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 العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة

 الجنوبٌة التمنٌة الجامعة

 الشطرة / التمنً المعهد
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 االول االسبوع

 

 المساحة تعرٌف •

  مجاالتها •

  السامها •

 استعماالتها •

  المٌاس وحدات •

 

 -ة: الوحد اهداف

 ٘زا اعزخذاِبد اُ٘ ٟ٘ ِٚب اٌّغبؽخ ػٍُ ٠خض ِب ثىً االٌّبَػٍٝ  لبدسا اٌطبٌت ٠ىْٛ اْ        

 ثىً اٌم١بط فٟ اٌّغزخذِخ اٌٛؽذاد ٚاُ٘ اٌّغبؽخ ػٍُ الغبَ ٚوزٌه ثٗ اٌؼًّ ِٚغبالد اٌؼٍُ

 اٌّغبؽخ رخظض ػّٓ اٌذاخٍخ أٛاػٙب

 

 - :المستهدفة الفئة

 مساحةال لمسم االولى المرحلة طلبة
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   Surveying المساحة

 عطؼ ٌزّض١ً إٌّبعجخ اٌطشق فٟ ٠جؾش اٌزٞ ٚاٌفٓ اٌؼٍُ ٗثبٔ اٌّغبؽخ ػٍُ رؼش٠ف ٠ّىٓ      

 , سل١ّخ اٚ رم١ٍذ٠خ خشائؾ ١٘ئخ ػٍٝ اٌزّض١ً ٘زا ٠ىْٛ ؽ١ش ِخزٍفخ ِؼبٌُ ِٓ رؾز٠ٛٗ ِٚب االسع

 :كالتالً وهً المساحة علم فٌها ٌدخل التً المجاالت معرفة ٌمكن التعرٌف هذا منو

 المرور مسح •

 الزراعً المسح •

  االلتصادي المسح •

 الصحً المسح •

 المدن مسح •

 المستوي المسح •

  المساحة السام

  هما اساسٌٌن لسمٌن الى مةبصورة عا المساحة مٌتمس ٌمكن

 .المستوٌة المساحة •

 الجٌودٌسٌة المساحة •

 

  المستوٌة المساحة :- اوال

 عطؼ ػٍٝ رٕغض اػّبي اٌؾم١مخ فٟ ٟ٘ االسع عطؼ ػٍٝ اٌّغبػ ثٙب ٠مَٛ اٌزٟ اٌم١بعبد اْ      

 عطؼ ٘ٛ  ABC ٚاٌّضٍش  AB طوله لوس حمٌمته فً هو AB اٌّغزم١ُ فبٌخؾ , ِفٍطؼ وشٚٞ

 , االسػ١خ اٌىشٖ ػٍٝ ِٛػٛػخ وش٠ٚخ صا٠ٚخ اال ٟ٘ ِب  ABC اٌضا٠ٚخ ٚاْ وّب , ِؾذة صالصٟ

 االعزفبدح ٠ّىٓ وٟ اٌّغغّخ ٚاالشىبي اٌخطٛؽ ٌٙزٖ خبطخ رظؾ١ؾبد اعشاء ٠غزٛعت فؼ١ٍٗ

 االعمبؽ فٟ ؽغبثب رزطٍت اٌزظؾ١ؾبد ٚ٘زٖ اٌّؾذٚدح اٌّغز٠ٛخ اٌّغبؽخ اػّبي ٟف ِٕٙب

Projection    ًاٌىبسرٛغشافٟ ِٛاػ١غ ػّٓ رذخ, Cartography   اػّبي ٠خض ف١ّب اِب 

 ػ١ٍٙب رغشٞ ِغز٠ٛب عطؾب ف١ٗ االسع فزؼزجش اٌّخزٍفخ االػز١بد٠خ إٌٙذع١خ ٌٍمؼب٠ب اٌّغبؽخ

 اٚ اٌٛسلخ ػٍٝ اٌضا٠ٚخ اٚ اٌّضٍش اٚ اٌخؾ ٠شعُ ِٓ رٌه فٟ يباٌّض ٚوبْ اٌّخزٍفخ اٌم١بط ػ١ٍّبد

 االسع اػزجبس فٟ اٌشئ١غٟ ٚاٌغجت  . اٌّغز٠ٛخ اٌّغبؽخ ػٍُ ػ١ٍٗ ٠طٍك ٌزٌه اٌغجٛسح ػٍٝ

 عطؼ ػٍٝ لٛط ؽٛي اْ ػٍُ ِب ارا ٚاػؾب ٠جذٚ اٌّؾذٚدح االػّبي ٘زٖ ِضً فٟ ِغز٠ٛب عطؾب

 اٌغطؼ ػٍٝ ِغمطٗ ِٓ اؽٛي عٕز١ّزشاْ اٌؾم١مخ فٟ ٘ٛ و١ٍِٛزشا  18.5 ِمذاسٖ االسػ١خ اٌىشح

 ٚاؽذٖ صب١ٔخ رجٍغ ِشثؼب و١ٍِٛزشا  193 ِغبؽزٗ وشٚٞ ِضٍش فٟ اٌىش٠ٚخ اٌض٠بدح ٚاْ وّب اٌّغزٛٞ
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 اٌّغبالد فٟ اٌّغزٛٞ ػٍٝ ٚاٌّغؼ اٌىشح ػٍٝ اٌّغؼ ث١ٓ اٌظغ١شح اٌفشٚق ٘زٖ اّ٘بي ٠ّىٓ ٌزا

 . ػب١ٌخ دلخ ٠زطٍت اٌزٞ اٌؼبٌٟ اٌّغؼ ػّٓ اٌم١بعبد اعشاء ذػٕ ِّٙخ رىْٛ أٙب اال اٌّؾذٚدح

 

 

 الجٌودٌسً المسح :- ثانٌا

 االسػ١خ اٌىشح ػٍٝ اٌّغبؽبد ٚرؾغت اٌخطٛؽ ٚرٛعٗ إٌمبؽ رٛػغ اٌغ١ٛد٠غٟ اٌّغؼ فٟ      

 ٚاْ وّب اٌغطؼ رٌه ػٍٝ الٛاعب رىْٛ اٌّغزم١ّخ ٚاٌخطٛؽ ِؾذة عطؼ ػٍٝ رٛػغ فبٌٕمبؽ ,

 عٙخ ِٓ اٌىش٠ٚخ اٌّضٍضبد ٔظش٠بد ف١ٙب رذخً ِؾذثخ ألشىبي ثبٌٕغجخ رؾغت االساػٟ ِغبؽخ

 اٌّغبؽخ ٚفٟ , اخشٜ عٙخ ِٓ اٌغّب٠ٚخ اٌىشح فٟ إٌغَٛ غٌّٛال ثبٌٕغجخ خطٛؽٙب ٚرؼ١ٓ

 غب٠خ ف١ٕخ آالد ٠زطٍت وّب ٚاٌؾغبث١خ اٌؾم١ٍخ اٌؼ١ٍّبد فٟ لظٜٛ دلخ اٌؼًّ ٠زطٍت اٌغ١ٛد٠غ١خ

 اٌغ١ٛد١ّ٠زش ٘ٛ رٌه ػٍٝ ِضبي ٚاؽغٓ اٌٛاعؼخ اٌّغٛؽبد ٘زٖ إلعشاء ٚاٌظٕغ اٌذلخ فٟ

Geodimeter    ٞػٍٝ رؾغت اٌضب١ٔخ ِٓ ثبٌج١ٍْٛ ٚاؽذ الشة اٌٝ اٌؼٛء عشػخ ٠م١ظ اٌز 

 . عذا ػب١ٌخ ٌذلخ اٌّغبفبد اؽٛاي اعبعٙب

 

 

 : المساحة انواع

 : وهً رئٌسٌة اصناف اربعة الى المساحٌة االعمال تمسٌم ٌمكن

 االرضً المسح •

 الجٌودسً المسح •

 التصوٌري المسح •

  الكارتوكرافً المسح •

 

 االرضً المسح -: اوال

 التالٌة االنواع االرضً المسح وٌشمل

 Cadastral Surveying     الكادسترائً المسح •

 اٌٍّى١بد رؾذ٠ذ فٟٚ ٚاعغ ثٕطبق اٌضساػ١خ اٌٍّى١بد ثزؾذ٠ذ إٌٛع ٘زا ٠ٚخزض     

 ؽمٛق ٚرؼ١١ٓ ٚػبئذ٠زٙب االساػٟ طٕف رؾذ٠ذ فٟ ٠خزض ٚوزٌه ِؾذٚد ثٕطبق اٌغى١ٕخ
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 ٠ٚزؼّٓ ٌٍضساػخ اٌظبٌؾخ اٌمطغ ِغبؽخ رؼ١١ٓ صُ صساػ١خ لطؼخ ٌىً ٚاٌّغ١ً اٌّغشٜ

 . ِٚٛلؼٙب ٚرشل١ّٙب االساػٟ ٚطف

   Topographic Surveying  الطوبوغرافً المسح •

 اٌطج١ؼ١خ اٌؼٛاسع رؼ١١ٓ فٟ االسػٟ اٌّغؼ ِٓ اٌظٕف ٘زا ٠ٚخزض      

 ٚاٌزٍٛي ٚاٌّشرفؼبد ٚإٌّخفؼبد ٚاٌجؾ١شاد االٔٙبس ِٛالغ وزضج١ذ ٚاالططٕبػ١خ

 اٌمشٜ ِٛالغ ٚرؼ١١ٓ ٚإٌفؾ اٌّبء ٚأبث١ت ٚاٌٙبرف اٌىٙشثبء ٚخطٛؽ ٚاٌطشق ٚاٌٙؼبة

 . ٚاٌّجبٟٔ ٚاٌّذْ

   Road Surveying  الطرق مسح •

 ٚاٌجضي اٌشٞ ٚلٕٛاد اٌؾذ٠ذ٠خ ٚاٌغىه ٌٍطشق اٌّشوض٠خ اٌخطٛؽ ثزضج١ذ ٠ٚخزض      

 .اٌطٛثٛغشافٟ اٌّغؼ ػّٓ رمغ ثبٌّٛاطالد اٌخبطخ اال١ٌٚخ اٌّغٛؽبد ثبْ ػٍّب

 

 Municipal Surveying   المدن مسح •

 اٌّبء خطٛؽ ِٛالغ ٚرضج١ذ اٌّذ٠ٕخ فٟ ٌٍشٛاسع اٌّشوض٠خ اٌخطٛؽ ثزؼ١١ٓ ٠ٚخزض      

 . اٌّذ٠ٕخ داخً ٚاٌّغبسٞ ٚاٌٙبرف ٚاٌىٙشثبء

   Mine Surveying المناجم مسح •

 صُ ِٚٓ ٚأؾذاسارٙب ٚاػّبلٙب ٚاٌىٙٛف إٌّبعُ ِٛالغ رؼ١١ٓ اٌظٕف ٘زا ٠زٕبٚي      

 . ثٙب اٌخبطخ اٌزشاث١خ ٚاالػّبي ٚؽغِٛٙب ِغبؽبرٙب

  Snow Surveying  الثلوج مسح •

 رٕضي اٌزٟ إٌّبؽك فٟ ) اٌضٍظ ِؾطبد ) رغّٝ خبطخ ِٛالغ رؼ١١ٓ ػٓ ػجبسح ٚ٘ٛ      

 رشثؾ ٚاٌطٛي االرغبٖ ِؼٍِٛخ خطٛؽ ػٓ ػجبسح ٟٚ٘ اٌضٍظ خطٛؽ رؼ١١ٓ صُ اٌضٍٛط ف١ٙب

 . ثؼؼٙب ِغ اٌضٍظ ِؾطبد

   Construction Surveying المنشآت مسح •

 ٚػشع اٌغذساْ خطٛؽ ِشاوض رؼ١١ٓ فٟ خبطخ دلخ اٌّغؼ ِٓ إٌٛع ٘زا ٠ٚزطٍت      

 ٌٍؾظٛي ٚإٌّؾذسح إٌّجغطخ االساػٟ ِٓ وً فٟ اٌالصِخ اٌؾفش٠بد ٚو١ّخ االعظ

 ٚاٌطشق اٌذٚس ِغّٛػبد سثؾ اٌّغؼ ٘زا ػّٓ ٠ٚذخً ٚاؽذ ِٕغٛة فٟ اعظ ػٍٝ

 . اٌّذ٠ٕخ ٚرخط١ؾ ٠زفك ٚاؽذ ٔظبَ فٟ ثؼؼٙب ِغ اٌذاخ١ٍخ
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   Engineering Surveying الهندسً المسح •

 ثزؼ١١ٓ ٠زؼٍك ِب ِٕٙب اٌّخزٍفخ اٌّغٛؽبد ِٓ وج١ش ػذد إٌٙذعٟ اٌّغؼ ػّٓ ٠ذخً      

 ٚؽغبة ٚاٌؼشػ١خ اٌط١ٌٛخ ِمبؽؼٙب ٚؽغبة ٚاٌشأع١خ االفم١خ اٌطشق ِٕؾ١ٕبد

 اٚ اٌغذ ثٕبء ثؼذ عزخضْ اٌزٟ ا١ٌّبٖ ٚو١ّخ ا١ٌّبٖ خضأبد ٚؽغبة ٚاٌؾغَٛ اٌّغبؽبد

  إٌبظُ

 

  الجٌودسً المسح -: ثانٌا

 اٌّغبؽخ ػٍٝ و١ٍب اػزّبدا ٠ٚؼزّذ االسػ١خ اٌىشح ٚؽغُ شىً فٟ ٠جؾش اٌزٞ اٌؼٍُ ٘ٛ       

 ٚاٌّٛالغ االرغب٘بد رؼ١١ٓ فٟ رزؼٍك ٚاٌزٟ االعبع١خ اٌؾم١ٍخ اٌّؼٍِٛبد ر١ٙئخ فٟ اٌغ١ٛد٠غ١خ

 اٌّمبط االسػٟ اٌغزة ِٓ وً دساعخ ا١ٌٙب ِؼبفب اٌّفٍطؼ االسػ١خ اٌىشح عطؼ ػٍٝ اٌذل١مخ

 ػّٓ اخشٜ ثذساعبد ِظؾٛثخ االسػ١خ اٌىشح ِٓ ِزؼذدح ٔمبؽ فٟ اٌّطٍك االسػٟ ٚاٌغزة

 ِغزٜٛ فٟ اٌشئ١غٟ لطشٖ ِغغُ ا١ٍ١ٍ٘غٟ شىً اشزمبق ػٕٙب ٠ٕزظ ٚاٌف١ض٠بء اٌزطج١م١خ اٌش٠بػ١بد

 رٌه ٔمبؽ ِؼظُ رٕطجك ثؾ١ش االسػ١خ اٌىشح دٚساْ ِؾٛس ِغ ٠زغٗ اٌضبٔٛٞ ٚلطشٖ االعزٛاء خؾ

 ؽغبة فٟ االعبط ٟٚ٘ إٌظش٠خ االسػ١خ ثبٌىشح ٠ٚغّٝ االسػ١خ اٌىشح ٔمبؽ ػٍٝ اٌّغغُ

 . االخشٜ اٌغ١ٛدعٟ ِٚشزمبد اٌغ١ٛد٠غ١خ اٌّٛالغ

 

  التصوٌري المسح -: ثالثا

 ِٓ ٚإٌّبع١ت ٚاالرغب٘بد االثؼبد رٌه فٟ ثّب ل١بعبد اخز ٠زؼّٓ اٌزٞ اٌّغؼ رٌه ٘ٛ       

 ٚػغ ؽش٠ك ػٓ اٌغٛ ِٓ ِؤخٛرح اِب ٔٛػ١ٓ ػٍٝ اٌظٛس ٘زٖ ٚرىْٛ اٌفٛرٛغشاف١خ اٌظٛس

 ػٓ اٚ  Arial Photogrammetry اٌغٛٞ ثبٌزظ٠ٛش ٚرغّٝ اٌطبئشح فٟ خبطخ وب١ِشاد

 دل١مخ ثىب١ِشاد ٠ئخز ٚاٌزٞ  Terrestrial Photogrammetry االسػٟ اٌزظ٠ٛش ؽش٠ك

 ػظّٝ ا١ّ٘خ ٌٙب اٌغ٠ٛخ اٌظٛس ِٓ ِزٕٛػٗ ؽٛثٛغشاف١خ خشائؾ رؾؼ١ش ٠ّٚىٓ اٌؼًّ ٌٙزا ِؼذح

 اٌغج١ٍخ إٌّبؽك فٟ وبٌغبثبد ا١ٌٙب اٌٛطٛي ٠ظؼت اٌزٟ إٌّبؽك ٚرؾذ٠ذ االعزطالع اػّبي فٟ

 . اٌؼغىش٠خ ثبٌؼ١ٍّبد اٌخبطخ االعزطالػ١خ االػّبي اٚ ٚاٌّغزٕمؼبد اال٘ٛاس رؾذ٠ذ اٚ اٌٛػشح

  الكارتوكرافً المسح  -: رابعا

 ِشرجؾ خبطب ػٍّب اٌىبسرٛوشافٟ اطجؼ ؽ١ش اٌخشائؾ أزبط فٟ ٠جؾش اٌزٞ اٌفٓ اٚ اٌؼٍُ ٘ٛ       

 ؽؼٟ فٍمذ اٌخبسؽخ ثبٔزبط ٠ٕٚزٟٙ اٌّغبػ ٠ٕزٟٙ ؽ١ش ِٓ ٠جزذأ فٙٛ ثبٌّغبؽخ ٚص١مب اسرجبؽب

 ِٓ خٛفب وج١شح ثغش٠خ اؽبؽزٗ اٌزٟ اٌّزمذِخ اٌذٚي ِٓ خبطخ ِغّٛػخ ثب٘زّبَ اٌىبسرٛوشافٟ

 , ٌٍجالد اٌمِٟٛ ٚاالِٓ اٌٛؽٕٟ االلزظبد فٟ وج١شح ا١ّ٘خ ِٓ ٌٗ ٌّب ٚاٌزم١ٕخ اٌؼ١ٍّخ اعغٗ رغشة

 اٌّزغُ ا١ٌذٚٞ االٔزبط ؽ١ض ِٓ ٔمٍزٗ اٌزٟ اٌؼ١ٍّخ اٌمفضاد اصش عذ٠ذح ِشؽٍخ اٌىبسرٛوشافٟ ٚدخً

 . ٟٚاالٌىزشٚٔ ا١ٌّىب١ٔىٟ االٔزبط ِغزٜٛ اٌٝ اٌذلخ ٚأخفبع  ثبٌجطؤ
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 Units of Measurement    المٌاس وحدات

  وهما المٌاس وحدات من نوعان هنالن

 .          Units of Linear measurements خطٌةال مٌاسوحدات ال -االول :

 .   Units of Angular measurements زاوٌةال مٌاسوحدات ال -الثانً :

 -: وهما عامة بصورة للمٌاس ٌستخدمان نظامان هنالنحٌث ان 

 . Metric system ( SI – units )  (  المتري ) الدولً او العالمً النظام  -اوال

 وحدة ٌعتبر النظام وهذا , لنشأته نسبة وذلن الفرنسً النظام االحٌان بعض فً علٌه وٌطلك     

 والمتر الزمن لمٌاس والثانٌة الكتلة لمٌاس اساسا الكٌلوغرام ووحدة الطول لمٌاس اساسا المتر

 هو النظام وهذا الزواٌا لمٌاس والرادٌان الحجم لمٌاس المكعب والمتر المساحة لمٌاس المربع

 . العالم دول اكثر فً المستخدم

 . English system االنكلٌزي النظام - ثانٌا

 ٚؽذح اٌمذَ ٠ؼزجش إٌظبَ ٚ٘زا ٚوٕذا اٌّزؾذح ٚاٌٛال٠بد ثش٠طب١ٔب ِضً اٌذٚي ثؼغ ٚرغزخذِٗ     

 . اٌضِٓ ٌم١بط اعبع١خ ٚؽذح ٚاٌضب١ٔخ اٌىزٍخ ٌم١بط ١خعاعب ٚؽذح ٚاٌجبٚٔذ اٌطٛي ٌم١بط اعبع١خ

 

   measurementsLinear   .الخطٌة المٌاسات

 -: المتري النظام فً االطوال لٌاس وحدات  - اوال

 ٚف١ّب االعبع١خ اٌطٛي ل١بط ٚؽذح ٘ٛ  m  ٌٗ ٠ٚشِض  meter اٌّزش اْ روشٔب إٌظبَ ٘زا فٟ    

 : االؽٛاي ٌم١بط إٌظبَ ٘زا فٟ اٌّغزخذِخ االخشٜ اٌٛؽذاد ثؼغ ٠ٍٟ

1 kilometer = 1000 meter                                  1 km = 1000 m 

1 meter = 10 decimeter                                     1 m = 10 dcm 

1 decimeter = 10 centimeter                              1 dcm = 10 cm 

1 meter = 100 centimeter                                  1 m = 100 cm 

1 centimeter = 10 millimeter                             1 cm = 10 mm 

1 millimeter = 1000 micrometer                       1 mm = 1000 um 
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 : الوحدات هذه بٌن التحوٌل طرٌمة ٌوضح ادناه الشكل

 

 

 

 

 االنكلٌزي النظام فً االطوال لٌاس وحدات – ثانٌا

 ورموزها النظام هذا فً المستخدمة الوحدات بعض ٌلً فٌما

1 mile = 1760 yard                     1 mi = 1760 yd  

1 yard = 3 foot                                     1 yd = 3 ft  

1 foot = 12 inch                                  1 ft = 12 in  
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 التالٌة الطرٌمة نتبع الوحدات هذه بٌن ما وللتحوٌل

 

 

 

 :واالنكلٌزي المتري النظامٌن فً االطوال لٌاس وحدات بٌن العاللة

 معبر اطوال الى واالخرى الفترة بٌن نتعرض فإننا النظامٌن لكال مستخدمٌن لوجود نظرا       

 المباشرة لعاللته النظامٌن بٌن التحوٌل بطرق ٌلم ان المساح على لذا , النظامٌن بكال عنها

 . للنظامٌن المعدة المساحٌة واالدوات االجهزة بعض ولوجود المسافات بمٌاس

  -: ان وذلن بالبوصة السنتٌمٌتر عاللة هو النظامٌن بٌن االساسً الرابط هنا نعتبر وسوف
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 -: كالتالً فتكون بالمساحات الخاصة الوحدات ٌخص فٌما اما

1 km2 = 100 hectare 

1 hectare = 4 donm 

1 donm = 2500 m2 

 

    Angular measurements .الزاوٌة المٌاسات

 -: كالتالً وهً الزواٌا لتمثٌل انظمة ثالثة توجد

  The sexagesimal system  الستٌنً النظام -: اوال

 degree دسعخ لغُ وً ػٍٝ ٠طٍك ِزغب٠ٚب لغّب  360 الى الدائرة تمسٌم ٌتم النظام هذا وفً     

   دل١مخ لغُ وً ػٍٝ ٠ٚطٍك ِزغب٠ٚب لغّب  60 اٌٝ دسعخ وً ٚرمغُ ( ° ) ثبٌشِض ٌٗ ٠ٚشِض 

minute  لسم كل ٌسمى متساوٌا لسما ستٌن الى دلٌمة كل تمسم بٌنما ( ΄ ) ثبٌشِض ٌٗ ٠ٚشِض 

  ( ″ ) ثبٌشِض ٌٗ ٠ٚشِض second ثانٌة منها
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 ″27.49 ΄21      54 التالً النحو على النظام هذا فً الزاوٌة وتكتب

 

 The decimal or centesimal system  العشري او المئوي النظام -: ثانٌا

  grad وشاد  لغُ وً ػٍٝ ٠طٍك ِزغب٠ٚب لغّب  400 الى الدائرة تمسٌم ٌتم النظام هذا وفً     

 مئوٌة دلٌمة لسم كل على وٌطلك متساوٌا لسما 100 اٌٝ دسعخ وً ٚرمغُ ( g ) ثبٌشِض ٌٗ ٠ٚشِض

  عٕز١غشاد وً ٠مغُ ث١ّٕب (  c) ثبٌشِض ٌٗ ٠ٚشِض Centesimal minute   السنتٌجراد او

 Centesimal  سنتٌسنتٌجراد او مئوٌة ثانٌة منها لسم كل ٌسمى متساوٌا لسما 100 اٌٝ

second     ثبٌشِض ٌٗ ٠ٚشِض ( cc )  

  وكالتالً العشرٌة بالصورة النظام هذا فً الزاوٌه وتكتب

    51.6731 g 51 ٌعنً وهذاg   67 c   31cc      

 

 ٌةالحساب عملٌاتال فً والسهولة بالبساطة المئوي التمسٌم وٌمتاز

 . الجغرافً والتمسٌم الزمنً التمـــــسٌم مع السلٌمة بعاللته الستٌنً النظام ٌمتاز بٌنما
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 Radian system    الرادٌان او الدائري النظام -: ثالثا

 لطر نصف لطول مطابك طوله دائرة من لموس الممابلة الزاوٌة بتلن Radian الرادٌان ٌعرف

  الدائرة تلن

 

 

 

  2πr   ٌساوي الدائرة محٌط ان وحٌث

   = radius r المطر ونصف

  ٌساوي النظام هذا فً الدائرة محٌط فان لذلن  22/7 تساوي π التمرٌبٌة النسبة

2πr / r = 2π = 2* 22/7 = 6. 285714286  

 

 

  الزواٌا بمٌاس الخاصة والوحدات االنظمة بٌن العاللة

 

 فان لذلن الدائرة محٌط جمٌعها تمثل االنظمة هذه

2π = 3600  
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 -امثلة :

 حول لٌم الزواٌا التالٌة الى ما ٌمابلها باألنظمة األخرى

1- 128 °  56 ' 25ʺ  

2- 277° 33' 45ʺ  

3- 336.4583 g  

4- 4.6739 rad  
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 والرابع والثالث الثانً االسبوع

 

 ) التوجٌه عملٌة ( المستوٌة االراضً على االفمٌة السافات لٌاس •

  المنحدرة االراضً على االفمٌة المسافات لٌاس •

  ) االسماط وطرق االلامة طرق ( االعمدة واسماط الامة •

 المٌاس عملٌة تعترض التً والموانع العمبات على التغلب •

  ) الشبكً ,الطولً  , التخطٌطً  ,العددي ( الرسم ممٌاس •

 

 -: الوحدة اهداف

 او افمٌة المسافات كانت سواء لٌاسها فً ةالمستخدم واالجهزة المسافات لٌاس على التعرف     

 الامة فً الهندسٌة الطرق بعض على التعرف وكذلن العمل موالع وبمختلف مائلة او راسٌة

 , علٌها التغلب وطرق المٌاس عملٌة تواجه التً العوائك على والتغلب مٌطهاصت وطرق االعمدة

 . تمثٌلها وطرق وانواعها الرسم مماٌٌس معرفة وكذلن

 

 

 -: المستهدفة الفئة

 واالنشاءات البناء لمسم االولى المرحلة طلبة

 

 

 عجٌل رشٌد حسٌن . م -: اعداد
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  المٌاس عملٌة فً المستخدمة االدوات

 إلجراء ٌستخدم بعضها المساحة اعمال فً المستخدمة والمعدات االجهزة من الكثٌر هنالن     

 اجراء على تساعدنا التً االدوات من ذلن وغٌر االعمدة إللامة واخرى الخطٌة المٌاسات

 .دلٌمة بصورة والتولٌع والرفع المٌاسات

 :المٌاس فً المستخدمة االدوات هذه بعض ٌلً وفٌما

 : المتري الشرٌط •

 مباشرة الطولٌة المٌاسات اخذ ٌتم حٌث الخطً المٌاس عملٌة فً الرئٌسٌة االداة وهو

 : وكالتالً منها المصنوع المادة حسب االشرطة انواع تمسٌم وٌمكن , منه

 , وزنها وبخفة للكسر المابلٌة وعدم بالمرونة وتمتاز : ( fiber ) الكتانٌة االشرطة •

 والهواء بالحرارة وتأثرها انمطاعها وسهولة للشد نتٌجة طولها ازدٌاد مساوئها ومن

 m 100 , 50 , 30 , 25 , 20 بأطوال تتوفر ما وعادة الجوٌة العوامل من وغٌرها

. 

 ٠ٚىْٛ اٌفٛالر ِٓ ِظٕٛػٗ اششؽخ ٟٚ٘ : (  steel tapes ) المعدنٌة االشرطة •

 اٌم١بط ػ١ٍّخ فٟ ادق ٘ٛ ٚثبٌزبٌٟ اٌىزبْ اششؽخ ِٓ الً اٌغ٠ٛخ ثبٌؼٛاًِ رؤصش٘ب

 اٌّؼذ١ٔخ االششؽخ ػٍٝ اٌؾظٛي ٠ّٚىٓ االعزخذاَ عٛء ػٕذ ٌٍىغش لبثٍخ ٌٚىٕٙب

 .  m 50 , 20 , 10 , 7 , 5 , 3 ثطٛي

 رّذد٘ب ِٚؼبًِ ٚا١ٌٕىً اٌؾذ٠ذ ِٓ ِظٕٛػخ ٟٚ٘ : ( invar ) الطول ثابتة االشرطة •

 . اٌضّٓ ٚغب١ٌخ اٌٛعٛد ٔبدسح اششؽخ ٟٚ٘ عذا ل١ًٍ ٌٍؾشاسح ٔز١غخ ٚأىّبشٙب
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  : ( Plump bob ) الشالول •

 رؼ١ٍمٗ ٚػٕذ ٔغج١ب صم١ً ِؼذٟٔ ِخشٚؽ ػٓ ػجبسح ٚ٘ٛ       

 سأط ٠زغٗ لبػذرٗ ِٓ وزبٟٔ خ١ؾ ؽش٠ك ػٓ ؽش ثشىً

 اٌّغزٜٛ ػٍٝ ػّٛدٞ ثبرغبٖ اٌغبرث١خ ثفؼً ٌالعفً اٌّخشٚؽ

 عطؼ ػٍٝ ٔمطخ فٛق اٌّغبؽخ اعٙضح ٌّشوضح ٠ٚغزؼًّ االفمٟ

 شبل١ٌٛخ ٌٚؼجؾ االسع ػٍٝ ٔمبؽ ٚاعمبؽ ٌٚشفغ االسع

  . ٚاٌخ ٚاٌجٕبء اٌغذساْ

 

 

 : ( Ranging Rod ) الشاخص •

 ِؼٍغ اٚ اعطٛأٟ ؽذ٠ذٞ اٚ خشجٟ لؼ١ت ػٓ ػجبسح ٚ٘ٛ     

  3-2 حوالً ولطره متر 5 اٌٝ  2 ِٓ ؽٌٛٗ ٠زشاٚػ اٌشىً

 اٌشىً ِذثجخ اٌؾذ٠ذ ِٓ لطؼخ اٌغفٍٝ ٔٙب٠زٗ فٟ ٚرٛػغ عٕزّزش

 ثبٌٛاْ ٍِٛٔخ اٌشٛاخض ٚرىْٛ , ثبالسع ٚرضج١زٗ غشصٖ ١ٌغًٙ

 ر١١ّض٘ب ٌغشع ٚاؽّش اث١غ اٚ ٚاعٛد اث١غ ِزجبدٌخ صا١٘خ

 ِغ اؽّش ػٍُ ٠غزخذَ االؽ١بْ ثؼغ ٚفٟ االعزؼّبي ػٕذ

 ٌٍذالٌخ وؼالِبد ٚرغزخذَ ثؼ١ذح اٌّغبفخ رىْٛ ػٕذِب اٌشبخض

 ٚرؾذ٠ذ اٌم١بط ٌّغبس اٌظؾ١ؼ االرغبٖ ٚرؾذ٠ذ إٌمبؽ ِٛالغ ػٍٝ

 . اٌٛعط١خ إٌمبؽ ِٛالغ

 

 

 

  : (  Pin)  النبلة •

 مع ملم 7-5 ث١ٓ ٠زشاٚػ ثمطش اٌؾذ٠ذ ِٓ ِظٕٛع ع١خ ػٓ ػجبسح     

 فً المؤلتة النماط موالع لتحدٌد وتستعمل الراس ومدببة حلمة

 . المٌاس لعملٌات الجزئٌة المسافات
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 : ( Peg ) الوتد •

 اٌشىً ِؼٍغ اٚ ِغزذ٠شا اٌخشت ِٓ ٠ظٕغ     

 اٌغفٍٟ ؽشفٗ ٠ٚىْٛ عٕز١ّ١زش  30 – 20 ث١ٓ ؽٌٛٗ

 ػٍٝ اٌؾذ٠ذ ِٓ اٚ ثبألسع غشصٖ ٌزغ١ًٙ ِذثجب

 االساػٟ فٟ ٚرغزؼًّ ِغب١ِش اٚ صا٠ٚخ شىً

 ل١بط اٌّطٍٛة إٌمبؽ ِٛالغ ٌزؾذ٠ذ ٚرغزؼًّ اٌظٍجخ

 . ث١ٕٙب اٌّغبفبد

 

 دهان وعلب والزواٌا االوتاد لغرس الفوالذٌة المطارق مثل الثانوٌة االدوات بعض وهنالن

 . االرض على المساحة لنماط عالمات لوضع الرش

 

 

 التوجٌه عملٌة باستخدام المستوٌة االراضً على االفمٌة المسافات لٌاس

 إلعشاء ؽش٠مز١ٓ ٕٚ٘بٌه اٌم١بط اششؽخ ثبعزؼّبي ِؼ١ٕخ ٔمبؽ ث١ٓ االفم١خ اٌّغبفبد ل١بط ٚ٘ٛ    

 : ٟٚ٘ اٌزٛع١ٗ ثطش٠مخ اٌخط١خ اٌم١بعبد

 االمامً التوجٌه باستخدام المٌاس •

 الخلفً التوجٌه باستخدام المٌاس •

  )(  Forward Rangingاالمامً التوجٌه باستخدام المٌاسات :- اوال

 اٌشش٠ؾ ػٍٝ اٌمشاءح ٚاخز إٌمطز١ٓ ث١ٓ اٌشش٠ؾ ثشذ ٔمَٛ ة , أ إٌمطز١ٓ ث١ٓ اٌّغبفخ ل١بط ػٕذ    

 ِٓ اؽٛي إٌمطز١ٓ ث١ٓ اٌّغبفخ وبٔذ ارا اِب , اٌشش٠ؾ ؽٛي ِٓ الً إٌمطز١ٓ ث١ٓ اٌّغبفخ وبٔذ ارا

 ِغبفبد اٌٝ ة , أ إٌمطز١ٓ ث١ٓ اٌّغبفخ ٌزغضئخ اػبف١خ ٔمبؽ رؼ١١ٓ اٌٝ ثؾبعخ فبٕٔب اٌشش٠ؾ ؽٛي

 . ثبٌشش٠ؾ ل١بعٙب ٔغزط١غ الظش

 اٌخؾ ٔفظ ػٍٝ رمغ ِئلزٗ ٔمبؽ رؼ١١ٓ ؽش٠ك ػٓ الظش ِغبفبد اٌٝ اٌط١ٌٛخ اٌّغبفبد رمغ١ُ     

 رؾزبط اٌؼ١ٍّخ ٚ٘زٖ (  Ranging ) اٌزٛع١ٗ ػ١ٍّخ ٚرغّٝ ثبٌٕظش اٌزٛع١ٗ ػ١ٍّخ ؽش٠ك ػٓ ٠زُ

 . اٌّغبػذ ٘ٛ ٚاٌضبٟٔ اٌّغبػ ٘ٛ االٚي االلً ػٍٝ شخظ١ٓ ِٓ ِىْٛ ػًّ فش٠ك اٌٝ
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 : االمامً التوجٌه طرٌك عن ب , أ نمطتٌن بٌن معٌنة مسافة لٌاس كٌفٌة

 شٛوخ اٚ إٌجالد ِٓ ٚاٌؼذ٠ذ ل١بط ٚشش٠ؾ شٛاخض صالس اٌطش٠مخ ٘زٖ فٟ اٌفش٠ك ٠غزؼًّ     

 ِٓ ٠ٚزؤوذ ثبألسع غشعٗ ؽش٠ك ػٓ ة إٌمطخ ػٍٝ شبخض ثزضج١ذ اٌّغبػ ٠مَٛ ؽ١ش اٌم١بط

 اِغبن ِغ أ إٌمطخ فٛق شبخض ثٛػغ اٌّغبػذ ٠ٚمَٛ اٌشبخض ١ِضاْ ؽش٠ك ػٓ ػّٛد٠زٗ

 أ إٌمطخ ث١ٓ ِب رمغ ط إٌمطخ فٛق شبخض ثٛػغ اٌّغبػ ٠مَٛ , إٌمطخ ػٕذ اٌشش٠ؾ ؽشف

 اٌضالس ٠شٜ ؽزٝ ٠ٚغبسا ١ّ٠ٕب اٌّغبػ ثزٛع١ٗ اٌّغبػذ ٠مَٛ ؽ١ش اٌّغبػذ ِٓ ٚثزٛع١ٗ ة ٚإٌمطخ

 ٠ٚمَٛ اٌم١بط ػ١ٍّخ ال عشاء اٌّغبػ اٌٝ اشبسح ٠ؼطٟ ٚػٕذ٘ب ٚاؽذح اعزمبِخ ػٍٝ شٛاخض

 ٠ٕٚزمً ٔجٍخ غشط ؽش٠ك ػٓ ط إٌمطخ ٚرؾذ٠ذ اٌمشاءح ٚاخز رّبِب افمٟ ثشىً اٌشش٠ؾ ثشذ اٌّغبػ

 ٔمطخ اٌٝ ثبالٔزمبي اٌّغبػ ٠ٚمَٛ ِىبٔٙب شبخض ٚغشط إٌجٍخ ثٕضع ٠ٚمَٛ ط إٌمطخ اٌٝ اٌّغبػذ

 اٌضالس ٠ىْٛ ٚػٕذِب اخشٜ ِشح اٌّغبػ ثزٛع١ٗ اٌّغبػذ ٠مَٛ صُ , ط ٚ ة إٌمطز١ٓ ث١ٓ رمغ

 االٔزٙبء ؽزٝ اٌؼ١ٍّخ ٚرزىشس اٌم١بط ٚاخز إٌجٍخ ثغشط اٌّغبػ ٠مَٛ االعزمبِخ ٔفظ ػٍٝ شٛاخض

  ة أ اٌخؾ ل١بط ِٓ

 

  - :مالحظة

 الى نحتاج ولذلن الطوٌلة المسافات لٌاس اجراء عند المٌاس شرٌط على الرٌاح تؤثر •

 . الرٌاح تأثٌر من للتملٌل الصر مسافات الى الطوٌلة المسافات تمسٌم

 بٌن ومشدودا تماما افمٌا الشرٌط ٌكون بان االنتباه ٌجب الشرٌط من المراءة اخذ عند •

 . بٌنهما المسافة لٌاس المراد النمطتٌن
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  )(  Backward Rangingالخلفً التوجٌه باستخدام المٌاسات :- ثانٌا

 ثغشط اٌّغبػ ٠مَٛ ؽ١ش , ة أ ِؼ١ٓ خؾ اِزذاد ػٍٝ ل١بط ٔمبؽ إلػبفخ اٌطش٠مخ ٘زٖ رغزؼًّ   

 ثٛػؼٗ ٠ٚمَٛ شبخض ٠ٚؾًّ ة إٌمطخ ػٕذ آخش ٚشبخض أ إٌمطخ ػٍٝ ػّٛدٞ ثشىً شبخض

 . ة أ اٌخؾ اِزذاد ػٍٝ ط إٌمطخ ػٕذ

 

 الشواخص ٌرى حتى ٌسارا او ٌمٌنا حركته طرٌك عن ج النمطة عند نفسه بتوجٌه المساح وٌموم

 نفس على تمع اخرى نماط الى واالنتمال نبلة بغرس ٌموم وعندها النظر خط نفس ع الثالثة

 .االمتداد

 

 

 

 

  المنحدرة االراضً على االفمٌة المسافات لٌاس

 :لسمٌن الى المائلة االراضً فً االفمٌة المسافات لٌاس تمسٌم ٌمكن

 منتظم مٌالن المائلة باألراضً المٌاس •

 منتظم غٌر مٌالن المائلة باألراضً المٌاس •

 

 

 



 األولىالحمٌبة التعلٌمٌة لمادة المساحة / لسم البناء واالنشاءات / المرحلة 
 م . حسٌن رشٌد عجٌل -اعداد :

21 
 

 

 منتظم مٌالن المائلة باألراضً المٌاس -:اوال

 اٌّبئٍخ اٌّغبفخ ل١بط ؽش٠ك ػٓ ِٕزظُ ١ِالْ اٌّبئٍخ االساػٟ فٟ االفم١خ اٌّغبفبد ل١بط ٠ّىٓ    

 أؾذاس دسعخ ِمذاس اٚ ا١ًٌّ صا٠ٚخ اٚ إٌمطز١ٓ ث١ٓ االسرفبع فشق ِٚؼشفخ اٌّخزٍفخ اٌم١بط ثطشق

 -: ٠برٟ وّب افم١خ ِغبفخ اٌٝ اٌّبئٍخ اٌّغبفخ ٚرؾٛي االسع

 

 االرتفاع فرق معرفة حالة فً •

S  =المائلة الحمٌمٌة المسافة  

H  =االفمٌة المسافة 

V  =االرتفاع فرق 

  -:وبٌزبٌٟ  H االفمٌة المسافة فتكون

H = √           

 

 

 االرض مٌالن زاوٌة معرفة حالة فً •

AB  =المائلة الحمٌمٌة المسافة 

H االفمٌة = المسافة 

= α االرض مٌالن زاوٌة 

 رغبٚٞ  H االفمٌة المسافة فتكون

H = AB * cos α      
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 االرض انحدار درجة معرفة حالة فً •

 االنحدار نسبة تكون الطرق مثل الهندسٌة المشارٌع بعض فً

 وٌعبر , الهندسٌة المعاٌٌر وفك محددة وهً معلومة المٌل او

 ٌمثل حٌث وهكذا ( 2:3 ) ,  ( 1:2 ) مثال االنحدار نسبة عن

 الرمز نعطٌه وسوف الراسً الممدار الٌسار من االول الحد

T1 الرمز نعطٌه وسوف االفمً الممدار الثانً الحد ٌمثل بٌنما 

T2 , فً كما مئوٌة بنسبة المٌل نسب عن التعبٌر ٌمكن وكذلن 

 متر 100 ِغبفخ ٌىً اْ ٠ؼٕٟ ٚ٘زا ( G =2% ) مثل الشكل

 ٔغجخ ػٍّٕب ارا رٌه ِٚٓ ِزش  2 الراسٌة المسافة تكون افمٌة

 اٌّغبفخ ؽغبة ٔغزط١غ اٌّبئٍخ ٚاٌّغبفخ ٌطش٠ك االٔؾذاس

 -:٠ٍٟ وّب ٌٙب اٌّمبثٍخ االفم١خ
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 منتظم غٌر مٌالن المائلة باألراضً المٌاس -:ثانٌا

 ٌٚىٓ االِبِٟ اٌزٛع١ٗ ؽش٠ك ػٓ ِٕزظُ غ١ش ث١ّالْ اٌّبئٍخ االساػٟ فٟ اٌم١بط ػ١ٍّخ رزُ   

 . اٌم١بط ػ١ٍّخ إلعشاء اٌشبلٛي ٚثبعزؼّبي اطغش ِغبفبد اٌٝ اٌّغبفخ ثزمغ١ُ

 

 عن المٌاس نمطة فوق الشرٌط توجٌه وٌكون تماما افمٌا ٌكون الشرٌط ان الشكل من نالحظ

 بشكل المٌاسات اجراء على العمل ٌجب المٌاس عملٌة فً االخطاء من وللتملٌل الشالول طرٌك

 .كبٌرا الفارق كان إذا المٌاس واعادة صغٌرا الفارق كان إذا المعدل واخذ عكسً

 

  االعمدة واسماط الامة

 اٌؼ١ٍّبد اٚ اٌزطج١مبد ثؼغ اٌٝ ِشاؽٍٙب ثؼغ فٟ رؾزبط اْ الثذ اٌؾم١ٍخ اٌّغؼ ػ١ٍّبد اْ    

 ػ١ٍّبد ٟٚ٘ اٌّغؼ اٚ اٌغ١ش خطٛؽ ػٍٝ اٚ ِٓ االػّذح ٚأضاي البِخ ِضً اٌجغ١طخ اٌّغبؽ١خ

 خؾ ػٍٝ ٚالؼخ ٔمطخ ِٓ ٠ىْٛ اٌؼّٛد فبلبِخ , اٌغ١ش خطٛؽ ػٍٝ لبئّخ صا٠ٚخ رشى١ً اٌٝ رٙذف

 اٌطشق ػٍٝ ٠ؤرٟ ِب فٟ ٚعٕزؼشف اٌغ١ش خؾ ػٓ خبسعخ ٔمطخ ِٓ ف١ىْٛ اٌؼّٛد أضاي اِب اٌغ١ش

 اٚ وبٌشش٠ؾ اٌط١ٌٛخ اٌم١بط ادٚاد ف١ٙب رغزؼًّ اٌزٟ االػّذح ٚأضاي البِخ فٟ اٌّغزخذِخ اٌؼ١ٍّخ

 اٌجظشٞ اٌّشثغ اٚ اٌّشأٜ إٌّشٛس ٚوزٌه اٌغٍغٍخ

   Erecting Perpendiculars   االعمدة الامة -: اوال

 واالكثر الطرق هذه ومن السٌر خطوط على االعمدة إللامة استخدامها ٌمكن عدٌدة طرق هنالن

 :ٌأتً ما عملٌة بصورة استخداما

  ) 3-4-(5  المائم المثلث طرٌمة •

 الشرٌط صفر ٌوضع XY السٌر خط على الوالعة B ٔمطخ ِٓ ػّٛد البِخ ٠شاد ػٕذِب     

 العالمة هذه وتوضع m 12 بطول الشرٌط ٌفتح ثم حلمته فً نبلة وتغرز B النمطة على

 ِٛلؼٙب فٟ ٚرضجذ اٌغ١ش خؾ ػٍٝ  m 3 الشرٌط عالمة وتوضع اٌضا B النمطة على
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 C ِضً ٔمطخ فززؼ١ٓ ع١ذا اٌشش٠ؾ ٠ٚشذ  m 8 اٌؼالِخ ػٕذ ٔجٍخ رّغه صُ , ػٕذ٘ب ٔجٍخ ثغشص

 . المطلوب العمود هو BC ٌكون وبذلن

 

 

 السالٌن المتساوي المثلث طرٌمة •

 على الوالعة B ِضً ٔمطخ ِٓ ػّٛد إللبِخ     

 على D , C مثل نمطتان تعٌن XY السٌر خط

 ان بحٌث متساوٌتٌن وبمسافتٌن C النمطة جانبً

  BC = BD ُإٌمطز١ٓ ِٓ ٠ٚشع C , D لوسا 

 ٌتماطعان متساوٌٌن لطرٌن بنصفً دائرتٌن

 العمود هو AB ٌكون وبذلن A مثل بنمطة

 . المطلوب

 

 الشرٌط طول طرٌمة •

           السٌر خط على الوالعة A ِضً ٔمطخ ِٓ ػّٛد إللبِخ     

XY  مثل نمطتان تعٌن B , C النمطة جانبً على A 

 صفر ٌثبت , AC = AB ان بحٌث متساوٌتٌن وبمسافتٌن

 ثم C النمطة عند الشرٌط ونهاٌة B نمطة عند الشرٌط

 تماما منتصفه من االرض على جٌدا الشرٌط ٌسحب

 الشرٌط منتصف ٌعٌنها التً D النمطة فتكون نبلة بواسطة

 المطلوب العمود هو AD ٌكون وبذلن المطلوبة النمطة هً

. 
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 Dropping Perpendiculars      االعمدة انزال : ثانٌا

 وً ٚرخزٍف اعزخذاِٙب ٠ّىٓ ػذ٠ذح ؽشق ٕ٘بن اٌغ١ش خؾ ػٓ خبسعخ ٔمطخ ِٓ ػّٛد الٔضاي    

 ٘زٖ ِٚٓ ال اَ ا١ٌٙب اٌٛطٛي اِىٓ ارا ف١ّب إٌمطخ ِٚٛلغ اٌزطج١ك ػٕذ اٌظؼٛثخ ؽ١ش ِٓ ؽش٠مخ

  :ٟ٘ اٌؼٍّٟ اٌغبٔت فٟ اعزخذاِب االوضش اٌطشق

 

 المطر نصف طرٌمة •

 ادّشاٌ إٌمطخ رىْٛ ػٕذِب اٌطش٠مخ ٘زٖ رغزخذَ    

 اٌٛطٛي ٠ّٚىٓ اٌغ١ش خؾ ِٓ لش٠جخ ِٕٙب ػّٛد أضاي

 D ٔمطخ ِٓ ػّٛد ٚإلٔضاي ث١ٕٙب ػبئك ٚعٛد ٌؼذَ ا١ٌٙب

 صفر ٌوضع XY السٌر خط عن الخارجة مثال

 من مناسب وبطول بنبلة وٌثبت D النمطة عند الشرٌط

 خط مع فٌتماطع االرض على لوس ٌرسم الشرٌط

 B , C بٌن المسافة تنصف C , B مثل بنمطتٌن السٌر

 العمود هو فٌكون A D ٠ٛطً صُ A مثل نمطة فً

 . المطلوب

 

 

 بعد ألصر طرٌمة •

 أضاي دّشااٌ إٌمطخ رىْٛ ػٕذا اٌطش٠مخ ٘زٖ رغزخذَ    

 ٌؼذَ ا١ٌٙب اٌٛطٛي ٠ّٚىٓ اٌغ١ش خؾ ِٓ لش٠جخ ِٕٙب ػّٛد

 الخارجة مثال A ٔمطخ ِٓ ػّٛد ٚإلٔضاي ث١ٕٙب ػبئك ٚعٛد

 A النمطة عند الشرٌط صفر ٌوضع XY السٌر خط عن

 السٌر خط على وٌحرن جٌدا الشرٌط ٌشد ثم بنبلة وٌثبت

 بٌن لراءة الل على الحصول ٌتم حتى وٌسارا ٌمٌنا

 نحصل وبذلن D مثل نمطة فً السٌر وخط A  النمطة

 . A D الخط وهو المطلوب العمود على
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  النازل العمود طرٌمة •

 اٌّشاد إٌمطخ رىْٛ ػٕذِب اٌطش٠مخ ٘زٖ رغزخذَ     

 ٠ّىٓ ٚال اٌغ١ش خؾ ػٓ ثؼ١ذح ِٕٙب ػّٛد أضاي

    ٔمطخ ِٓ ػّٛد ٚإلٔضاي , ػبئك ٌٛعٛد ا١ٌٙب اٌٛطٛي

D  السٌر خط عن الخارجة  XY خط على نمطتان تعٌن 

 من ٌسمط ثم DC , DB بٌن وٌوصل C , B مثل السٌر

 من اخر عمود وٌسمط DC الخط على عمود B نمطة

 مثل نمطة فً العمودان فٌتماطع DB الخط على C نمطة

E ,  الخط ٌكون وبذلن DE النمطة الى امتداده او  A 

 . المطلوب العمود هو

 

 المائم المثلث تحرٌن طرٌمة •

 المراد النمطة تكون عندما الطرٌمة هذه تستخدم     

 ٌمكن وال السٌر خط عن بعٌدة منها عمود انزال

 D نمطة من عمود وإلنزال عائك لوجود الٌها الوصول

 مثل لائم مثلث ٌشكل XY  السٌر خط عن الخارجة

ABC  المائم الضلع ٌكون بحٌث AB السٌر خط باتجاه 

 ٌحرن ثم D النمطة باتجاه AC االخر المائم والضلع

 A , C , D الثالث النماط رصد مع وٌسارا ٌمٌنا المثلث

 نحصل وبذلن واحدة استمامة على جمٌعها تصبح حتى

 . المطلوب العمود على

 

 

 

 المٌاس عملٌة تعترض التً والموانع العمبات على التغلب

 

 ٘زٖ ػٍٟ ٌٍٚزغٍت ِؼب ٚاٌزٛع١ٗ اٌم١بط اٚ اٌزٛع١ٗ اٚ اٌم١بط رؼزشع ػٛائك ٠مبثٍٕب ِب وض١شا       

 اٌؾٍٛي أغت اخز١بس فٟ اٌخجشح الوزغبة ٌٍؾً اٌّخزٍفخ اٌطشق ػٍٟ اٌغ١ذ اٌزذسة ٠غت اٌؼٛائك

 لذ اٌم١بعبد فٟ اٌّزجؼخ اٌزم١ٍذ٠خ ٚاٌطشق اٌّزبؽخ االعٙضح ؽ١ش , اٌّزبؽخ االعٙضح ؽذٚد فٟ

 اٌؾبعت ٚاعزخذاَ اٌّغبفبد ٌم١بط االٌىزش١ٔٚخ االعٙضح اعزخذِذ فمذ وض١شا ٚرطٛسد رغ١شد

 رؼزشع اٌزٟ اٌؼٛائك ػٍٟ اٌزغٍت عٌٙٛخ اٌٟ ادٞ اٌزٞ االِش دل١مخ ٔزبئظ ػٍٟ ٌٍؾظٛي  االٌٟ

 . اٌّغبؽ١خ اٌؼ١ٍّبد
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 انًظبدٛخ انؼًهٛبد رؼززض انزٙ انطجٛؼٛخ أ انصُبػٛخ انًؼبنى رهك ْٙ :انؼٕائك

  انزٕلٛغ أ انزفغ اثُبء

 

 : العوائك أنواع
 

 :لظًٍٛ انٙ ُٔٚمظى  )انزؤٚب)  انزٕجّٛ ٚؼززض ٔال انمٛبص ٚؼززض ػبئك -1

 

 الشكل فً كما المائٌة المسطحات أو البرن مثل العائك حول الدوران ٌمكن - أ

 
 
 

 اٌشىً فٟ وّب اٌّبئ١خ ٚاٌّغبسٞ االٔٙبس ِضً اٌؼبئك ؽٛي اٌذٚساْ ٠ّىٓ ال -ة

 
  الشكل فً كما الودٌان أو الجبال مثل المٌاس ٌعترض وال التوجٌه ٌعترض عائك  -2
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 الشكل فً كما المبانً أو االشجار مثل معا والتوجٌه المٌاس ٌعترض عائك  -3

 

 

 

  االطض انُٓذطٛخ ٔانمٕاػذ انزٚبضٛخ انًظزخذيخ فٙ انزغهت ػهٙ انؼٕائك

ؽشق ِخزٍفخ رؼزّذ ِؼظّٙب ػٍٟ لٛاػذ  ثبعزخذأَغزط١غ اٌزغٍت ػٍٟ اٌؼٛائك 

 :س٠بػ١خ ٚاعظ ٕ٘ذع١خ ِٕٙب

 اٌّضٍضبد رشبثٗ ؽبالد  •

 .اٌّضٍضبد رطبثك ؽبالد.  •

  .ؽً اٌّضٍش •

 ف١ضبغٛسس ٚػىغٙبٔظش٠خ  •

 .خؾ ػٍٝ ػّٛد البِخ ؽشق . •

 .خؾ ػٍٝؽشق اعمبؽ ػّٛد ِٓ ٔمطخ  •

 .ػًّ خؾ ٠ٛاصٞ أخش •

 .االِبِٟ ٚاٌخٍفٟ اٌزٛع١ٗ •

 .ثذا٠زٗ ٚٔٙب٠زٗ ؽغت اؽذاص١بدؽغبة ؽٛي خؾ ِؼٍَٛ  •

 االجٓشح انًظبدٛخ انًخزهفخ ثبطزخذاوانؼٕائك  ػهٗانذهٕل انًُبطجخ نهزغهت 

 

  ِؼب اٌزٛع١ٗ اٌؼٛائك اٌزٟ رؼزشع اٌم١بط أٚ رؼزشعٔغزط١غ اٌزغٍت ػٍٟ 

 -: اٌزب١ٌخ ؽغت أٛاع االعٙضح اٌّغبؽ١خ

 . ػٍٟ اٌؼٛائك ثبعزخذاَ اٌشش٠ؾ فمؾ اٌزغٍت -1

 .٠ذٚاٌض١ٛدٚال اٌشش٠ؾ ثبعزخذاَ اٌؼٛائك ػٍٝ اٌزغٍت -2

 .اٌّزىبٍِخ اٌّؾطخ ثبعزخذاَ اٌؼٛائك ػٍٝ اٌزغٍت -3
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 ثبطزخذاو انزٕجّٛ رؼززض ٔال انمٛبص رؼززض انزٙ انؼٕائك ػهٗ انزغهت :أال
 انشزٚط

 

 فٙ دبنخ ايكبَٛخ انمٛبص دٕل انؼبئك •

  

 ؽ١ش ؽٌٛٙب اٌذٚساْ ٠ّىٓ اٌزٟ اٌؼٛائك ػٍٟ ٌٍزغٍت اٌؾٍٛي ِٓ ِغّٛػٗ رٛعذ   

 ػٓ اٌؼبئك ٠زخًٍ اٌزٞ اٌخؾ ٠ٛاصٞ اٌؼبئك خبسط خؾ ػًّ ػٍٟ اٌؾً ٘زا ٠ؼزّذ
 اٌشىً فٟ وّب  االػّذح ألبِخ ؽش٠ك

 
 

 )أة  (ا٠غبد ؽٛي اٌخؾ  - :اٌّطٍٛة

 
 
 

 

  :-انذم خطٕاد

 

 )ط ص(ٔؾذد إٌمطز١ٓ   )ة( ٚاٌزٛع١ٗ ػٍٟ إٌمطخ  ) أ (إٌمطخ  ػٍٟ ثبٌٛلٛف •

  )أ ة(لش٠جز١ٓ ِٓ ؽبفخ اٌؼبئك ٚػٍٟ ٔفظ اٌخؾ  ْرىٛٔب   ثؾ١ش 

  )ة ا ( ػٍٝ ) ع ط ( اٌؼّٛد ٔم١ُ ط إٌمطخ ِٓ  •

 )أ ة( ػٍٝ  ) ط ع (ثٕفظ ؽٛي   )ص ي( ٔم١ُ اٌؼّٛد  ) ص (ِٓ إٌمطخ  •

  )ص ط ( اٌخؾ ٌطٛي ِغب٠ٚب ف١ىْٛ ) ي ع ( اٌخؾ ؽٛي ٔم١ظ  •

 ة ص+ص ط+ أط = ة أ  اٌخؾ ؽٛي  •
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ة ػٓ ؽش٠ك رشبثٗ اٌّضٍضبد ؽ١ش ٠زُ اخز١بس  ,ٚثطش٠مخ اخشٜ ٠ّىٓ ل١بط اٌّغبفخ ث١ٓ أ      

ط ِضٍش وّب فٟ  ,ة  ,ة ٚػٍٝ اػزجبس اْ أ  ,ٔمطخ ٌٚزىٓ ط فٟ ِٕطمخ ٠ّىٓ اٌٛطٛي ا١ٌٙب ِٓ أ 

ط ثبٌٕمطخ ٖ ٚؽغت اٌمبػذح ثبْ اٌمطؼخ  ,ط ثبٌٕمطخ د ٚاٌخؾ ة ,اٌشىً ادٔبٖ ٠ّىٓ رٕظ١ف أ

ف ؽٛي اٌؼٍغ اٌّمبثً ٚرٛاص٠ٗ ٔغزٕزظ اٌّغزم١ّخ اٌٛاطٍخ ث١ٓ ِٕزظفٟ عبلٟ ِضٍش رغبٚٞ ٔظ

 .٘ـ د 2  =ِٓ رٌه اْ اٌّغبفخ    أة 

 

 

 فٙ دبنخ ػذو ايكبَٛخ انمٛبص دٕل انؼبئك •

 انطزٚمخ انًجبشزح •

اٌزٞ ٠ؼزشػٗ اٌؼبئك وّب فٟ    ABٌم١بط اٌخؾ 

ِٓ اٌؼبئك  اٌمش٠جخ Cاٌشىً رمبط اٌّغبفخ ؽزٝ ٔمطخ 

٠ٕٚظف فٟ  CD ١ٌٚىٓ   Cٔمطخ ٠ٚمبَ ػّٛد ِٓ 

٠ٚزُ  DF ػّٛد ِضً   Dصُ ٠مبَ ِٓ ٔمطخ  E ٔمطخ 

اٌغ١ش ػٍٝ اِزذادٖ ؽزٝ ٠زُ اٌؾظٛي ػٍٝ ٚػغ 

 Bػٍٝ اعزمبِخ ٚاؽذح ِغ إٌمطز١ٓ   Fرىْٛ ف١ٗ ٔمطخ 
E   ْٛٚثزٌه ٠ى 

DF = CB   صُ ٠ؾغت ؽٛي اٌخؾ AB ٌٟوبٌزب: 

AB = AC + DF           

 انطزٚمخ انغٛز يجبشزح •

٠ؼزشػٗ ٔٙش ٠ؼ١ك ل١بعٗ  اٌزٞ AB ٌم١بط اٌخؾ 

رؾذد ٔمطزبْ ٚعط١زبْ  ,دْٚ اْ ٠ؼ١ك ػ١ٍّخ اٌزٛع١ٗ 

٠ٚمبَ ػّٛد ِٓ   C,Dِضً   ABػٍٝ اعزمبِخ اٌخؾ 

ٚصُ ٠مبَ ػّٛد ِٓ   , CEثطٛي ِٕبعت ِضً   Cٔمطخ 

٠ّٚذ ػٍٝ اعزمبِزٗ ؽزٝ ٠زمبؽغ ِغ اعزمبِخ   Dٔمطخ 

 ثؾ١ش رىْٛ إٌمبؽ   Fفٟ ٔمطخ ِضً  EB اٌخؾ 
B,F,E  ًػٍٝ ػٍٝ اعزمبِخ ٚاؽذح ٚثزٌه ٔؾظ

وّب فٟ  ( BCE ) , ( BDF ) اٌّضٍض١ٓ اٌّزشبث١ٙٓ 

 :اٌشىً ادٔبٖ 

  BD =  
     

     
 

ثؼذ  AB صُ ٠ؾغت ؽٛي اٌخؾ  BD  ٠ّىٓ ؽغبة اٌّغبفخ   CD , CE , DFٚثم١بط اٌّغبفبد 

  : ABف١ىْٛ اٌطٛي اٌىٍٟ ٌٍخؾ  AC ل١بط اٌّغبفخ 

AB = AC + CD + BD 
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انزغهت ػهٙ انؼٕائك انزٙ رؼززض انزٕجّٛ ٔال رؼززض انمٛبص يثم انججبل   :ثبَٛب 

 :انشزٚط ثبطزخذاؤانٕدٚبٌ انزٙ رؼٕق انزؤٚب 

 

 :اٌؾً

  االِبِٟ ٚاٌخٍفٟ ٚاٌم١بط ػٍٟ اسع ِبئٍخ وّب فٟ اٌشىً اٌزٛع٠ٗ١ؼزّذ اٌؾً ػٍٟ 

 ٚٚػغ ٔمبؽ ػٍٟ اعزمبِزٗ  )أ ة(ل١بط اٌخؾ  :اٌّطٍٛة 

 
 :خطٕاد انذم 

 ٠شٞ إٌمطز١ٓ    ط ثؾ١ش اٌٛالف ػٕذ  د ,٠مف شخظبْ ػٕذ ٔمطز١ٓ ِغبػذر١ٓ ِضً ط -1

 .    ط,ة ٠شٞ إٌمطز١ٓ   د ٚاٌٛالف ػٕذ   ة,د

  ة,د,ط  ثؾ١ش رظجؼ إٌمبؽ   د ِضال رٛع١ٗ اٌٛالف ػٕذ   ط ٠جذأ اٌشخض اٌٛالف ػٕذ  -2

 .ػٍٟ اعزمبِخ ٚاؽذح 

    أ,ط,د ثؾ١ش رظجؼ إٌمبؽ   ط  ٠ٛعٗ اٌشخض اٌٛالف ػٕذ   د اٌشخض اٌٛالف ػٕذ  -3

 .ػٍٟ اعزمبِخ ٚاؽذح 

ػٍٟ اعزمبِخ   ة,د ٔمطزٟ   ط اٌٛالف ػٕذ  ٜؽزٟ ٠ش  (2,3)ٔىشس اٌخطٛر١ٓ اٌغبثمز١ٓ  -4

ػٍٟ اعزمبِخ   د , ط ز١ٓ طإٌم  د ٚاؽذح ٚفٟ ٔفظ اٌٛلذ ٠شٞ اٌشخض اٌٛالف ػٕذ 

 .ػٍٟ اعزمبِخ ٚاؽذح   ة,  د,  ط ,أ  إٌمبؽ   ٚاؽذح ػٕذ٘ب رظجؼ

 ٠ٚىْٛ ؽٛي اٌخؾ   د ة  , ط د  , أ ط رمبط اٌّغبفبد  -5

 ة د  +د ط + ط أ = ة أ

 

    

ِؼب ِضً  ٚاٌزٛع١ٗاٌزغٍت ػٍٟ اٌؼٛائك اٌزٟ رؼزشع اٌم١بط  -:صبٌضب 

االشغبس اٌىض١فخ ٚوزً اٌّجبٟٔ ٚإٌّبؽك اٌّشرفؼخ اٌزٟ ال ٠ّىٓ اٌظؼٛد 

 :اٌشش٠ؾ  ثبعزخذاَ
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تعتمد هذه الطرٌمة على نظرٌة فٌثاغورس فً حالة كان العارض مبنى ٌعٌك التوجٌه والمٌاس 
 -وكالتالً: معا 

وكما نموم بمد خط مائل ال على التعٌٌن بحٌث ٌكون خارج حدود المبنى  Bمن نمطة  -1

 أعاله.فً الشكل 

وحسب الشكل نمد خط ٌتماطع مع الخط اآلخر بحٌث ٌكون عمودٌا علٌه  Aمن نمطة  -2

 . cأعاله ٌتماطع بصورة عمودٌة فً النمطة 

 .  AC , CBتحسب المسافات  -3

 وكالتالً بتطبٌك نظرٌة فٌثاغورس   ABتحسب المسافة  -4

 

AB = √             
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 يمٛبص انزطى

 ِٓ الثذ ٌزٌه اٌؾم١مخ اثؼبدٖ ثٕفظ ِؼ١ٓ ٌّٕشؤ ِخطؾ اٚ اسع سعُ لطؼخ اٞ سعُ ٔغزط١غ ال    
 ٘زٖ ٔفظ ثبعزخذاَ اٌٛسق ػٍٝ اٌمطؼخ ٘زٖ سعُ ٔغزط١غ ؽزٝ ِؼ١ٕخ ثٕغت االؽٛاي ٘زٖ رظغ١ش
٘ٛ إٌغجخ ث١ٓ  :اٞ اْ ِم١بط اٌشعُ  ( scale ) اٌشعُ ثّم١بط إٌغجخ ٘زٖ ٚرؼشف , إٌغت

 اْ ٠ؼٕٟ ٚ٘زا   500 / 1ٌٙب ػٍٝ االسع ِضً  اٌّمبثٍخاٌّغبفخ ػٍٝ اٌخش٠طخ اٌٝ اٌّغبفخ اٌؾم١مخ 
 اٌشعُ ِم١بط ٠ٚخزٍف االسع اٚ اٌطج١ؼخ ػٍٝ ٚؽذح 500 رغبٚٞ اٌشعُ ػٍٝ ٚاؽذح ٚؽذح وً

 وبًِ ػٍٝ صبثزب اٌّم١بط ٘زا ٠جمٝ اْ ٠غت ٌٚىٓ , اٌخش٠طخ اعٍٗ ِٓ اٌّشعَٛ اٌغشع ؽغت
 ؽ١ش اٌخبسؽخ ثؼًّ اٌجذء لجً ػبدح اٌشعُ ِم١بط ٠ٚؾذد , اٌٛاؽذ اٌّخطؾ اٚ اٌٛاؽذح اٌخش٠طخ

 أل١ّ٘خ رجؼب ٚوزٌه ٚثبٌؼىظ طغ١شٖ سعّٙب اٌّطٍٛة اٌّغبؽخ وبٔذ وٍّب اٌشعُ ِم١بط ٠ىجش
 ػ١ٍٙب عزشعُ اٌزٟ اٌشعُ ٚسلخ ٚاثؼبد رج١بٔٙب اٌّطٍٛة ٚاٌؼٛاسع اٌزفبط١ً ٚؽغُ اٌخبسؽخ
 . اٌخبسؽخ

ٕٚ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ االٔٛاع ٌّمب١٠ظ اٌشعُ رخزٍف فٟ طٛسرٙب ٌٚىٕٙب رزفك ع١ّؼٙب فٟ ٘ذف ٚاؽذ 

 -اّ٘ٙب:ِٚٓ 

      Numerical Scaleانكزبثٙ انًمٛبص انؼذد٘ أ  –أال 

 -كبنزبنٙ:ُْٔبنك ػذح إَاع يٍ انًمبٚٛض انؼذدٚخ رخزهف دظت صٛغخ كزبثزٓب ْٔٙ 

 :يمٛبص انزطى انًجبشز  •

٠مبثً  ٠ؼذ ٘زا إٌٛع ِٓ اثغؾ االٔٛاع ؽ١ش أٗ رزوش ف١ٗ ٚؽذح اٌم١بط ػٍٝ اٌخش٠طخ ِٚب

 و١ٍِٛزش  3 عٕزّزش ٌىً  1 ٘زٖ اٌٛؽذح ػٍٝ اٌطج١ؼخ وزبثخ ِضال ٠ىزت ػٍٝ اٌخبسؽخ 

 .٠ٚؼٕٟ رٌه اْ ِغبفخ ٚاؽذ عٕز١ّ١زش ػٍٝ اٌخبسؽخ ٠مبثٍٙب صالصخ و١ٍِٛزش ػٍٝ اٌطج١ؼخ 

 :يمٛبص انزطى انكظز٘  •

٘زا إٌٛع ٠ىْٛ ػٍٝ شىً وغش ػبدٞ ثغطٗ ٚاؽذ طؾ١ؼ ِٚمبِٗ ػذد اٌّشاد اٌزٟ 

  ,رمبثً ٘زا اٌٛاؽذ ِضً  
 

    
 اٞ أٗ ٌٛ وبْ ٌذ٠ٕب خبسؽخ ثّم١بط سعُ 

 

    
فبٔٗ ٠ؼٕٟ   

 .ٚؽذح ػٍٝ اٌطج١ؼخ  1000 وً ٚؽذح ٚاؽذح ػٍٝ اٌخش٠طخ رمبثً 

 :يمٛبص انزطى انُظجٙ  •

٘ٛ ٔفظ ِم١بط اٌشعُ اٌىغشٞ ٌٚىٓ فٟ طٛسح ٔغجخ ٚرٌه ثبْ ٠ٛػغ اٌجغؾ ٚلذسٖ 

اٞ اْ وً ٚؽذح ٚاؽذح ػٍٝ  1:500 ٚاؽذ طؾ١ؼ فٟ ؽشف ٚاٌّمبَ فٟ ؽشف اخش ِضً 

 .ٚؽذح ِٓ ٔفظ إٌٛع ػٍٝ اٌطج١ؼخ   500اٌخش٠طخ رمبثٍٙب 

ِٓ اٌّؼشٚف اْ اٌٛسق اٌّغزخذَ فٟ سعُ اٌخشائؾ ٠زؼشع اٌٝ اٌزّذد ٚاالٔىّبػ رجؼب      

ٌٚىٕٗ ال ٠ئصش  ,ٌٍزؤص١شاد اٌغ٠ٛخ اٌّخزٍفخ ٚ٘زا ِب ٠ئصش ػٍٝ االؽٛاي اٌّشعِٛخ فٟ اٌخبسؽخ 

ٔٗ ػٕذ رؼ١١ٓ االؽٛاي ٠زُ اعشاء ػٍٝ ِم١بط اٌشعُ اٌؼذدٞ ٚثزٌه ٠ؼطٟ ل١بعبد غ١ش دل١مخ وّب ا

اٌؼ١ٍّبد اٌؾغبث١خ فٟ وً ِشح ٠شاد ثٙب رؼ١١ٓ ؽٛي ِؼ١ٓ ٌٙزٖ االعجبة ٠ّىٓ االعزغٕبء ػٓ ٘زا 

 .إٌٛع ِٓ اٌّم١بط ٚاعزخذاَ ٔٛع اخش اوضش دلخ ِضً اٌّم١بط اٌزخط١طٟ 
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 Graphical Scaleانًمٛبص انزخطٛطٙ      -:ثبَٛب

 اٌغ٠ٛخ ٌٍزؤص١شاد ٔز١غخ ٚاالٔىّبػ اٌزّذد اٌٝ اٌخشائؾ سعُ فٟ اٌّغزخذَ اٌٛسق ٌزؼشع ٔظشا    
 ا٠ؼب ٠زؼشع اٌزٞ اٌزخط١طٟ اٌّم١بط اٌٝ ٍٔغؤ ٌزٌه , اٌٛلذ ِٓ فزشح ثؼذ ٚاٌشؽٛثخ وبٌؾشاسح

 ٠زُ اٌزٟ االثؼبد فبْ ٌٚٙزا . ٌزٌه اٌخبسؽخ رؼشػذ ارا ف١ّب ٚاالٔىّبػ اٌزّذد ِٓ إٌغجخ ثٕفظ
 ٠غّٝ ِب ٚ٘زا , طؾ١ؾخ اثؼبد ٟ٘ ؽغبث١خ ػ١ٍّبد ٚثذْٚ ِجبششح ثظٛسح اٌخبسؽخ ػٍٝ رؼ١١ٕٙب

 اٌٛلذ ٚرٛف١ش اٌؼًّ ثغٌٙٛخ ٠ّزبص ؽ١ش اٌخبسؽخ اعفً فٟ ػبدح ٠شعُ اٌزٞ اٌزخط١طٟ ثبٌّم١بط
 -: ّ٘ب ٔٛػ١ٓ اٌٝ اٌزخط١طٟ اٌّم١بط ٠ٚمغُ اٌم١بعبد ٚدلخ

 Linear Scaleانًمٛبص انطٕنٙ انجظٛط      •

ٚ٘ٛ ػجبسح ػٓ خؾ ٠شعُ ِغ اٌخبسؽخ ثشىً ِغطشح ِمغّخ ٌغشع ث١بْ االؽٛاي 

ٕٚ٘بٌه رظب١ُِ  ,ٌٚض٠بدح دلخ اٌّم١بط ٠زُ رمغ١ُ اؽذٜ ٔٙب٠زٟ اٌّم١بط اٌٝ الغبَ اطغش 

ٚاشىبي وض١شح ِٚخزٍفخ ٠ّىٓ اعزخذاَ إٌّبعت ِٕٙب ٠ٚفؼً سعُ اٌّم١بط فٟ ٔفظ اٌفزشح 

اٌخبسؽخ ٠ٚغزخذَ اٌّم١بط اٌطٌٟٛ اٌجغ١ؾ ػٕذِب ٠ىْٛ اٌض١ِٕخ اٌزٟ ٠زُ ف١ٙب سعُ 

اٌّطٍٛة رظ١ُّ ِم١بط ٠م١ظ اٌٝ ِزش ٚاؽذ اٚ اعضائٗ اٚ ِؼبػفبرٗ ػٍٝ اٌطج١ؼخ ٠مبثٍٗ 

اِب ارا لبثً اعضاء ا١ٌٍّّزش فال ٠فؼً اعزخذاِٗ  .ػٍٝ اٌّم١بط ١ٍِّزش ٚاؽذ ػٍٝ االلً

 .ٍٛةاٌّطثً ٠زُ اعزخذاَ اٌّم١بط اٌشجىٟ ٌزؾم١ك اٌغشع 

 m . 54ِزش ٚث١ٓ ػ١ٍٗ اٌمشاءح  ٠ٚ2مشأ ٌغب٠خ  1/1000اسعُ ِم١بط ؽٌٟٛ ثغ١ؾ  /ِضبي 

 ٌشعُ اٌّم١بط ٔزجغ اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ  :اٌؾً 

 ثّٛعت اٌّم١بط ِزش  10عٕز١ّزش اٞ  1000 ٌّب وبْ ا عٕزّزش ػٍٝ اٌخبسؽخ ٠مبثٍٗ فٟ اٌطج١ؼخ 

الغبَ وً لغُ ِٕٙب عٕز١ّزش ٚاؽذ ٠ٚىزت  عٕز١ّزش ٠ٚمغُ اٌٝ ػذح 11 ٠شعُ خؾ ِغزم١ُ ؽٌٛٗ 

ِزش ٠ٚزشن عٕز١ّزش ٚاؽذ اٌٝ ٠غبس اٌّم١بط ٌغشع   ٠10غب٠ٚٗ اٌغٕز١ّزش ثبٌطج١ؼخ ٚ٘ٛ  ػ١ٍٗ ِب

ِزش ٠مغُ اٌغٕز١ّزش اٌّٛعٛد ٠غبس  2 ٚثّب اْ اٌّطٍٛة سعُ اٌّم١بط ثذلخ  .اٌزمغ١ّبد اٌظغ١شح 

ػذد اٌزمغ١ّبد ػٍٝ اٌّم١بط  ٚإل٠غبدِزش   2اٌّم١بط اٌٝ خّغخ اعضاء وً عضء ِٕٙب ٠غبٚٞ 

 ٔزجغ اٌّؼبدٌخ اٌزب١ٌخ 

     = اٌى١ٍخ ػذد االلغبَ 
ل١ّخ اٌمغُ االعبط

اٌذلخ اٌّطٍٛثخ
 

١ٍٍِّزش اٌٝ ٚاؽذ عٕز١ّزش ؽ١ش ٠مغُ اٌّم١بط ِٓ  5 ٠ٚىْٛ اسرفبع اٌّم١بط اٌّشعَٛ ثؾذٚد 

ِٕزظف اسرفبػٗ اٌٝ لغ١ّٓ ٚرؾجش اعضاء اٌّم١بط وّب ِٛػؾخ فٟ اٌشىً ادٔبٖ ٚرج١ٓ ػ١ٍٗ 

 .ِزشا وّب فٟ اٌشىً   54اٌمشاءح 
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  Diagonal Scaleانًمٛبص انشجكٙ      •

 رؼ١١ٕٙب ٠ّىٓ ال اٌزٟ اٌمظ١شح االؽٛاي رؼ١١ٓ ٌغشع اٌّمب١٠ظ ِٓ إٌٛع ٘زا ٠غزؼًّ     
 اٌذلخ ِٓ اوجش دلخ ػٍٝ اٌؾظٛي ثٛاعطزٗ ٠ّىٓ ؽ١ش اٌجغ١ؾ اٌطٌٟٛ اٌّم١بط ثٛاعطخ

 اٌؾبالد فٟ ٚخظٛطب , اٌجغ١ؾ اٌطٌٟٛ اٌّم١بط اعزخذاَ ػٕذ ػ١ٍٙب اٌؾظٛي ٠ّىٓ اٌزٟ
 ِٓ اوضش اٌٝ اٌجغ١ؾ اٌطٌٟٛ اٌّم١بط ٠غبس ػٍٝ اٌٛالغ اٌغٕز١ّزش رمغ١ُ ٠ّىٓ ال اٌزٟ

 ٠ّىٓ ال فبٔٗ اٌمظ١شح االعضاء رؼ١١ٓ اٌؾبالد ثؼغ فٟ اِىٓ ٌٛ ٚؽزٝ الغبَ ػششح
 . اٌشجىٟ اٌّم١بط اٌٝ ٍٔغؤ ٌٚٙزا ثغٌٙٛخ ثؼؼٙب ػٓ ر١١ّض٘ب

 .ِزش   154ٚ  87  ِزش ٚث١ٓ ػ١ٍٗ اٌمشاءر١ٓ  ٠1مشأ ٌغب٠خ   1/2000اسعُ ِم١بط شجىٟ   /ِضبي

 -:اٌؾً 

 –ٌشعُ اٌّم١بط ٔزجغ اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ 

 20 عٕز١ّزشا اٞ  2000 عٕز١ّزش ػٍٝ اٌخبسؽخ ٠مبثٍٗ فٟ اٌطج١ؼخ  1 ؽغت اٌّم١بط فبْ وً 
عٕز١ّزش ٠ٚمغُ اٌٝ ػذح الغبَ ؽٛي وً لغُ ِٕٙب عٕز١ّزشا  11 ٠شعُ خؾ ِغزم١ُ ثطٛي  ,ِزشا 

ِزشا ٠ٚزشن عٕز١ّزشا ٚاؽذ ػٍٝ ٠غبس  20 ٠غب٠ٚٗ فٟ اٌطج١ؼخ ٚ٘ٛ  ا ٠ٚىزت ػ١ٍٗ ِبٚاؽذ

 .اٌّم١بط ٌغشع اٌزمغ١ّبد اٌظغ١شح

ٚثّب اْ اٌّطٍٛة سعُ ِم١بط ثذلخ ٚاؽذ ِزش ف١غت رمغ١ُ اٌغٕز١ّزش اٌزٞ ػٍٝ ٠غبس اٌّم١بط 

لغّب ثذلخ ٌزٌه ٠مغُ اٌٝ لغ١ّٓ وً  20 ٠ّىٓ رمغ١ّٗ اٌٝ  لغُ ٌٚىٓ ِٓ اٌجذ٠ٟٙ أٗ ال 20 اٌٝ 

 5اٌٝ   3ثؾذٚد  اِزبس ٚرئخز ػشش رمغ١ّبد ػّٛد٠خ ِزغب٠ٚخ اٌطٛي  10 لغُ ِٕٙب ٠غبٚٞ 
صُ رشعُ ِٕٙب خطٛؽ ِٛاص٠خ ٌٍّم١بط االعبعٟ ٠ٚٛطً لطشا اٌّغزط١ٍ١ٓ فٟ اٌمغ١ّٓ  ١ٍٍِّزش

لغبَ اٌى١ٍخ ٔزجغ اٌّؼبدٌخ ػذد اال ٚإل٠غبداٌٍز٠ٓ ػٍٝ ٠غبس طفش اٌّم١بط وّب ِٛػؼ فٟ اٌشىً 

 :اٌزب١ٌخ 

  اٌى١ٍخ =ػذد االلغبَ 
ل١ّخ اٌمغُ االعبط

اٌذلخ اٌّطٍٛثخ
 

 .ِزشا وّب فٟ اٌشىً   154 , ٠ٚ87ج١ٓ ػ١ٍٗ اٌمشاءاد 
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 االطجٕع انثبيٍ ٔانزبطغ

 

 .اغشاػٙب –اٌزؼبس٠ف اٌّزؼٍمخ ثٙب  –اٌزغ٠ٛخ  •

 اِضٍخ.و١ف١خ ؽغبة ِٕبع١ت إٌمبؽ ثطش٠مخ عطؼ ا١ٌّضاْ ٚؽً  •

 -:اْذاف انٕدذح 

 ثؼغ ٚرؼش٠ف ف١ٙب اٌّغزخذِخ ٚاالدٚاد ػبِخ ثظٛسح اٌزغ٠ٛخ ػ١ٍّخ ػٍٝ اٌزؼشف     

 ػ١ٍّخ رزُ اعٍٙب ِٓ اٌزٟ االغشاع ٚاُ٘ اٌزغ٠ٛخ ػ١ٍّخ ػّٓ رذخً اٌزٟ اٌّّٙخ اٌّظطٍؾبد

 ِٕبع١ت ؽغبة و١ف١خ ػٍٝ اٌزؼشف ٠زُ اٌزغ٠ٛخ فٟ اٌّغزخذِخ االدٚاد ِؼشفخ ٚثؼذ , اٌزغ٠ٛخ

 . ا١ٌٍفً عٙبص ثبعزخذاَ ػ١ٍّب ٚرطج١مٙب ا١ٌّضاْ عطؼ ثطش٠مخ إٌمبؽ

 

 

 

 -:انفئخ انًظزٓذفخ 

 ؽٍجخ اٌّشؽٍخ االٌٚٝ ٌمغُ اٌجٕبء ٚاالٔشبءاد

 

 

 دظٍٛ رشٛذ ػجٛم .و  -:اػذاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األولىالحمٌبة التعلٌمٌة لمادة المساحة / لسم البناء واالنشاءات / المرحلة 
 م . حسٌن رشٌد عجٌل -اعداد :

36 
 

 

 - يمذيخ:

 ٌٍّٛالغ اٌم١بعبد اعشاء ػٍُ ٘ٛ عبثمخ دسٚط فٟ روشٔب ٚوّب ػبِخ ثظٛسح اٌّغبؽخ ػٍُ    
 رؾذ٠ذ ِٓ الثذ االسع عطؼ ػٍٝ ٔمطخ اٞ ِٛلغ ٌٚزؾذ٠ذ االسع عطؼ ػٍٝ ٌٍٕمبؽ إٌغج١خ

 االؽذاص١بد ػٍٝ اٌزؼشف ٠زُ عٛف اٌٛؽذح ٘زٖ ٚفٟ , اٌّٛلغ ٌٙزا ٚاٌشأع١خ االفم١خ االؽذاص١بد
 اٚ إٌمطخ اسرفبع ػ١ٍٙب ٠طٍك ِب ٟ٘ االؽذاص١بد ٚ٘زٖ االسع عطؼ ػٍٝ إٌمبؽ ٌّٛالغ اٌشأع١خ
 . إٌمطخ ِٕغٛة

 اٌّشعغ ٚ٘زا ػ١ٍٗ ِزفك ِؼ١ٓ ِٚشعغ إٌمطخ ٘زٖ ث١ٓ اٌشأع١خ اٌّغبفخ ٠ؼٕٟ ِؼ١ٕخ ٔمطخ اسرفبع    
 ( Mean Sea Level MSL ) اٌجؾش عطؼ ِغزٜٛ ِؼذي ٘ٛ اٌّغز٠ٛخ اٌّغبؽخ ألػّبي ثبٌٕغجخ

اٌّشعغ ِخزٍفب ػٓ ِغزٜٛ عطؼ اٌجؾش فٟ اػّبي اٌّغبؽخ االخشٜ ِضً اٌّغبؽخ ٚلذ ٠ىْٛ 

بؽخ ّغزٜٛ عطؼ اٌجؾش فٟ ع١ّغ اػّبي اٌاٌغ١ٛد٠غ١خ ٚغ١ش٘ب ٌٚىٓ اٌّشعغ ع١ىْٛ ِؼذي ِغ

 .اٌزٟ عٛف رذسط فٟ ٘زا اٌفظً 

 انزظٕٚخ 

 اْ ٚثّب ( اٌجؾش عطؼ ِغزٜٛ ِؼذي ) ِؼ١ٓ ٌّشعغ ثبٌٕغجخ االسرفبػبد ا٠غبد ؽش٠مخ ٟ٘     
 طؼٛثخ ٚا٠ؼب اٌجؾش عطؼ ػٓ اٌجؼ١ذح إٌّبؽك فٟ عذا طؼت اٌجؾش عطؼ ٌّغزٜٛ اٌشعٛع
 اسرفبػبد ِؼذي ػٓ ػجبسح ٟ٘ ٔمطخ رؾذ٠ذ رُ فمذ اٌجؾش عطؼ ٌّغزٜٛ اٌٙبدة اٌّغزٜٛ رؾذ٠ذ
 ثبٌٕغجخ اٌضبثزخ إٌمبؽ ِٓ ٌٍؼذ٠ذ االسرفبع ؽغبة رُ ٚلذ االسرفبػبد فٟ اٌّشعغ ٔمطخ ٟ٘ ٌزىْٛ
 ٌزغ١ًٙ اسرفبػٙب ٔمطخ وً ػٍٝ ِٚغغً اٌؼبٌُ ِٓ ِخزٍفخ ِٕبؽك ػٍٝ ِٛصػخ ٟٚ٘ اٌجؾش ٌغطؼ
 سالُ اٚ اٌّشعؼ١خ إٌّغٛة ثٕمبؽ إٌمبؽ ٘زٖ ع١ّذ ٚلذ اٌّغبؽخ ػ١ٍّخ فٟ ا١ٌٙب اٌشعٛع ػ١ٍّخ
 . ٠ٚBMشِض ٌٙب ثبٌشِض  Bench Mark اٌزغ٠ٛخ

 ٚأرٙ:االررفبػبد انُظجٛخ فٙ اػًبل انزظٕٚخ َذكز يُٓب يب  إلٚجبدُْٔبنك انؼذٚذ يٍ انطزق 

اٌضٚا٠ب ل١بط  ٚعٙبص Levelػٓ ؽش٠ك اعزخذاَ اعٙضح اٌّغبؽخ ِضً عٙبص اٌزغ٠ٛخ  •

Theodolite   ٚ٘زا ِب عٕزٕبٌٚٗ فٟ ٘زٖ اٌٛؽذح. 

ٚ٘ٛ ٔظبَ رٛل١غ  (Global Position System GPS)اٌؼبٌّٟ ػٓ ؽش٠ك ٔظبَ اٌزٛل١غ  •

االلّبس االططٕبػ١خ ٚ٘ٛ ٔظبَ ؽذ٠ش ٠غزخذَ ٌزؾذ٠ذ االؽذاص١بد اٌشاع١خ ٠ؼزّذ ػٍٝ 

 ٌٍٕمبؽ.ٚاالفم١خ 

اٌزٟ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب ؽغبة اؽذاص١بد إٌمبؽ اٌشاع١خ ٚاالفم١خ  اٌجشِغ١بدثؼغ  •

 Geographic Information)ثبعزخذاَ طٛس ع٠ٛخ اٚ فؼبئ١خ ِضً ثشٔبِظ 
System GIS). 

 

 

 

 



 األولىالحمٌبة التعلٌمٌة لمادة المساحة / لسم البناء واالنشاءات / المرحلة 
 م . حسٌن رشٌد عجٌل -اعداد :

37 
 

 انزظٕٚخ:اًْٛخ 

 اٌّشبس٠غ ٚثىبفخ اٌّخزٍفخ ٚاٌضساػ١خ إٌٙذع١خ ٌٍّشبس٠غ ٚؽ٠ٛ١خ ػشٚس٠خ اٌزغ٠ٛخ اػّبي اْ    
 - :اّ٘ٙب ِٚٓ اعزخذاِبرٙب ِٓ شٟء ثزوش اٌزغ٠ٛخ ا١ّ٘خ ٚرزغٍٝ االسع ثزؼبس٠ظ طٍخ ٌٙب اٌزٟ

 اٌؼّشا١ٔخ.رغزخذَ فٟ ِشاؽً اٌزظ١ُّ ٚاٌزٕف١ز ٌٍّشبس٠غ  •

 اٌى١ّبد.رؼزجش اٌزغ٠ٛخ ػشٚس٠خ عذا فٟ اػّبي اٌخشائؾ ٚؽغبة  •

 ٚاٌغذٚد.١ٕخ اٌشٞ ألفٟ ِشبس٠غ ا١ٌّبٖ ٚاٌّغبسٞ ٚ ٜاٌزغ٠ٛخ راد ا١ّ٘خ لظٛ •

رغزخذَ اٌزغ٠ٛخ فٟ ِشبس٠غ أشبء اٌطشق ٚاٌّطبساد ٚعىه اٌؾذ٠ذ ٚاٌّالػت  •

 ٚاٌغبؽبد.

 

 االدٔاد انًظزخذيخ فٙ انزظٕٚخ انؼبدٚخ

 اٌفظً ٘زا ٚفٟ ٚاٌّؾٛعجخ عذا ِزطٛسح اعٙضح ِٕٚٙب اٌزغ٠ٛخ اػّبي فٟ وض١شح اعٙضح رغزخذَ     
 ثبإلػبفخ Level عٙبص اّ٘ٙب ِٚٓ اٌؼبد٠خ اٌزغ٠ٛخ فٟ اٌّغزخذِخ االدٚاد ػٍٝ اٌزؼشف ٠زُ عٛف
 - :٠ٍٟ ثّب ٍِخظخ اٌؼبد٠خ ٌٍزغ٠ٛخ اٌّغزخذِخ ٚاالدٚاد ٌٍغٙبص اٌّغزخذِخ االدٚاد ثؼغ اٌٝ

 (  Level )عٙبص اٌزغ٠ٛخ  •

 ( Tripod )اٌؾبًِ صالصٟ االسعً  •

 ( Staff )ِغطشح اٌزغ٠ٛخ  •

 ( Rod Level )١ِضاْ اٌّغطشح  •

 

 Levelجٓبس انزظٕٚخ  - أال

 ػٍٝ ٠ٚضجذ اٌغٙبص افم١خ ٌؼجؾ ػٛاثؾ ؽش٠ك ػٓ لبػذح ػٍٝ ِضجذ رٍغىٛة ػٓ ػجبسح ٚ٘ٛ     
 دائش٠خ ؽشوخ اٌغٙبص ٠زؾشن , خبص ١ِضاْ ؽش٠ك ػٓ ػجطٗ ٠زُ افمٟ ثشىً االسعً صالصٟ ؽبًِ
 شىً ػٍٝ ِزمبؽؼخ شؼ١شاد اٌز١ٍغىٛة داخً ٠ٚظٙش اٌشإ٠خ خؾ ٌزؾذ٠ذ ػّٛدٞ ِؾٛس ؽٛي افم١خ

 . ٚاالعفً ٌألػٍٝ طغ١شر١ٓ شؼ١شر١ٓ اٌٝ ثبإلػبفخ ط١ٍت
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 -انزبنٛخ:ٔٚزكٌٕ جٓبس انزظٕٚخ ثصٕرح رئٛظٛخ يٍ االجشاء 

 .(اٌز١ٍغىٛة (إٌّظبس اٌّغبؽٟ  •

 اٌزغ٠ٛخ.أجٛة  •

 اٌزغ٠ٛخ.ِغب١ِش  •

 اٌغفٍٝ.اٌمبػذح  •

 

 )انزهٛظكٕة  (انًُظبر انًظبدٙ  •

ٚ٘ٛ اٌغضء االعبعٟ فٟ اٌغٙبص ار ِٓ خالٌٗ ٠ّىٓ سإ٠خ اال٘ذاف اٌجؼ١ذح ثٛػٛػ 

 -:٠ٚؾزٛٞ ٘زا إٌّظبس االعضاء اٌزب١ٌخ 
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ٟ٘ ػجبسح ػٓ ػذعخ ِشوجخ ِٓ ػذعخ ِؾذثخ ٚاخشٜ ِمؼشح ٍِزظمزبْ  -:ش١ئ١خػذعخ  •

ِغ ثؼؼّٙب ٚفبئذح ٘زٖ اٌؼذعخ اٌؾظٛي ػٍٝ طٛسح ؽم١م١خ ٌٍغغُ اٌّشطٛد ٚرىْٛ فٟ 

ثؼغ االعٙضح اٌمذ٠ّخ طٛسح ِمٍٛثخ ٌٍغغُ ٚرضٚد اٌؼذعخ اٌش١ئ١خ ثغطبء ٚاق رغطٝ ثٗ 

 .ػٕذ ػذَ االعزؼّبي 

ح ػٓ ػذعخ ِضجزخ ٚعؾ إٌّظبس ٚ٘زٖ اٌؼذعخ رزظً ٟ٘ ػجبس -: ػذعخ ِمؼشح عبٌجخ •

١فخ ٘زٖ اٌؼذعخ عؼً طٛسح اٌٙذف ظخبص ٠زؾىُ ثزغ١١ش اٌجؼذ اٌجئسٞ ٚثّغّبس 

 .اٌّشطٛد رٕطجك ثٛػٛػ ػٍٝ ؽبًِ اٌشؼ١شاد 

 ثؤٔجٛة٘ٛ ػجبسح ػٓ ؽٍمخ ِؼذ١ٔخ ِٓ إٌؾبط ِضجزخ ثطش٠مخ خبطخ  -:اٌشؼ١شادؽبًِ  •

اِب اٌشؼ١شاد ٔفغٙب ِضجزخ  ,إٌّظبس ثؾ١ش ٠ّىٓ ِؼٙب ٌٙزا اٌؾبًِ اٌؾشوخ افم١ب ٚسأع١ب 

ػٍٝ اٌؾبًِ فٟٙ فٟ االطً دل١مخ عذا ٌٚىٕٙب رجذٚ ِىجشح ِٓ خالي اٌؼذعخ اٌؼ١ٕ١خ ٚ٘زا 

 .اٌؾبًِ ٠ىْٛ ثّمشثخ ِٓ اٌؼذعخ اٌؼ١ٕ١خ 

اٌؼذعخ ٘ٛ رىج١ش  ٟ٘ ػجبسح ػٓ ػذعز١ٓ ِؾذثز١ٓ ٚاٌٙذف ِٓ ٘زٖ -: ػذعخ ػ١ٕ١خ •

اٌظٛسح اٌّشًىٍخ ثٛاعطخ اٌؼذعخ اٌش١ئ١خ ٚوزٌه رىج١ش طٛسح اٌشؼ١شاد اٌّزىٛٔخ داخً 

اٌز١ٍغىٛة ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ صالس شؼ١شاد افم١خ ٚرمطؼٙب اخشٜ سأع١خ وّب ِٛػؼ فٟ 

 .اٌشىً ادٔبٖ ٚػ١فزٙب رؾذ٠ذ لشاءاد اٌّغطشح ٚؽغبة اٌّغبفبد ٚإٌّبع١ت 
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 -انزظٕٚخ:اَجٕة انزظٕٚخ أ يٛشاٌ  •

 ػٍٝ اٌذاخً ِٓ ٌٗ اٌطٌٟٛ اٌّمطغ ٠ىْٛ ؽ١ش ثذلخ ِظٕٛع ِمفً صعبعٟ ٚػبء ػٓ ػجبسح ٘ٛ    
 ثبٌٙٛاء ِٕٗ اٌّزجمٟ اٌغضء ٠ّٚأل ؽغبط ثغبئً اٌزغ٠ٛخ أجٛة ؽ١ض ِؼظُ ٠ّأل دائشٞ لٛط ١٘ئخ

 اٌغبئً ٚ٘زا , ادٔبٖ اٌشىً فٟ وّب ٌألٔجٛة اٌؼٍٛٞ اٌغطؼ ػٕذ طغ١شح ٘ٛائ١خ فمبػخ فزشىً
 االٔجٛة ٚعؾ فٟ اٌٙٛائ١خ اٌفمبػخ ٘زٖ ٚرىْٛ اٌٍضٚعخ ٚلٍخ اٌؾشوخ عشػخ خبط١خ ٌٗ آٔفب اٌّزوٛس
 . رّبِب افمٟ ٚػغ فٟ اٌغٙبص ٠ىْٛ ػٕذِب
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 -انزظٕٚخ:يظبيٛز  •

ٟٚ٘ ػجبسٖ ػٓ ٌٛاٌت رىْٛ فٟ اٌغضء اٌغفٍٟ ِٓ اٌغٙبص ٚاٌغب٠خ االعبع١خ ِٕٙب ٘ٛ      

 .رؾش٠ه اٌغٙبص ؽشوبد ثغ١طخ سأع١خ ٚافم١خ رئدٞ اٌٝ عؼً اٌغٙبص فٟ ٚػغ افمٟ 

 

 -:   انمبػذح انظفهٗ •

 ٘زٖ ع١ّغ ٚرشوت اٌضئجم١خ ٚاٌفمبػخ ٚإٌّظبس ا١ٌّضاْ ػ١ٍٙب ٠شرىض اٌزٟ اٌمبػذح ٟٚ٘      
  .أسعً صالصخ ػٍٝ ٠شرىض اٌزٞ اٌخبص اٌؾبًِ ػٍٝ االعضاء

 Tripodانذبيم ثالثٙ االرجم :- ثبَٛب 

 ٚصالصخ سأط ِٓ ٠ٚزىْٛ اال١ٌَّٕٛ اٚ اٌخشت ِٓ ِظٕٛع اٌزغ٠ٛخ ٌغٙبص ؽبًِ ػٓ ػجبسح ٚ٘ٛ    
 اٌضالصخ االسعً ِٓ وً اعفً فٟ ٠ٚىْٛ اٌزمظ١ش اٚ ٌٍزط٠ًٛ ثشاغٟ ِغ ِزذاخٍخ رٍغىٛث١خ اسعً
 ثشغٟ ػٍٝ ٠ؾزٛٞ ٚ٘ٛ اٌغٙبص ٌزضج١ذ ومبػذح ٠غزؼًّ اٌشأط اِب االسع فٟ ٠غشط ِؼذٟٔ وؼت
 ثؾ١ش اٌّغبؽخ اعٙضح ثؼغ فٟ وشٚٞ ٔظف اِب ٠ىْٛ اٌشأط ٚ٘زا اٌزغ٠ٛخ عٙبص ٌزضج١ذ وج١ش
 ٚرضج١ذ االفمٟ ا١ٌّضاْ ِشالجخ ِغ اٌىشح ٔظف ػٍٝ اٌؾشوخ ؽش٠ك ػٓ اٌغٙبص افم١خ ػجؾ ٠زُ

 ثشاغٟ ِغ صالص١خ ثمبػذح اٌّضٚدح ٌألعٙضح ِغزٛٞ سأط اٚ ا١ٌّضاْ فٟ اٌفمبػخ ِشوضح ػٕذ اٌغٙبص
 . االفمٟ ا١ٌّضاْ ٌؼجؾ

 

  )( Staffيظطزح انزظٕٚخ :- ثبنثب 

 ٚد٠غ١ّزشاد اِزبس اٌٝ ِذسط ٚع١ٙٙب ٚاؽذ ِؼذ١ٔخ اٚ خشج١خ ِغطشح ػٓ ػجبسح ٟٚ٘    
 االخش اٌٝ اٌؾ١ٓ ِٓ اٌّغبػ ػٍٝ رّش لذ اٌزغ٠ٛخ ِغبؽش ِٓ اشىبي ػذح ٕٚ٘بٌه ٚعٕز١ّزشاد

 اعزؼّبٌٙب ٚػٕذ لغ١ّٓ اٌٝ ؽ١ٙب ٠ّٚىٓ اِزبس اسثغ ٚؽٌٛٙب اٌٛعطٟ اٌّفظً راد اٌّغطشح فّٕٙب
 ِزش لغُ وً ؽٛي الغبَ اسثغ اٌٝ ص١ٕٗ ٠ّىٓ ِب اٌّغبؽش ِٚٓ ٚاؽذح اعزمبِخ ػٍٝ ٌزىْٛ فشد٘ب ٠زُ
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 لشاءح و١ف١خ ػٓ اِب ثبٌزٍغىٛث١خ ٚرغّٝ ثؼؼٙب داخً رٕضٌك اعضاء ػذح ِٓ ٠زىْٛ ِب ِٕٚٙب ٚاؽذ
 صُ االعبع١خ اٌٛعط١خ اٌشؼشح اٌٝ اٌمش٠جخ اٌذ٠غ١ّزشاد سطذ ؽش٠ك ػٓ ف١زُ اٌّغطشح ػٍٝ اٌشلُ

 اٌشىً فٟ وّب اٌٛعطٝ اٌشؼشح ٚؽزٝ اٌّمشٚء اٌذ٠غ١ّزش سلُ ِٓ ثذءا اٌغٕز١ّزشاد ػذد ِالؽظخ
  ادٔبٖ

 

  Rod Levelيٛشاٌ انًظطزح  -:راثؼب 

 ٚلذ فٟ رٛػ١ؾٗ رُ اٌزٟ اٌشبخض ١ِضاْ ٠شجٗ فمبػخ ِغ دائشٞ ِبئٟ ١ِضاْ ػٓ ػجبسح ٚ٘ٛ     
 اٌؼذ٠ذ ٕٚ٘بن اسرفبػٙب ل١بط اٌّشاد إٌمطخ فٛق رّبِب سأعٟ ثشىً اٌّغطشح ٌٛػغ ٠ٚغزخذَ عبثك
 .ٔفغٙب اٌّغطشح ػٍٝ ِضجذ ٠ىْٛ لذ ٚاٌزٞ اٌزغ٠ٛخ ٌّغبؽش اٌّٛاص٠ٓ ِٓ

 

 لٛبص االررفبػبد ثٕاططخ جٓبس انهٛفم

ٌم١بط االسرفبػبد ٌٍٕمبؽ الثذ ِٓ اٌم١بَ ثؼ١ٍّخ اػذاد اٌغٙبص ٌالعزؼّبي ِٚٓ صُ اٌم١بَ ثم١بط فشق 

 -:االسرفبع ث١ٓ ٘زٖ إٌمبؽ ٚوّب ٠ٍٟ 

 .اػذاد انجٓبس نالطزؼًبل  -:أال 

 .لٛبص فزق االررفبع ثٍٛ انُمطزٍٛ  -:ثبَٛب 

 .انُمطخ   )يُظٕة (دظبة اررفبع  -:ثبنثب 

 

 

 اػذاد انجٓبس نالطزؼًبل :- أال 

 -اٌزب١ٌخ:٠ّىٓ رٍخ١ض ػ١ٍّخ اػذاد اٌغٙبص ثبٌخطٛاد 

 االسع.رضج١ذ اٌؾبًِ اٌضالصٟ االسعً ػٍٝ  •

 اٌؾبًِ.رضج١ذ ٚػجؾ افم١خ عٙبص اٌزغ٠ٛخ فٛق  •

 ٚاٌمشاءح.اٌزٛع١ٗ ٔؾٛ اٌٙذف  •
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 -:رفظ١ً ٚششػ ٘زٖ اٌخطٛاد  ٠ؤرٟٚف١ّب 

 

 

 :االرض ػهٗ االرجم انثالثٙ انذبيم رثجٛذ   - 1

 وً ػٍٝ اٌؼغؾ ٠ٚزُ اٌّغزخذَ ٌطٛي ِٕبعت ثبسرفبع ١ٌىْٛ اٌؾبًِ ٚرضج١ذ االسعً فشد ٠زُ     
 رٌه ثؼذ رّبِب ِشذٚدح ٚاٌزمظ١ش االؽبٌخ ثشاغٟ ع١ّغ ِٓ ٚاٌزؤوذ ثبألسع ٌغشعٙب ِؼذٟٔ وؼت
 ٠مَٛ اٌؾبًِ ساط فٟ ١ِالْ الؽع ٚارا ثبٌٕظش اٌؾبًِ سأط افم١خ ِٓ اٌزؤوذ اٌّغزخذَ ِٓ ٠غت
 ِٓ ثبٌزؤوذ رٌه ثؼذ ٠ٚمَٛ ٌٍؾبًِ اٌضالصخ االسعً ِٓ إٌّبعجخ اٌشعً رمظ١ش اٚ ثزط٠ًٛ ثزؼذ٠ٍٗ
 .اٌؾبًِ أسعً ِٓ اخشٜ سعً ؽش٠ك ػٓ ٚعذ اْ ا١ٌّالْ ٚرؼذ٠ً اخشٜ ِشح اٌؾبًِ سأط افم١خ

 

 

 

 -:انذبيم فٕق انزظٕٚخ جٓبس افمٛخ ٔضجط رثجٛذ - 2

 

 -:ٚوّب ٠ٍٟ   ( Tribrach )٠زُ ػجؾ ٚرؼذ٠ً افم١خ اٌغٙبص ػٓ ؽش٠ك لبػذح ثضالصخ ثشاغٟ 

رؾش٠ش ثشغٟ اػبلخ اٌؾشوخ االفم١خ ٚرذ٠ٚش اٌغٙبص ؽزٝ ٠ظجؼ اٌز١ٍغىٛة ِٛاص٠ب  •

ٌجشغ١١ٓ ِٓ اٌضالس ثشاغٟ ٌٍمبػذح صُ ٍٔف اٌجشغ١بْ ِؼب ٌٍذاخً اٚ ٌٍخبسط ؽزٝ رظجؼ 

 .أػالٖ اٌشىًاٌفمبػخ فٟ ِٛلغ ِزٛعؾ ث١ٓ اٌجشغ١١ٓ وّب ِٛػؼ فٟ 
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 اٌشىً اػالٖ.ٌف اٌجشغٟ اٌضبٌش ثّفشدٖ ؽزٝ رذخً اٌفمبػخ اٌٝ اٌذائشح اٌذاخ١ٍخ وّب فٟ  •

اؽزبعذ اٌفمبػخ ثؼغ اٌزؼذ٠ً ٌزىْٛ فٟ اٌٛعؾ ٍٔف اٌجشغٟ اٌّمبثً ٌٍفمبػخ ثبٌؾشوخ  ارا •

 اٌّطٍٛثخ.

د ِٓ افم١خ اٌغٙبص ٠زُ رذ٠ٚشٖ ِغ ِشالجخ اٌفمبػخ فٟ اٌّشوض ٚرٌه فٟ وبفخ االرغب٘ب ٌٍزؤوذ •

. 

 

 

 : ٔانمزاءح انٓذف َذٕ انزٕجّٛ - 3

 ٌٍزٛع١ٗ ٚاٌمشاءح ٔزجغ اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ 

رؾش٠ش ثشغٟ اػبلخ اٌؾشوخ االفم١خ ٚرذ٠ٚش اٌغٙبص ؽزٝ سإ٠خ اٌّغطشح ثّغبػذح ِضٍش  •

ٚثبعزّشاس اٌزذ٠ٚش ؽزٝ ٠ٕطجك سأط  ( Collimator )فٛق اٌز١ٍغىٛة ٠غّٝ اٌّٛعٗ 

 .اٌّضٍش ِغ خؾ إٌّزظف ٌٍّغطشح ٚرضج١ذ ثشغٟ اػبلخ اٌؾشوخ االفم١خ 

طٛسح  إل٠ؼبػإٌظش ِٓ خالي اٌؼذعخ اٌؼ١ٕ١خ ٌٍز١ٍغىٛة ٚرذ٠ٚش ؽٍمخ اٌزشو١ض  •

 .اٌّغطشح داخً اٌز١ٍغىٛة 

 اٌؼ١ٕ١خ.ا٠ؼبػ اٌشؼ١شاد ِٓ خالي رذ٠ٚش ؽٍمخ اٌؼذعخ  •

شؼ١شح اٌٛعطٝ االفم١خ ػٍٝ اٌّغطشح فٟ دفزش ا١ٌّذاْ ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ رغغ١ً لشاءح اٌ •

 اٌّشطٛدح.اسرفبع خؾ إٌظش فٛق إٌمطخ اٌّٛػٛع ػ١ٍٙب اٌّغطشح 
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 لٛبص فزق االررفبع ثٍٛ انُمطزٍٛ :- ثبَٛب 

ثؼغ  لجً اٌزؼشف ػٍٝ و١ف١خ ؽغبة فشق إٌّغٛة ث١ٓ ٔمطز١ٓ الثذ ِٓ اٌزؼشف ػٍٝ

   -:اٌّظطٍؾبد ٟٚ٘ وّب ِٛػؼ ادٔبٖ 

  DATUMيظزٕٖ ططخ انًمبرَخ  •

٘ٛ عطؼ ِشعؼٟ ِغزّش رٕغت ا١ٌٗ ع١ّغ ِٕبع١ت إٌمبؽ ػٍٝ افزشاع اْ ِٕغٛثٗ 

  ٠Mean Sea Level MSLىْٛ ِؼذي ِغزٜٛ عطؼ اٌجؾش  ٠غبٚٞ طفشا ٚدائّب ِب

 

   ELEVATIONيُظٕة انُمطخ  •

 أخفبػٙب ػٓ ِغزٜٛ اٌّمبسٔخ اٚ ِغزٜٛ عطؼ اٌجؾش٘ٛ ِمذاس اسرفبع إٌمطخ اٚ 

 

  BENCH MARKرالى انزظٕٚخ  •

ٟ٘ ػجبسح ػٓ ٔمطخ ِؼٍِٛخ اٚ ِفشٚػخ إٌّغٛة رغزخذَ وّشعغ ٌّؼشفخ ِٕبع١ت ٔمبؽ 

اخشٜ ٠غشٞ ػبدح رضج١ذ ٘زٖ إٌمبؽ ثذلخ ػب١ٌخ ٠ٚؼذ ٌىً ٚاؽذح ِٕٙب ٚطف دل١ك ١ٌغًٙ 

اٌؼضٛس ػ١ٍٙب فٟ اٌطج١ؼخ ٚرخزٍف اشىبي رضج١ذ ٘زٖ إٌمبؽ فزىْٛ ػبدح ِضجزٗ ثظٛسح 

سأط ؽذ٠ذٞ ثطٛي ِؼ١ٓ ِزظً ثمبػذح ِؼذ١ٔخ ٚرظت ؽ١ش ٠ٛػغ ػٍٝ إٌمطخ  دائ١ّٗ

 ؽٛي ٘زٖ اٌمبػذح خشعبٔخ ؽزٝ ٠ئِٓ ػذَ صٚاٌٙب اٚ اٌؼجش ثٙب

 

 BACK SIGHT ( BS )انمزاءح انخهفٛخ أ انًإخزح  •

ٟ٘ اٚي لشاءح رئخز ػٍٝ اٌّغطشح اٌّذسعخ ثؼذ رضج١ذ اٌغٙبص اٞ ٟ٘ اٌمشاءح اٌزٟ رئخز 

 . ( Bench Mark )ػٍٝ إٌمطخ اٌّؼٍِٛخ إٌّغٛة 

 FORE SIGHT ( FS )انمزاءح االيبيٛخ أ انًمذيخ  •

 اٌغٙبص.ٟ٘ آخش لشاءح رئخز ػٍٝ اٌّغطشح اٌّذسعخ لجً ٔمً 

 INTERMEDEATE SIGHT ( IS )انمزاءح انًزٕططخ  •
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 اٌّمذِخ.ٟ٘ وً لشاءح اخزد ثؼذ لشاءح اٌّئخشح ٚلجً لشاءح 

 TURNING POINT T .Pَمطخ انذٔراٌ  •

ٟٚ٘ إٌمطخ اٌزٟ رشطذ ِشربْ ثؾ١ش رمشأ اٚال لشاءح ِمذِخ لجً ٔمً اٌغٙبص ِٓ ِىبٔٗ 

 .ٚلشاءح ِئخشح صب١ٔخ ِٓ ِٛلغ اٌغٙبص اٌغذ٠ذ 

  HEIGHT OF INSTRUMENT ( HI )اررفبع انجٓبس  •

٘ٛ اسرفبع ِغزٜٛ خؾ إٌظش ػٓ عطؼ اٌّمبسٔخ ٚاؽ١بٔب ٠ؼجش ػٕٗ ثّٕغٛة عطؼ 

 اٌغٙبص.

 

اٌّؾذدر١ٓ ِغجمب ثبعزخذاَ عٙبص اٌزغ٠ٛخ ٔزجغ   A , Bِضً ٔمطز١ٓ ث١ٓ االسرفبع فشق ٌم١بط ٚ    

 -:اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ 

 عبثمب رُ وّب اٌغٙبص افم١خ ِٓ ٚاٌزؤوذ  A , Bرضج١ذ اٌغٙبص ٚػجطٗ فٟ ِٛلغ ث١ٓ إٌمطز١ٓ  •
. 

ٚرٛع١ٗ اٌز١ٍغىٛة ػٍٝ اٌّغطشح ٚاٌم١بَ  A ٚػغ اٌّغطشح ثشىً سأعٟ ػٍٝ إٌمطخ  •

اٌؼّٛد٠خ ٌٍز١ٍغىٛة ِغ اٌخؾ االٚعؾ اٌشأعٟ  اٌشؼ١شحثبٌّؼب٠شح االفم١خ ؽزٝ رٕطجك 

 .ٌّغطشح اٌزغ٠ٛخ 

اخز اٌمشاءح اٌّٛعٛدح ػٍٝ اٌّغطشح ٚاالٔزجبٖ اْ اٌمشاءح رُ اخز٘ب ِٓ اٌشؼ١شح االفم١خ  •

 اٌٛعطٝ.

 .ثشىً سأعٟ  B ٚٚػؼٙب ػٍٝ إٌمطخ   Aٔمً اٌّغطشح ِٓ  •

 . Bرغغ١ً اٌمشاءح اٌّؤخٛرح ِٓ اٌّغطشح ػٍٝ إٌمطخ  •

ع ث١ٓ إٌمطز١ٓ فشق االسرفب ٟ٘ ف١ىْٛٚاٌمشاءح اٌضب١ٔخ ػٍٝ فشع اْ اٌمشاءح االٌٚٝ ٟ٘  •

 : ٠ؤرٟوّب 

 Bاٌمشاءح ػٍٝ إٌمطخ  -  A= اٌمشاءح ػٍٝ إٌمطخ  A,Bفشق االسرفبع ث١ٓ إٌمطز١ٓ 
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 انُمطخ  (يُظٕة)دظبة اررفبع :- ثبنثب 

 

 :ثبٌطش٠مخ اٌزب١ٌخ  A  ِضال ارا ػٍّٕب ِٕغٛة إٌمطخ  B ٔغزط١غ ؽغبة ِٕغٛة إٌمطخ 

 A  ٛ٘Elevation A   (elev A ) ٌٕفشع اْ ِٕغٛة إٌمطخ  •

  Aِؼبفب ا١ٌٗ لشاءح اٌّغطشح ػٕذ   ٠Aىْٛ ِٕغٛة خؾ إٌظش ِغب٠ٚب ٌّٕغٛة إٌمطخ  •

(BS)  اٌم١ّخ ٛ٘ٚHI  

  HI   =Elev A   +BS ِٕغٛة خؾ إٌظش

 ٔالؽع اْ ِٕغٛة خؾ إٌظش ٌُ ٠زغ١ش ٚثبٌزبٌٟ    Bثؼذ رٛع١ٗ اٌغٙبص اٌٝ إٌمطخ •

 B (FS)اٌمشاءح ػٍٝ إٌمطخ  –= اسرفبع خؾ إٌظش ٌٍغٙبص   Bطخ ِٕغٛة إٌم

FS  - HI =  elev B 

  

 ؽبٌخ ٚفٟ عبثمب اٌغٙبص ٚػؼ١خ ِٓ سطذ٘ب ٠زُ إٌمبؽ ِٓ ػذد ألٞ اٌطش٠مخ ٘زٖ رطج١ك ٠ّٚىٓ   •
 . عذ٠ذ ٔظش خؾ اسرفبع ؽغبة رٌه ٠زطٍت اسرفبػٗ رغ١١ش اٚ اٌغٙبص  رؾش٠ه
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 )دظبة يُبطٛت انُمبط  (انزفغ انًظبدٙ نالررفبػبد 

 سطذ٘ب ؽش٠ك ػٓ إٌمبؽ ِٓ ِغّٛػخ اسرفبع ا٠غبد و١ف١خ ػٍٝ ٔزؼشف عٛف اٌذسط ٘زا فٟ    
 Bench ) اٌّشعؼ١خ االسرفبع ٔمبؽ ِضً االسرفبع ِؼٍِٛخ اخشٜ ٔمطخ ٚسطذ اٌزغ٠ٛخ ثغٙبص

Mark ) . 

 -:ٚاٌّٛػؾخ فٟ اٌشىً ادٔبٖ ٔزجغ اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ   Fاٌٝ  A ٌٚؾغبة ِٕبع١ت إٌمبؽ ِٓ 

 

 .ٔؼغ اٌغٙبص فٟ ِٛػغ ٠ّىٓ ِٕٗ سإ٠خ اوجش ػذد ِٓ إٌمبؽ  •

  BM1ػٍٝ إٌمطخ اٌّشعؼ١خ   BSرىْٛ اٚي لشاءح ِٓ اٌّٛلغ االٚي ٟ٘ لشاءح ِئخشح  •

 .وّب ِٛػؼ فٟ اٌشىً اػالٖ   A,Bٌٍٕمبؽ   ISٔؤخز لشاءاد ِزٛعطخ  •

ٟٚ٘ آخش ٔمطخ ٠ّىٓ سطذ٘ب ِٓ اٌّٛلغ االٚي ٌٍغٙبص  C ٌٍٕمطخ  FS ٔؤخز لشاءح ِمذِخ  •

ؽ١ش أٗ ع١زُ ٔمً اٌغٙبص ِٓ ِىبٔٗ اٌٝ ِىبْ آخش  TP ٔمطخ دٚساْ  C ٚرؼزجش ٔمطخ  ,

  BSٚسطذ٘ب ِشح اخشٜ ثمشاءح ِئخشح 

 ٟٚ٘  Fػٍٝ إٌمطخ   FS ٚلشاءح ِمذِخ  D , E إٌمبؽ ػٍٝ  ٠ISزُ اخز لشاءاد ِزٛعطخ  •
 .ٔمطخ آخش

 -:االسرفبػبد ٚوّب ٠ٍٟ  ثؤػّبي٠زُ رذ٠ٚٓ اٌمشاءاد فٟ عذاٚي خبطخ  •

FS IS BS point 

  BS   for   BM1 BM1 

 IS      for    A  A 

 IS      for     B  B 

FS    for    C  BS    for     C C 

 IS    for      D  D 

 IS    for      E  E 

FS     for    F   F 
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لذ رُ رغغ١ٍٙب فٟ اٌغذٚي ثمشاءح ِمذِخ اٚال ِٚٓ صُ  C إٌمطخ اْ اػالٖ اٌغذٚي ِٓ ٔالؽع    

ٔمطخ دٚساْ رُ سطذ٘ب ِٓ ِٛلغ اٌغٙبص االٚي ثمشاءح ِمذِخ ِٚٓ  ألٔٙبلشاءح ِئخشح ٚرٌه 

ِٛلغ اٌغٙبص اٌضبٟٔ ثمشاءح ِئخشح وّب ٚٔالؽع اْ ػذد لشاءاد اٌّمذِخ ٠غبٚٞ ػذد لشاءاد 

 .اٌّئخشح 

 - :٠ٍٟ ِب ٟٚ٘ اٌّغؼ اصٕبء االػزجبس ثؼ١ٓ اخز٘ب ٠غت اٌزٟ اٌّّٙخ اٌّالؽظبد ثؼغ ٕ٘بن

  m 100 ػٓ ٚاٌّغطشح اٌغٙبص ث١ٓ اٌّغبفخ رض٠ذ اال اٌؼبد٠خ اٌزغ٠ٛخ ؽبٌخ فٟ ٠فؼً •

 اٌّغبفخ ِٕزظف فٟ اٌزغ٠ٛخ عٙبص ثٛػغ ٠ٕظؼ ٔمطز١ٓ ث١ٓ االسرفبع فشق رؼ١١ٓ ؽبٌخ فٟ •
 . إٌمطز١ٓ ث١ٓ

 . طؾ١ؼ ثٛعٗ اٌمشاءح رئخز ؽزٝ رّبِب سأعٟ ثشىً اٌّغطشح ِغه ػٍٝ اٌؾشص •

 طؾخ ِٓ ٚاٌزؤوذ اٌغذٚي ِٓ اٌظؾ١ؾخ اِبوٕٙب فٟ اٌّخزٍفخ اٌمشاءاد ثىزبثخ اٌزم١ذ ٠غت •
 . ٚاٌؼىظ اٌشاطذ ػٍٝ لشاءرٙب ثبػبدح رذ٠ٕٚٙب ػٕذ اٌمشاءح

 ٌزمذ٠ش االعز١ذ٠ب شؼ١شرب االفم١خ اٌٛعط١خ اٌشؼ١شح اٌٝ ثبإلػبفخ رؾزٛٞ االعٙضح ِؼظُ •
 . اٌٛعط١خ اٌشؼشح ػٕذ رئخز أّب اؽذاّ٘ب ػٕذ اٌمشاءح اخز ػذَ اٌٝ االٔزجبٖ ف١غت اٌّغبفخ

  اٌزغ٠ٛخ فمبػخ اٌٝ ثبٌٕظش ٚرٌه ٚثبعزّشاس ٚاصٕبءٖ اٌؼًّ لجً اٌغٙبص افم١خ ػجؾ ِٓ اٌزؤوذ •

 ثؼذ اال اٌّغطشح الرَُؾشن ػٕذ٘ب اٌّغطشح لشاءح اخز ٚثؼذ اٌذٚساْ اٚ اٌزؾٛي ٔمطخ ػٕذ •
 .ٚػجطٗ اٌغٙبص ٔمً ثؼذ اخشٜ ِشح ػٕذ٘ب اٌمشاءح اخز

 ٌزغججٙب ٚرٌه شذ٠ذح س٠بػ رغٛد٘ب اٌزٟ اال٠بَ فٟ اٌذل١مخ اٌزغ٠ٛخ ثؤػّبي اٌم١بَ ٠ٕظؼ ال •
 . ٚاٌّغطشح ٌٍغٙبص ثب٘زضاصاد

 

  االررفبػبد دظبة طزق

 : اٌزب١ٌز١ٓ اٌطش٠مز١ٓ ثبؽذٜ اٌزغ٠ٛخ اػّبي فٟ االسرفبػبد ؽغبة ٠زُ

 (Height of Instrument Method )  انُظز خط اررفبع طزٚمخ -: أال

 ( Rise & Fall Method)  ٔاالَخفبض االررفبع طزٚمخ -: ثبَٛب
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 ( Height of Instrument Method )  انًٛشاٌ ططخ أ انُظز خط اررفبع طزٚمخ -: أال

 

 اٌزغ٠ٛخ سالُ ِٕغٛة ثغّغ ٚرٌه ٌٍغٙبص إٌظش خؾ اسرفبع اٚ ِٕغٛة ؽغبة ٠زُ اٌطش٠مخ ٘زٖ فٟ
 لشاءح ِٓ اٌغٙبص اسرفبع ل١ّخ ؽشػ صُ ِٚٓ ػ١ٍٙب اٌّٛػٛػخ اٌّغطشح ػٍٝ اٌّئخشح لشاءح ِغ

 -: ٠ٍٟ ٚوّب ِٕغٛثٙب ؽغبة اٌّشاد إٌمطخ ػٍٝ اٌّٛػٛػخ اٌّغطشح ػٍٝ اٌّمذِخ

 ٠ٍٟ وّب إٌظش خؾ ِٕغٛة ؽغبة ٔغزط١غ فبٕٔب  E A ٠ٚغبٚٞ ِؼٍِّٛب A إٌمطخ ِٕغٛة وبْ ارا
: 

 A ( BS ) ػٕذ اٌّغطشح لشاءح A( E A ) + ِٕغٛة إٌمطخ =   (HI )اٌغٙبص اسرفبع اٚ إٌظش خؾ اسرفبع

 

 انجٓبس يٕلغ َفض يٍ رصذْب رى يزٕططخ أ يمذيخ َمطخ ا٘ اررفبع أ يُظٕة ٔنذظبة
 -: انزبنٛخ انؼاللخ َظزخذو

اٌمشاءح اٌّزٛعطخ اٚ اٌّمذِخ  -   ) (HIاسرفبع خؾ إٌظش = B ( E B) إٌمطخ ِٕغٛة اٚ اسرفبع

FS B)( 

 

  -: اْ ؽ١ش

HI   =اسرفبع اٌغٙبص إِٚغٛة خؾ إٌظش ٌٍغٙبص. 

E   =ٌٍٕمطخ إٌّغٛة. 

BS   =لشاءح اٌّئخشح. 

FS   =لشاءح اٌّمذِخ. 
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 ( A , B , C, D , E , F ) إٌمبؽ ِٕبع١ت ٌؾغبة اٌغبثك اٌّضبي ٔؤخز اوجش ثشىً اٌظٛسح ٌٚزٛػ١ؼ
 -:ٚ وّب ِٛػؼ ثبٌغذٚي ادٔبٖ 

E   m HI FS IS BS point 

15.000 m 16.625   1.625 BM1 

14.412   2.213  A 

14.375   2.250  B 

14.285 15.845 2.340  1.560 C 

14.033   1.812  D 

13.912   1.933  E 

13.389  2.456   F 
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  انؼبشز االطجٕع

 

 . ٚاٌزبعغ اٌضبِٓ االعجٛع ِٛاػ١غ رىٍّخ •

 . اِضٍخ ٚؽً ٚاالٔخفبع االسرفبع ثطش٠مخ إٌمبؽ ِٕبع١ت ؽغبة و١ف١خ •

 

 

 -: انٕدذح اْذاف

 ٚاالٔخفبع االسرفبع ثطش٠مخ إٌمبؽ ِٕبع١ت ؽغبة و١ف١خ ػٍٝ اٌزؼشف ٠زُ االعجٛعا ٘ز فٟ    

 ٌزىْٛ ٚاالٔخفبع االسرفبع ٚؽش٠مخ اٌغٙبص اسرفبع ٌطش٠مخ ِزؼذدح رّبس٠ٓ ؽً اٌٝ ثبإلػبفخ

 . اٌطبٌت ٌذٜ اوجش ثشىً ٚاػؾخ اٌظٛسح

 

 

 

 - :انًظزٓذفخ انفئخ

 ٚاالٔشبءاد اٌجٕبء ٌمغُ االٌٚٝ اٌّشؽٍخ ؽٍجخ

 

 

 ػجٛم رشٛذ دظٍٛ . و -: اػذاد
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 ( Rise & Fall Method)  ٔاالَخفبض االررفبع طزٚمخ -: ثبَٛب

 خبص عذٚي فٟ ٚرؼجؤرٙب ِززب١ٌز١ٓ ٔمطز١ٓ وً ث١ٓ االسرفبع فشق ؽغبة ٠زُ اٌطش٠مخ ٘زٖ فٟ    
 -:   اٌزب١ٌخ اٌّؼبدٌخ ؽغت

لشاءح اٌّغطشح ػٕذ     -لشاءح اٌّغطشح ػٕذ إٌمطخ االٌٚٝ =   ( EΔ )ٓ إٌمطز١ ث١ٓ االسرفبع فشق

 إٌمطخ اٌضب١ٔخ

 ٚإل٠غبد , عبٌجب وبْ ارا ٚأخفبع ِٛعجب وبْ ارا اسرفبع ٚرغ١ّزٗ اٌطشػ ؽبطً ِؼشفخ ٠ٚزُ
فٕغزؼًّ   Aارا وبْ ِؼٍَٛ اسرفبع ٔمطخ اخشٜ ِضً  B ِضً ِؼ١ٕٗ ٔمطخ ) ِٕغٛة (اسرفــــــــبع

 -:اٌّؼبدٌخ اٌزب١ٌخ 

  A , B إٌمطز١ٓ ث١ٓ االسرفبع فشق     ±   A ِٕغٛة إٌمطخ=    Bخ إٌمط ِٕغٛة

 :  اٌزبٌٟ اٌّضبي فٟ وّب اٌطش٠مخ ٘زٖ رطج١ك ٠ّٚىٓ

E   m Cut Fall FS IS BS point 

9.000 m     1.547 BM1 

9.294 0.294   1.253  A 

8.701  0.593  1.846  B 

8.507  0.194 2.040  1.117 C 

7.681  0.826  1.943  D 

8.011 0.330   1.613  E 

8.048 0.037  1.576   F 

 

  -: االرٟ ؽش٠ك ػٓ ٌالسرفبػبد اٌؾغبثبد طؾخ ِٓ اٌزبوذ ٠ّىٓ اٌغبثمز١ٓ اٌطش٠مز١ٓ ِٓ وً ٚفٟ

 . اٌّئخشح لشاءاد ػذد ٠غبٚٞ اْ ٠غت اٌّمذِخ لشاءاد ػذد •

 ٔمطخ اٚي اسرفبع ٠غبٚٞ اٌّئخشح لشاءاد ِغّٛع ِٕٗ ِطشٚػ اٌّمذِخ لشاءاد ِغّٛع •
 . ٔمطخ آخش اسرفبع ِٕٗ ِطشٚػ

  -ْ :٠ىٛ اٌغبثك اٌّضبي ٚفٟ

Ƹ FS – Ƹ BS = E BM  – E F 

2.664 – 3.616 = 9.000 – 8.048 

0.952 = 0.952 
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 -: يثبل

 ػٕذ اٌّغطشح لشاءاد ٚاخزد ا١ٌٍفً عٙبص ثٛاعطخ  ( A , 1 , 2, 3, 4 , 5 , B) إٌمبؽ سطذ رُ    
رُ ٔمً اٌغٙبص اٌٝ ِىبْ آخش ٚوبٔذ اٌمشاءاد ػٍٝ  3 إٌمطخ ػٕذ اٌمشاءح اخز ٚثؼذ إٌمبؽ ٘زٖ

 -:إٌؾٛ اٌزبٌٟ

( A=3.250 , 1=3.00 , 2=2.850 , 3=2.750 , 1.820 , 4=2.130 , 5=0.780 , 
B=0.680 ) 

 إٌمبؽ ِٕبع١ت ؽغبة ٚاٌّطٍٛة  (  m 550.170  ) ٚ٘ٛ إٌّغٛة ِؼٍِٛخ A إٌمطخ اْ ػٍّب
 ِٓ اٌزؾمك صُ ٚاالٔخفبع االسرفبع ٚثطش٠مخ ) ا١ٌّضاْ عطؼ ( ٌٍغٙبص إٌظش خؾ اسرفبع ثطش٠مخ
 . اٌؼًّ
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 ػشز ٔانثبَٙ ػشز انذبد٘ االطجٕع

 

 .رؤص١ش وش٠ٚخ االسع ٚاالٔىغبساد اٌؼٛئ١خ ػٍٝ اػّبي اٌزغ٠ٛخ  – اٌّضدٚعخ اٌزغ٠ٛخ •

 .اٌزغ٠ٛخ اٌّزجبدٌخ اٚ اٌؼىغ١خ ِغ ؽً اِضٍخ  – اٌّمٍٛثخ اٌزغ٠ٛخ •

 

 

 -: انٕدذح اْذاف

 اٌزغ٠ٛخ ثطش٠مخ رغ٠ٛخ سالُ اٚ ِؼ١ٓ ِٕغٛة ٔمً و١ف١خ ػٍٝ اٌزؼشف ٠زُ اٌٛؽذح ٘زٖ فٟ    

 اٌؼٛئ١خ ٚاالٔىغبساد إٌمبؽ ِٕبع١ت ػٍٝ االسع عطؼ وش٠ٚخ رؤص١ش ِؼشفخ ٚوزٌه ضدٚعخّاٌ

 ؽغبة و١ف١خ ِؼشفخ ٚوزٌه , اٌؼًّ ٌٙزا اٌالصِخ ٚاٌزظؾ١ؾبد اٌزؤص١ش ٘زا ِٓ اٌزخٍض ٚو١ف١خ

 اٌؼىغ١خ اٚ اٌّزجبدٌخ اٌزغ٠ٛخ ثبعزخذاَ ِؼ١ٓ ػبسع ث١ّٕٙب ٠فظً ٔمطز١ٓ ث١ٓ االسرفبع فشق

 .  اٌّمٍٛثخ اٌزغ٠ٛخ ثبعزخذاَ االٔفبق اٚ االث١ٕخ اسرفبػبد ٚؽغبة

 

 

 

 :انًظزٓذفخ انفئخ

 ٚاالٔشبءاد اٌجٕبء ٌمغُ االٌٚٝ اٌّشؽٍخ ؽٍجخ

 

 

 ػجٛم رشٛذ دظٍٛ . و : اػذاد
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  انًشدٔجخ انزظٕٚخ

 ِٛلغ اٌٝ ِٛلغ ِٓ رغ٠ٛخ سالُ اٚ ِؼ١ٕخ ٔمطخ اسرفبع اٚ ِٕغٛة ٔمً ٠شاد االؽ١بْ ثؼغ فٟ       
 اوضش اٚ ِغبس٠ٓ ارخبر ٠زٛعت ٚػ١ٍٗ عذا ػب١ٌخ ثذلخ إٌّمٛي إٌّغٛة ٠ىْٛ اْ ف١غت آخش

ِٓ سالُ  B إٌمطخ ِٕغٛة ٌؾغبة فّضال اٌّؾغٛثخ إٌزبئظ دلخ ٌؼّبْ عٙبص ِٓ اوضش ٚثبعزخذاَ

 ِغبس ٚارخبر فش٠ك ٌىً ِٚغبػذ ِغبػ ِٓ ِىْٛ فش٠مبْ ٠مَٛ ادٔبٖ اٌشىً فٟ اٌّٛػؼ A اٌزغ٠ٛخ 
 , 2 , 1 )ؽ١ش فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ ٠زُ ؽغبة ِٕبع١ت إٌمبؽ اٌّئلزٗ  B إٌمطخ اسرفبع ٌؾغبة ِؼ١ٓ

٘زا ثبٌٕغجخ ٌٍفش٠ك االٚي ٠ٚمَٛ اٌفش٠ك اٌضبٟٔ  B ِٚٓ صُ ؽغبة اسرفبع إٌمطخ  (  5 , 4 , 3

فبرا وبْ االخزالف ثغ١طب ٠زُ اخز  ,ثؾغبة إٌّبع١ت ػجش ِغبس آخش ٠ٚمبسْ ث١ٓ ٔزبئظ اٌفش٠م١ٓ 

 .بػ١ٓ اِب ارا وبْ اٌفبسق وج١شا ف١غت اػبدح اٌؼًّ ِٓ عذ٠ذ ِؼذي االسرف

 

 

 األخطبء انُبرجخ ثظجت انزكٕر ٔاالَكظبر

 

ٌتضح من تعرٌف السطح المستوي وكذلن الخط االفمً ان الخط االفمً ٌنحرف عن السطح المستوي بسبب التكور    
ورة ممعرة نحو صللمسافات الطوٌلة ال ٌبمى مستمٌما ولكن ٌنحرف الى األسفل باألرضً . كما ان خط النظر االفمً 

 ABٌنحرف الى األعلى نسبة للخط المستوي  ACسطح األرض بسبب االنكسار والشكل أعاله ٌبٌن بان الخط االفمً 

 . CDٌنحرف الى األسفل بممدار  ADوهً مسافة رأسٌة كما ان خط النظر الحمٌمً  BCبممدار 
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   Curvature(      Ccر كروٌة األرض ) تؤثٌ - أ

اذا اردنا الحصول على المنسوب الصحٌح لنمطة ما وجب ان ٌكون خط النظر موازٌا لمستوى الممارنة او منطبما    
على احد السطوح المستوٌة الموازٌة له . وهذا ٌخالف الوالع الن خط النظر الناشئ من استعمال الجهاز هو عباره 

من الخطأ ٌزداد كلما ابتعد مولع مسطرة التسوٌة عن  عن خط افمً مستمٌم . وعلى هذا األساس ٌكون هنان ممدار
مولع جهاز التسوٌة أي ان لراءة المسطرة سٌكون فٌها خطأ بالزٌادة ومن ثم فان المنسوب سٌكون الل من حمٌمته 

. وعلى هذا األساس ٌكون التصحٌح للتكور سالبا اذا استخدم لتصحٌح لراءة المسطرة . ولو نظرنا  BCبمثل الممدار 

 ى الشكل لوجدنا العاللة التالٌة :ال

              

 ACاو  A , B( والمسافة االفمٌة بٌن النمطتٌن    ٌساوي ممدار التصحٌح للتكور وٌرمز له )  BCولو فرض ان 

 فنستنتج التالً Rوٌرمز له  BOاو   AO( ونصف لطر الكرة األرضٌة ٌساوي  dتمرٌبا ٌرمز لها ) 

        
          

          
         

               

    
  

     
 

 فان لانون التصحٌح للتكور ٌصبح  2Rبالممارنة مع    وبعد اهمال لٌمة 

    
  

  
 

وٌالحظ من هذا المانون بان التصحٌح للتكور ٌتناسب طردٌا مع مربع المسافة االفمٌة بٌن مسطرة التسوٌة والجهاز 

اذا ارٌد ان ٌكون الجواب بتلن الوحدة . وٌمكن اخذ لٌمة  d , Rومن األفضل استخدام نفس الوحدات للمسافتٌن 

باالمتار    بالكٌلومترات أٌضا فان لٌمة  dفة واذا اخذت المسا Km 6370تساوي  Rثابتة لنصف لطر األرض 

 .تساوي 

                 

  Refractionتأثٌر االنكسار      - ب

عندما تمر اشعة الضوء خالل طبمات الهواء المكونة من تراكٌز مختلفة فانها تنكسر او تنحنً الى األسفل . وهذا ٌعنً 
منحنٌا نحو األسفل ونتٌجة لذلن تمل لراءة المسطرة وبذلن تظهر النمطة بان خط النظر سوف ال ٌكون مستمٌما بل خطا 

 وكإنها اعلى من الحمٌمة وعلى هذا األساس ٌكون التصحٌح لالنكسار موجبا وٌكون تأثٌره معاكسا لتأثٌر تكور األرض .

التً تجري فٌها عملٌة وطبٌعة المنطمة ان ممدار االنكسار ٌعتمد على األحوال الجوٌة كالحرارة والضغط الجوي    
التسوٌة ولذلن ٌكون منحنً االنكسار غٌر منتظم ولكن بالنسبة لمعدل هذه الظروف من الممكن افتراض ان لطر منحنً 

 االنكسار ٌساوي سبع مرات تمرٌبا بمدر لطر الكرة األرضٌة وعلى هذا األساس ٌكون التصحٌح لالنكسار مساوٌا الى :
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ممٌسه بالكٌلومترات وسٌكون التصحٌح موجبا باألمتار وعلٌه سٌكون صافً التصحٌح للتكور  dحٌث ان المسافة االفمٌة 

 واالنكسار معا ٌساوي:

 

                   

 مماسة بالكٌلومترات وسٌكون التصحٌح سالبا باألمتار . dحٌث ان المسافة االفمٌة 

الخطأ الناتج فً عملٌة التسوٌة ٌجب ان ال تكون المسافات كبٌرة جدا وٌراعى ان ٌكون موضع الجهاز فً ولتملٌل     
 منتصف المسافة تماما بٌن النمطتٌن

  انؼكظٛخ أ انًزجبدنخ انزظٕٚخ

 ٚاد   اٚ ٔٙش ث١ّٕٙب ٠فظً ٔمطز١ٓ ِٕغٛثٟ ث١ٓ اٌفشق ا٠غبد ٠شاد ػٕذِب اٌؼىغ١خ اٌزغ٠ٛخ رغزخذَ     
 . إٌمطز١ٓ ث١ٓ اٌّغبفخ ِٕزظف فٟ اٌزغ٠ٛخ عٙبص ٚػغ اِىب١ٔخ ٌؼذَ ٚرٌه , ِٕخفغ اٚ ػ١ّك
 االخطبء ٚوزٌه , اٌغٙبص ػٓ إٌبرغخ ا١ٌ٢خ االخطبء رفبدٞ ٠ّىٓ اٌطش٠مخ ٘زٖ ثبعزخذاَ اْ ؽ١ش
 ثبعزخذاَ اٌؼىغ١خ اٌزغ٠ٛخ ػ١ٍّخ رٕف١ز ٠ّٚىٓ اٌغٛٞ ٚاالٔىغبس االسػٟ اٌزؾذة ػٓ إٌبرغخ
 آْ فٟ ِغطشر١ٓ اعزخذاَ اْ ؽ١ش , ِغطشر١ٓ اٚ ِٚغطشح عٙبص٠ٓ اٚ ِٚغطشر١ٓ رغ٠ٛخ عٙبص
 اعزخذاَ اْ وّب عذا ػب١ٌخ اٌؼًّ دلخ رىْٛ ٚثزٌه , اٌمشاءر١ٓ ألخز اٌالصَ اٌٛلذ ِٓ ٠مًٍ ٚاؽذ

 اٌغٙبص٠ٓ ٠ىْٛ اْ ثششؽ اٌٛلذ ِغ اٌغٛٞ االٔىغبس رغ١١ش رؤص١ش ِٓ وض١شا ع١مًٍ عٙبص٠ٓ
 ٔزجغ اٌزبٌٟ اٌشىً فٟ اٌّج١ٕخ  A , B إٌمطز١ٓ ث١ٓ اٌؼىغ١خ اٌزغ٠ٛخ ثؼ١ٍّخ ٌٍٚم١بَ , ٌٍؼًّ طبٌؾ١ٓ
 -: اٌزب١ٌخ اٌخطٛاد

ػٍٝ  B1 , A1 اٌمشاءربْ ٚرئخز  A  إٌمطخ ِٓ اٌمش٠جخ  C إٌمطخ فٟ اٌغٙبص ٠ٕظت •

 . A , Bػٍٝ إٌمطز١ٓ  ٓاٌّٛػٛػز١اٌّغطشر١ٓ 

 A2ٚرئخز اٌمشاءربْ  B اٌمش٠جخ ِٓ إٌمطخ  D إٌمطخ فٟ ٠ٕٚظت اٌؼبئك ػجش اٌغٙبص ٠ٕمً •

, B2   ٓػٍٝ اٌّغطشر١ٓ اٌّٛػٛػز١ٓ ػٍٝ إٌمطز١A , B  ْػٍٝ اٌزٛاٌٟ ٠ٚشاػٝ ٕ٘ب ثب

 ػٍٝ لشاءاد ػذح رئخز ثبْ ٠فؼً ٚوزٌه DB رغبٚٞ اٌّغبفخ   CAرىْٛ اٌّغبفخ 
 اٌؼًّ فٟ ِغطشر١ٓ اعزخذاَ اْ وّب , ِؼذٌٙب ٠ؾغت صُ اٌغٙبص ػٓ اٌجؼ١ذح اٌّغطشح
 . اٌؼًّ فٟ اٌذلخ ص٠بدح ػٍٝ ٠ؼًّ عٛف

 اٌؾظٛي ف١زُ ٌٍؾبٌز١ٓ اٌفشق ِزٛعؾ ٠ئخز صُ ؽبٌخ وً فٟ اٌمشاءر١ٓ ث١ٓ اٌفشق ٠ؾغت •
 ؽزفذ لذ اٌىج١شح االخطبء الْ  A , B إٌمطز١ٓ ِٕغٛثٟ ث١ٓ اٌؾم١مٟ اٌفشق ػٍٝ
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  انًمهٕثخ انزظٕٚخ

 اٌؼّشا١ٔخ ٚإٌّشآد االث١ٕخ اٚ اٌىٙٛف اٚ االٔفبق اسرفبػبد ٌّؼشفخ اٌّمٍٛثخ اٌزغ٠ٛخ رغزخذَ     
فبٌشىً ادٔبٖ ٠ٛػؼ ِذخً الؽذ  ,ٚاٌّغطشح  ( Level ) اٌزغ٠ٛخ عٙبص ثبعزخذاَ ٚرٌه اٌجغ١طخ

  اٌغمف ٚوزٌه االسرفبع ِخزٍفخ إٌّشؤ ٌٙزا ( Grade Elevation ) إٌّشآد ؽ١ش اْ االسػ١خ 
( Roof )  االسرفبػبد ٌٚؾغبة االسرفبع ِخزٍف ا٠ؼب ( H1 , H2 , H3 , H4  ) ٌٙزا اٌّخزٍفخ 

 االٚي اٌّغزٜٛ ػٍٝ اٌّغطشح لشاءح ٚرئخز ِٕبعت ِٛلغ فٟ اٌزغ٠ٛخ عٙبص ٔظت ٠زُ إٌّشؤ
 ٚرغّغ ػ١ٍٙب اٌمشاءح اخز ٠ٚزُ ِمٍٛثخ ثظٛسح اٌغمف ػٍٝ ٚرٛػغ اٌّغطشح رمٍت صُ ِٚٓ ٌألسع
 االسرفبػبد ٌجم١خ ٚ٘ىزا ٌٍجٕب٠خ االٚي االسرفبع ٘ٛ ف١ىْٛ اٌّمٍٛثخ اٌمشاءح ِغ االػز١بد٠خ اٌمشاءح
 . ادٔبٖ اٌشىً فٟ ِج١ٓ ٚوّب
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 ٔاالطزؼًبل انجٓبس ثظجت انُبرجخ االخطبء

 اٌؾ١طخ ثبرخبر اال ِٕٙب اٌىض١ش رالفٟ ٠ّىٓ ٚال وض١شح اٌزغ٠ٛخ ٔزبئظ دلخ ِٓ رمًٍ االخطبء اْ   
 ث١ٓ اٌّغبفخ ِٕزظف فٟ اٌغٙبص ٚػغ ٘ٛ ارخبرٖ ٠غت ِب ٚاُ٘ . اٌؼًّ رٕف١ز اصٕبء اٌالصِخ
 ,ٚوزٌه اٌذلخ اٌزبِخ فٟ لشاءح اٌّئخشاد ٚاٌّمذِبد  ,ِزش  100 ػٓ رض٠ذ ال ٚاْ إٌمطز١ٓ

وّب ٠غت االٔزجبٖ ػٕذ رذ٠ٚٓ  ,ٚػشٚسح اْ رىْٛ اٌّغطشح سأع١خ رّبِب ػٍٝ إٌمطخ اٌّطٍٛثخ 

 .اٌمشاءاد 

  االرٛخ انطزق ثإدذٖ انزظٕٚخ ػًهٛخ رُفذ اٌ ٚجت اَجبسِ رى انذ٘ انذمهٙ انؼًم صذخ ٔنزذمٛك

 اٌطش٠مخ ٘زٖ ٚرغّٝ اٌزغ٠ٛخ سالُ ثٕفظ ٚرٕزٟٙ لش٠ت رغ٠ٛخ سالُ ِٓ اٌزغ٠ٛخ ػ١ٍّخ رجذأ 
 . اٌّغٍمخ ثبٌزغ٠ٛخ

 ٔٙب٠خ ٔمطخ ِٓ لش٠ت آخش رغ٠ٛخ ثشالُ ٚرٕزٟٙ لش٠ت رغٛٞ سالُ ِٓ اٌزغ٠ٛخ ػ١ٍّخ رجذأ 
 . اٌّشثٛؽخ ثبٌزغ٠ٛخ اٌطش٠مخ ٘زٖ ٚرغّٝ اٌؼًّ

 اٌزغ٠ٛخ ػ١ٍّخ اػبدح ٠غت اٌؼًّ ٔٙب٠خ ِٓ لش٠ت رغ٠ٛخ سالُ اٌٝ الوصول رؼزس ػٕذ 
 اعٙضح ٚثبعزخذاَ ِشر١ٓ اٌؼ١ٍّخ ثزٕف١ز اٌم١بَ اٚ االٚي اٌؼًّ الرغبٖ ِؼىٛعخ ثظٛسح
 رغّٝ فبٔٙب ٚاؽذح ِشح اٌزغ٠ٛخ ػ١ٍّخ رٕف١ز ٚػٕذ اٌّضدٚعخ ثبٌزغ٠ٛخ ٘زٖ ٚرغّٝ ِخزٍفخ
 . إٌّفشدح ثبٌزغ٠ٛخ

 اٌّؼٍَٛ اٌزغ٠ٛخ سالُ ِٕغٛة ِمبسٔخ ثّغشد اٌزغ٠ٛخ ػ١ٍّخ فٟ اٌخطؤ ِمذاس ؽغبة ٠ّىٓ ٚثزٌه
 فٟ إٌبرظ اٌخطؤ ِمذاس ٚاْ اٌزغ٠ٛخ ػ١ٍّخ اصٕبء ػ١ٍٗ اٌؾظٛي رُ اٌزٞ اٌّؾغٛة ِٕغٛثٗ ِغ

 : ٔٛػ١ٓ ػٍٝ ٠ىْٛ اٌزغ٠ٛخ ػ١ٍّخ

 . ثٗ اٌّغّٛػ اٌخطؤ اٌزغ٠ٛخ سالُ ِٕغٛثٟ ث١ٓ اٌفشق ٠زؼذٜ ػٕذِب ثٗ ِغّٛػ غ١ش خطؤ •

 . ثٗ اٌّغّٛػ اٌخطؤ اٌزغ٠ٛخ سالُ ِٕغٛثٟ ث١ٓ اٌفشق ال٠زؼذٜ ػٕذِب ثٗ ِغّٛػ خطؤ •

إٌّغٛة  – االخ١ش اٌزغ٠ٛخ ٌشالُ اٌّؾغٛة إٌّغٛة = اٌّشثٛؽخ اٌزغ٠ٛخ ػ١ٍّخ فٟ اٌخطؤ

 األخ١شاٌّؼٍَٛ ٌشالُ اٌزغ٠ٛخ 

إٌّغٛة اٌّؼٍَٛ اٚ  – اٌجذا٠خ ٌٕمطخ اٌّؾغٛة إٌّغٛة = اٌّغٍمخ اٌزغ٠ٛخ ػ١ٍّخ فٟ اٌخطؤ

 اٌّفشٚع ٌٙب

Error In Leveling = Computed Elevation – Known Elevation 
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  Permissible Error        ثّ انًظًٕح انخطأ

 أٙب اٌٝ ٔظشا اٌزغ٠ٛخ عٙبص ٔظت ِشاد ػذ ِغ اٌزغ٠ٛخ ػ١ٍّخ فٟ ثٗ اٌّغّٛػ اٌخطؤ ٠زٕبعت
  االرٟ اٌمبْٔٛ ِٓ ؽغبثٗ ٠ّٚىٓ رمش٠جب اٌٛاؽذ اٌى١ٍِٛزش فٟ صبثزخ

 Permissible Error = N√ 
 

           in  ( mm ) 

 )ثب١ٌٍٍّّزشاد  (ػذد صبثذ  N اْ ؽ١ش

 = K ثبٌى١ٍِٛزش اٌزغ٠ٛخ ػ١ٍّخ ؽٛي  

ٕ٘ب ػٍٝ اٌذلخ اٌّطٍٛثخ فٟ ػ١ٍّخ اٌزغ٠ٛخ ٚدلخ اٌشاطذ ٚٔٛع ػ١ٍّخ  ( N ) اٌضبثذ ل١ّخ رؼزّذ

 .اٌزغ٠ٛخ ٚؽج١ؼخ االسع ٚاٌظشٚف اٌغ٠ٛخ اٌزٟ رغشٞ ف١ٙب 

 -:فٟ اٌّٛاطفبد اٌّزجؼخ ٟ٘ وبٌزبٌٟ  ( N ) اٌضبثذ ل١ّخ اْ ؽ١ش

•  N = 5 – 2.5  ٌٝٚاٌزغ٠ٛخ اٌذل١مخ  (ٌؼ١ٍّخ اٌزغ٠ٛخ ُِ اٌذسعخ اال( 

•  N = 10 – 5  اٌؼبد٠خ اٌزغ٠ٛخ ( اٌضب١ٔخ اٌذسعخ ِٓ اٌزغ٠ٛخ ٌؼ١ٍّخ ( 

•  N = 12 – 10  ػًّ اٌّمبؽغ ٚاٌزٛل١غ  (ٌؼ١ٍّخ اٌزغ٠ٛخ ِٓ اٌذسعخ اٌضبٌضخ) 

•  N = 20 – 12  اال١ٌٚخ  االعزطالع ٚاٌّغٛؽبد (ٌؼ١ٍّخ اٌزغ٠ٛخ ِٓ اٌذسعخ اٌشاثؼخ( 

 

  Correction of Errors     االخطبء رٕسٚغ

 اٌغضَ ٠ّىٓ رٕف١ز٘ب رُ اٌزٟ اٌزغ٠ٛخ ػ١ٍّخ فٟ اٌخطؤ ٚوزٌه ثٗ اٌّغّٛػ اٌخطؤ ِمذاس ؽغبة ثؼذ
 ػ١ٍّخ فٟ اٌخطؤ وبْ فبرا . ِؼب ثّمبسٔزّٙب ٚرٌه ثٗ ِغّٛػ غ١ش اَ ثٗ ِغّٛػ اٌخطؤ وبْ ارا ف١ّب

 -: االر١ز١ٓ اٌطش٠مز١ٓ ثبؽذٜ رٛص٠ؼٗ ف١ّىٓ ثٗ اٌّغّٛػ اٌخطؤ ؽذٚد ػّٓ اٌزغ٠ٛخ

 

 . إٌمبؽ ؽزٝ اٌّغبفبد اٚ االؽٛاي ِغ اٌزٕبعت ؽش٠مخ •

 .إٌمبؽ ؽزٝ اٌغٙبص ٔظت ِشاد ػذد ِغ اٌزٕبعت ؽش٠مخ •

 ػ١ٍّخ فٟ اٌخطؤ ِمذاس وبْ ارا اِب . دلخ اوضش ٔزبئظ رؼطٟ ٌىٛٔٙب االٌٚٝ اٌطش٠مخ ٕ٘ب ٚعٕخزبس   
 االخطبء رٛص٠غ ٠ٚزُ . اخشٜ ِشح اٌؼ١ٍّخ اػبدح ف١غت ثٗ اٌّغّٛػ اٌخطؤ ؽذٚد رؼذٜ لذ اٌزغ٠ٛخ
  االر١خ اٌّؼبدالد ثبعزؼّبي

  ثبوٍّٙب اٌزغ٠ٛخ ػ١ٍّخ ؽٛي = االؽٛاي ِغّٛع

Total Error in Levelling = Computed Elevation – Known Elevation 

Total Correction = - Total Error  
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رظؾ١ؼ ِٕغٛة ٔمطخ ِؼ١ٕخ  = 
اٌزظؾ١ؼ اٌىٍٟ

ِغّٛع االؽٛاي
 طخ ثذا٠خ اٌؼًّمؽٛي اٌّغبفخ ث١ٓ رٍه إٌمطخ ٚٔ*  

 

فٟ اؽذٜ ػ١ٍّبد اٌّغؼ رُ ؽغبة ِٕبع١ت إٌمبؽ ثؼذ اٌجذء ِٓ سالُ رغ٠ٛخ رٚ اٌم١ّخ  :- يثبل 

15.45 m  ٗٚاالٔزٙبء ثٕفظ سالُ اٌزغ٠ٛخ ٚاٌّطٍٛة رذل١ك اٌؼًّ ٌّؼشفخ ِمذاس اٌخطؤ ٚرظؾ١ؾ

 .ارا ػٍُ اْ اٌّغــــــؼ ِٓ اٌذسعخ اٌضب١ٔخ ٚوّب ِج١ٓ فٟ اٌغذٚي ادٔبٖ 

 

Elevation m Distance m point 

15.450 0.00 BM1 

16.732 130 1 

16.096 125 2 

17.808 144 3 

17.344 111 4 

15.457 90 BM1 
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 ػشز انزاثغ االطجٕع

 

  اِضٍخ ؽً  - اٌطٌٟٛ اٌّمطغ سعُ  - اٌط١ٌٛخ اٌّمبؽغ •

 

 -: انٕدذح اْذاف

 اٌؾذ٠ذ٠خ اٌغىه اٚ أبث١ت خؾ اٚ ؽش٠ك إلٔشبء اٌط١ٌٛخ اٌّمبؽغ ػٍٝ اٌزؼشف اٌٛؽذح ٘زٖ فٟ ٠زُ

 . ِٕبعجخ ِمب١٠ظ ؽغت اٌط١ٌٛخ اٌّمبؽغ ٚسعُ االٔشبء خؾ رظ١ُّ ٚو١ف١خ اٌشٞ ال١ٕخ اٚ

 

 

 

 : انًظزٓذفخ انفئخ

 ٚاالٔشبءاد اٌجٕبء ٌمغُ االٌٚٝ اٌّشؽٍخ ؽٍجخ

 

 

 ػجٛم رشٛذ دظٍٛ . و -: اػذاد
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   Profiles or Longitudinal section انطٕنٛخ انزظٕٚخ

 اٌؾظٛي ٠زُ ِٕٙب اٌزٟ ٚاٌؼشػ١خ اٌط١ٌٛخ اٌّمبؽغ ػًّ ٘ٛ اٌزغ٠ٛخ ػ١ٍّخ اغشاع اُ٘ ِٓ     
 ٚرّض١ٍٙب , ِٕؾ١ٕب اٚ ِغزم١ّب ٠ىْٛ لذ اٌزٞ اٌّطٍٛة اٌخؾ اِزذاد ػٍٝ االسع عطؼ شىً ػٍٝ
 ِٕبع١ت ِؼشفخ االسع عطؼ شىً ػٍٝ اٌؾظٛي ٠ٚزطٍت . ِٕبعت سعُ ثّم١بط خبسؽخ ػٍٝ
 ٘زٖ اخز١بس ٠ٚزُ . إٌمبؽ ٘زٖ ث١ٓ االفم١خ االثؼبد اٌٝ اػبفخ اٌّمطغ خؾ ػٍٝ اٌٛالؼخ إٌمبؽ ِٓ ػذد
 اٌذلخ ِشاػبح ػذَ الْ االسع عطؼ ؽج١ؼخ فٟ ٍِؾٛظ رغ١١ش ف١ٙب ٠ؾذس اٌزٟ اٌّٛالغ ػٕذ إٌمبؽ
 ِب ٚ٘زا ٌألسع اٌؾم١مٟ اٌشىً ٠ّبصً شىً ػٍٝ اٌؾظٛي ػذَ اٌٝ ٠ئدٞ إٌمبؽ ٘زٖ اخز١بس فٟ
 : ّ٘ب ٔٛػ١ٓ ػٍٝ ػبِخ ثظٛسح اٌّمبؽغ ٚرىْٛ . اٌّطٍٛثخ ٚإٌزبئظ اٌؼًّ دلخ ػٍٝ وض١شا ٠ئصش

  ( Profiles or Longitudinal section) انطٕنٛخ انًمبطغ •

 ( Cross Section )  انؼزضٛخ انًمبطغ •

  Profiles  انطٕنٛخ انًمبطغ : أال

 ِؾٛس اِزذاد ٚػٍٝ ٌٍّششٚع اٌطٌٟٛ االرغبٖ فٟ رغشٞ اٌزٟ اٌزغ٠ٛخ ػٓ إٌبرغخ اٌّمبؽغ ٟٚ٘     
 اٌجضيٚ اٌشٞ ٚلٕٛاد ٚاٌّغبسٞ ا١ٌّبٖ ٚأبث١ت اٌطشق ِضً اٌّشوضٞ اٌخؾ اٚ اٌّششٚع ِغبس اٚ

 اٌّؾٛس ؽٛي ػٍٝ االسع عطؼ ؽج١ؼخ فٟ اٌزغ١١شاد اٌطٌٟٛ اٌّمطغ ٠ٚج١ٓ . اٌؾذ٠ذ ٚاٌغىه
 اٚ افم١ب اِب اٌّششٚع ِؾٛس ٠ٚىْٛ , اٌّششٚع إلٔشبء اٌالصِخ االرشثخ و١ّبد ؽغبة ٠ّىٓ ٚثزٌه
 ف١ٙب ٠زغ١ش اٌزٟ إٌمبؽ ػٕذ اِب اٌّؾٛس ؽٛي ػٍٝ إٌمبؽ ِٛالغ ٚرؾذد اوضش اٚ ٚاؽذ ث١ًّ ِبئال
 رىْٛ لذ اٚ ػشٚس٠خ ٔمبؽ ا٠خ اٚ االرغبٖ ف١ٙب ٠زغ١ش اٌزٟ إٌمبؽ اٚ ِؾغٛعب رغ١شا االسع عطؼ
٠ّىٓ رؼ١١ٓ  ِزش ػٕذِب ٠ىْٛ ا١ًٌّ ِٕزظّب ٚال 100اٚ   50  اٚ  20 وً ِزغب٠ٚخ ِغبفبد ػٍٝ

ٚغبٌجب ِب ٠ىْٛ ِٓ اٌؼشٚسٞ ػًّ ػذح ِمبؽغ ؽ١ٌٛخ ػٍٝ  .ٔمبؽ رغ١ش ١ًِ عطؼ االسع 

اْ اٌّمطغ  .اِزذاد ػذح ِؾبٚس ِمزشؽخ ٌٍّششٚع ِٓ اعً دساعخ ِالئّخ ِٛلؼٗ ٚرىب١ٌف أغبصٖ 

٠ؼطٟ ِب ٠ىفٟ ِٓ  ٠ج١ٓ ؽج١ؼخ شىً االسع ػٍٝ عبٔجٟ ِؾٛسٖ ٚثزٌه فٙٛ ال اٌطٌٟٛ ال

اٌزٟ رىْٛ ػٍٝ شىً شش٠ؾ ػ١ك ِضً خطٛؽ  اٌّؼٍِٛبد ٌزظ١ُّ ٚرٕف١ز اٌّشبس٠غ ػذا اٌّشبس٠غ

 .أبث١ت إٌفؾ ٚا١ٌّبٖ ٚاٌّغبسٞ 
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  Field Work for Profile   انطٕنٛخ انًمبطغ ػًم

 : االرٟ ِٓ ٠زىْٛ ػًّ فش٠ك اٌط١ٌٛخ اٌّمبؽغ ػًّ ٠غزٍضَ

 ٌّٛالغ ِٕبعجخ ٔمبؽ ٚاخز١بس اٌّمطغ ِؾٛس ثزؾذ٠ذ ٠مَٛ اٌزٞ اٌشخض ٚ٘ٛ : اٌشاطذ •
 عٙبص ثبعزؼّبي ٠مَٛ وّب . ١ٌِٚٛٗ اٌطج١ؼٟ االسع عطؼ ٚشىً ٠زفك ثّب اٌزغ٠ٛخ ِغطشح
 .اٌؾمً ثذفزش اٌط١ٌٛخ اٌّمبؽغ عذٚي فٟ اٌمشاءاد ٚرذ٠ٚٓ اٌزغ٠ٛخ

 ػٍٝ سأع١خ ثظٛسح اٌزغ٠ٛخ ِغطشح ثٛػغ ٠مَٛ اٌزٞ اٌشخض ٚ٘ٛ : اٌّغطشح ؽبًِ •
 . اٌشاطذ لجً ِٓ اخز١بس٘ب رُ اٌزٟ إٌمبؽ

 . إٌمبؽ ث١ٓ االفم١خ اٌّغبفبد ثم١بط ٠مِٛبْ اٌٍزاْ اٌشخظبْ ّٚ٘ب : اٌّغبػذاْ •

 :انزبنٛخ االدٔاد اطزخذاو ٚظزهشو انؼًم ْذا رُفٛذ اٌ كًب

 اٌىزبثخ ٚادٚاد ؽمً دفزش , ٔجبي , شٛاخض , ل١بط شش٠ؾ , اٌزغ٠ٛخ ِغطشح , اٌزغ٠ٛخ عٙبص

  انزبنٛخ انخطٕاد َزجغ انطٕنٛخ انًمبطغ ػًهٛخ ٔإلجزاء

 ارغبٖ ف١ٙب ٠زغ١ش اٌزٟ االِبوٓ فٟ إٌمبؽ ِٓ وبفٟ ػذد ثٛػغ اٌطٌٟٛ اٌّمطغ ارغبٖ ٠ؾذد •
 ِغبفبد ػٍٝ رىْٛ اْ اٚ االرغبٖ رغ١١ش ٔمبؽ اٚ ِؾغٛعخ ثذسعخ االسع عطؼ ١ًِ

ِزشا ػٕذِب ال ٠ّىٓ رؼ١١ٓ إٌمبؽ اٌزٟ ٠زغ١ش ف١ٙب ارغبٖ  100اٚ  50 اٚ  20 وً ِزغب٠ٚخ

 .شٛاخض اٚ ٔجبي فٟ رٍه إٌمبؽ غشط ٌٚزغ١ًٙ اٌؼًّ ٠ّىٓ  .١ًِ االسع 

 اٌؼًّ ثذا٠خ ِٓ لش٠ت رغ٠ٛخ سالُ ٕ٘بن ٠ىٓ ٌُ ٚارا , لش٠ت رغ٠ٛخ سالُ ِٓ اٌؼًّ ٠جذأ •
 سالُ الشة ِٓ اٌطٌٟٛ اٌّمطغ ثذا٠خ ٔمطخ اٌٝ إٌّغٛة ٌٕمً ِضدٚعخ ثزغ٠ٛخ اٌم١بَ ف١غت
 . رغ٠ٛخ

 اٌمشاءاد ِٓ ِّىٓ ػذد اوجش اخز اٌشاطذ ٠غزط١غ ثؾ١ش ِٛلغ فٟ اٌزغ٠ٛخ عٙبص ٠ٕظت •
صُ  ( B.S ) ٚرىْٛ اٌزغ٠ٛخ سالُ ػٍٝ لشاءح اٚي اخز ٠زُ ؽ١ش ٌٍغٙبص اٌٛاؽذ اٌّٛػغ فٟ

ٚثبٌزبٌٟ   ( I.F.S )رٕمً اٌّغطشح ػٍٝ إٌمبؽ االخشٜ ٚرئخز ػ١ٍٙب اٌمشاءاد ٚرىْٛ 

رئخز آخش لشاءح ٌّٛػغ اٌغٙبص ػٍٝ اخش ٔمطخ ٠ّىٓ سطذ٘ب ِٓ ٘زا اٌّٛػغ ٚرىْٛ 

(T.P1  ) ّٚرغغً ػ ( ٓ (F.Sْٚعذٚي فٟ ٌٙب اٌّخظظخ اٌؾمٛي فٟ اٌمشاءاد ٚرذ 
 . اٌؾمً ثذفزش اٌط١ٌٛخ اٌزغ٠ٛخ
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 ٚرذْٚ اٌّمطغ ثذا٠خ ٔمطخ ِٓ اٌطٌٟٛ اٌّمطغ ؽٛي ػٍٝ إٌمبؽ ث١ٓ االفم١خ اٌّغبفبد رمبط •
 . اٌزغ٠ٛخ عذٚي فٟ

ْ   ِٛػغ فٟ ٠ٕٚظت االٚي اٌّٛػغ ِٓ اٌزغ٠ٛخ عٙبص ٠ٕمً • ػٍٝ  (B.S) لشاءح ٚرئخز صب

ػٍٝ ٔمطخ دٚساْ   (F.S)ٚثبٌزبٌٟ لشاءح اي   I.F.S))لشاءاد اي  رئخزصُ   (T.P1)ٔمطخ 

 .وّب ِج١ٓ فٟ اٌشىً ادٔبٖ   (T.P2)صب١ٔخ 

 سالُ ثؤلشة اٌؾمٍٟ اٌؼًّ سثؾ ٠ٚغزؾغٓ . اٌطٌٟٛ ٌٍّمطغ ٔمطخ آخش ؽزٝ اٌؼ١ٍّخ رىشس •
 . اٌؾمٍٟ اٌؼًّ دلخ ٌزؾذ٠ذ رغ٠ٛخ

 اٌخطؤ ل١ّخ ؽذٚد ػّٓ اٌخطؤ ِمذاس ٠ىْٛ ػٕذِب ٚرظؾؼ إٌمبؽ ِٕبع١ت رؾغت •
 ِشح اٌؼًّ اػبدح ف١غت ثٗ اٌّغّٛػ اٌخطؤ ل١ّخ اٌخطؤ ِمذاس رؼذٜ ارا اِب . ثٗ اٌّغّٛػ

 . صب١ٔخ

 

  Plotting the Profiles  انطٕنٛخ انًمبطغ رطى

 ِغزٜٛ ثشعُ اٌّمطغ سعُ ٠زُ اٌطٌٟٛ اٌّمطغ ِؾٛس ػٍٝ إٌمبؽ ِٕبع١ت ػٍٝ اٌؾظٛي ثؼذ    
 االفمٟ اٌّؾٛس اِزذاد ػٍٝ إٌمبؽ ث١ٓ االفم١خ اٌّغبفبد ِغّٛع ٠ّضً ِغزم١ُ افمٟ خؾ ٚ٘ٛ اٌّمبسٔخ
 ػٍٝ فزشعُ إٌّبع١ت اِب , اٌشعُ ػٍٝ اٌّغبفبد ٘زٖ ٚرئشش ِٕبعت سعُ ثّم١بط اٌج١ب١ٔخ ٌٍٛسلخ
 فشٚلبدٌ ثبٌٕغجخ وج١شا ٠ىْٛ اٌّمطغ ؽٛي الْ اوجش ثّم١بط اٌج١ب١ٔخ ٌٍٛسلخ اٌشأعٟ اٌّؾٛس اِزذاد

 ثبعزخذاَ اٌج١ب١ٔخ اٌٛسلخ ػٍٝ اسػ١خ ٔمطخ وً ِٛلغ ٠ؼ١ٓ ٚ٘ىزا , ِؾٛسٖ ػٍٝ االسرفبػبد
 ثخطٛؽ سعّٙب رُ اٌزٟ اٌّخزٍفخ إٌمبؽ رشثؾ صُ , اٌشأعٟ ٚإٌّغٛة االفم١خ اٌّغبفخ ّ٘ب اؽذاص١ز١ٓ
 اٌشعُ ِم١بط ػبدح ٠ٚخزبس ِٕزظّب ١ِال اٌّزؼبلجخ إٌمبؽ ث١ٓ االسع عطؼ ١ًِ ثبػزجبس ِغزم١ّخ
اِب ِم١بط اٌشعُ اٌشأعٟ فال ٠ىْٛ ِشبثٙب ٌٍّم١بط االفمٟ ٚأّب اوجش ِٕٗ ثؼذح  1/1000 االفمٟ

ِشاد ثؾ١ش رظٙش رؼشعبد عطؼ االسع ثظٛسح ٚاػؾخ ٚفٟ اغٍت االؽ١بْ ٠ٕزخت اٌّم١بط 

 1/1000فبرا وبْ ِم١بط اٌشعُ االفمٟ  ,اٌشأعٟ ثؾ١ش ٠غبٚٞ ػشش ِشاد اٌّم١بط االفمٟ 
 . ٠1/100ٕزخت ِم١بط سعُ سأعٟ 

 فزىْٛ اٌّمبسٔخ ِغزٜٛ فٛق وض١شا رشرفغ ِٕبؽك فٟ ٚالؼخ اٌّمبؽغ رىْٛ االؽ١بْ اغٍت ٚفٟ    
 فٟ االخزالفبد ٌج١بْ وج١ش سأعٟ ثّم١بط إٌّبع١ت ٘زٖ سعُ ِٓ الثذ أٗ ٚوّب وج١شح ِٕبع١جٙب
 ٠ؼذ رٌه ٌٚزفبدٞ , عذا ػش٠ؼخ ث١ب١ٔخ ٚسلخ رغزخذَ اْ رٌه ف١زطٍت ثٛػٛػ إٌمبؽ اسرفبػبد
 ٘ٛ ٌٗ ٚإٌّغٛة , االعبط اٌّمبسٔخ ِغزٜٛ فٛق ِٕبعت ثّمذاس ِشفٛػب االفمٟ اٌخؾ ِٕغٛة
 خطبْ اٌّمبسٔخ خؾ اعفً ٠ٚشعُ , ِزش وزا ثّمذاس إٌمبؽ ِٕبع١ت ِٓ ِٕغٛة اٚؽؤ ػٓ ًم٠ اٌزٞ

 اٌشعُ ارّبَ ٚثؼذ , ٚإٌّبع١ت اٌّغبفبد ٌىزبثخ رخظض ِٕٗ ِزغب٠ٚز١ٓ ِغبفز١ٓ ػٍٝ ٌٗ ِٛاص٠بْ
 االٔشبء خؾ ٠ٚشعُ ) االٔشبء خؾ)  األعبط إٌّغٛة ٚخؾ اٌطج١ؼٟ إٌّغٛة خؾ ِٓ وً ٠ؾجش
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 اٌٛالؼخ ٌٍٕمبؽ اٌزظ١ّّخ إٌّبع١ت ِؼشفخ ٠ّىٓ ٚثزٌه اٌّطٍٛثخ اٌزظ١ّ١ّخ اٌّٛاطفبد ث١ّٛي
 اٌٝ ٌٍزٛطً اٌطج١ؼ١خ االسع خؾ ػٍٝ إٌمبؽ ثّٕبع١ت ِمبسٔزٙب ٠ّىٓ ؽ١ش االٔشبء خؾ ػٍٝ

 . ادٔبٖ اٌشىً الؽع , اٌزٕف١ز ػٕذ رطج١مٙب اٌٛاعت ٚاٌشدَ اٌؾفش اػّبق
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 األطجٕع انخبيض ػشز

 

 ػًم يمطغ طٕنٙ ٔيمبطغ ػزضٛخ ـ رطى انًمطغ انطٕنٙ ٔانًمبطغ انؼزضٛخ ٔرٕضٛخ خطٕط األَشبء ػهٛٓب .

 

 

 -: انٕدذح اْذاف

 اٌغىه اٚ أبث١ت خؾ اٚ ؽش٠ك إلٔشبء اٌط١ٌٛخ اٌّمبؽغّك فٟ ِؼشفخ اٌزؼ اٌٛؽذح ٘زٖ فٟ ٠زُ      

 ِٕبعجخ ِمب١٠ظ ؽغت اٌط١ٌٛخ اٌّمبؽغ ٚسعُ االٔشبء خؾ رظ١ُّ ٚو١ف١خ اٌشٞ ال١ٕخ اٚ اٌؾذ٠ذ٠خ

 . ِٚٓ صُ اٌزؼشف ػٍٝ اٌّمبؽغ اٌؼشػ١خ ٚؽش٠مخ سعّٙب ِغ ؽً اِضٍخ

 

 

 

 :انًظزٓذفخ انفئخ

 ٚاالٔشبءاد اٌجٕبء ٌمغُ االٌٚٝ اٌّشؽٍخ ؽٍجخ

 

 

 ػجٛم رشٛذ دظٍٛ . و -: اػذاد
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 Cross Sectionانؼزضٛخ: انًمبطغ 

) اٚ رئخز ِٕبع١جٗ ( فٟ االرغبٖ اٌؼّٛدٞ ػٍٝ اٌّمطغ اٌّمطغ اٌؼشػٟ ٘ٛ اٌّمطغ اٌزٞ ٠شىً    

 اٌطٌٟٛ ػٕذ ٔمبؽ ِؾٛسٖ ػٍٝ عبٔجٟ اٌّؾٛس ٚاٌغشع ِٓ ٘زٖ اٌّمبؽغ ٘ٛ :

 .عطؼ األسع اٌطج١ؼٟ ػٍٝ عبٔجٟ اٌّؾٛسِؼشفخ شىً  -1

 اٌّششٚع.ا٠غبد ؽغَٛ اٌى١ّبد اٌزشاث١خ اٌالصِخ إلٔشبء  -2

ٚرشلُ ٘زٖ اٌّمبؽغ ػبدح ثبٌززبثغ ِٓ ثذا٠خ اٌخؾ اٌّشوضٞ ٚرضجذ ثضٚا٠ب ػّٛد٠خ ػٍٝ اٌّمطغ    

شٞ , اٌطٌٟٛ ٌٍخؾ اٌشئ١غٟ ثٛاعطخ اٌغٍغٍخ اٚ اٌشش٠ؾ اٚ اٌّغطشح اٌّزمبؽؼخ اٚ اٌّشثغ اٌجظ

ٚرمبط اٌّغبفبد االفم١خ ٌٕمبؽ ِزؼذدح ػٍٝ ٠غبس ١ّ٠ٚٓ اٌّؾطخ اٌشئ١غخ صُ رئخز ِٕبع١ت ٘زٖ 

 إٌمبؽ.

ِٚٓ اٌّّىٓ اخز اٌّمبؽ اٌؼشػ١خ ػٍٝ اثؼبد رغبٚٞ وً ِٕٙب ؽٛي عٍغٍخ اٚ الً اِب ؽٛي    

اٌؼشػٟ مبؽ اٌّمطغ وّب اْ اخز١بس ٔ ٌٍّششٚع.اٌّمطغ اٌؼشػٟ ف١ؼزّذ ػٍٝ اٌؼشع اٌالصَ 

ؼً اٌّمطغ ِّضال ٌطج١ؼخ األسع ثذلخ. ٠ّٚىٓ ػًّ اٌّمبؽغ اٌط١ٌٛخ ٚاٌؼشػ١خ ٠ىْٛ ثى١ف١خ رغ

ع٠ٛخ اٚ ػٍٝ أفشاد ٚفٟ ؽبٌخ ػٍّٙب ِغزّؼخ ٠زطٍت االِش ػّٛد٠ٓ اػبف١١ٓ فٟ دفزش اٌزغ٠ٛخ 

د ٌٚزغٕت االٌزجبط رذْٚ اٌّؼٍِٛب اٌّشوضٞ,اٌؾمٍٟ ٌزضج١ذ اٌّغبفبد اٌٝ ١ّ٠ٓ ٠ٚغبس اٌخؾ 

وّب رضجذ ِؼٍِٛبد وبف١خ ؽٛي ػذد  ٚاػؾخ,اٌؾم١ٍخ ٌىً ِمطغ ػشػٟ ػٍٝ ؽذح ثظٛسح 

اٌّمبؽغ اٌؼشػ١خ ٚاٌغبٔت اٌزٞ ٠مغ ف١ٗ عٛاء اٌٝ ا١ٌغبس اٚ اٌٝ ا١ّ١ٌٓ ٚا٠خ ِؼٍِٛبد أخشٜ 

 ٠غزفبد ِٕٙب فٟ اٌشعُ ٚاٌؾبعجبد.

 ًمبطغ انؼزضٛخ ػًم ان

رشىً اٌّمبؽغ اٌؼشػ١خ فٟ ارغبٖ ػّٛدٞ ػٍٝ ِؾٛس اٌّمطغ اٌطٌٟٛ ٚرىْٛ لطش٠خ ارا وبْ     

اٌّؾٛس ِٕؾ١ٕب دائش٠ب ٚرئخز ػٍٝ ِغبفبد ِزغب٠ٚخ ػٕذِب رىْٛ األسع ِٕزظّخ االٔؾذاس ٚرىْٛ 

٠ٚغّٝ وً ِمطغ ثبٌّؾطخ ٚرشلُ ؽغت ثؼذ٘ب ػٓ ٔمطخ ثذا٠خ  122,  52,  22ػٍٝ ِغبفبد 

ب ٠ىْٛ رغ١ش ؽج١ؼخ األسع غ١ش ِٕزظُ فزئخز اٌّمبؽغ فٟ إٌمبؽ اٌزٟ ٠زغ١ش ف١ٙب اِب ػٕذِ اٌؼًّ.

شىً عطؼ األسع. ٠ٚزُ رؼ١١ٓ ارغبٖ اٌّمطغ اٌؼشػٟ اِب ثبعزخذاَ إٌّشٛس اٌّشئٟ اٚ اٌّضٍش 

اٌّغبػ اٚ اٌض١ٛدٚال٠ذ فٟ اٌؾبالد اٌزٟ رزطٍت دلخ ػب١ٌخ, وّب ٠شاػٝ ثبْ ٠ىْٛ ؽٛي اٌّمطغ 

ٓ اٌؼشع اٌّمزشػ ٌٍّششٚع ػٍٝ عبٔجٟ اٌّؾٛس. ٕٚ٘بن ؽش٠مزبْ ٌؼًّ اٌؼشػٟ أؽٛي ِ

 اٌّمبؽغ اٌؼشػ١خ ّٚ٘ب:

 رشكٛم انًمطغ انؼزضٙ ػهٗ جبَجٙ انًذٕر. -1

اٌؾذ٠ذ ٚغ١ش٘ب , ؽ١ش  ٚاٌطشق ٚاٌغىهرغزخذَ ٘زٖ اٌطش٠مخ فٟ أشبء لٕٛاد اٌشٞ ٚاٌجضي       

اٚ شٛاخض ٚوزٌه ِٛالغ  ثؤٚربد ٠ؾذد ِؾٛس اٌّششٚع ػٍٝ اٌخبسؽخ صُ ٠ٛلغ ػٍٝ اٌطج١ؼخ

 اٌّؾطبد ٠ٚشىً اٌّمطغ اٌؼشػٟ ػٍٝ عبٔجٟ اٌّؾٛس.
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 جبَجٙ انًذٕر. أدذرشكٛم انًمطغ انؼزضٙ ػهٗ  -2

رغزخذَ ٘زٖ اٌطش٠مخ ػٕذِب ٠شاد رط١ٙش األٔٙش ٚلٕٛاد اٌشٞ ٚاٌجضي ٠ٚزؼزس رؼ١١ٓ ِؾٛس       

ؽ١ش رؼًّ عغبد ٌّؼشفخ أػّبق ا١ٌّبٖ  اٌّششٚع ٌؼذَ اِىب١ٔخ اٌٛطٛي ا١ٌٗ ٌٛلٛػٗ داخً ا١ٌّبٖ

 فٟ ل١ؼبْ األٔٙش ٚاٌمٕٛاد.

٠ٚزطٍت ػًّ اٌّمبؽغ اٌؼشػ١خ ٔفظ فش٠ك اٌؼًّ اٌغبثك ٚوزٌه األعٙضح ٚاألدٚاد اٌزٟ      

اعزؼٍّذ ٠ٚغزخذَ عذٚي اٌزغ٠ٛخ اٌخبص ثبٌّمبؽغ اٌط١ٌٛخ ٌزذ٠ٚٓ اٌمشاءاد اٌخبطخ ثبٌّمبؽغ 

, اٌّؾٛس , ٠غبس  ٓاٌؼشػ١خ ِغ اػبفخ ؽمً آخش خبص ثبٌّغبفبد ِٚمغُ اٌٝ صالصخ الغبَ ) ١ّ٠

ؽمً ) ١ّ٠ٓ ( ٌزذ٠ٚٓ ِغبفبد إٌمبؽ اٌزٟ رمغ ػٍٝ ١ّ٠ٓ اٌّؾٛس , ٠ٚخظض  ( ؽ١ش ٠خظض

ؽمً ) اٌّؾٛس ( ٌزذ٠ٚٓ اسلبَ اٌّؾطبد , اِب ؽمً ) ٠غبس ( ف١خظض ٌزذ٠ٚٓ ِغبفبد إٌمبؽ 

 اٌزٟ رمغ ػٍٝ ٠غبس اٌّؾٛس .

 

 رطى انًمبطغ انؼزضٛخ

بؽغ اٌط١ٌٛخ ٌٚىٓ ثبعزؼّبي فٟ سعُ اٌّمرشعُ اٌّمبؽغ اٌؼشػ١خ ثٕفظ اٌطش٠مخ اٌّزجؼخ      

ِم١بط سعُ ٚاؽذ ٌٍّغبفبد االفم١خ ٚإٌّبع١ت ٚرٌه الْ اٌّغبفبد فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ال رىْٛ وج١شح 

ػٕذ ِمبسٔزٙب ثفشٚق إٌّبع١ت ث١ٓ إٌمبؽ. ٌٚىٓ فٟ ؽبالد ؽشق اٌّشٚس اٌغش٠غ رشعُ ثّم١بع١ٓ 

ػبدح اٌّمبؽغ اٌؼشػ١خ ثّم١بط  ٚرشعُ اٌغبٔج١خ,ِخزٍف١ٓ ٌٚزا ٠غت االٔزجبٖ ػٕذ سعُ ا١ٌّٛي 

 . 52/1اٚ  122/1اٚ  222/1

٠ٚفؼً سعُ اٌّمبؽغ اٌؼشػ١خ ػٍٝ اٌٛسلخ اٌج١ب١ٔخ ػٍٝ ١٘ئخ طفٛف ِشزشوخ ع١ّؼٙب فٟ    

ِؾٛس ٚاؽذ ٚفٟ ثؼغ األؽ١بْ رىْٛ ِٕبع١ت إٌمبؽ ٌٍّمطغ اٌؼشػٟ ِشرفؼخ وض١شا ػٓ ِغزٜٛ 

ػش٠ؼخ رىفٟ ٌٍشعُ ٌٚزفبدٞ رٌه ٠ؼذ ِٕغٛة عطؼ اٌجؾش ف١زطٍت رٌه اعزخذاَ ٚسلخ ث١ب١ٔخ 

اٌخؾ االفمٟ ِشفٛػب ثّمذاس ِٕبعت ٠مً ػٓ اٚؽؤ ِٕغٛة ِٓ ِٕبع١ت ٔمبؽ اٌّمطغ اٌؼشػٟ 

ِٕٚغٛة خؾ االٔشبء فٟ رٍه اٌّؾطخ ٚثؼذ ارّبَ اٌشعُ ٠ؾجش وً ِٓ شىً عطؼ األسع 

 ً ادٔبٖ.ٚػشع عطؼ االٔشبء اٌّمزشػ ٚاالٔؾذاس٠ٓ اٌغبٔج١١ٓ ٚوّب ِج١ٓ فٟ اٌشى
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 األولىالحمٌبة التعلٌمٌة لمادة المساحة / لسم البناء واالنشاءات / المرحلة 
 م . حسٌن رشٌد عجٌل -اعداد :

73 
 

 انظبدص ٔانظبثغ ٔانثبيٍ ٔانزبطغ ػشز االطجٕع

 

ؽغبة ؽغَٛ اٌى١ّبد  اٌمٛا١ٔٓ اٌش٠بػ١خ.ؼشػ١خ ثبعزؼّبي اٌطشق ؽغبة ِغبؽبد األساػٟ ٚاٌّمبؽغ اٌ     

 ٚاٌشدَ.اٌزشاث١خ ٌٍؾفش 

 

 

 : انٕدذح اْذاف

كٌفٌة حساب مساحات المماطع العرضٌة ومنها حساب  ػٍٝ اٌزؼشف اٌٛؽذح ٘زٖ فٟ ٠زُ     

 الالزمة إلنشاء المشارٌع.حجوم الكمٌات الترابٌة 

 

  :انًظزٓذفخ انفئخ

 ٚاالٔشبءاد اٌجٕبء ٌمغُ االٌٚٝ اٌّشؽٍخ ؽٍجخ

 

 

 

 ػجٛم رشٛذ دظٍٛ . و -: اػذاد
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  Volume of Earth works ( Cut & Fill )دجٕو انكًٛبد انززاثٛخ                    

٠ؼزجش ؽغبة اٌى١ّبد اٌزشاث١خ ٌٍّشبس٠غ ِٓ اُ٘ اػّبي اٌّمبؽغ اٌط١ٌٛخ ٚاٌؼشػ١خ , ؽ١ش      

٠زٛلف ػ١ٍٙب رؾذ٠ذ وٍفخ أغبص اٌّشبس٠غ . ٠ّٚىٓ ؽغبة ٘زٖ اٌى١ّبد ثطشق ِخزٍفخ . ؽ١ش 

٠زٛلف اخز١بس وً ؽش٠مخ ػٍٝ ؽج١ؼخ اٌّششٚع ٚاٌخشائؾ اٌّزٛفشح. ٚعٛف ٔزطشق ٕ٘ب اٌٝ 

مٍٟ ِٓ ٚالغ اٌّغبفبد اٌّم١غخ فٟ اٌطج١ؼخ اٚ ِٓ اٌشعُ ) ثبعزخذاَ اٌّشثؼبد ( ؽش٠مخ اٌم١بط اٌؾ

إٌبرغخ ػٓ اٌشعُ فٟ  ٌألخطبء رؤص١ش. ؽ١ش اْ اٌطش٠مخ األٌٚٝ ادق ِٓ اٌضب١ٔخ ٌؼذَ ٚعٛد أٞ 

اٌؾغبثبد . رزٛلف دلخ اٌّغبؽخ إٌبرغخ ِٚطبثمزٙب ٌّب فٟ اٌطج١ؼخ ػٍٝ دلخ اٌم١بعبد ٚدلخ اٌشعُ 

اٌّششٚع  مخ اٌّزجؼخ فٟ ؽغبة اٌّغبؽبد ٚثزٌه ٠ٕجغٟ اال٘زّبَ ثبٔغبص ع١ّغ ِشاؽًٚاٌطش٠

 ٌٍؾظٛي ػٍٝ ٔزبئظ اوضش دلخ.

 

ٚرزٍخض ػ١ٍّخ ؽغبة ؽغَٛ اٌى١ّبد اٌزشاث١خ ثؾغبة ِغبؽخ وً ِمطغ ػشػٟ ثطش٠مخ      

 -ٚوّب ٠ٍٟ: اٌّشثؼبد اٚ اٌؾغبثبد صُ ٔؾغت ؽغَٛ و١ّبد اٌشدَ ٚاٌؾفش 

 

 ِغبؽخ وً ِمطغ ػٍٝ ؽذح ثبعزخذاَ اٌمبْٔٛ اٌزبٌٟ:أٚال ٔؾغت 

 ِغبؽخ اٌّمطغ اٌٛاؽذ = اٌؼّك* ) ػشع خؾ االٔشبء + ِمبَ ا١ًٌّ اٌغبٔجٟ * اٌؼّك (

Area of cross section = d * ( b + s*d ) 

 = ػّك اٌؾفش اٚ اٌشدَ فٟ ٘زا اٌّمطغ  dؽ١ش اْ 

            B ػشع خؾ االٔشبء = 

            S ِٟمبَ ا١ًٌّ اٌغبٔج = 

 ِٚٓ صُ ٠زُ ؽغبة اٌؾغَٛ ث١ٓ وً ِمطؼ١ٓ ِٓ اٌمبْٔٛ اٌزبٌٟ:

ؽظ اٌشدَ اٚ اٌؾفش ث١ٓ ِمطؼ١ٓ = 
الول ا   ِغبؽخ اٌّمطغ اٌضبٟٔ مساحة املقطع 

 
 * اٌّغبفخ ث١ٓ اٌّمطؼ١ٓ 

  -يثبل :

النماط المبٌنة تفاصٌل لراءات جهاز التسوٌة لها فً ادناه هً عبارة عن محطات موزعة     

بممٌاس , ارسم الممطع الطولً لهذا الطرٌك    m 50على طول طرٌك وبمسافات متساوٌة لكل 

خط تصمٌمً له حسب ما ٌالئم مناسٌب األرض الطبٌعٌة وما تراه مناسبا  ثم اختر رسم مناسب

 أيارسم ثم    1:1.5للسطح النهائً للطرٌك ومٌل جانبً  m 10عرض  لها مع اختٌار 

ردم ومن ثم  واألخرممطعٌن من المماطع العرضٌة لهذا المشروع بحٌث ٌكون احدهما لطع 

 احسب حجوم الكمٌات الترابٌة الالزمة إلنشاء هذا الطرٌك .
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Elevation m F.S B.S point 

47.000  2.044 1 

 0.884 2.110 2 

 1.462 1.846 3 
 1.598 0.484 4 

 1.778 0.256 5 
 2.324 1.411 6 

 1.780 1.798 7 

 2.152 1.024 8 

 1.946 3.198 9 

 1.353 1.148 10 
 3.046 1.862 11 

 3.021 2.140 12 
 3.106 1.898 13 

 0.989 1.103 14 

 .4880  15 
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 ٔانؼشزٌٔ ٔانزاثغ ٔانثبنث ٔانثبَٙ ٔانذبد٘ انؼشزٌٔ االطجٕع

 

 

اٌؼٛاًِ اٌزٟ رزٛلف ػ١ٍٙب اٌفزشح  –اٌفزشح اٌىٕزٛس٠خ  –خٛاطٙب  – اٌىٕزٛس٠خ اٌخطٛؽ •

 (اٌطش٠مخ اٌّجبششح  )رؼ١١ٓ خطٛؽ اٌىٕزٛس  –اٌفغؾخ اٌىٕزٛس٠خ  –اٌىٕزٛس٠خ 

 

 

 -: انٕدذح اْذاف

  ػٍٝ اٌزؼشف اٌٛؽذح ٘زٖ فٟ ٠زُ

 

 

 

 -: انًظزٓذفخ انفئخ

 ٚاالٔشبءاد اٌجٕبء ٌمغُ االٌٚٝ اٌّشؽٍخ ؽٍجخ

 

 

 ػجٛم رشٛذ دظٍٛ . و -: اػذاد
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  Contouring   ( انكفبف أ ) انكُزٕر اػًبل

 ِٕبع١ت راد ١ّ٘ٚخ افم١خ ثّغز٠ٛبد االسع عطؼ لطغ فٟ اٌىفبف اٚ اٌىٕزٛس اػّبي رزّضً    

 ِؼ١ٓ وٕزٛس خؾ ٌٚشعُ , االسع عطؼ ِغ اٌّغز٠ٛبد ٘زٖ رمبؽغ خطٛؽ اٚ اصش سعُ صُ ِخزٍفخ

 ػذد وضش ٚوٍّب ثؼؼٙب ِغ إٌمبؽ ٘زٖ ٚطً صُ ٚاؽذ ِٕغٛة راد ع١ّؼٙب ٔمبؽ ػذح رؼ١١ٓ ٠غت

 ٘ٛ ِٕغٛثٗ ٠ٚىْٛ ( اٌىفبف اٚ اٌىٕزٛس ثخؾ ) اٌخؾ ٘زا ٠ٚغّٝ دلخ اوضش اٌؼًّ وبْ إٌمبؽ

 . ػ١ٍٗ اٌٛالؼٗ إٌمبؽ ِٕغٛة اٚ اٌمبؽغ اٌّغزٜٛ ِٕغٛة

   Contour Line      ( انكفبف أ ) انكُزٕر خط

 ػٍٝ اٌٛاؽذ إٌّغٛة راد إٌمبؽ ث١ٓ ٠شثؾ اٌزٞ اٌّٟٛ٘ اٌخؾ رٌه ثبٔٗ اٌىٕزٛس خؾ ٠ؼشف      

 ػٍٝ اٌىٕزٛس خؾ ٠ّىضً ٚاٌزٞ اٌخبسؽخ ػٍٝ اٌّشعَٛ اٌخؾ ثبٔٗ ا٠ؼب ٠ٚؼشف . االسع عطؼ

  m 60 ِٕغٛة ٌٙب لّزٙب ادٔبٖ اٌشىً فٟ ِٛػؼ وّب طغ١شح رٍخ لّخ اْ رظٛسٔب ٌٚٛ . االسع

ف١ىْٛ ٘ٛ  m 50 ِٕغٛثٙب اٌزٟ إٌمبؽ ث١ٓ ٠شثؾ ّٟٚ٘ خؾ اخزٔب ٌٚٛ اٌزً لّخ فٟ ثٕمطخ ٚرزّضً

ٚثزٌه ٠ّىٓ رّض١ً خطٛؽ اٌىٕزٛس ٌىً ػششح ِزش ثبٌّغزٜٛ   m 50اٌخؾ اٌىٕزٛسٞ رٚ اٌم١ّخ 

اٌشأعٟ ٚوزٌه ٠ّىٓ رّض١ً ثشن ا١ٌّبٖ ٌٚىٓ ثظٛس ػىغ١خ اٞ اْ إٌّبع١ت رزضا٠ذ ِٓ اٌخبسط 

 .اٌٝ اٌذاخً 
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   Characteristics of Contours            انكفبف أ انكُزٕر خطٕط خٕاص

 اٌىض١ش رفبدٞ ٠ّىٓ فجّؼشفزٙب اٌىٕزٛس خطٛؽ خٛاص ٟ٘ ِؼشفزٙب اٌٛاعت إٌمبؽ اُ٘ ِٓ اْ     

 االسع ؽج١ؼخ ِؼشفخ ػٍٝ رؼ١ٕٕب أٙب وّب . اٌخطٛؽ سعُ اصٕبء ف١ٙب ٔمغ اْ ٠ّىٓ اٌزٟ االخطبء ِٓ

 -: وبٌزبٌٟ ٟ٘ اٌخٛاص ٘زٖ ٚاُ٘ , وٕزٛس٘ب خٛؽٛ اٌّج١ٕخ

 . إٌّغٛة ٔفظ ٌٙب ػ١ٍٗ اٌٛالؼخ إٌمبؽ ع١ّغ ِزظً خؾ اٌىٕزٛس خؾ •

 إٌّبؽك فٟ ٚرزجبػذ االٔؾذاس اٌشذ٠ذح إٌّبؽك فٟ ثؼؼٙب ِٓ اٌىٕزٛس خطٛؽ رمزشة •

 . االٔؾذاس اٌم١ٍٍخ

 اِب إٌّزظُ ا١ًٌّ راد إٌّبؽك فٟ ِزغب٠ٚخ ث١ٕٙب ٚاالثؼبد ِزٛاص٠خ اٌىٕزٛس خطٛؽ رىْٛ •

 . اٌزؼبس٠ظ وض١شح اٌخطٛؽ فزىْٛ ِٕزظُ اٌغ١ش ا١ًٌّ راد إٌّبؽك فٟ

 . خبسعٙب اٚ اٌٛسلخ داخً ٔفغٙب ػٍٝ ِمفٍخ اٌىٕزٛس خطٛؽ رىْٛ اْ ٠غت •

 . اؽاللب فشػ١ٓ اٌٝ اٌىٕزٛس خؾ ٠زفشع اْ ٠ّىٓ ال •
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 لبع اٚ ِشرفغ لّخ ٠ىْٛ اْ اِب آخش وٕزٛس خؾ ثذاخٍٗ ١ٌظ اٌزٞ اٌّمفً اٌىٕزٛس خؾ •

 . ِٕخفغ

 وٙف وٛعٛد عذا ٔبدسح ؽبالد فٟ اال ِخزٍفبْ ِٕغٛثبْ ٌّٙب وٕزٛس٠بْ خطبْ ٠زمبؽغ ال •

 . طخشٞ عشف اٚ

 ف١ٙب ٠ىْٛ اٌزٟ اٌؾبالد فٟ اال اٌّخزٍفخ إٌّبع١ت راد اٌىٕزٛس خطٛؽ رٕطجك اٚ رزؾذ ال •

 . اٌشبلٌٟٛ اٌظخشٞ اٌغشف ِضً رّبِب سأع١ب االسع عطؼ

 ػٍٝ اٌذاخً اٌٝ اٌخبسط ِٓ اسلبِٙب رزضا٠ذ ٚاٌزٟ ٔفغٙب ػٍٝ اٌّغٍمخ اٌىٕزٛس خطٛؽ رذي •

 . ِخشط ثذْٚ ِٕخفغ ػٍٝ فزذي اٌخبسط اٌٝ اٌذاخً ِٓ رزضا٠ذ اٌزٟ اِب , ِشرفغ

 ؽذٚد خبسط اٚ داخً ٔفغٗ ػٍٝ ٠مفً اْ ٠غت خؾ وً ٌٚىٓ خؾ ِٓ اوضش اٌٛاؽذ ٌٍىٕزٛس  •

 . اٌٛسلخ

 U ؽشف شىً ػٍٝ الٛاعب ٚرىْٛ لبئّخ ثضا٠ٚخ اٌّبئٟ اٌّغشٜ اٌىٕزٛس خطٛؽ رمطغ •

 ٚثؼىظ   

 شىً ػٍٝ ؽبدح الٛاعب ٚرىْٛ لبئّخ ثضا٠ٚخ اٌٛادٞ خؾ رمطغ أٙب وّب اٌّبئٟ اٌّغشٜ ارغبٖ

 .ثؾ١ش ٠ىْٛ رؾذثٙب ثبرغبٖ االسع االوضش اسرفبػب  V ؽشف

 

  Contour Interval       انكُزٕرٚخ انفززح

 . ِززب١١ٌٓ وٕزٛس خطٟ ث١ٓ اٌشأعٟ اٌجؼذ اٚ االسرفبع فٟ اٌفشق ثبٔٙب اٌىٕزٛس٠خ اٌفزشح رؼشف     

 وٕزٛس خطٟ ث١ٓ االفم١خ اٌّغبفخ اِب . اٌٛاؽذح اٌىٕزٛس٠خ اٌخبسؽخ فٟ صبثزخ اٌىٕزٛس٠خ اٌفزشح ٚرىْٛ

٠ٚزٛلف اخز١بس اٌفزشح   Contour Spacing اٌىٕزٛس٠خ ثبٌفغؾخ فزغّخ اٌخبسؽخ ػٍٝ ِززب١١ٌٓ

  -:اٌىٕزٛس٠خ إٌّبعجخ ػٍٝ ػذح ػٛاًِ اّ٘ٙب 

  The nature of the ground     االرض ططخ طجٛؼخ •

 اٌم١ٍٍخ إٌّبؽك فٟ ٚطغ١شح االٔؾذاس اٌشذ٠ذح إٌّبؽك فٟ وج١شح اٌىٕزٛس٠خ اٌفزشح رىْٛ

 . االٔؾذاس

 

   The scale of the Map     انخبرطخ يمٛبص •

 اوجش اٌشعُ ِم١بط وبْ فىٍّب , اٌخبسؽخ ِم١بط ِغ ػىغ١ب رٕبعجب اٌىٕزٛس٠خ اٌفزشح رزٕبعت

 . ٚثبٌؼىظ اٌىٕزٛس٠خ اٌفزشح رم١ًٍ ٠غت فبٔٗ

   The purpose of the Map     انخبرطخ يٍ انغزض •
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 وبْ فبرا اٌّطٍٛثخ اٌذلخ اٚ اٌخبسؽخ ا١ّ٘خ صادد وٍّب طغ١شح اٌىٕزٛس٠خ اٌفزشح رىْٛ

 اعشاء اٚ إٌٙذع١خ اٌّشبس٠غ رظب١ُِ اػّبي رٕف١ز ٘ٛ اٌىٕزٛس٠خ اٌخبسؽخ ِٓ اٌغشع

 . طغ١شح وٕزٛس٠خ فزشح رغزخذَ اْ ف١غت اٌذل١مخ ٌالػّبي اٌزشاث١خ اٌى١ّبد ؽغبثبد

  The Area of the Ground     االرض يظبدخ •

 فٟ وّب وج١شح ثبٌّغؼ اٌّشٌّٛخ إٌّطمخ ِغبؽخ وبٔذ وٍّب وج١شح اٌىٕزٛس٠خ اٌفزشح رىْٛ

 رىْٛ ؽ١ش اٌجضي ِٚشبس٠غ ٚاٌخضأبد االرظبالد ٌخطٛؽ اٌّٛلؼ١خ اٌّغٛؽبد ؽبٌخ

 . وج١شح اٌّغؼ سلؼخ

  The Time and Expence      ٔانكهفخ انٕلذ •

 ٚثبٌزبٌٟ اٌؼًّ الٔغبص اؽٛي ٚلذ اربؽخ ػشٚسح ٠ؼٕٟ  طغ١شح وٕزٛس٠خ فزشح اخز١بس اْ

 فزشح اعزخذاَ ػٕذئز ف١غت لظ١شا اٌّزبػ اٌٛلذ وبْ ارا اِب . اٌؼًّ الٔزبط اٌىٍفخ ص٠بدح

 . وج١شح وٕزٛس٠خ

 

 : ٚبرٙ كًب انًخزهفخ نهًشبرٚغ انًُبطجخ انكُزٕرٚخ انفززح ٔركٌٕ

 اٌىٕزٛس٠خ اٌفزشح                                               

 ِزش 0.5  - 0.2                          االث١ٕخ ِٛالغ •

 ِزش 1.5 – 0.5           ٚاٌخضأبد اٌّذْ رخط١ؾ •

 ِزش 2.0  - 1.0              ٚاٌطشق اٌؾذ٠ذ اٌغىه •

 ِزش  3.0  - 2.0                 اٌّٛلؼ١خ اٌّغٛؽبد •

 ِزش فبوضش 3.0             اٌطٛثٛغشاف١خ اٌخشائؾ •

 ِزش فبوضش 25.0                      اٌغج١ٍخ إٌّبؽك •

 

  Methods of Locating Contours          انكُزٕر خطٕط رؼٍٛٛ طزق

 اٌّغمؾ فٟ إٌمبؽ ٘زٖ ِٛالغ رؾذ٠ذ اٌطٛثٛغشافٟ اٌّغؼ اػّبي فٟ إٌمبؽ ِٛالغ رؼ١١ٓ ٠زطٍت      

 االعٙضح ثبخزالف رخزٍف ثطشق رٕف١زٖ ٠ّىٓ اٌؾمٍٟ اٌؼًّ فبْ ٌزٌه اٌشأعٟ ٚاٌّغمؾ االفمٟ

 . اٌّطٍٛثخ ٚاٌذلخ االسع ٚؽج١ؼخ اٌّغزخذِخ اٌّغبؽ١خ ٚاالدٚاد

 -: ٟ٘ وٕزٛس٠خ خبسؽخ اػذاد ِشاؽً رىْٛ ػبِخ ٚثظٛسح

 . االسع ػٍٝ اٌّخزٍفخ إٌمبؽ ِٕبع١ت ا٠غبد •
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 . اٌخبسؽخ اٌٝ االسع ِٓ إٌمبؽ رٍه ِٛالغ ٔمً •

 . اٌىٕزٛس خطٛؽ ٚسعُ رؼ١١ٓ •

 -: ًْب لظًٍٛ انٗ انطزق ْذِ ٔرمظى

  The Direct Methods                اٌّجبششح اٌطشق •

  The Indirect Methods        ِجبششح اٌغ١ش اٌطشق •
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 ٔانؼشزٌٔزاثغ ان االطجٕع

 

 

اٌزؼشف ػٍٝ أعضاء اٌجٛطٍخ اٌّغٕبؽ١غ١خ , ٔظجٙب , اعزخذاَ اٌزٛع١ٗ ٚاٌمشاءح , رؼ١١ٓ  •

ارغبٖ ػٍغ ِطٍٛة فٟ اٌؾمً ٚرطج١مبد ؽٛي ) ؽغبة االرغبٖ اٌذائشٞ , ٚاٌّخزظش 

االِبِٟ ٚاٌخٍفٟ ٌؼٍغ ِغٙٛي ثذالٌخ صا٠ٚخ ٚارغبٖ ػٍغ ِؼٍَٛ , اٌؼاللخ ث١ٓ اٌشّبي 

 اٌؾم١مٟ ٚاٌّغٕبؽ١غٟ ٚاٌشجىٟ اٌّفزشع ( 

 

 

 -: انٕدذح اْذاف

كٌفٌة حساب االنحرافات الحمٌمة والمغناطٌسٌة وزواٌا االختالف بٌنهما وحساب  ػٍٝ اٌزؼشف اٌٛؽذح ٘زٖ فٟ ٠زُ

  اجراء الممارنة بٌنهما .االنحرافات الدائرٌة االمامٌة والخلفٌة لالضالع وكذلن االنحرافات المختصرة و

 

 

 

 -: انًظزٓذفخ انفئخ

 ٌّغبؽخ .ا ٌمغُ االٌٚٝ اٌّشؽٍخ ؽٍجخ

 

 

 ػجٛم رشٛذ دظٍٛ . و -: اػذاد
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THE COMPASS AND THE EARTH’S MAGNETIC FIELD 

 -البوصلة والمجال المغناطٌسً األرضً :

لبل اختراع جهاز الثٌودوالٌت وجهاز المحطة الشاملة كانت اتجاهات الخطوط تحسب عن 

بصوره  تتألف( , الشكل ادناه ٌبٌن بوصلة مساحٌة والتً  Compassطرٌك البوصلة ) 

 -عامة من األجزاء التالٌة :

A-  الماعدة المعدنٌة 

B- دوارات او موجهات البصر 

C-  جسم البوصلة 

D- اثنٌن من فماعات التسوٌة 

ولبل البدء باستخدام البوصلة البد من ضبط افمٌتها عن طرٌك فماعات التسوٌة حٌث ٌجب ان 

 األفك ٌكون محور البوصلة عمودٌا على مستوى 

 


