككادالسكككادىعكككىشد
ةاىيا.دماتسعماندامرضدفادزراة دين اعدالمحامىند المراةاد ال اباتد الطرقد التمعد

 د المناةاتد مرامزدالسعدى د الم انا...قلخ د نعسبرددىذهدال رامطديتاسدالحدىدىود المد
دال رامطدالقسمادىو.
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د
د)شمن(

  Economic map's@الخرائط االقتصاديه :

ىممننكادي دنعسبكردىكذهدال كرامطدن ةكادمك دينكك اعد كرامطدالس زىعكاتد دفيكادسيكسادبالنسكاجداالقسمككاديد
 ستكك ىقدالب ككام د ىككد ندفككادنطاقيككادال ككرامطدالزراةىككود ين اةككود الطككرقدالم ساصككودلنلاككود د

 ال ككرامطدالمكككناةىودالسكككادسبكككى دس زىككك دالممكككان د م اقعيكككادبالنتكككب دلامكككد دممكككادسمضكككندنككك عد
النسككاجدالمككناةاد اللىمكك دالمككناةى دلإنسككاجد ةككدددالعمككاند الم تتككاتد د  ككرامطدقنسككاجد

 المعاد دالم ساص د بىا دممىاسيادالمنسج د الممدرس.
 خرائط العسكرية : @ال

ينشككمتدال ككرامطدالطب غرافىكك ديتاتككادمكك ديجككندامغككراضدالحربىكك  د لككذلعدمضىككرادمككادستككمندال ككرامطد
الطب غرافىودبال رامطدالعتمرى د.د س  ادال رامطدالعتمرى دجمىك دالظك اىردذاتدامىمىكود
االتكسراسىجى د السككادقككددسصىككددفككادس طككىطدةماىككاتدالسمسىككعدالحربككاد فككادسحرىككعدالجىكك شد.د

الظكاىراتدفكاديشكماندتكطادامرضد حكد ددالمنكاطقدالدارىك د  تكامند سسمضندبعضدىذهد
الم ام:تد ينابىسدالمىاهد البسر ند ال ط طدالميربامىود مناطقدالعمرا د.د فادالما اد
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 دمانكتدال كرامطدالعتكمرىودالمساحكودىكاديمضكردينك اعدال كرامطدالطب غرافىك دسصمكى:د.د لمكك د
دط دالعتمرى د ال رىط دالطب غرافى دالعام دلادسعددىناعدا س:فاتدماح ظ دبى دال رى

 رغادي دال رامطدالطب غرافى دستس دادفادامغكراضدالعتكمرى دلدقك د شكم لى دالمعا مكاتدالطبىعىك د
 البشككككرى دالسككككادسس ككككمنياد السككككادس ككككداداللطاةككككاتدالعتككككمرى د دقالدي دال ككككرضدالعتككككمريد

 دم دجي د يىمى دال رضدل:تسصادسدم دىذهدال رامطد.د ذلعدحتسدملىاسدالرتادلا ارط
دالعتمريد.

د
د1773 رىط دتىناءدفادحرسديمس بردد)شمن(

 @ الخريطة التاريخية:

ال رامطدالسارى ى دىندالسندسادرتميادفندةم ردتابل دب ىكدىدمكناعدال كرامطدالمك ىبى دفكندرتكاد
ال رامطدلذلعدما دىتمندةاادال كرامطدقكدىمًادبصك درتكادال كرامطد.د مك دالماصكتدلانظكرددقك د
رتككككادال ككككرامطد مككككذلعددقكككك دس  ككككىادالمرسصعككككاتد المن ص ككككاتدةكككك دطرىككككقد)دالياشكككك رد(د
 الظكك:ندالا نىكك دالسككندس  ككادالمرسصعككاتد المن ص ككاتد س  ككادمككذلعدامةمككاقدالم ساصكك د
ا كككاد مكك دالمىككاه.دي كككقدقلككندذلكككعدالمسابككاتدالمسن ةككك دامحجككاادحتكككبمادىسصككقدمككك دحجككادالم ع 

نودل م دالمدىشديى كا دامحبكاردالسكندمكان ادىتكس دم نياد يمام دالمساباتدةاندال رىط .د ا 
 السندسبلندةاندمردالتنى دبيذادالر نقد ساكعدالجك دسد. انكودلمك دالجكدىردبالكذمردانكودرغكاد



31 
أنواع الخرائط  –أ.دعبذ العظيم أحمذ عبذ العظيم.... مبادئ الخرائط  ... المحاضرة الثالثت 

 الخريطت
 

تككس داادامجيككزسدالحدىضكك د الممبىكك سردفككندقنسككاجدال ككرامطدقالدينككود سلككدادةاككادقنسككاجدال ككرامطد ا 
د .  دال رامطدالحدىض سظندال رامطداللدىم ديمضرددق د جمااًلد قراءسدم

د

دنم ذجدلا رىط دالسارى ى ....دديفرعدالنىنداللدىم د)شمن(

د

د


