
–  2ملخص  - الخرائط الموضوعاتیة و التحلیلیة  
الطاوس  . ذ

classes avec effectifs égaux
في ھذه االحالة لدینا خرائط بفئات لھا نفس الحصیص ولیس نفس الطول 

،) إذا كان ممكنا(   nبھذه الطریقة نحاول الحصول على فئات لھا نفس الحصیص
:لتكسیرات و نستعمل ا) p(على عدد األصناف المراد اعتمادھا 

quantiles .

Q1

quintiles

q4و الخمیس الرابع  q3و الخمیس الثالث 

déciles

 D9العشر التاسع........................

percentiles 

الخرائط الموضوعاتیة و التحلیلیة   -

classes avec effectifs égauxطریقة الفئات المتساویة الحصیصات ./2.2
في ھذه االحالة لدینا خرائط بفئات لھا نفس الحصیص ولیس نفس الطول =  
بھذه الطریقة نحاول الحصول على فئات لھا نفس الحصیص+  

على عدد األصناف المراد اعتمادھا Nبتقسیم الحصیص االجمالي  

n = N/p 

 quantilesالتكسیرات :الفئات  المحصل علیھا نسمیھا + 

=  أنواع التكسیرات 

: التكسیرات األكثر استعماال ھي 

quartiles (ربع الحصیص االجمالي في كل فئة) الربیعات  -

1

 Q2 , Q3 ,1و ھي الربیع األول و الربیع الثاني و الربیع الثالث

quintiles)خمس الحصیص االجمالي في كل فئة( الخمیسات-

و الخمیس الثالث   q2و الخمیس الثاني  q1و ھي الخمیس األول

déciles)عشر الحصیص اإلجمالي في كل فئة(العشیرات -

........................، D2، ألعشر تاثاني  D1و ھي العشر األول

 percentiles) من الحصیص اإلجمالي 1 %(=  المؤینات -

C99………………………………… C2, C1    



Min Qu1 Qu2

فئات 5حدود الفئات في حالة استعمال الخمیسات، لدینا 

Min Q1

فئات   4، لدینا حدود الفئات في حالة استعمال الربیعات

:Min D1 D2 D3 D4 D5

فئات  10حدود الفئات في حالة استعمال العشیرات، لدینا 

MaxQu3 Qu4

حدود الفئات في حالة استعمال الخمیسات، لدینا 

Max
Q2 Q3

حدود الفئات في حالة استعمال الربیعات

MaxD5 D6 D7 D8 D9

حدود الفئات في حالة استعمال العشیرات، لدینا 
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Q 1 : 25% N ----------- ¼ . N

Q2  : 50%  N   ----------- ½.N 

Q3  : 75 %  N  ----------- ¾.N

q 1 :  20% N ---------- 1/5. N 

q2  :  40%  N   ----------- 2/5.N 

q3  :  60 % N  ----------- 3/5.N

q4  :  80%  N ------------ 4/5  N

D 1 :  10% N    ---------- 1/10 

D2  :  20%  N   ----------- 2/10 

D3  :  30 % N     ----------- 3/10 

D4  :  40%  N     ------------ 4/10 

D5   :  50 % N        ---------- 5/10 

D6  :  60 % N        ----------- 6/10 

D7  :  70% N          ---------- 7/10 

D8   :  80%N          ---------- 8/10 

D9  :  90% N          ---------- 9/10 

 quartiles: الربیعات 

 quintiles:  الخمیسات

 déciles:   شیراتالع

10 N 

10 N 

N

10 N

10 N

10 N

10 N

10 N

10 N
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Min – Q1  ; 
Q1 – Q2 ;
Q2  -- Q3 ; 
Q3 – Max  

Quartiles 

Min

الفئات في حالة استعمال الربیعات 
: ھي كالتالي 

 Quartiles الربیعاتاستعمال 

Max

n= N/p
n= N/4

:في ھذه الحالة 

الربیعات في الرسم البیاني 
مثال مبیان الترددات = 
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100 %

50 %

75 %

25 %

Fréquences cumulées  

Q

0%

25 %

Q1

– H = Q3:       البیربیعیة Q1
تساعدنا على قیاس التشتت في التوزیع   والمقارنة بین التوزیعات  

الربیعات في مبیان الترددات المتراكمة  

Q2 Q3 Valeurs xi

Ha

البیربیعیةالمسافة =  البیربیعيالفارق       
تساعدنا على قیاس التشتت في التوزیع   والمقارنة بین التوزیعات        
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)وسیط التوزیع 

Q2 = (X
xالرقم الترتیبي للقیمة 

Q2 = Xi 
(i = N/2

:حساب الربیعات = تذكیر  
ترتیب القیم تصاعدیا - 
وسیط التوزیع =  Q2(حساب قیمة الربیع الثاني   -
Q1حساب قیمة الربیع األول  -

Q3     -   حساب الربیع الثالث

  حالة حصیص اجمالي زوجي :N pair
= (Xi + X( i+1)) / 2

i = الرقم الترتیبي للقیمة
i = N/2

مثال :

N= 12 
i= 6

Q2 = 26
Q1=17
Q3=42

 N impair= حالة  حصیص إجمالي فردي  ++ 
= Xi 

2)

:مثال 
N= 13
i= 6,5 .. (7)

Q2 = 5
Q1 = 2,5
Q3 = 8
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:طریقة تعتبر القیم الممیزة للتوزیع االحصائي 

المتوسط الحسابي و االنحراف الطرازي 

إن طریقتي التمثیل الكرطوغرافي باعتماد فئات بنفس السعة   أو الفئات بنفس  الحصیص ھي بسیطة  
:تعتبر القیم الممیزة للتوزیع اإلحصائي 

)من متغیرات النزعة المركزیة لمجموعة من المعطیات

)من متغیرات التشتت لمجموعة من المعطیات 

و بالتالي فھي في الغالب ال تحافظ على الممیزات األصلیة للتوزیع األحصائي وھي 

:ومن أجل الحفاظ على ھذه الخاصیات تستعمل في الخرائط التحلیلیة الدقیقة طرق أخرى مثال 

moyennes emboitées 

Écart type 

méthodes des moyennes emboîtées

)عدد زوجي(،2في ھذه الطریقة یكون عدد األصناف دائما یضاعف العدد 

،)فئتین(قسمین  كبیرین 

x2 ھكذا وفئات،  4 بیمكن تقسیم جدید.... ....

:  طول الفئات نحدده عن طریق استخدام المتوسط الحسابي، كالتالي 

min

Moyenne arithmétique  
 المتوسط الحسابي

X =1/N ∑ xi . Ni
قیمة المتغیر 

المتغیر  حصیص

طریقة تعتبر القیم الممیزة للتوزیع االحصائي // 3.2. 

_________________________

إن طریقتي التمثیل الكرطوغرافي باعتماد فئات بنفس السعة   أو الفئات بنفس  الحصیص ھي بسیطة  
تعتبر القیم الممیزة للتوزیع اإلحصائي  وسھلة التطبیق، لكنھا ال

من متغیرات النزعة المركزیة لمجموعة من المعطیات= (كالمتوسط الحسابي 

من متغیرات التشتت لمجموعة من المعطیات (و التباین أو االنحراف  

و بالتالي فھي في الغالب ال تحافظ على الممیزات األصلیة للتوزیع األحصائي وھي 

النزعة المركزیة و نزعة التشتت،

ومن أجل الحفاظ على ھذه الخاصیات تستعمل في الخرائط التحلیلیة الدقیقة طرق أخرى مثال 

 moyennes emboitéesطریقة المتوسطات المتراكبة -

 Écart type.....طریقة اعتماد االنحراف الطرازي  -
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  طریقة المتوسطات المتراكبةméthodes des moyennes emboîtées

في ھذه الطریقة یكون عدد األصناف دائما یضاعف العدد  -

قسمین  كبیرین  الىیقسم المتسلسلة  Xالمتوسط الحسابي  -

2bو  x2aثم باعتماد متوسطي ھاتین الفئتین-

طول الفئات نحدده عن طریق استخدام المتوسط الحسابي، كالتالي  -

x x2bx2a max



)  σ(و االنحراف الطرازي 

ھي طریقة تعتمد على قیم احصائیة  ذات داللة  و تمكننا من مقارنة فیما بین عدة خرائط تمثل توزیعات 

التوزیع (=طول الفئات نحدده عن طریق استخدام المتوسط الحسابي  و االنحراف في  المعطیات المدروسة 

:طول االنحراف ، و لدینا حالتین نحسب المتوسط  ثم التباین ثم االنحراف الطرازي، و نضع فئات لھا 

:،  یكون المتوسط الحسابي بین الفئتین الوسطیتین 

X-1σX- 2σ X

X-1/2σX- 3/2σ

x

:یكون المتوسط وسط الفئة الوسطى 

σ

 طریقة اعتماد المتوسط الحسابي)X  ( و االنحراف الطرازي

ھي طریقة تعتمد على قیم احصائیة  ذات داللة  و تمكننا من مقارنة فیما بین عدة خرائط تمثل توزیعات  
. ..مختلفة

طول الفئات نحدده عن طریق استخدام المتوسط الحسابي  و االنحراف في  المعطیات المدروسة 
:  ، كالتالي ) االحصائي 

نحسب المتوسط  ثم التباین ثم االنحراف الطرازي، و نضع فئات لھا 

،  یكون المتوسط الحسابي بین الفئتین الوسطیتین اذا كان عدد الفئات زوجي. 1 

بأربعة  اصناف: مثال 

X+1σ X+2σ

σ

X+1/2σ X+3/2σ

x

σ

یكون المتوسط وسط الفئة الوسطى ذا كان عدد الفئات فردي . 2

.بثالثة فئات :  مثال
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 - MOYENNE  المتوسط الحسابي

X =1/N ∑ xini
ھو مجموع القیم على الحصیص اإلجمالي 

 - VARIANCE التباین      
Moyenne arithmétique des carrés des écarts des valeurs à la moyenne arith.

: لتباین ھو المتوسط الحسابي لالنحرافات بالنسبة لمتوسط التوزیع االحصائي 

V =  1/N ∑ ni(xi – x)2     

(Variance = S2)  

La variance peut être rapidement calculer par / 
V = 1/N ∑ ni(xi)2 - ( x2)

   ECART TYPE  σ  - االنحراف الطرازي أو المعیاري  
C’est la racine carrée positive de la variance

σ = √V

Rappels    تذكیر 

Moyenne arithmétique des carrés des écarts des valeurs à la moyenne arith.
لتباین ھو المتوسط الحسابي لالنحرافات بالنسبة لمتوسط التوزیع االحصائي ا

La variance peut être rapidement calculer par / 

االنحراف الطرازي أو المعیاري    
C’est la racine carrée positive de la variance     الجذر المربع للتباین
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• تمارین تطبیقیة بحلول  تمارین تطبیقیة بحلول  
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:)الجدول معطیات( 2014 سنة المغربیة الجھات بسكان

أعداد  :  كمیةمنفصلةالخرائط التحلیلیة  في حالة معلومة ذات قیم 
:  1 تمرین

بسكان الخاصة للمعطیات مناسبة تحلیلیة خریطة ضع

  الجھات حسب السكان أعداد لتمثیل الدوائر استعمل-

الجھات حسب األسر أعداد لتمثیل المربعات استعمل-

الخرائط التحلیلیة  في حالة معلومة ذات قیم 

11



استعمل الدوائر لتمثیل أعداد السكان  -
:حسب الجھات بالمغرب 

یحسب شعاع كل دائرة + 
ثم نصغر حسب  مقیاس مناسب 

)1/100:  أخذنا المقیاس= ھنا ( 
.نرسم الدوائر ثم نضعھا في الجھات+ 

یوضع مفتاح مناسب  + 

1حل التمرین 
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استعمل  المربعات لتمثیل أعداد السكان  -
:حسب الجھات بالمغرب 

یحسب  ضلع كل مربع  + 
=  ھنا ( ثم نصغر حسب  مقیاس مناسب 

)1/100:  أخذنا المقیاس

نرسم المربعات  في الجھات المناسبة+ 

یوضع مفتاح مناسب  + 
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عدد المھاجرین (نقدم في الجدول أسفلھ معطیات حول توزیع المھاجرین بمختلف جھات إسبانیا 

.ضع خریطة تحلیلیة مناسبة تبین توزیع أعداد المھاجرین بمختلف الجھات

:  2تمــــــرین   
نقدم في الجدول أسفلھ معطیات حول توزیع المھاجرین بمختلف جھات إسبانیا  

)في كل جھة
ضع خریطة تحلیلیة مناسبة تبین توزیع أعداد المھاجرین بمختلف الجھات -
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15

خریطة جھات اسبانیا 



:تمثیل اعداد المھاجرین حسب الجھات  بإسبانیا 
نستعمل التمثیل النقطي المناسب لتمثیل أعداد المھاجرین في الجھات اإلسبانیة 

Qاألعداد = Sمثال التمثیل  بالدوائر  ذات المساحة  

Q = S=∏R2)مقیاس الرسم (ثم نقوم بالتصغیر المناسب للحصول على مساحات دائریة مناسبة 

R = √Q/∏

:نضع جدول القیم  بعد حساب شعاع كل دائرة و القیام بالتصغیر حسب المقیاس المختار 
) للحصول على دوائر تتناسب مع  بعد قعر الخریطة

تمثیل اعداد المھاجرین حسب الجھات  بإسبانیا =     
نستعمل التمثیل النقطي المناسب لتمثیل أعداد المھاجرین في الجھات اإلسبانیة 

مثال التمثیل  بالدوائر  ذات المساحة  : نعتمد  متغیر السعة 
، باعتماد القاعدة   R–یحسب  شعاع الدوائر 

ثم نقوم بالتصغیر المناسب للحصول على مساحات دائریة مناسبة 

نضع جدول القیم  بعد حساب شعاع كل دائرة و القیام بالتصغیر حسب المقیاس المختار + 
للحصول على دوائر تتناسب مع  بعد قعر الخریطة(–25/1000  

  

2حل التمرین 
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ترسم الدوائر باعتماد معطیات الجدول، ثم توضع في الجھات المناسبة + ترسم الدوائر باعتماد معطیات الجدول، ثم توضع في الجھات المناسبة 

17



 نوع المزروعات

التمثیل بالرسوم القطاعیة / الخرائط التحلیلیة بالقیم 
) معلومة ذات قیم كمیة متصلة

أنواع من  4–مساحات  7(خریطة انتاج المزروعات حسب المساحات األرضیة 

ألنواع   (x)الموافقة للنسب المائویةaفي المرحلة األولي، في كل مساحة أرضیة نقوم بحساب قیم الزوایا 

:3تمرین  

الخرائط التحلیلیة بالقیم 
معلومة ذات قیم كمیة متصلة( 

18

  
خریطة انتاج المزروعات حسب المساحات األرضیة :   3حل تمرین  

)المزروعات
   
  تمثیل المعطیات في خریطة  بدوائر/ 1 

في المرحلة األولي، في كل مساحة أرضیة نقوم بحساب قیم الزوایا +/ 
:المزروعات كالتالي  



لكل مساحة أرضیة، ثم توضع في المرحلة الثانیة، انطالقا من قیم الزوایا،  ترسم الدوائر الموافقة 
....نضع مفتاحا مناسبا باعتماد اللون أو النسیج ....نضع مفتاحا مناسبا باعتماد اللون أو النسیج 

في المرحلة الثانیة، انطالقا من قیم الزوایا،  ترسم الدوائر الموافقة +/ 
نضع مفتاحا مناسبا باعتماد اللون أو النسیج  - بالمكان المناسب في الخریطة ،

a° =  ( 360 . x /100)

نضع مفتاحا مناسبا باعتماد اللون أو النسیج  - بالمكان المناسب في الخریطة ،



حساب قیم الزوایا الموافقة للنسب المائویة
a°=180 .x /100

لكل مساحة أرضیة، ثم ترسم أنصاف الدوائر الموافقة 

: تمثیل المعطیات في أنصاف دوائر. / . 2

حساب قیم الزوایا الموافقة للنسب المائویة: المرحلة األولى +/  

20

ترسم أنصاف الدوائر الموافقة في المرحلة الثانیة، انطالقا من قیم الزوایا، +/ 
:توضع بالمكان المناسب في الخریطة 



2010. سنة –البطالة حسب جھات فرنسا توزیع نسب

فئات 

الخرائط التحلیلیة بالفئات
) معلومة ذات قیم كمیة متصلة

4  :تمـــــــــــرین
توزیع نسبوضع خریطة تحلیلیة لمعطیات تخص

)فئات 5نضع (باعتماد فئات متساویة السعة  - 1
باعتماد الربیعات  - 2
فئات  4 -باعتماد طریقة المتوسطات المتراكبة   - 3
فئات  4 -باعتماد طریقة االنحراف الطرازي  - 4

الخرائط التحلیلیة بالفئات
معلومة ذات قیم كمیة متصلة( 
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خمس فئات  / وضع خریطة باعتماد طریقة الفئات المتساویة السعة 

A = e/p

A = (12,7 – 7,7 

:4حل التمرین  
وضع خریطة باعتماد طریقة الفئات المتساویة السعة / 1

22

:  صیاغة الفئات  +) 

p= 5:  نضع خمس فئات متساویة السعة 

  حساب سعة الفئاتA :

A = e/p

7 )/5 =  5/5 = 1 



نضع جدول توزیع الجھات حسب فئات القیم  متساویة السعة :

):یعد اختیار المتغیر المرئي و وضع لمفتاح

     2010توزیع نسبة البطالة بالجھات الفرنسیة سنة 
)اعتماد فئات متساویة السعة 

+/ نضع جدول توزیع الجھات حسب فئات القیم  متساویة السعة 

یعد اختیار المتغیر المرئي و وضع لمفتاح(نضع  الخریطة المناسبة فئات  +/ 

23

توزیع نسبة البطالة بالجھات الفرنسیة سنة 
اعتماد فئات متساویة السعة (



Q2 :  (Xni + Xni +1) /2 = 9+9 /2 = 9

Q1 :  = 8,3

Q3 : = 9,8

جدول توزیع الجھات في مختلف الفئات

الجھات  

9 -10-15-16 -4  

12 -17- 7- 11- 8  

13 -14-18 -19-22-5

6 -3-21 -2-20-1

جدول توزیع الجھات في مختلف الفئات

i = (NxF) + 0,5: باستعمال القاعدة  
 =Fتردد الربیع   -    =Nاإلجمالي 

iQ
iQ2 = 

iQ 3 = (

:  وضع خریطة باعتماد الربیعات /  2
الربیع األول و الثاني و الثالث : تحدید حدود الفئات 

22= عدد زوجي  Nالحصیص اإلجمالي

N/2 = 11

:نحدد القیم باعتماد طریقة الوسیطات 

الربیع الثاني نحدد قیمة =

نحدد قیمة الربیع األول=  

نحدد قیمة الربیع الثالث= 

الفئات ھي :
7,7 – 8,3

8,3 – 9
جدول توزیع الجھات في مختلف الفئات

8,3 – 9
9- 9,8

9,8 – 12,7

:أو 
أقل من 8,3

8,3 – 9
9- 9,8

فأكثر  9,8

الفئات

<8,3

8,3– 9,

9 - 9,8

>=9,8

جدول توزیع الجھات في مختلف الفئات

باستعمال القاعدة   للربیعاتالموافق   iیمكن حساب رقم الترتیب :  مالحظة  
اإلجمالي  الحصیص:   مع 

:كالتالي  للربیعات iنحسب الترتیب 
iQ1 = (22 x0,25) + 0,5 = 6   =====   Q1 = 8,3

= (22 x0,5) + 0,5 = 11,5  ======      Q2 = 9
(22x 0,75) + 0,5 = 17 ========   Q 3 = 9,8 



)تدرج اللون(یوضع مفتاح مناسب، مثال باعتماد اللون 
,تلون الجھات الموافقة  لكل فئة  و نحصل على الخریطة التحلیلیة المناسبة

     2010توزیع نسبة البطالة بالجھات الفرنسیة سنة 
)اعتماد الربیعات

یوضع مفتاح مناسب، مثال باعتماد اللون  :رسم الخریطة  + 
تلون الجھات الموافقة  لكل فئة  و نحصل على الخریطة التحلیلیة المناسبة -
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توزیع نسبة البطالة بالجھات الفرنسیة سنة 
اعتماد الربیعات(



Xْ

X
+
+

X

X2a = (7,7    + 7,9  +7,9   + 8,1   + 8,2   + 8,3   + 8,3 +
= 118.1 /14 = 8.44

X2a = 8.44

X2b = ( 9,3 + 9,4 + 9,8 + 10,2 + 10,8 +10,9 +12,
  = 85.6/8 =  10.7

X2b = 10,7

وضع خریطة بطریقة المتوسطات المتراكبة/  3
.یمكن ترتیب القیم  في الجدول لتسھیل الحساب 

:نحسب المتوسط الحسابي األول . 
X1 = 1/N  ∑xi . ni

X1 = ( 7.7 + 2x 7.9 + 8.1+8.2+2x8.3+ 2x8.4 
+8.5 + 2x9 + 2x9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.8 + 10.2 
+10.8 +10.9 + 12.5 + 12.7) / 22

= 203.7/22 
=9.26

X1 = 9.26

: نحسب المتوسط الحسابي  الثاني .
bو جزء  aجزء  : جزئین  یقسم التوزیع إلى 

و  یتوسطھما المتوسط الحسابي األول ، 
على یمین و (ثم نحسب المتوسط الحسابي في كل  جزء  
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على یمین و (ثم نحسب المتوسط الحسابي في كل  جزء  
:كالتالي ) على یسار المتوسط األول

  + 8,4   + 8,4   + 8,5   + 9,0   + 9,0   + 9,2   + 9,2) / 14

,5+ 12,7 )/8 

: لفئات ھي ا
Min- x2a
X2a- X1
X1 – X2b
X2b- Max



:  نضع الفئات المحددة و نستخرج من الجدول الجھات المنتمیة لكل فئة 

)رقم(الجھات 

9 -10- 15-16-4-12 -17

7 -11-8-13-14 -18 -19

22-5-6-3 -21-2-20-1

21-2-20-1

)تدرج اللون(یوضع مفتاح مناسب، مثال باعتماد اللون 
,تلون الجھات الموافقة  لكل فئة  و نحصل على الخریطة التحلیلیة المناسبة

: المفتاح 

8,4اقل من 

8,4- 9,3

9,3- 10,7

فأكثر10,7

     2010توزیع نسبة البطالة بالجھات الفرنسیة سنة 
)اعتماد المتوسطات االحسابیة 

نضع الفئات المحددة و نستخرج من الجدول الجھات المنتمیة لكل فئة + 

الفئات 

8,4اقل من 

8,4- 9,3

9,3- 10,7

فأكثر10,7

یوضع مفتاح مناسب، مثال باعتماد اللون  :رسم الخریطة  + 
تلون الجھات الموافقة  لكل فئة  و نحصل على الخریطة التحلیلیة المناسبة -
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توزیع نسبة البطالة بالجھات الفرنسیة سنة 
اعتماد المتوسطات االحسابیة (



:وضع خریطة باعتماد  طریقة االنحراف الطرازي 

:في ھذه الحالة نرید ان نبین في الخریطة توزیع القیم  مع اعتبار مؤشر التشتت 

یحسب المتوسط الحسابي  ثم التباین  ثم االنحراف الطرازي باعتماد 

: جدول الحساب 

وضع خریطة باعتماد  طریقة االنحراف الطرازي / 4

في ھذه الحالة نرید ان نبین في الخریطة توزیع القیم  مع اعتبار مؤشر التشتت 

یحسب المتوسط الحسابي  ثم التباین  ثم االنحراف الطرازي باعتماد :   حساب االنحراف الطرازي + 
:القواعد اسفلھ 

:المتوسط الحسابي ھو 

ْX = 1/N  ∑xi . Ni

 V(x)= التبایـــــــــــــــــــــــن 

S(x)= االانحراف 

= N :الحصیص االجمالي  22
 =X= 9,26االمتوسط الحسابي 
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:التباین 

V (x) = 1927.31/22  - (9,26)2

V (x) =  87.61 – 85.75  = 1,86

:قیمة االنحراف الطرازي 

s(x) = √1,86 

  s(x) = 1.36
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) ھنا نعتمد اللون( في المرحلة األخیرة  توضع الخریطة التحلیلیة المناسبة، بعد اختیار المفتاح 

     2010توزیع نسبة البطالة بالجھات الفرنسیة سنة 
)اعتماد االنحراف الطرازي

في المرحلة األخیرة  توضع الخریطة التحلیلیة المناسبة، بعد اختیار المفتاح + 
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توزیع نسبة البطالة بالجھات الفرنسیة سنة 
اعتماد االنحراف الطرازي(



:     خریطة ھشاشة السفوح و انزالقات االراضي  بدول أوروبا 
أنواع  6 -تمثیل مساحي  - معلومة جغرافیة نوعیة قابلة للترتیب 

• بعض النماذج من الخرائط التحلیلیة

خریطة ھشاشة السفوح و انزالقات االراضي  بدول أوروبا 
معلومة جغرافیة نوعیة قابلة للترتیب  -

بعض النماذج من الخرائط التحلیلیة
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:  2014–خریطة السكان بجھات المغرب 
= خریطة  تحلیلیة مركبة  من معلومتین جغرافیتین ذات قیم كمیة منفصلة 

تمثیل مساحي = تمثیل نقطي، كثافة السكان 

خریطة السكان بجھات المغرب 
خریطة  تحلیلیة مركبة  من معلومتین جغرافیتین ذات قیم كمیة منفصلة 

تمثیل نقطي، كثافة السكان : عدد السكان 
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.معلومة بقیم كمیة منفصلة  في تمثیل نقطي
أضفنا اللون في الدوائر إلظھار تطور االنتاج نحو االنخفاض أو االرتفاع  

: 2012خریطة توزیع نسب بطالة الشباب بدول أوروبا سنة  : 2012خریطة توزیع نسب بطالة الشباب بدول أوروبا سنة 
خریطة بفئات لھا نفس السعة  -تمثیل مساحي

: خریطة أنتاج السیارات 
معلومة بقیم كمیة منفصلة  في تمثیل نقطي–عدد السیارات 

أضفنا اللون في الدوائر إلظھار تطور االنتاج نحو االنخفاض أو االرتفاع  

خریطة توزیع نسب بطالة الشباب بدول أوروبا سنة 
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خریطة توزیع نسب بطالة الشباب بدول أوروبا سنة 
تمثیل مساحي–معلومة ذات قیم كمیة متصلة 



/توزیع نسب البطالة باوروبا 
سنة    25في الساكنة النشیطة أقل من 

– تمثیل مساحي  -معلومة بقیم كمیة متصلة  

/  توزیع نسب البطالة باوروبا 
سنة    25في الساكنة النشیطة أقل من  

تمثیل مساحي-معلومة بقیم كمیة متصلة 
طریقة الخمیسات–

34 – 55,3

27,8 – 34

21- 27,8

19 – 21

8,1 -19

34

34,3 – 55,3

25,01 – 34,26

17,62- 25,01

8,1 – 17,6

– تمثیل مساحي  -معلومة بقیم كمیة متصلة  
– طریقة المتوسطات المتراكبة  
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