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 الرابػتاملحاضرة 

 مضاحاث ألاشكال املىتظمت وغير املىتظمت

Areas of Regular and Irregular Figures 
 مقدمت.

ػخَبُر حظاب اإلاظاحاث مً ألاطاطُاث اإلاعلىبت مً اإلاهىدض اإلاظاح،      حُث ٌشمل ذلً حظاب مظاحاث:ٌُ

 ت ميشأة، .... الخ.كعػت مً ألازض، بحيرة مُاه، مىاظم الغاباث، مىعلت مػبدة، مظاح

حَظُب اإلاظاحت باإلاتر اإلاسبؼ )   
ُ
 حُث: (ha)( أو بالهىخازاث m2في الىظام اإلاتري ج

1 hectare = 10000 m2 

 ًخػامل اإلاظاح في حظاباجه مؼ هىغين مً اإلاظاحاث:   

 اإلاظخعُالث واإلاثلثاث،ـ مظاحاث ألاشياٌ اإلاىخظمت: مثل 1   

 ظمت: مثل البحيراث أو ألاشياٌ ذاث اإلاىاضفاث الخاضت.ـ مظاحاث ألاشياٌ غير اإلاىخ2   

 وطِخػسض هرا الفطل لػدة ظسق تهدف إلى حظاب مظاحاث ألاشياٌ ألافلُت اإلاىخظمت وغير اإلاىخظمت.

 ـ مضاحاث ألاشكال املىتظمت.1

 :(Rectangle)  املضتطيل   ـ 1ـ1

 Area = AE . EC    (املضاحت) 

 
 : (Triangle)   املثلث   ـ 2ـ1

                     Area = 1/2 . BC . AB                 Area = 1/2 . BC . AD 
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 وكذلك:

Area = 1/2 . BC .BA . sin B  

)(.
2

1
:)(.)(.)(. cbaScSbSaSSArea        

 

 (:Parallelogramمتىازي ألاضالع )ـ 3ـ1

 

∠BOC 

 

 

 

 (:Trapeziumرف )شبه املىحـ 4ـ1

Area = ½Σ parallel sides .  

Area = (AD + BC) . h/2 
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 Areas by Coordinates                 حضاب املضاحاث باصتخدام إلاحداثياث:ـ 5ـ1

ض في الػالكت الخالُت  وفم إذا واهذ إحداثُاث الىلاط مػلىمت ًمىً حظاب مظاحت أي مضلؼ مغلم بالخػٍى

 الدظلظل املحدد:

...........).().( etcXYXY CBBA  

 هما هى مىضح في اإلاثاٌ الخالي:

 بفسض أن:    

 
 

Y    (m) X   (m) الىقطت 

674.345 364.392 A 

715.825 526.937 B 

562.826 682.910 C 

328.426 561.039 D 

351.813 385.491 E 

 

 هحظب اإلاظاحت مً الػالكت الخالُت:

)]}()()()()[(

)]()()()()[({
2

1

AEEDDCCBBA

AEEDDCCBBA

YXYXYXYXYX

XYXYXYXYXYArea




 

 باطخخدام الػالكت الظابلت هجد أن:

 إذا جحسهىا مؼ دوزان غلازب الظاغت.       
ً
 ـ جيىن اللُمت الىاججت مىحبت

 إذا جحسهىا        
ً
 دوزان غلازب الظاغت. بػىعـ جيىن اللُمت الىاججت طالبت

 والىتيجتان متضاويتان بالقيمت املطلقت.

 .AXواهتهُىا بـ  AYهبدأ مً هلعت مػُىت وهيخهي بىفع الىلعت، وبأهىا بدأها بـ هالحظ في الػالكت الظابلت بأهىا 

ض في الػالكت الظابلت هجد أن مظاحت اإلاضلؼ اإلاغلم هي:  بالخػٍى
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29695.87857)889.1239034828.1414751(
2

1
)( mABCDEArea  

مىً جىظُم الحظ iiii: )الحظ أناباث وفم الجدٌو الخفطُلي الخالي: ٍو XEYN  ,) 

 
 

 Areas of Irregular Figuresـ مضاحاث ألاشكال غير املىتظمت.                    2

ٌٍ مىخظمت، وحشيل ظسق  ًخضمً     مً خعىٍط مظخلُمت، أو مً أشيا
ً
 ميىهت

ً
 أشياال

ً
حظاب اإلاظاحاث غادة

بُت. وفي بػض الحاالث جحخىي الحدود اإلاظاحُت الحظاب اإلاػخمدة غلى اإلاثلثاث أو ؤلاحداثُاث الحلٌى الحظا

 غير مىخظمت. 
ً
 أشياال

      Trapezoid rule                                                .طريقت شبه املىحرفـ 1ـ2

 غير مىخظم لػلاٍز ما، تهخم غملُاث اإلاسح بخحدًده مً خالٌ كُاض طلظلٍت مً التراجِب غىدما هطادف    
ً
حّدا

 هما هى في الشيل آلاحي: (a series of offsets)و ؤلاشاحاث أ

 

 (: طريقت شبه املىحرف.1الشكل )

بحُث جيىن اإلاظافت غلى ظٌى الحد بين ( offsets)( بين التراجِب Interval = Bالفاضلت ) الخعىةًخم اخخُاز 

 إلى مجمىغت أشباه جيىن  مظخلُمت، وأنالتراجِب هي 
ٌ
 مىحسفاث. اإلاظاحت اليلُت ملظَمت



 المنتظمة وغير المنتظمة األشكال مساحات

 5الصفحت  (: أ. د. إًاد فحصت1املضاحت )

 

 فُيىن بىاًء غلى ماجلدم:

B
AA

TrapezoidofArea 



2

)1( 21 

B
AA

TrapezoidofArea 



2

)2( 32 

B
AA

TrapezoidofArea 



2

)3( 43 

B
AA

TrapezoidofArea 



2

)4( 54 

B
AA

TrapezoidofArea 



2

)5( 65 

B
AA

TrapezoidofArea 
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)6( 76 

 بالجمؼ والترجِب هحطل غلى:

)22222(
2

7654321 AAAAAAA
B

Area  

 أو بطُغٍت أخسي:

Area = Interval (½[first offset + last offset] + Σ intermediates) 

 ولىعبم آلان ماطبم غسضه غلى اإلاثاٌ الخالي:

 
 (: املثال الحضابي باصتخدام طريقت شبه املىحرف.2الشكل )

:
ً
 لحظاب اإلاظاحت هلىم بحظاب مظاحت الشيل اإلاىخظم أّوال

Area of regular figure = 40 x 60 = 2400m2 

 م حظاب مظاحت الجصء الغير مىخظم:ومً ثم ًخ

Interval = 10m 

First offset = 53 – 40 = 13m 
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Last offset = 49 – 40 = 9m 

Intermediate offsets = 12, 10, 11, 12 and 8 m 

Σ of Intermediate offsets = 12 + 10 + 11 + 12 + 8 = 53m 

Area = Interval x (½[first + last] + Σ intermediates) 

= 10 x(½ [13 + 9] + 53) = 10 x(11 + 53) = 10 x (64) = 640 m2 

Total Area = Area of regular figure + area of irregular figure 

= 2400 + 640 = 3040 m2  .  

لت لحظاب مظاحت الشيل غير اإلاىخظم، هجد أن شبه اإلاىحسف ألاخير ًحىي   غىد اطخخدام هره العٍس
ً
غادة

 
ً
 فاضلت

ً
ت إلاثُالتها. غىد حطٌى ذلً هحظب مظاحت الشبه اإلاىحسف ألاخير بشيٍل مىفطل،  مظافت غير مظاٍو

 وهرا ماًلدمه اإلاثاٌ الخالي:

 مثال غددي

 
 مثال غددي. (:3الشكل )

 حظاب مظاحت الجصء اإلاىخظم: (:1الخعىة )

Area1 = 21 x 56.580 = 1,188.180 m2 

 الىظامُت:حظاب مظاحت ألاشباه اإلاىحسف  (:2الخعىة )

Area = Intervalx (½[first + last] + Σ intermediates) 

Area 2 = 10 x (½[8.56 + 9.10] + [9.29 + 8.93 + 8.74 + 8.14 ]) 

= 439.300 m2 

 حظاب مظاحت شبه اإلاىحسف الغير هظامي )ألاخير(: (:3الخعىة )

Area3 = ½ x (AB + DC) x interval 

= ½ x (9.10 + 8.95) x 6.580 = 59.385 m2 
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 حظاب اإلاظاحت اليلُت: (:4الخعىة )

Total Area = Area1 + Area2 + Area3 

= 1,188.180 + 439.300 + 59.385 = 1,686.865 m2 

ب     لت الظابلت أهه ًخم جلٍس إلى خعىط مظخلُمت، و غادة جيىن دكت  الحد غير الىظاميهجد مً العٍس

ما واهذ الخعىة الف
ّ
 ول

ً
 أكطس ماًمىً. (interval) اضلتالحظاباث مسجفػت

 Simpson's Ruleـ قاهىن صمبضىن.                                                   2ـ2

ػخبر أن الحدود غير      أهبر، َو
ً
ت
ّ
ظَخخَدُم هرا اللاهىن لحظاب مظاحاث ألاشياٌ غير اإلاىخظمت. وهى ٌػعي دك ٌُ

(. إذا وان الحد غير اإلاىخظم ًلترب مً Parabolic Arcsافئت )اإلاىخظمت ميىهت مً طالطل أكىاض مً كعىع مي

 مً كاهىن طمبظىن. (trapezoidالخغ اإلاظخلُم ًيىن كاهىن شبه اإلاىحسف )
ً
 أهثر دكت

ت    ؛ أي ًجب أن ًيىن هىان مً ألاطاس ي هىا جلظُم الشيل اإلاعلىب إلى غدٍد شوجي مً اللعاغاث اإلادظاٍو

ػخبر كاهىن طمبظىن أن اإلاظاحت اإلاغللت  (.offsets)مً التراجِب  فسدٌي غدد  ًٍ َو هي شيٌل محّدٌد بخٍغ مىح

 إلى غدٍد شوجٍي مً اللعاغاثو 
ٌ
 ظاوي:ح ، وهيملظمت

)24(
3

1 offsetsoddoffsetsevenoffsetoffset
D

Area n  

 حُث:

 : ؤلاشاحت )الترجِب( ألاولى.1offsetـ 

 .n: ؤلاشاحت )الترجِب( ألاخيرة ذاث السكم noffsetـ 

 ؤلاشاحاث )التراجِب( ذاث ألازكام الصوحُت. :offsetsevenـ 

 ؤلاشاحاث )التراجِب( ذاث ألازكام الفسدًت. :offsetsoddـ 

ضب مضاحت الحظ أن قاهىن صمبضىن ًفترض أن الحد غير املىتظم مقّرٌب إلى قىش قطؼ مكافئ، وهى ًح

 (.4هما في الشيل )(. Segmentجسء املتبقي )و ال (Trapizoid) الشكل كمجمىع شبه املىحرف

 
 (: افتراضاث قاهىن صمبضىن.4الشكل )

لت الحظاب هىزد اإلاثاٌ الخالي:ولخىضُح ظ  ٍس
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 مثال غددي

 
 مضاحت الشكل غير املىتظم بطريقت صمبضىن.إًجاد (: 5الشكل )

 مظاحت الجصء اإلاىخظم مً الشيل. حظاب  :الخعىة ألاولى

 Area = 43.00 x 92.10 = 3960.30 m2 

 : حظاب مظاحت الجصء غير اإلاىخظم مً الشيل.الخعىة الثاهُت 

   )24(
3

1 offsetsoddoffsetsevenoffsetoffset
D

Area n  

290.488

))94.354.6(2)02.532.445.6(427.516.6(
3

35.15

mArea

Area




 

 : حظاب اإلاظاحت اليلُت.الخعىة الثالثت

Total Area = 3960.30 + 488.90 = 4449.20 m2. 

 

 ـ الطرق البدًلت لحضاب مضاحت الشكل غير املىتظم.3ـ2

 الطرق التخطيطيت )الرصىميت(

Alternative Methods of Solution of Area of Irregular Figure 

Graphical Methods 

ًمىً حظاب مظاحت أي شيٍل مسهب غير مىخظم )طىاًء أواهذ حدوده هي خعىط مىحىُت أو مظخلُمت( مً    

( إلى مسبػاث وإحطاء غدد اإلابػاث وأحصاء اإلاسبػاث التي حغعي وامل اإلاظاحت. ر )افت خالٌ جلظُمه
ً
اضُا

 
ً
لت ألابظغ هي جعبُم وزكٍت شفافٍت ملظمٍت جحىي شبىت مسبػاث بأبػاٍد محددة )فسضا ( غلى mm 5والعٍس

، ثم جلدًس غدد اإلاسبػاث وأحصائها ال
ً
اإلاظاحت، ومً ثم  تي حغعيالشيل اإلاسطىم بملُاض زطٍم محدٍد مظبلا

 حظاب مظاحت اإلاسبؼ الىاحد، وبالخالي حظاب اإلاظاحت اليلُت. 
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 مثال حضابي

عت مسطىمت بملُاض 6ًبين الشيل )   . mm 5ومغعاة بشبىت مسبػاث أبػادها  1:50000( الخالي بحيرة غلى خٍس

وبمػسفت مظاحت اإلاسبؼ  لحظاب اإلاظاحت ًىفي إحطاء غدد اإلاسبػاث وأحصائها التي حغعي وامل شيل البحيرة،

 ًمىً حظاب اإلاظاحت اليلُت.

 
 (: حضاب مضاحت البحيرة باصتخدام شبكت املربػاث.6الشكل )

 بـِ  
ٌ
اة
ّ
ظٌى اضلؼ الىاحد غلى مربؼ  233.5غلى الشيل هلىم بػّد اإلاسبػاث وأحصائها، فىجد أن البحيرة مغع

عت هى   .mm 5الخٍس

 لي لضلؼ اإلاسبؼ فُيىن: باطخخدام ملُاض السطم هحظب العٌى الفػ

5 mm x 50000 = 250000 mm = 250 m. 

 ومظاحت اإلاسبؼ الىاحد:

250 x 250 = 62500 m2 

 فخيىن اإلاظاحت اليلُت للبحيرة:

62500 x 233.5 = 14593750 m2 = 1459.375 ha. 

لت غلى:  وحػخمد دكت الحظاباث بهره العٍس

 ـ الدكت في جلدًس غدد اإلاسبػاث،     

 جصداد الدكت(.ـ حج     
ً
 م وأبػاد وملُاض شبىت اإلاسبػاث اإلاظخخدمت )ولما وان اإلالُاض هبيرا
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 (Digitisingالطرق الرقميت )

موظخخدم هىا حهاش    
ّ
َرق

ُ
ل مىاكؼ الىلاط غلى الطىزة الخخعُعُت )شيل غير  digitiser) امل ( مً أحل جحٍى

ت  ًُ مً الحظاب ، ومً ثم جخم (X , Y)مىخظم( إلى ؤلاحداثُاث اإلاظخٍى ّ
مى

ُ
اإلاػالجت الػددًت. هره الػملُت ج

ؼ إلاظاحت الشيل غير اإلاىخظم.  الدكُم والظَس

ظَخػَمُل اإلاسكم      :مؼ بالتزامًٌُ

 ،(digitising tableحدٌو الّسكمىت ) ـ   

ت،     ـ كائمت ألاوامس و شاشت غسض بطٍس

 ـ وىمبُىجس خاص.   

َسكمىِت إلى إلى اليىمبُىجسٌظاهم حدٌو السكمىت في حػُين وهلل إحداث
ُ
. ًخم اطدشػاز مىاكؼ ُاث الىلاط اإلا

َسكِمً وحدٌو الخطيُف السكمي 
ُ
لٍت إلُىتروهُت باطخخدام اإلا  الىلاط املحددة للشيل بعٍس

(by the digitiser and a table bed .) 

 هما ًمىً اطخخدام اإلاسكمً الخخُاز ألاوامس مً حدولها الخاص.

غلى آلاالف مً الخعىط اإلاىتهُت واإلاخػامدة مؼ بػضها البػض، بحُث حشيل شبىت  ًحىي الظعح اإلاسكمً

 إلُىتروهُت بمجملها.

ًجب جحدًد هلعت البداًت لػملُت السكمىت وؤلاهتهاء غىد هفع الىلعت بحُث ًدشيل لدًىا الظعح اإلاغلم غير 

 غلى ول هلعت ًخ
ً
ا . غىد الخأشير ًدوٍّ

ً
م هلل إحداثُاتها ألافلُت إلى الىمبُىجس. وفي اإلاىخظم في النهاًت إلُىتروهُا

 نهاًت الػمل ًخم جحدًد مظاحت الشيل غير اإلاىخظم اإلاعلىب باطخخدام البرمجُاث اإلاىاطبت.

 (Planimeteryالطرق امليكاهيكيت )

 ؤلالُىتروه حػخمد العسق اإلاُياهُىُت غلى اطخخدام   
ً
ُت حهاش البالهُمتر بأهىاغه الخعُت واللعبُت وحدًثا

ً مؤشس الرزاع  خم جحٍس ػخمد البالهُمتر اللعبي غلى جثبُذ ذزاغه الثابذ )ذزاع اللعب(، ٍو السكمُت. َو

 ([. 7اإلاخحسهت فىق حدود أو محُغ الشيل اإلاغلم غير اإلاىخظم اإلاعلىب حظاب مظاحخه ]اهظس الشيل )

 

 (: البالهيمتر القطبي.7الشكل )
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 ًخم اطخخدام حهاش البالهُمتر   
ً
 مً البالهُمتر اللعبي. حدًثا

ً
 السكمي، بحُث أضبح طهل الاطخخدام وأهثر دكت

بين الشيل )  غً هرا الجهاش.8ٍو
ً
 ( الخالي همىذحا

  

 (: البالهيمتر إلاليكترووي الرقمي.8الشكل )

 مً ألاحصاء الخالُت:)اإلابين أغاله( ًخيىن البالهُمتر السكمي 

 . وحشمل:Function Keysآـ مفاجُح الخحىم 

 .on/offـ مفخاح الدشغُل      

 . Numerecal Keysـ اإلافاجُح السكمُت      

 . Unit 1 & Unit 2ـ مفاجُح      

 . Scaleـ مفخاح ملُاض السطم      

 . Startـ مفخاح بداًت الػمل      

 . R/Sـ مفخاح      

 .(AV)ومفخاح اللُمت اإلاخىطعت    Memoryـ مفخاح الراهسة      

 . C/CAومفخاح الخصحُح    Holdح ـ مفخا     

 . Displayب ـ الشاشت 

 . Tracer Armج ـ الرزاع اإلاخحسن الساطم 
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لت:د خعىاث ز وهى   الػمل لحظاب اإلاظاحت بهره العٍس

 ًظهس غلى Unit 1. بالضغغ غلى Unit 1 & Unit 2ىاحداث اللُاض ل نمفخاحا ىاـ لد1ً   

 ر أو الىظام الطُني. بػد ظهىز الىظام اإلاتري أخخازالشاشت هظام اللُاض باإلوش أو اإلات       

 .cm2 , m2  , km2واحدة اإلاظاحت اإلاعلىبت  Unit 2باطخخدام اإلافخاح        

دخُل ملام اإلالُاض اإلاعلىب وأضغغ غلى مفخاح  Scaleـ أضغغ مفخاح 2   
ُ
، Scaleثم أ

ً
 ثاهُت

 غلى الشاشت. Scaleفُخم حفظ اإلالُاض . والدلُل غلى ذلً ظهىز ولمت        

 ، ثم أحسن اإلاؤشس غلى Startأسحب مؤشس الجهاش هحى الىلعت الابخدائُت وأضغغ مفخاح ـ 3   

  Averageظٌى حدود الشيل حتى ؤلاغالق غلى الىلعت الابخدائُت. ثم أضغغ اإلافخاح        

       .
ً
 فخظهس غلى الشاشت كُمت اإلاظاحت اإلاعلىبت بالىاحدة املحددة طابلا

 

 

 

 

 


