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 المحور األول المغرب العربي

 تقديم عام للمغرب العربي
 

 البلدان والعواصم 

 اليبي

 (طرابلس)

 تونس

 (تونس)

 الجزائر

 (الجزائر)

 المغرب

 (الرباط)

 مورطانيا

 (الشط نواق)

 

 الموقع

 في شمال

 القارة اإلفريقية 
 في الجناح الغربي

 من العالم العربي 
 على الضفة الجنوبية

 للبحر األبيض المتوسط 

 

 الحدود

 غربا شرقا جنوبا شماال

البحر األبيض 

 المتوسط

 التشاد /مالي /

 النيجر /السينيغال 

 مصر 

 والسودان

 المحيط

 األطلسي 

 

 المساحة
 ربيالمغرب الع تونس المغرب األقصى موريطانيا ليبيا الجزائر

كم 2.381.741
2
كم 1.759.540 

2
كم 1.030.700 

2
كم 410.710 

2
كم 163.610 

2
كم 6.000.000 

2
 

 

 )خمس( مساحة القارة اإلفريقية 5/1)نصف( مساحة العالم العربي و  2/1تمثل هذه المساحة 

 

 التمارين

 

 اشطب الخطأ مما يلي: 

 :رب العربي فيغيقع الم

  اإلفريقيةشمال/جنوب/ القارة 

 للبحر المتوسط/الغربية لضفة الشمالية ا على 

  الشرقي من العالم العربي/ في الجناح الغربي 

 تبلغ مساحة المغرب العربي :

 5/1 4/1  مساحة العالم العربي 3/1 2/1و  اإلفريقيةالقارة 

 

  اكتب صواب أو خطأ أمام كل جملة 

 

  يقع المغرب العربي عل الضفة الجنوبية للبحر المتوسط

  ته ثلث مساحة القارة اإلفريقيةتبلغ مساح

  تبلغ مساحته  نصف مساحة العالم العربي 

  يحده من الشمال المحيط األطلسي

  يبيا أكبر قطر مغاربي من حيث المساحة ل
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 المحور الثاني  الخصائص الطبيعية للمغرب العربي
 الخصائص التضاريسية للمغرب العربي

 

 ل السهول تغلب المرتفعات من هضاب وجبال وتق

 تمتد الجبال الشمالية في المغرب العربي في شكل سلسلتين :

 يل  األطلس الت 

  األطلس الصحراوي 

 ينخفض ارتفاع الجبال  من الغرب نحو الشرق 

 تنفرد الجزائر بكتلة جبلية منعزلة في الجنوب 

 أهم الجبال :

 جبل الشعانبي جبل أوراس جبل طوبقال

 م 1544 م 2328 م 4165

 تونس الجزائر بالمغر

 

 مها :هالهضاب أكثر أنواع التضاريس انتشارا  ومن أ

 الهضاب العليا في الجزائر 

 العروق والحامدات في الصحراء 

 /: أرض مبسطة ومرتفع بها أودية عميقة  الهضبة

 أرض منبسطة ومرتفعة مغطاة بالرمل :الحمادة 

 

  : السهول صنفان

 سهول ساحلية ضيقة 

 تساعا سهول داخلية أكثر ا 

 

 التمارين 

 

 اكتب الكلمة المناسبة نعم أو ال في كل خانة :/1

  يزيد ارتفاع الجبال كلما انتقلنا من الشرق نحو الغرب 

  غرب العربيمالهضاب أكثر أنواع التضاريس انتشارا في ال

  السهول أقل أنواع التضاريس انتشارا في المغرب العربي

 

 ل إفادةأمام ك "ال"أو " نعم  "اكتب/ 2

 تغلب المرتفعات من هضاب وجبال على تضاريس المغرب العربي .................. 

  السهول الداخلية بالمغرب العربي أقل اتساعا من السهول الساحلية   ................. 

 جبل طوبقال أعلى جبل في المغرب العربي                             ................... 

 

  أكمل بتعريف كل نوع: ول صنفانالسه/ 3

  سهول ساحلية...................... 

  سهول داخلية........................  
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 المحور الثاني : الخصائص الطبيعية للمغرب العربي
 مناخ المغرب العربي

 ( والتساقطات في المغرب العربي  )الحرارة

 

 المعدالت الحرارية :

 أما في المناطق الداخلية فهي مرتفعة صيفا ومنخفضة شتاء معتدلة في المناطق الساحلية

 

 : التساقطات

 تتميز بعدم االنتظام الفصلي و السنوي بحيث تتعاتب السنوات الممطرة والسنوات الجافة 

 في الجنوب في الوسط في الشمال

 مم 200أفل من مم 400و  200بين  مم 400تفوق 

 طاري جافمجال مم مجال شبه جاف مجال مطاري رطب

 

 المناخ 

 في المغرب العربي ثالثة أصناف من المناخات :

  مناخ متوسطي :  في المنطقة الشمالية 

 يتميز بصيف حار وجاف وشتاء رطب ومعتدل 

 مناخ صحراوي: في المنطقة الجنوبية 

 يتميز بالجفاف و بارتفاع المدى الحراري 

  مناخ شبه الجاف : في المنطقة الوسطى 

 اوحة بين المناخين المتوسطي والصحراوي يتميز بالمر 

 

 

 : التمارين

 

 أربط بين كل جهة ومجالها الممطاري ومناخها 

 

 مناخ  صحراوي  الشمال  مجال ممطاري جاف

 مناخ متوسطي  الوسط  مجال ممطاري رطب

 مناخ شبه جاف  الجنوب  مجال شبه جاف

 

  أكمل تعمير جدول التساقطات في المغرب العربي  /2

 في الجنوب في الوسط ...................

 مم 200أفل من ............................. مم 400تفوق 

 ............................... مجال شبه جاف مجال مطاري رطب
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 المحور الثاني : الخصائص الطبيعية للمغرب العربي
 لعربيالتربة والنباتات والوديان في المغرب ا

 باتات الطبيعية الى ثالثة مجموعات  :تصنف الن

 / الغابات )فرنان / بلوط / زان / صنوبر حلبي(1

 في المرتفعات الجبلية / المناخ رطب /التربة غنية 

 / السباسب ) حلفاء / شيح / سدر (2

 في الهضاب /المناخ شبه جاف / التربة متوسطة 

 / النباتات الصحراوية ) طرفاء / رتم / قندول (3

 اب والسهول / المناخ جاف/التربة فقيرةفي الهض 

 أسباب تراجع الكساء النباتي في المغرب العربي 

 تحطيم الغابات للحصول على الحطب والخشب  -

 الرعي المفرط والفوضوي / توسيع أراضي الحراثة -

 ارتفاع الكثافات السكانية في المرتفعات -

 قساوة الظروف الصحراوية في المناطق الصحراوية -

 لتى تهدد التربة والحلول المناسبة لها:المخاطر ا

 االنجراف : الحراثة حسب خطوط عكس المنحدرات 

 التعرية: التشجير واالثراء باألسمدة 

 التصحر: اقامة مصدات لمقاومة زحف الرمال 

 : الوديان

 تنقسم الوديان بالمغرب العربي الى نوعين  :

 :/ وديان ذات تصريف خارجي : بالمناطق التلية وأهمها 1

 واد أم الربيع / واد السبو / واد الملوي :بالمغرب االقصى -

 واد الشلف : بالجزائر -

 واد مجردة : بتونس -

 / وديان ذات تصريف خارجي: بالمناطق السباسبية وأهمها :2

 واد الزرود :بتونس -

و الصحراوي للمحافظة على الثروة المائية ال بد من حسن استغالل المياه الجارية والمياه الباطنية باالقلي

 وذلك ببعث مشاريع علي منوال :

 النهر االصطناعي بليبيا /  رجيم معتوق في تونس /  السدود الكبرى بالمغرب األقصى

 

 : التمارين

 أربط كل جهة بنوع تربتها ومجالها الممطاري وكسائها النباتي :

  التربة  الجهة
المجال 

 الممطاري
 

الكساء 

 النباتي

  جاف  متوسطة  المرتفعات الشمالية
نبات 

 صحراوي

الهضاب والمرتفعات 

 الوسطى
 غابات  شبه جاف  غنية 

 سباسب  رطب  فقيرة  الصحراء في الجنوب



 
 سكان المغرب العربي

 

 تأثر سكان المغرب العربي بنفس المعطيات الجغرافية و التاريخية فاشتركوا في الخصائص اآلتية:

 و التقاليدوحدة الدين و اللغة و تماثل العادات  -

 تتفاوت األقطار المغاربية تفاوتا كبيرا في عدد السكان -

 يتطور عدد السكان بالمغرب العربي بنسق سريع -

تعود سرعة النمو السكاني  إلى انخفاض نسبة الوفيات و ارتفاع نسبة الوالدات. يتميز سكان المغرب 

 .السكانية العربي بارتفاع كبير في نسبة الشبان وتسمى هذه الظاهرة: الفتوة

 عدد السكان حسب إحصائيات  :

 موريطانيا ليبيا تونس المغرب الجزائر

     

 :مجموع سكان المغرب العربي 

 كثيرا.الكثافة السكانية في أقطار المغرب العربي متفاوتة 

 التوزع السكاني يتميز بميل واضح لالستقرار في المناطق الساحلية و يعود ذلك إلى عدة عوامل:

  طبيعية و اقتصادية:عوامل 

 تعدد السهول الساحلية الفسيحة -

 جاذبية المناخ ) تلطيف مناخي/توفر العمل ( -

 :عوامل تاريخية 

 متوسطيةالحضارة قرطاج  -

 تركيز التنمية على السواحل منذ عهد االستعمار  -

 ن.نسبة الريفيين في تناقص في المغرب العربي، هذا االنخفاض يقابله ارتفاع في نسبة سكان المد

 أقطار المغرب العربي لم تحقق االكتفاء الذاتي في المجال الغذائي.

تطورت الخدمات الغذائية و االستشفائية بالمغرب العربي لكنها بقيت غير كافية لالستجابة إلى حاجيات هذا 

 العدد الكبير من السكان.

 سائرة نحو االنخفاض لكنها لم تصل بعد إلى الصفر.نسبة األمية 

 الة في المغرب العربي مرتفعة و هذا من أهم أسباب الهجرة.نسبة البط

 القطر الليبي ال يعاني مشكل البطالة.

 المشاكل الناجمة عن سرعة التزايد السكاني  متشابه منها:

 نقص الخدمة التربوية/     نقص الخدمات الصحية/    نقص التغذية/      البطالة -

 الحلول المتخذة لمجابهة هذه المشاكل:

 شجيع القطاع الفالحي ت -

 الحد من التزايد السكاني ) التنظيم العائلي ( -

 إحداث كليات طب جديدة و تنويع االختصاصات  -

 إجبارية التعليم -

 دعم برامج محو األمية -

.خلق مواطن شغل بمضاعفة المجهودات التنموية -
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 المحور الرابع: اقتصاد المغرب العربي

 لمغرب العربياإلنتاج الف الحي و الصيد البحري في ا
 

 اإلنتاج الفالحي و الصيد البحري:

 

 حبوب / غراسات / خضراوات :االنتاج النباتي -

من حيث المساحة المزروعة هو زراعة الحبوب و المغرب األقصى هو أكبر منتج. أهم نشاط فالحي 

 .راعي في األقطار المغاربية متفاوتاالنتاج الز

 

 ر: أغنام / ماعز / أبقااالنتاج الحيواني -

 طن ( 455.000الجزائر تملك أكبر قطيع ماشية ) 

 

 : السمكاالنتاج البحري -

 طن ( 620المغرب أكبر منتج لألسماك ) 

 

إنتاج اللحوم في المغرب العربي أكثر أهمية من االنتاج السمكي. المجال الفالحي المغاربي محدود و هو     

 التالل الخصبة و األمطار. الساحلية حيث تتوفرمنحصر بالخصوص في المناطق السهلية 

 يتميز النشاط الفالحي بتجاور القطاعين التقليدي و العصري.

 

الدول المغاربية ساعية إلى تحقيق األمن الغذائي بتعبئة الثروات المائية و استصالح األراضي و تعصير   

 وسائل االنتاج.

 

 التمارين:

 / أكتب نعم أو ال:1

 

  المزروعة بالمغرب العربي هو زراعة الحبوبأهم نشاط فالحي من حيث المساحة   

 المغرب األقصى أكبر منتج زراعي في المغرب العربي   

 الجزء األكبر من أراضي المغرب صالح للزراعة   

 االنتاج الزراعي في األقطار المغاربية متفاوت   

 حققت بلدان المغرب العربي االكتفاء الذاتي الغذائي   

 ان المغرب العربي على القطاع العصري فقطتقوم الفالحة في بلد   

  السمكي اإلنتاجإنتاج اللحوم ببلدان المغرب العربي أهم من   

 . اذكر ثالثة أنشطة تبرز ذلك الدول المغاربية ساعية إلى تحقيق األمن الغذائي / 2

 .................................. 

 ................................. 

 ................................. 
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 اقتصاد المغرب العربيالمحور الرابع:  
 النشاط الصناعي في المغرب العربي

 

تشغل الصناعة المغاربية حوالي 
5

 خمس اليد العاملة النشيطة و تساهم بنسبة الربع في الناتج الداخلي. 1

 :مصادر الطاقة و الموارد األولية األساسية 

متع المغرب العربي بموارد أولية هامة هي الفسفاط بتونس و المغرب و الحديد في موريتانيا. تتركز يت

 بالمناطق الداخلية.الموارد الطبيعية 

 

 :تصنيف الصناعة في المغرب العربي 

 صناعة المغاربية متنوعة و تتركز في المناطق الساحلية قرب المواني و أهمها:ال

 صناعة الحديد  / تكرير النفط / صناعة كيميائية:  الجزائر و ليبيا==(  الصناعات التجهيزية   -

صناعة الخشب و األثاث / صناعة النسيج / :  تونس و المغرب األقصىالصناعة االستهالكية  ==(  -

 الصناعات الغذائية / صناعة الجلود / الحرف التقليدية

 

 

 :التمارين

 فيه:صل بسهو كل مادة بالقطر الذي تتوفر / 1

    تونس 

 الجزائر       فسفاط

 المغرب األقصى      حديد

 ليبيا      نفط

    موريطانيا 

 

 أكمل :/ 2

 .قرب المواني .......................و تتركز في المناطق  ........................الصناعة المغاربية 

 

 / أصنف في الجدول المصاحب : 3

 ث / صناعة النسيج / تكرير النفط / صناعة كيميائيةصناعة الحديد  / صناعة الخشب و األثا

 الصناعات الغذائية / صناعة الجلود / الحرف التقليدية

 الصناعة االستهالكية الصناعات التجهيزية
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 المحور الرابع: اقتصاد المغرب العربي
 المواصالت و المبادالت التجارية في المغرب العربي

 

بي المواد األولية و المنتوجات الفالحية و تورد البضائع المصنعة و المواد تصدر بلدان المغرب العر  

الغذائية و هذا يجعلها في وضعية تبعية اقتصادية. حجم المبادالت بين أقطار المغرب العربي ضئيل جدا في 

 .األوربيحين أنه هام جدا في االتحاد 

 

 تالجزائر و ليبيا فإنه رابح بفضل العائدا الميزان التجاري بتونس و المغرب األقصى في عجز أما في

 النفطية. و تنفرد موريتانيا بميزان تجاري متذبذب.

 

 شبكة المواصالت: 

شبكة المواصالت بالمغرب العربي متنوعة ) سكك حديدية / طرقات / أنابيب نقل غاز / موان بحرية     

 وجوية (.

 م من السكة الحديدية يتميز القطران الجزائري والتونسي بامتالك أكبر قس  

شبكة الطرقات  في المغرب العربي تشكو نقصا كبيرا فهي ضعيفة في المناطق الداخلية ونصفها تقريبا 

 غير معبد.

 

 التمارين 

 / اكتب الكلمة المناسبة صواب أو خطأ أمام كل إفادة:1 

 اربيةيتميز القطران الجزائري والتونسي بامتالك أكبر قسم من السكة الحديدية المغ    ...............  

  تتركز المواد الطبيعية في بلدان المغرب العربي بالمناطق الساحلية                       .............. 

 شبكة الطرقات في بلدان المغرب العربي ضعيفة في المناطق الداخلية                     .............. 

  أكثر من قيمة وارداتها العربي  المغربتتركز الصناعات في                              .............. 

 أهم المبادالت التجارية ألقطار المغرب العربي تتم مع بلجان االتحاد األوروبي        .............. . 

 

 / أكمل الفراغات بما يناسب2

الفالحية و تورد البضائع المصنعة و و المنتوجات  .........................تصدر بلدان المغرب العربي 

اقتصادية. حجم المبادالت بين أقطار  ....................و هذا يجعلها في وضعية  .........................

 في االتحاد األوربي. ........................في حين أنه  ...........................المغرب العربي 

 

 يلي :/ أشطب الخطأ في ما 3

  / رابح ( أما في الجزائر و ليبيا فإنه)في عجز/رابح (عجزلتجاري بتونس و المغرب األقصى في)الميزان ا

 .  (متذبذب)في عجز/رابح/  النفطية. و تنفرد موريتانيا بميزان تجاري  تبفضل العائدا

 

 / شبكة المواصالت بالمغرب العربي متنوعة . أذكر أربعة أنواع على األقل :4

 ................................... 

 ................................... 

 ................................... 

 ................................... 



 تأليفية
 : إفادة/ اكتب كلمة صواب أو خطأ بعد كل 2

 تتميز التساقطات بالمغرب العربي باالنتظام الفصلي السنوي 

 خ الصحراوي في الجنوب بانخفاض المدى الحرارييتميز المنا 

 المجموعات النباتية في عالقة مع التضاريس والمناخ والتربة 

 تكثر الغابات في الهضاب والمرتفعات الوسطى 

 المناخ في الشمال المغرب العربي شبه جاف 

 في الخانة المناسبة  +/ ضع عالمة 3

 خطأ صواب 

   تلف أقطاره بصفة متفاوتةسكان المغرب العربي موزعون بين مخ

   د عدد سكان المغرب العربي بنسق بطيء يتزاي

   يتميز سكان المغرب العربي بارتفاع نسبة الشبان 

   تتقل الفتوة السكانية بالمغرب العربي كاهل الفئة المنتجة 

 أشطب الخطأ في ما يلي / 4

   دد السكانأقطار المغرب العربي من حيث ع    (تتقارب  -) تتفاوت 

     (نسبة الكهول  -نسبة الشبان   )يتميز سكان المغرب العربي بارتفاع  

  ( بطيء - سريع )يتطور عدد  سكان المغرب العربي بنسق 

 / اكتب نعم أو ال أمام كل إفادة5

 ...........                                 يميل سكان المغرب العربي لالستقرار في المناطق الداخلية 

 ..........           الخدمات الصحية ببلدان المغرب العربي  كافية لالستجابة الى حاجيات السكان

 ..........                              المنتوج الغذائي في أقطار المغرب العربي يغطي حاجة السكان

 ...........                                 نسبة األمية في أقطار الغرب العربي سائرة نحو االنخفاض 

 .......... البطالة من أهم أسباب هجرة بعض مواطني أقطار المغرب العربي الى أوروبا خاصة 

 

 الفراغ بما يناسب أكمل/ 6

 عدد السكان في البلدان المغاربية ........................من بلد الى أخر 

 مناطق ........................كثافة السكان المغرب العربي  مرتفعة في ال 

 ..............................................سكان المغرب العربي يتزايدون ينسق 

 نتجت عن هذا التزايد السريع ظاهرة ........................السكانية 

 ..................من المشاكل البشرية لسكان المغرب العربي ......................و.... 

 

 /أشطب الخطأ7

 أكبر قطر مغاربي من حيث االنتاج الزراعي  

 أصغر قطر مغاربي من حيث المساحة

 بلد مغاربي منتج للنفط  زأبر

 تتميز بالصانعات التجهيزية

 تستورد الفسفاط

 ســــــونــت            

 

 

 

 



 المحور الخامس: تونس
 تونس: تقديم عام

 

 الموقع:

التونسية بموقع جغرافي متميز بفضل انتمائها المغاربي و اإلفريقي و المتوسطي فهي تقع في تتمتع البالد   

أقصى شمال القارة اإلفريقية و في الجناح الشرقي للمغرب العربي كما تتوسط البحر األبيض المتوسط بين 

 و تشرف على مضيق صقلية.حوضه الشرقي و حوضه الغربي 

 

 ن قاريان و حدان مائيان:: للبالد التونسية حداالحدود

 الحدان القاريان : الجزائر من الغرب و ليبيا من الجنوب. -

 الحدان المائيان: البحر األبيض المتوسط من الشرق و الشمال. -

 

 :المساحة

كم 163610تبلغ مساحة البالد التونسية: 
2
 دون احتساب الجزر ( 1298) طول السواحل  

 

 : السكان

ساكن بالكم 50.8) الكثافة السكانية  2010نسمة حسب تعداد 10300000
2
) 

 

حدان بحريان فرغم أنه بلد صغير الحجم مقارنة بأقطار و تونس هي القطر المغاربي الوحيد الذي له 

المغرب العربي فإنه يستفيد كثيرا من حدوده الساحلية المطلة على البحر المتوسط و لهذا الموقع انعكاسات 

 ايجابية:

  على البحرمناخيا : واجهتان 

 حضاريا : تعاقب الحضارات 

  المصنعة ااقتصاديا : القرب من أوروب 

 

 : التمارين

 / اذكر حدود البالد التونسية:1

  شماال

  جنوبا

  شرقا

  غربا

 

 اشطب الخطأ مما يلي لتحديد موقع البالد التونسية:/ 2

 تقع البالد التونسية:      

 شمال جنوب القارة االفريقة -

 الشمالية الجنوبية للبحر المتوسط على الضفة -

 للمغرب العربيفي الجناح الشرقي الغربي  -

asus
Nouveau tampon



 ص الطبيعية للبالد التونسيةئالمحور السادس: الخصا
 تضاريس البالد التونسية

 

 تتكون التضاريس من السهول و الهضاب و الجبال

 الساحلية الشرقية  في البالد التونسية وتكثر في المناطق : تغطي معظم المجال الجغرافيالسهول

فكلما اقتربنا من البحر إال و كثرت و سمحت بتوغل تأثير البحر المعتدل للحرارة و السهول 

 نوعان:

 الجنوب ( و سهل نفزاوة و الجريد فيسهول داخلية ) سهل مجردة من الشمال  -

 سهول ساحلية ) ممتدة من الشمال : سهل بنزرت إلى حدود ليبيا / سهل جفارة ( -

 تغطي كذلك معظم المجال الجغرافي للبالد و تربط بين السهول الساحلية و  : الهضاب

 المناطق الجبلية الداخلية.

 توجد جل المرتفعات في الجزء الغربي للبالد و أهمها سلسلة الظهرية من حيث الجبال :

 االمتداد و االرتفاع.

 

 أعلى قمة الموقع السلسلة

 م1203الغرة جبل  الشمال الغربي خمير و مقعد و نفزة

 م1544جبل الشعانبي  الوسط الغربي الظهرية

 م715جبل مطماطة الجنوب الشرقي جبال مطماطة

 

 :التمارين

 / أكمل الفراغات بذكر العبارة المناسبة:1

 تتكون التضاريس من ........................ و ............................. و ................................

 كلما اقتربنا من البحر كثرت ........................

 كلما اقتربنا من الجزء الغربي كثرت ........................

 توجد ............................. بين الجبال و السهول.

 

 (  أمام كل إفادة صحيحة: Xضع عالمة ) / 2

 .تقل السهول في المناطق الساحلية                                 ........ 

 توجد المرتفعات في الجزء الغربي من البالد التونسية         ......... 

 تربط الهضاب بين الجبال و السهول                              ......... 

 أعلى قمة في البالد التونسية هي جبل الشعانبي                 ......... 

 ظهرية التونسيةتقع جبال مطماطة في ال                         ......... 

 

 / أكمل تعمير الجدول التالي3

 أعلى قمة الموقع السلسلة

 م1203جبل الغرة  .................... خمير و مقعد و نفزة

 م1544 ......................... الوسط الغربي الظهرية

 م715جبل مطماطة الجنوب الشرقي ...........................

 



 المحور السادس :  الخصائص الطبيعية للبالد التونسية
 المناخ والنبات والمياه بالبالد التونسية

لتونسية في النطاق المعتدل مناخها متوسطي  يتميز بصيف حار وجاف وشتاء معتدل اتقع البالد  :  المناخ

عود ذلك إلى تأثير البحر في تعديل الحرارة ورطب . تختلف المعدالت الحرارية بين المناطق الساحلية وي

 صيفا وشتاء.

 المجال الممطاري كميات األمطار االقليم

 رطب مم 400أكثر من  الشمال

 شبه جاف مم 400مم و  150بين  الوسط

 جاف مم 150أقل من  الجنوب

 نوب جاف شمال رطب  /  وسط جاف  /  ج  تنقسم البالد التونسية إلى ثالثة مجاالت ممطارية :

 إن مساحة المجال الممطاري الرطب ال يتجاوز ربع المساحة الجملية للبالد التونسية وذلك ألن : 

 الرياح الشمالية الغربية الرطبة تحمل األمطار إلى المناطق الشمالية 

 من توغلها في الداخلالمرتفعات الجبلية تحد 

 المناطق الجنوبية تتأثر بالرياح الصحراوية الجافة.

إن الغطاء النباتي الطبيعي محدود جدا ويتكون من بقايا غابات بالقمم الجبلية ومن أعشاب سباسبية :  لنباتا

في المرتفعات والهضاب الوسطى فبالرغم من وجود بعض الغابات في المجال الممطاري الرطب فإن 

 الغطاء النباتي محدود جدا وذلك بسبب :

 في البالد التونسية غير مواتية لنمو الغطاء النباتي العوامل الطبيعية : الظروف المناخية 

 العوامل البشرية : التحطيب / الرعي الفوضوي / توسيع األراضي الفالحية.

 بعض األنواع من كل مجموعة المجموعة النباتية المجال الممطاري االقليم

 بلوط / فرنان / زان / صنوبر حلبي غابات رطب شمال

 / حلفاء / سدر شيح سباسب شبه جاف وسط

 رمث / الدرين / الفرنج نبات صحراوي جاف جنوب

 دة وهي مستغلة بواسطة سدود عالمياه الجارية قليلة يوجد جلها في الشمال أهمها  نهر مجر:  المياه

توجد في الشمال أودية ذات تصريف خارجي مثل مجردة الذي ينبع من الجزائر ويصب في البحر األبيض 

 سدود عديدة للتحكم في المياه الجارية.. وتوجد المتوسط

 التمارين :

 أربط بسهم/ 1 

 غطاؤه النباتي  مجاله الممطاري  االقليم
 

 نبات صحراوي  شبه جاف  الشمال

 غابات  جاف  الوسط

 سباسب  رطب  الجنوب

 أشطب الخطأ في ما يلي / 2

 لية بالبالد التونسيةتختلف المعدالت الحرارية بين المناطق الساحلية والمناطق الداخ 

 المجال الممطاري بالشمال التونسي شبه جاف 

 المجال الممطاري  بالجنوب التونسي جاف 

 تغطي الغابات الهضاب الوسطى بالبالد التونسية 

 وادي مجردة ذو تصريف خارجي 

asus
Nouveau tampon



 الخصائص البشرية للبالد التونسية
 يةالنمو الديمغرافي والتركيب العمري للسكان في البالد التونس

 

مازال النمو الديمغرافي بالبالد التونسية متميزا بسرعته وذلك ألن نسبة الوفيات قد :  الخصائص البشرية

انخفضت بنسق أهم من بكثير من تراجع نسبة الوالدات نتيجة التنظيم العائلي  والتطور االجتماعي ) 

 التغذية والتربية ( 

ستهلكين غير المنتجين أكبر من نسبة المنتجين وهذا ما يثقل نسبة المتتميز البالد التونسية بفتوة سكانية  

 . كاهل الفئة المنتجة

 إن حاجيات السكان بالبالد التونسية تفوق حاليا إنتاجها لذا ال بد من :

 الحد من التزايد السريع للسكان 

 العمل على توفير االنتاج في مختلف المجاالت 

 ر متوازن.إن التوزيع الجغرافي للسكان في البالد غي

تتميز المناطق الساحلية الشرقية والمناطق الجبلية من الشمال الغربي بكثافة سكانية عالية وذلك لعدة 

 أسباب:

 .أسباب طبيعية : جاذبية السواحل لما تحدثه من تلطف مناخي 

 .أسباب اقتصادية : توفر أسباب الرزق في المناطق الساحلية 

 ابة المالجىء التي يتحصن بها األهالي خوفا من الغزاة أسباب تاريخية : المرتفعات كانت بمث

 وتركيز التنمية في المناطق الساحلية في عهد االستعمار .

 

 : التمارين

 

 ضع كل إفادة صحيحة في إطار :/1

 عدد سكان البالد التونسية في تناقص 

 يمثل الكهول أكبر نسبة من سكان البالد التونسية 

 البالد التونسية بالسرعة. يتميز النمو الديمغرافي لسكان 

 في الخانة المناسبة : +ضع عالمة / 2

  عدد سكان البالد التونسية في ازدياد مطرد

  ساهم تحسن الخدمات الصحية بالبالد التونسية في تراجع نسبة الوفيات

  يمثل الشيوخ أكبر نسبة من سكان البالد التونسية

  نسبة الوالداتساهم التنظيم العائلي في الحد من ارتفاع 

 / أكمل 3

 فة سكانية عالية وذلك لعدة أسبابتتميز المناطق الساحلية الشرقية والمناطق الجبلية من الشمال الغربي بكثا

 أذكر ثالثة أسباب على األقل :

 ....................... .......................... أسباب طبيعية 

                  ................................................... 

                             .................................................. 



 

 المحور الثامن : الف الحة والصيد البحري بالبالد التونسية
 الحبوب والغراسات والخضروات بالبالد التونسية

اللين ويعتبرالشمال أهم منطقة منتجة للحبوب نظرا  الحبوب : تنتج تونس القمح الصلب والشعير والقمح

 الرتفاع معدل التساقطات في الشمال ولوجود تربة ثرية وخصبة.

 االنتاج المردود المنطقة

 منتظم مرتفع الشمال

 غير منتظم متوسط الوسط

 غير منتظم ضعيف الجنوب

نخفاضها وهذا االنتاج ال يفي بحاجة الحبوب غير منتظم يرتفع بارتفاع كميات األمطار وينخفض با إنتاج

االستهالك الداخلي فبالدنا تستورد كميات متفاوته من الحبوب  ولمجابهة هذا النقص  ال بد من اتخاذ 

 التالية :  اإلجراءات

 الدورة الزراعية/ األسمدة والبذور المحسنة/  الري التكميلي/  تعصير أدوات العمل 

.  ة الفالحية في بالدنا ومن أبرزها الزياتين والكروم والنخيل والقوارص.الغراسات : تعتبر من أهم األنشط

 : إقليميتتنوع الغراسات وفق تخصص 

 الشمال والشمال الشرقي القوارص والكروم

 الوسط والجنوب الشرقي الزياتين

 واحات الجنوب النخيل

 ار سنويا . السنوي للغراسات  البعلية متفاوت لعدم انتظام كميات األمط اإلنتاج

 السقوية اقرب إلى االنتظام.االنتاج السنوي للغراسات 

 التسميد/  تطوير وسائل الري/  تعويض الغراسات الهرمة   المتخذة لتحسين االنتاج : اإلجراءاتمن 

 إحداث ضيعات جديدة. مكافحة األعشاب الطفيلية/

ها وتطور تقنياتها  وإمكانية وجودها ة الزراعات بتوسع مساحتتتميز زراعة الخضروات على بقي الخضر :

 .  إنتاجهافي كل األقاليم وهو ما نتج عنه تطور متواصل في كميات 

 

 التمارين

 صل بسهم بين المنتوج الفالحي والمنطقة المشهورة به/ 1

 واحات الجنوب  النخيل

 الوسط الشرقي  الزياتين

 الجنوب الشرقي  القوارص والكروم

 لشمال الشرقيالشمال وا  الخضروات

 كامل األقاليم  

 أجب بنعم أو ال/ 2

 الشمال اهم منطقة منتجة للحبوب بالبالد التونسية                    ........ 

 الحبوب بالبالد التونسية يفي بحاجة االستهالك الداخلي إنتاج      ........ 

 الخضر بالبالد التونسية في تطور متواصل إنتاج                    ........ 

 االنتاج السنوى  للغراسات البعلية متفاوت من سنة إلى أخرى     ........ 

 السنوي للغراسات السقوية منتظم اجتاإلن                              ......... 

 



 المحور الثامن : الف الحة والصيد البحري بالبالد التونسية
 سيةتربية الماشية والصيد البحري  بالبالد التون

 

 :  الحيواني اإلنتاج

 يتركب القطيع التونسي أساسا من الغنم والماعز البقر وهو موزع حسب تخصص اقليمي    

 نوعية القطعان المجال الممطاري المنطقة

 أبقار وماعز وأغنام رطب الشمال

 أغنام شبه جاف الوسط

 ماعز جاف الجنوب

 

 ية حاجات االستهالك فقد تطور انتاج اللحوم نتيجة الحيواني في تزايد لكنه غير كاف لتلب اإلنتاج

 المجهودات التنموية 

 توفر القطيع وتحسين السالالت 

 .تكثيف المراقبة الصحية للقطيع 

 سببه  ورغم هذا التطور مازلنا نستورد اللحوم والحليب، وارتفاع حجم طلب المنتوجات الفالحية

 تزايد عدد السكان وارتفاع مستوى العيش.

 

 البحريالصيد 

االنتاج البحري في تونس هام فقد ارتفع نتيجة تطور اسطول الصيد البحري لكنه أخذ يتراجع بسبب 

 االستغالل المفرط واستعمال الوسائل المضرة.

 تعتبر صفاقس وقابس وسوسة والمهدية  من أهم مواني الصيد البحري  

 

 

 التمارين

 

  3إلى  1رقام من رتب قطيع الماشية بالبالد التونسية بوضع األ/ 1

o       بقر 

o     ماعز 

o أغنام 

 

 أكتب نعم أو ال أمام كل إفادة/ 2

 يتركب القطيع التونسي من الغنم والماعز والبقر                                             ............ 

 يغطي االنتاج الحيواني حاجيات االستهالك المحلي من اللحوم والحليب                 ........... 

 االستغالل المفرط واستعمال الوسائل المضرة أدى إلى تراجع انتاج الصيد البحري   ............ 

 ترفيع حجم القطيع وتحسين السالالت من العناصر التي تساعد على الزيادة            ............ 

 

 :في تزايد  وجعله الحيواني اإلنتاج/ سم بعض اإلجراءات التي اتخذتها الدولة لتطوير3

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 



 والصناعة بالبالد التونسية المناجمو   الطاقة
 المناجم

 المواد األولية الموجودة بالبالد التونسية هي :  الفسفاط ، الحديد، والرصاص والزنك والملح

 الموقع الجغرافي المادة المنجمية األولية

 جهة قفصة والكاف الفسفاط

 الجريصة وتمرة الحديد

 جهة جندوبة وسليانة والزنكالرصاص 

 صفاقس ورادس والمنستير وجرجيس الملح

دودة وفي تقلص.الثروة متنوعة لكنها مح ذهتوجد المناجم بالمناطق الداخلية الغربية للبالد وه  

 

 الطاقة

 تنتج تونس النفط والغاز لكن بكميات محدودة

 ة ويجد الغاز الطبيعي في البرمة.يوجد النفط في البرمة والدوالب وسيدي ليتيم وعشتروت وتازرك

 ينقل الغاز الطبيعي والنفط من الحقول إلى المجن الساحلية عبر أنابيب.

 ...يستعمل الغاز الطبيعي في الطبخ ، التدفئة ، توليد الطاقة الكهربائية ، االستهالك الصناعي 

 بإنتاج ليبيا والجزائر . االنتاج التونسي من النفط والغاز الطبيعي في تراجع وهو ضعيف بالمقارنة

كهربائية حرارية مركزة في مدن ساحلية وهي ك رادس وحلق الواد مولدات  4توجد في البالد التونسية 

 .وسوسة وغنوش 

 كما توجد مولدات كهرمائية عند بعض السدود كسد سيدي سالم والعروسة وبني مطير.

 بسبب : شهد االنتاج الكهربائي في البالد التونسية نموا كبيرا 

 بتزايد السكان ، نمو القطاع الصناعي، ارتفاع المستوى االجتماعي . تزايد الحاجة إلى الكهرباء

 

===================================================== 

: التمارين  

  الكهربائي للبالد التونسية نمو اإلنتاج ضع عالمة + أمام ما يفسر/  1

 نمو القطاع الصناعي 

  المستوى االجتماعيارتفاع 

 نزريد السكان 

 تصدير الطاقة الكهربائية 

 ايصال النور الكهربائي إلى األرياف 

 

 أمام كل إفادة خطأأو  صوابأكتب / 2

 توجد المناجم بالمناطق الداخلية الغربية                                                             ........... 

 بيرة في والية قفصةيوجد الفسفاط بكميات ك                                                        .......... 

 االنتاج التونسي من النفط والغاز الطبيعي ضعيف بالمقارنة بانتاج كل من ليبيا والجزائر  .......... 

 يوجد الغاز بحقل البرمة فقط                                                                           .......... 

 يوجد النفط بحقل البرمة فقط                                                                           .......... 

 .المنتوجات المنجمية بالبالد التونسية في تقلص                                                    .......... 

 



 والصناعة بالبالد التونسية المحور التاسع : الطاقة والمناجم
 الصناعة في البالد التونسية

 

عرفت البالد التونسية منذ االستقالل حركة تصنيع نشيط مكنت من الزيادة في عدد مواطن الشغل وفي عدد 

ات وأصبحت مر 8المؤسسات الصناعية وخاصة الصغرى فقد تضاعف عدد العاملين في القطاع الصناعي 

 والعوامل المفسرة لهذا النمو هي :العاملة النشيطة  اليد العاملة الصناعية تمثل خمس اليد

 بعث مشاريع صناعي 

 بعث وكاالت مختصة في الدراسات والتهيئة المجالية 

 .سن تشريعات للتشجيع على االستثمار في القطاع الصناعي 

 عات خفيفة .تصنف القطاعات في تونس إلى : صناعات ثقيلة وصنا 

الصناعات الثقيلة محدودة لعدم وجود المواد األولية الكافية والحاجة إلى تمويالت كبيرة وصغر حجم 

 السوق المستهلكة للمصنوعات 

 200000تنشط الصناعات التونسية في فروع عديدة ومتنوعة أهمها : صناعة النسيج والجلد التي توفر 

 ات كما أن لها تأثيرا كبيرا في اقتصاد البالد من حيث :بالمائة من حجم الصادر 40موطن شغل و 

  توفير مواطن الشغل 

 توفير العملة الصعبة 

 .الحد من التبعية االقتصادية 

 المصنوعات الصنف

 ، تركيب الحافالت، أجهزة التلفزة والراديو والثالجات.. الفوالذ صناعة آلية كهربائية

 األدوية.. -لكيمياوية:صنع العجالتفسفاط، األسمدة اتكرير النفط ، تحويل ال صناعة كيمياوية

 اسمنت، جير، آجر ، جليز، جليز مطلي.. مواد البناء

 زيت الزيتون، مصبرات الخضر والغالل، الحليب ومشتقاته، المياه المعدنية. صناعات غذائية

 أقمشة ، مالبس جاهزة ، أحذية. نسيج وجلد

 الورق .الخفاف ، البالستيك  صناعات متنوعة

قطاع الصناعات التقليدية التونسية عريق ومتنوع ومنتشر وقد ساعدت السياحة على انتعاشه في السنوات 

 مليون دينار من العملة الصعبة. 100موطن شغل ودخال سنويا قدره  150000األخيرة فأصبح يوفر 

 الجهات المشهورة بها أهم الصناعات

 القيروان / بنزرت الزربية

 بنزرت / وذرف/ القيروان المرقوم

 جربة / ورف / قفصة األغطية الصوفية والمزركشة

 تونس / القيروان / صفاقس النحاس والجلد والخشب

 نابل / جربة الخزف

 تونس / المكنين/ جربة الحلي التقليدي

 

لمتوازن يرجع الجغرافي غير ا التوزع ذا النشاط الصناعي التونسي مركز في األقاليم الساحلية الشرقية وه

 إلى عوامل طبيعية وتاريخية وتجارية وله انعكاسات سلبية تتمثل في :

 حركة السكان 

 عدم التوازن االقتصادي بين الجهات وتلوث المحيط. 

 

 



 

 الصناعات المهيمنة المناطق

 صناعات متنوعة اقليم تونس

 النسيج الساحل

 صناعات كيمياوية ومتنوعة صفاقس

 الفوالذ وتكرير النفط بنزرت منزل بورقيبة

 صناعات كيمياوية قابس

 صناعات غذائية ومتنوعة الوطن القبلي

لك بتشجيع \المجهود التنموي الوطني متوجه نحو التخفيف من عدم توازن التركيز الصناعي في األقاليم و

 دة. الصناعيين على بعث المشاريع االقتصادية في المناطق الداخلية لكن النتائج مازالت محدو

 

 التمارين

 صل بسهم كل منطقة  بالصناعة المهيمنة/ 1

 تونس 

 الساحل 

 صفاقس 

 قابس 

 بنزرت زمنزل بورقيبة 

 الوطن القبلي 

 النسيج 

 صناعات متنوعة 

 الفوالذ وتكرير النفط 

 صناعات كيمياوية 

 صناعات غذائية ومتنوعة 

صل بسهم كل قطاع من قطاعات الصناعات بتونس بما يناسبه/ 2  

 عات التقليديةقطاع الصنا

 قطاع الصناعات العصرية

 شهد نمول كبيرا

 عريق ومتنوع

 ساعدت السياحة على انتعاشه

 يع على االستثمار فيهسنت تشريعات  للتشج

 يضم ثالثة أنواع من المؤسسات

 يوفر ما يقارب مداخيل زيت الزيتون من العملة الصعبة

 ت الثقيلة في تونس :أمام كل سبب صحيح يفسر محدودية الصناعا/ ضع عالمة 3

 عدم وجود المواد األولية الكافية. -

  نوع من الصناعات إلى تمويالت كبيرةحاجة هذا ال -

 صغر حجم السوق المستهلكة للمصنوعات في تونس -

 

في التربيعات التي بها مواني  0/ ضع عالمة 4

في التربيعات المناسبة للمدن   xجوية و عالمة 

 ريطة اآلتية:التي بها مواني بحرية على الخ

 

 

 

 



 

 السياحة بالبالد التونسية
 قتصادانعكاس السياحة على اال

 

تحتل السياحة دورا هاما في الحياة االقتصادية  من حيث توفير العملة الصعبة / توفير مواطن شغل / 

 دهار الصناعات التقليدية / تطوير شبكة النقل.از

توفر السياحة 
3

 مجموع المداخيل التونسية من العملة الصعبة التي تحتاجها البالد لتغطية وارداتها. 1

 

 مواطن شغل مباشرة و أخرى غير مباشرة:كما يوفر القطاع السياحي 

 المطاعم السياحية مواطن الشغل المباشرة: عمال الفنادق و -

 مواطن الشغل غير المباشرة: الصناعات التقليدية -

 

 : من واجبات المواطن نحو القطاع السياحي 

 المحافظة على سالمة البيئة -

 احترام السياح -

 كرم الضيافة و حسن التعامل مع الغير -

 تجنب التقليد األعمى للسياح في سلوكاتهم التي ال تتماشى وقيمنا الحضارية. -

 

 ة دور هام في ربط الصلة بين الشعوب فهي :للسياح

 تعرف عادات  سكان البالد وتقاليدهم.

 تربط قنوات االتصال بين الشعوب.

 

 :  التمارين

 / أكمل الفراغات بما يناسب :1

 في الحياة االقتصادية  من حيث .......................تحتل السياحة 

 مواطن شغل توفير  و ..........................توفير  

 ...........................تطوير و ازدهار........................ 

 

 / أسمي أنواع مواطن الشغل التي توفرها السياحة2

 : عمال الفنادق و المطاعم السياحية.....................مواطن الشغل  -

 : الصناعات التقليدية......................مواطن الشغل  -

 

 واجبات المواطن نحو القطاع السياحي :ما ليس له عالقة ب / أشطب 3

 المحافظة على سالمة البيئة -

 احترام السياحعدم  -

 كرم الضيافة و حسن التعامل مع الغير -

 التقليد األعمى للسياح في سلوكاتهم. -

 

 ؟لسياحة في ربط الصلة بين الشعوب / ما هو دورا4

................................................................................................................................. 

asus
Nouveau tampon



 

 المحور الثامن عشر : التجارة الخارجية بالبالد التونسية

 الواردات والصادرات ) تركيبتها  وتطورها (
 

لمصنعة وهي في تطور مستمر تتميز الصادرات التونسية بتنوعها وبهيمنة المنتوجات ا:  التجارة الخارجية

 أما الواردات فهي تفوق الصادرات وتتميز كذلك بتطورها المستمر.

 الواردات الصادرات 

زيت زيتون / أسماك / تمور /  مواد غذائية

 قوارص / خمور

حليب / سكر / شاي / قهوة /  /حبوب 

 زيوت نباتية

 غاز طبيعي / فحم حجري /نفط  نفط مواد طاقة

 أقمشة / قطن / كبريت /خشب  عجين ورق / ملح / زنك /فسفاط  مواد أولية

سيارات / شاحنات / أدوية /  /آالت    أقمشة ومالبس / زرابي / خزف  مواد مصنعة

 تجهيزات كهربائية وإلكترونية.

 

   

 المبادالت التجارية التونسية في تطور مستمر لكن الميزان التجاري في عجز متواصل بسبب :

 حاجة البالد إلى التجهيزات/  الغذائي اإلنتاجنقص /  ات المنجمية وموارد الطاقة ضعف الثرو

 منه ال بد من : ولمجابهة هذا العجز وللتقليل

 مواصلة البحث عن الثروات الباطنية /  ايالء المزيد من العناية للقطاع الفالحي 

  ادل التجاري مغارباتكثيف التب/  للمنافسة في األسواق الخارجية اإلنتاجتحسين جودة 

 ترشيد االستهالك

 

تتعامل تونس تجاريا مع بلدان عديدة وتستأثر أوربا بالنصيب األكبر من المبادالت التجارية ألسباب 

 تاريخية وجغرافية واقتصادية.

ومتنوعة تستورد تونس من أوربا مواد تجهيزية واستهالكية  البضائع المتبادلة بين تونس وأوربا كثيرة

واتباع  بالتنوعمغاربية  نحو أوربا مواد أولية واستهالكية تتميز المبادالت التجارية مع البلدان الوتصدر 

 مساع تنموية ذات خطط تنموية مندمجة.

 دان األخرى فالمبادالت التجارية محدودة وقليلة التنوع.أما بقية البل

 

 التمارين 

 صوابأو  خطأأكتب / 1

  تورده البالد التونسيةتمثل المنتوجات المصنعة أهم ما                     ............. 

 يحتل المغرب العربي المرتبة األولى في المبادالت التجارية مع تونس  ............. 

 قيمة واردات البالد التونسية أهم من قيمة صادراتها                        ............. 

 

 تورده ما  أمام   (و) ما تصدره البالد التونسية و  أمام (ص)هذه قائمة مواد غذائية أكتب / 2

  ..........التمور   ....... السكر  ....... األسماك ..........الحليب   ......... الحبوب ........زيت الزيتزن 

   ............... الخمور  ............. القوارص ...........القهوة  ........الشاي 



  

  الجمھوریة التونسیة

  وزارة التربیة 

  

  

  

مـلـّخــص

الجغرافیا
!!

  السادسة من التعلیم األساسيلتالمیذ السنة 

!!

!!

  :عمل من إعداد 

  منیــــر یحیـــى
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  ربي
تقدیم عام للمغرب العربي

!!

  خریطة بلدان المغرب العربي
  

  المساحة  ةالعاصم
  2كم2.381.741  الجزائر
  2كم1.759.540  طرابلس

  2كم1.030.700  نواق الشط
  2كم 410.710  الرباط
  2كم 163.610  تونس

العاصمة و المساحة: بلدان المغرب العربي

  

  الخصائص الطبیعیة للمغرب العربي
!!

!!

  
  جبل الشعانبي  جبل طوبقال

  م 1544  م 4165

  تونس  المغرب
  أعلى الجبال بالمغرب العربي

ربيــــــــرب العـــــــالمغ
تقدیم عام للمغرب العربي -1

المغرب العربي الكبیر من خمسة بلدان مرّتبة 
الجزائر ـ لیبیا ـ موریتانیا ـ 

تربط بین شعوبھا الكثیر من الخصائص منھا الّدین 

  یقع المغرب العربي الكبیر شمال القاّرة اإلفریقیة 
وغرب العالم العربي وعلى الضّفة الجنوبیة للبحر األبیض 

  لبحر األبیض المتوّسط ا شماال
وغربا المحیط األطلسي وجنوبا الّسنغال ـ مالي ـ الّنیجر 

  والّتشاد وشرقا مصر والّسودان

 2كم5781160 تبلغ مساحة المغرب العربي الكبیر

وتمّثل حوالي خمس القاّرة اإلفریقیة ونصف العالم العربي 
  المجال الّصحراوي

خریطة بلدان المغرب العربي
  القطر

  الجزائر
  لیبیا

  موریطانیا
  المغرب
  تونس

بلدان المغرب العربي

الخصائص الطبیعیة للمغرب العربي - 2
  الخصائص التضاریسیة للمغرب العربي

  تغلب المرتفعات من ھضاب وجبال وتقل السھول

في الشمال وتمتّد من جبال 
  الّریف بالمغرب األقصى إلى جبال خمیر بتونس

سلسلة األطلس الّصحراوي الجنوبیة وتمتّد من 
األطلس الكبیر والمتوّسط والّصغیر بالمغرب إلى 

كما تتمركز بعض الكتل الجبلیة المنعزلة في الّصحراء 
)م3450أعلى قممھا (بجنوب لیبیا 
  ).م3003أعلى قممھا (وجبال الھوقار جنوب الجزائر 

وھي أكثر أنواع الّتضاریس انتشارا بالمغرب العربي 
ومن أھّمھا الھضاب العلیا بالجزائر والعروق 

!!

  جبل أوراس

  م 2328

  الجزائر
أعلى الجبال بالمغرب العربي

المغرب العربي الكبیر من خمسة بلدان مرّتبة  ـ یتكّون
الجزائر ـ لیبیا ـ موریتانیا ـ (حسب المساحة كاآلتي 

)المغرب األقصى ـ تونس
تربط بین شعوبھا الكثیر من الخصائص منھا الّدین 

...اإلسالمي والّلغة العربیة

الموقع
یقع المغرب العربي الكبیر شمال القاّرة اإلفریقیة       ـ   

وغرب العالم العربي وعلى الضّفة الجنوبیة للبحر األبیض 
  المتوّسط 

الحدود
شماالالمغرب العربي یحّد      

وغربا المحیط األطلسي وجنوبا الّسنغال ـ مالي ـ الّنیجر 
والّتشاد وشرقا مصر والّسودان

المساحة
تبلغ مساحة المغرب العربي الكبیر         

وتمّثل حوالي خمس القاّرة اإلفریقیة ونصف العالم العربي 
المجال الّصحراويوتمتّد أكبر أقطاره في

الخصائص التضاریسیة للمغرب العربي
تغلب المرتفعات من ھضاب وجبال وتقل السھول

  : الجبال
  تمتّد على شكل سلسلتین

في الشمال وتمتّد من جبال  سلسلة األطلس التّلي -
الّریف بالمغرب األقصى إلى جبال خمیر بتونس

سلسلة األطلس الّصحراوي الجنوبیة وتمتّد من  -
األطلس الكبیر والمتوّسط والّصغیر بالمغرب إلى 

  الظھرّیة بتونس
كما تتمركز بعض الكتل الجبلیة المنعزلة في الّصحراء  -

بجنوب لیبیا  مثل جبال تیبستي
وجبال الھوقار جنوب الجزائر 

  :الھضاب
وھي أكثر أنواع الّتضاریس انتشارا بالمغرب العربي 

ومن أھّمھا الھضاب العلیا بالجزائر والعروق 
  .والحمادات في الّصحراء

  :السھول
  :وھي صنفان 

  سھول ساحلیة ضیقة
!!اتساعاسھول داخلیة أكثر 

!!
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  المغرب العربيبمناخ خصائص ال
  :المعدالت الحراریة 

معتدلة في المناطق الساحلیة أما في المناطق الداخلیة 
  فھي مرتفعة صیفا ومنخفضة شتاء

  :التساقطات 
ب قتتمیز بعدم االنتظام الفصلي و السنوي بحیث تتعا

  السنوات الممطرة والسنوات الجافة
  المناخ

تؤّثر في المغرب العربي ثالثة أنواع من المناخات
ـ مناخ رطب في الّشمال تفوق فیھ كمّیات األمطار 

  مم سنوّیا 400
شبھ جاف في الوسط تتراوح فیھ كمّیات األمطار  ـ مناخ

مم سنوّیا 400مم و200بین 
   مم سنوّیا200ـ مناخ جاف تقّل فیھ األمطار عن 

!!

!!

!!

!!

  التربة والنباتات والودیان في المغرب العربي
  :تصنف النباتات الطبیعیة الى ثالثة مجموعات  

  )صنوبر حلبي/ زان / بلوط / فرنان (الغابات / 1
  خصبةالتربة المناخ رطب  في المرتفعات الجبلیة 

  )سدر / شیح / حلفاء ( السباسب / 2
  التربة متوسطة المناخ شبھ جاف /في الھضاب 

  )قندول / رتم / طرفاء ( النباتات الصحراویة / 3
  التربة فقیرةالمناخ جاف في الھضاب والسھول 

  أسباب تراجع الكساء النباتي في المغرب العربي 
  تحطیم الغابات للحصول على الحطب والخشب -
توسیع أراضي الحراثة/ الرعي المفرط والفوضوي -
ارتفاع الكثافات السكانیة في المرتفعات-
  قساوة الظروف الصحراویة في المناطق الصحراویة-

  :المخاطر التى تھدد التربة والحلول المناسبة لھا
 الحراثة حسب خطوط عكس المنحدرات: االنجراف  
التشجیر واالثراء باألسمدة: التعریة  
اقامة مصدات لمقاومة زحف الرمال: التصحر  

  : الودیان
  :الودیان بالمغرب العربي أھم

  بالمغرب االقصى:واد الملوي/ واد السبو/واد أم الربیع   -
بالجزائر: واد الشلف -
  بتونس: واد الزرود/ واد مجردة -

للمحافظة على الثروة المائیة ال بد من حسن استغالل 
الصحراوي وذلك  مالمیاه الجاریة والمیاه الباطنیة باالقلی

  :ببعث مشاریع علي منوال 
رجیم معتوق في / السدود الكبرى بالمغرب األقصى 

!!النھر االصطناعي بلیبیا/ تونس  

!!

!!

!!
!!

!!

!!

!!

!!

!!
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  سكان المغرب العربي - 3
الكثافات الّسّكانیة والمدن الكبرىتوّزع 

ـ رغم تأّثر سّكان المغرب العربي بنفس المعطیات 
الجغرافیة والّتاریخیة واشتراكھم في وحدة الّلغة والّدین 

فإّن عدد الّسّكان ببلدان المغرب  وتماثل العادات والّتقالید
 و ھو یتطّور بنسق متسارعالعربي متفاوت كثیرا 
  ت وارتفاع نسبة الوالدات النخفاض نسبة الوفیا

وینقسم المغرب العربي إلى ثالث مناطق سّكانیة
ـ مناطق ذات كثافة سّكانیة مرتفعة یكون عدد الّسّكان 1ـ

ساكن 200فیھا بالكیلومتر المرّبع الواحد أكثر من 
الّساحلیة وتوجد بالمناطق  
متوّسطة یكون عدد الّسّكان  ـ مناطق ذات كثافة سّكانیة2ـ

ساكن  200إلى  50فیھا بالكیلومتر المرّبع الواحد من 
الّداخلیة وتوجد بالمناطق

ـ مناطق ذات كثافة سّكانیة ضعیفة یكون عدد الّسّكان 3ـ
ساكن وتوجد  50فیھا بالكیلومتر المربع الواحد أقّل من 

الّصحراویة بالمناطق

ــ ومن أھّم المدن اّلتي تتمّیز بارتفاع عدد سّكانھا نجد 
بتونس  بنغازي وطرابلس بلیبیا وصفاقس وتونس

والّرباط والّدار البیضاء  وفاسوالجزائر ووھران بالجزائر
والعیون بالمغرب األقصى ونواكشوط بموریتانیا

  عوامل الّتوّزع الّسّكاني بالمغرب العربي
یتمیز بمیل واضح  بالمغرب العربي التوزع السكاني

لالستقرار في المناطق الساحلیة و یعود ذلك إلى عدة 
  :عوامل

  عوامل طبیعّیة 
الّتضاریس الّسھلیة والّتربة الخصبة ووفرة الموارد 

االعتدال المناخي الواقع تحت تأثیر والمائیة والّطاقیة  
  جاذبة للّسّكان  البحر كّلھا عوامل
  عوامل اقتصادیة

األنشطة الّصناعیة والخدمیة المستقطبة للید العاملةترّكزك
  عوامل تاریخیة 

تعود إلى الّتحصینات العربیة الّساحلیة وحضارة قرطاج 
والّتنمیة االستعماریة المرّكزة بالّساحل  المتوّسطیة

أّما الجفاف وشّدة البرودة والّرطوبة المفرطة فكّلھا 
عوامل منّفرة للّسّكان 

  :الناجمة عن سرعة التزاید السكانيالمشاكل 
/   نقص الخدمات الصحیة  /  نقص التغذیة  /    البطالة  

 نقص الخدمة التربویة
من ھذه المشاكل وجب ترغیب الّسّكان في  ـ وللحّد

االستقرار في المناطق الّداخلیة وذلك ببعث مشاریع 
تنمویة كإقامة المصانع وتشجیعھم على الفالحة وإحیاء 

  وتوفیر مواطن الّشغل األراضي

!!
  عدد الّسكان  القطر
  ساكن 35 600 000  الجزائر
  ساكن 31 757 229  المغرب
  ساكن 10 982 754  * تونس
  ساكن 6 310 434  لیبیا

  ساكن 3 096 000  موریطانیا
  ملیونا 87حوالي   المجموع

  2010سنة  عدد السكان حسب إحصائیات
  مالمح العالم االقتصادیة

  2014السكان لسنة  عدد* 
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  المغرب العربيب المجال الفالحي - 4

خصائص المجال الفالحي بالمغرب العربي
أربع  بالمغرب العربي الكبیر إلى  ـ ینقسم المجال الفالحي

  :مناطق 

والّزراعات ) حبوب ( ـ منطقة الزراعات الكبرى  
الّسقویة في الّساحل والمناطق الّداخلیة ویعود ذلك للتربة 

الخصبة والمناخ الّرطب المتمّثل في كثرة األمطار مع 
كثرة األودیة واآلبار الّسطحیة والعمیقة

المثمرة وتوجد بالّسھول ـ منطقة الغابات واألشجار 
الّساحلیة والّداخلیة وبالجبال أّما الواحات فتوجد 

بالجنوب

ـ مناطق تربیة الماشیة وتتمّثل في تربیة األبقار بالّشمال 
واألغنام والماعز بالوسط لوجود الّنبات الّسباسبي 

الّصالح للّرعي واإلبل بالجنوب لتوّفر الّنبات الّشوكي

ـ مناطق الّصید البحري وتكثرعلى الّشریط الّساحلي للبحر 
.األبیض المتوّسط والمحیط األطلسي حیث تتوّفر المواني

ـ وینقسم المجال الفالحي في المغرب العربي الكبیر أیضا 
حسب تخّصصات فنجد مناطق تتخّصص في الّزراعات 
الكبرى والّزراعات الّسقویة بالمغرب األقصى والجزائر 

نس ومناطق تتخّصص في تربیة الماشیة بالجزائر وتو
  ولیبیا وموریطانیا

من الغذائي بالمغرب العربي اإلنتاج الفالحي واأل

ـ إّن اإلنتاج الفالحي بالمغرب العربي الكبیر متنّوع فمنھ 
، اإلنتاج )حبوب ـ غراسات ـ خضروات(اإلنتاج النباتي 

  )سمك(البحري واإلنتاج ) أغنام ـ ماعز ـ أبقار (الحیواني 

من تحقیق األمن الغذائي  الّدول المغاربیة لم تتمّكن 
ویعود ذلك إلى محدودیة المجال الفالحي المنحصر في 

حیث تتوّفر الّتربة الخصبة  المناطق الّسھلیة الّساحلیة
واألمطار وإلى صغر الملكیات اّلتي تمنع إمكانیة 

الفالحة وإلى مواصلة اعتماد  االستثمارات وتعصیر
  الوسائل التقلیدیة في الفالحة وإلى قّلة الموارد المائیة 

بتعبئة  األمن الغذائيساعیة إلى تحقیق  المغاربّیة  الّدول
) إقامة الّسدود ـ حفر اآلبارالعمیقة(الّثروات المائیة 

واستصالح األراضي وتعصیر الوسائل

أھّم نشاط فالحي من حیث  زراعة الحبوب عتبرتـ 
المساحة المزروعة بالمغرب العربي وھو متفاوت من 

زراعي أّما  قطر إلى آخر والمغرب األقصى ھو أكبر منتج
بالّنسبة إلنتاج الّلحوم فھو أكثر أھمّیة من اإلنتاج 

  الّسمكي
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  المجال الصناعي بالمغرب العربي - 5

والطاقیة بالمغرب العربي  الموارد المنجمیة

ـ ینتج المغرب العربي الكبیر موارد طاقیة ومنجمیة 
أساسا من  تتكون بكمیات ھائلة وھاّمة ومتنّوعة، وھي

  . الحدید الفسفاط و النفط والغاز الطبیعي و
و المغرب األقصى وتونس   في توجد مناجم الفسفاط

الّردیف ( و) خریبقة ـ بوكریر بالمغرب األقصى (أھّمھا 
بالمائة من 70 حوالي ویمثل إنتاج البلدین) بتونس 

  . الفسفاظ في العالم إنتاج
زویرات ـ ( موریطانیا و أھّمھا  توجد مناجم الحدید في

  ) فدیریك 
الجزائر و لیبیا و  توجد حقول النفط و الغاز الطبیعي في

حاسي مسعود ـ الحمراء ـ عین امناس ـ العجیلة (  أھّمھا
  )  بلیبیا ة ـ سبھاحالّسریر ـ الوا(و ) ربالجزائ

في تونس والمغرب األقصى الحقول واآلبار النفطیة 
بینما ال تزال  والجزائریةمثل أھمّیة الحقول اللبیبة بلیست 

  . موریطانیا تفتقر كلّیا إلى الموارد الطاقیة
  الّداخلیةتتمركز ھذه الموارد الطبیعیة بالمناطق

بالمغرب العربيخصائص المجال الّصناعي 

عة وتحتلف في توزعھا بین ـ الّصناعة المغاربیة متنّو
  األقطار

صناعة ( تتمّیز الجزائر ولیبیا في الّصناعات التجھیزیة 
   ) صناعة كیمیائیة/ تكریر النفط / الحدید  

 ونس والمغرب األقصى في الّصناعاتت تتمّیز
صناعة النسیج / صناعة الخشب و األثاث (   االستھالكیة

  )الحرف التقلیدیة/ صناعة الجلود / الصناعات الغذائیة / 
  

 تمّثلتساھم الّصناعة المغاربیة في التشغیل بنسبة مائویة 
  حوالي خمس الید العاملة النشیطة بالمغرب العربي الكبیر 

تكوین الناتج الخام الّداخلي بنسبة   في الصناعة تساھم
لمغرب حوالي الّربع في الناتج الّداخلي لتمّثل مائویة 

  العربي الكبیر

الّساحلیة قرب المواني   تتركز ھذه الّصناعات في المناطق
والطرقات المعّبدة وحیث تكثر الید العاملة فنتج غن ذلك 

تفاوت اقتصادي بین المناطق، وھجرة داخلیة، وكثرة 
البطالة
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  شبكات النقل و المواصالت و المبادالت الخارجیة بالمغرب العربي -  6
شبكة النقل والمواصالت بالمغرب العربي الكبیر

ـ تتمّیز شبكة النقل والمواصالت بالمغرب العربي الكبیر 
بالّتنّوع والتكامل، وھي تقوم بدور فّعال في تنظیم المجال 

وذلك   وتتمركز بكثرة على الشریط الّساحلي. الجغرافي
بسبب الكثافة الّسكانیة وتوّفر مواطن الّشغل واألنشطة 

االقتصادیة المتنّوعة مع وجود المواني البحریة المتعّددة
ـ وتتكّون ھذه الشبكة من

ـ طرقات ھاّمة وثانویة تربط بین مراكز تجّمع الّسّكان 1ـ
وتتمّیز الجزائر . ومراكز اإلنتاج أو مصالح أخرى

الك أطول شبكة طرقاتوالمغرب األقصى بامت
ـ خطوط الّسكك الحدیدیة توجد بكل من تونس والجزائر 2ـ

والمغرب األقصى ووموریطانیا وتؤّدي دورا ھاّما في نقل 
 داخل أقطار المغرب العربي البضائع والمواد األّولیة

ـ خطوط جّویة وبحریة تربط بین أھّم المطارات 3ـ
الشریط والمواني المتمّیزة بكثرتھا خصوصا على 

سواحل المغرب األقصى ألّنھا الّساحلي وبالّتحدید على 
األبیض المتوّسط والمحیط األطلسي وھي  لى البحرعتطل 

ومن . تساھم بذلك في تنشیط الحركة الّتجاریة مع الخارج
حلق الوادي بتونس ـ الجزائر (أھّم المواني البحریة

س بالجزائر ـ الّدار البیضاء بالمغرب األقصى ـ طرابل
قرطاج (ومن أھّم المطارات ) ونواكشوط بموریطانیا بلیبیا

بتونس ـ الجزائر بالجزائر ـ الّدار البیضاء بالمغرب 
  )بلس بلیبیا ونواكشوط بموریطانیااألقصى ـ طرا

المبادالت الّتجاریة بالمغرب العربي الكبیر
ـ تتكّون صادرات المغرب العربي من المنتجات الفالحیة 

  مواد المنجمیة والّطاقیةوالّصناعیة وال
تعتمد تونس والمغرب األقصى في صادراتھا على . 

بینما تعتمد لیبیا والجزائر في   المنتجات الّصناعیة أكثر
صادراتھا على المواد الّطاقیة أكثر من المواد الّصناعیة 

  والفالحیة 
واردات بلدان المغرب العربي بصفة كبیرة من تتكّون  -

داخلھا ثّم من  المتنّوعة لتطویر الّصناعةالمواد الّصناعیة 
المواد الغذائیة ألّنھا لم تحّقق االكتفاء الّذاتي الغذائي

المیزان التجاري بتونس و المغرب األقصى في عجز  ـ
أما في  ألّن قیمة الّصادرات أقّل بكثیر من الواردات

و . الجزائر و لیبیا فإنھ رابح بفضل العائدات النفطیة
 .انیا بمیزان تجاري متذبذبتنفرد موریت

و ـ تتعامل أقطار المغرب العربي مع الكثیر من الّدول 
أعلى نسبة مع المجموعة  یحّقق حجم التبادل التجاري

بینما نجد نسبة ) وتورید  تصدیر (االقتصادیة األروبیة 
المبادالت الّتجاریة فیما بین البلدان المغاربیة ضعیفة جّدا 

ادالت الخارجیة رغم الجھود المب  من% 5لم تصل إلى 
الكبیرة واالّتفاقیات اّلتي تشّجع على التبادل والّتعاون فیما 

غرب موتقتصر المبادالت الّتجاریة بین بلدان ال. بینھا
!!الّنفط  العربي على عدد محدود من الّسلع أبرزھا

!!

!!
!!

!!
!!

!!

!!
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  تـــــــــونـــــــــــس
  تونستقدیم عام ل - 7

  :الموقع
تتمتع البالد التونسیة بموقع جغرافي متمیز بفضل   

انتمائھا المغاربي و اإلفریقي و المتوسطي فھي تقع في 
أقصى شمال القارة اإلفریقیة و في الجناح الشرقي 

للمغرب العربي كما تتوسط البحر األبیض المتوسط بین 
حوضھ الشرقي و حوضھ الغربي و تشرف على مضیق 

  .صقلیة
  :الحدود

  :للبالد التونسیة حدان قاریان و حدان مائیان 
  .الجزائر من الغرب و لیبیا من الجنوب: الحدان القاریان 
ألبیض المتوسط من الشرق و البحر ا:الحدان المائیان

  الشمال
  :المساحة

طول (  2كم 163610: تبلغ مساحة البالد التونسیة
  )دون احتساب الجزر  1298السواحل 
  : السكان

الكثافة السكانیة (  2010نسمة حسب تعداد 10300000
  )2ساكن بالكم 50.8

  تضاریس البالد التونسیة
  تتكون التضاریس من السھول و الھضاب و الجبال

تغطي معظم المجال الجغرافي في البالد التونسیة : السھول
وتكثر في المناطق الساحلیة الشرقیة فكلما اقتربنا من 

تأثیر البحر المعتدل  البحر إال و كثرت و سمحت بتوغل
  :للحرارة و السھول نوعان

سھل مجردة من الشمال و سھل ( سھول داخلیة -
  )نفزاوة و الجرید في الجنوب 

سھل بنزرت إلى : ممتدة من الشمال ( سھول ساحلیة -
  )سھل جفارة / حدود لیبیا 

تغطي كذلك معظم المجال الجغرافي للبالد و : الھضاب 
.یة و المناطق الجبلیة الداخلیةتربط بین السھول الساحل

توجد جل المرتفعات في الجزء الغربي للبالد و : الجبال
  .أھمھا سلسلة الظھریة من حیث االمتداد و االرتفاع

  أعلى قمة  الموقع  السلسلة

خمیر و مقعد 
  و نفزة

جبل الغرة   الشمال الغربي
  م1203

جبل الشعانبي   الوسط الغربي  الظھریة
  م1544

  الجنوب الشرقي  مطماطةجبال 
جبل مطماطة

  م715
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  : المناخ 
تقع البالد التونسیة في النطاق المعتدل مناخھا متوسطي   

تختلف . یتمیز بصیف حار وجاف وشتاء معتدل ورطب 
المعدالت الحراریة بین المناطق الساحلیة ویعود ذلك إلى 

  .تأثیر البحر في تعدیل الحرارة صیفا وشتاء
  المجال الممطاري  األمطار كمیات  االقلیم

  رطب  مم 400أكثر من   الشمال

  الوسط
مم و  150بین 

  مم 400
  شبھ جاف

  جاف  مم 150أقل من   الجنوب

  : تنقسم البالد التونسیة إلى ثالثة مجاالت ممطاریة 
  جنوب جاف /  جاف   شبھ وسط/  شمال رطب   

الرطب ال یتجاوز ربع  إن مساحة المجال الممطاري
  : المساحة الجملیة للبالد التونسیة وذلك ألن 

الریاح الشمالیة الغربیة الرطبة تحمل األمطار إلى المناطق 
  الشمالیة 

  المرتفعات الجبلیة تحد من توغلھا في الداخل
  .المناطق الجنوبیة تتأثر بالریاح الصحراویة الجافة

  :النبات 
إن الغطاء النباتي الطبیعي محدود جدا ویتكون من بقایا  

غابات بالقمم الجبلیة ومن أعشاب سباسبیة في المرتفعات 
والھضاب الوسطى فبالرغم من وجود بعض الغابات في 
المجال الممطاري الرطب فإن الغطاء النباتي محدود جدا 

  :وذلك بسبب 
د التونسیة الظروف المناخیة في البال: العوامل الطبیعیة 

  غیر مواتیة لنمو الغطاء النباتي 
توسیع / الرعي الفوضوي / التحطیب : العوامل البشریة 
  .األراضي الفالحیة

المجال   االقلیم
  الممطاري

المجموعة 
  النباتیة

بعض األنواع من 
  كل مجموعة

زان / فرنان / بلوط   غابات  رطب  شمال
  صنوبر حلبي/ 

  سدر/ حلفاء /  شیح  سباسب  شبھ جاف  وسط
نبات   جاف  جنوب

  صحراوي
/ الدرین / رمث 

  الفرنج

  :المیاه 
 واديالمیاه الجاریة قلیلة یوجد جلھا في الشمال أھمھا   

  دة وھي مستغلة بواسطة سدود مجر
توجد في الشمال أودیة ذات تصریف خارجي مثل مجردة 
. الذي ینبع من الجزائر ویصب في البحر األبیض المتوسط

  .سدود عدیدة للتحكم في المیاه الجاریة وتوجد
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  الّسّكان: البالد التونسّیة - 8
  لتوزع الجغرافي للسكانا

 توزع السكان الجغرافي متفاوت حسب األقالیم في البالد التونسیة
بكثافة و الوسط الّشرقي و الّشمال  یث تتمّیز أقالیم تونس الكبرىح

  :سكانیة عالیة وذلك لعدة أسباب
  السواحل لما تحدثھ من تلطف مناخيجاذبیة : عوامل طبیعیة 

  .في المناطق الساحلیة توفر مواطن الّشغل :اقتصادیة عوامل
المرتفعات كانت بمثابة المالجىء التي یتحصن بھا األھالي : عوامل تاریخیة 

   ة وتركیز التنمیة في المناطق الساحلیة في عھد االستعمارخوفا من الغزا

  األدفاق الھجریة
األدفاق الھجریة ھي تنّقل الّسكان في المجال بأعداد ھامة نتیجة 

  ... كالبحث عن عمل و الّلجوء و الّترفیھ و الّلجوء دوافع عدیدة 
  داخلّیة و خارجّیة: و الھجرة نوعان

و من أھم أسبابھا مصاحبة تتّم بین الوالیات : الھجرة الداخلّیة -
العائلة و العمل و الّدراسة و الزواج و تعتبر األقلیم الّساحلیة 

مناطق جاذبة للسكان أي تحقق حصیلة ھجریة ایجابیة و األقالیم 
و . الّداخلّیة مناطق طاردة للسكان أي  تحقق حصیلة ھجریة سلبّیة

ایجابیة كتنشیط الحركة االقتصادیة و ة انعكاسات للھجرة الّداخلی
التجاریة و أخرى سلبیة كعدم توفر العنایة الصّحّیة الّالزمة و قّلة 

  الّشغل 
الھجرة الخارجیة و تكون نحو بلد آخر و من أھم أسبابھا العمل  -

المھاجرین التونسیین إلى الخارج و قد تضاعف عدد أو الدراسة 
مّرات لیصل إلى حوالي  5حوالي  2003و  1970بین سنتي 

و لھذه الھجرة انعكاسات ایجابیة و تتمثل في ألف مھاجر  850
تطّور قیمة العائدات من العملة الّصعبة وأخرى سلبّیة كعدم التّّّّّّأقلم 
  مع عادات و تقالید و ثقافة البلدان الخارجیة و االحساس بالغربة 

  فیة و االجتماعّیة المؤّشرات الدیمغرا
 2004عدد سكان البالد التونسیة في تزاید حیث بلغ سنة 

و قد  1956ساكن سنة 3783200ساكن مقابل9910872حوالي
تحّسن الرعایة الّصحّیة و برامج التنظیم ساھمت في ھذه الّزیادة 

  العائلي وتطور الثقافة االجتماعیة
بالبالد التونسیة متمیزا  النمو الدیمغرافيرغم تراجعھ مازال  -

بسرعتھ وذلك ألن نسبة الوفیات قد انخفضت بنسق أھم من بكثیر 
من تراجع نسبة الوالدات نتیجة تراجع الخصوبة و ارتفاع أمل 

  الحیاة عند الوالدة
تتمیز التركیبة العمرّیة للسكان بتراجع نسبة الّشباب و تزاید نسبة -

یعني تزاید عدد الّشیوخ الذین  الكھول فھي تّتجھ نحو الّتھّرم مّما
  ھو ما یثقل االقتصاد و الطبقة العاملة و الّسكانیستھلكون وال ینتجون و 

 %22نسبة األّمیة تراجعت بصفة ملحوظة حیث صارت حوالي  -
  1956سنة  %88بعد أن كانت تفوق  2004سنة 

ساكن سنة  6000تقلص عدد السكان للطبیب الواحد من حوالي  -
   2003ساكن سنة  1500إلى  1971

إلى أكثر  1975ألف مسكن سنة  1021تطور عدد المساكن من -
   2004ألف مسكن سنة  2500من 

 %83.4أصبحت نسبة األسر المتمّتعة بالماء الّصالح للشراب  -
   1994سنة  %69.2مقابل  2004سنة 

سنة  %98.9بلغت نسبة األسر المتمّتعة بالنور الكھربائي -
   1994سنة  %86مقابل  2004

ھذه المؤشرات الدیمغرافیة و االجتماعیة تدّل على مدى تحّسن ـ
ظروف الحیاة للسكان بالبالد التونسیة و العنایة المتواصلة بالتعلیم 

و الصحة والثقافة و الریاضة و االعالم و الترفیھ كلھا تجعل 
  المجتمع التونسي یتحول من مجتمع ریفي إلى مجتمع حضري
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  الفالحة والصید البحري بالبالد التونسیة

األراضي الصالحة للزراعة بالبالد التونسیة

  
  

  
  
  

الفالحة والصید البحري بالبالد التونسیة - 9

ظروف النشاط الفالحي الطبیعیة البشریة

األراضي الصالحة للزراعة بالبالد التونسیة إلى 
اش رو مراعي وأح  

وأراضي  7.90%
من جملة    %7.80تمثل 

  
األراضي المزروعة و مرویة سدس 

سد  29(یعتمد الري فیھا على الموارد المائیة السطحیة 
و الموارد المائیة ) بحیرة  810
  ) ألف بئر سطحیة 138بئر عمیق و 

أما باقي األراضي المزروعة فیرتبط إنتاجھا بالمناخ و 
مناخ رطب :مناخات بالبالد التونسیة
مم 400بالشمال التونسي و تفوق كمیات األمطار فیھ 

سنویا و مناخ شبھ جاف بالوسط التونسي و تنحصر 
مم و مناخ جاف 400مم و 

    مم 200و تقل فیھ األمطار عن 
كما یرتبط اإلنتاج بتعصیر الفالحة حیث وصل عدد 

بعد أن كانت  2000ألف جرار سنة 
ووصلت كمیات األسمدة 

ألف طن بعد أن كانت 123
ووصلت كمیات البذور الممتازة 

 10ألف طن بعد أن كانت 
أالف طن كما ارتبط اإلنتاج بخصوبھ األرض و الید 

  توزع اإلنتاج الفالحي في المجال الّتونسي وتطّوره

  تنتج تونس القمح الصلب والشعیر والقمح اللین 
نظرا الرتفاع الشمال أھم منطقة منتجة للحبوب 

  .معدل التساقطات في الشمال ولوجود تربة ثریة وخصبة
  االنتاج  المردود

  منتظم  مرتفع

  غیر منتظم  متوسط

  غیر منتظم  ضعیف

إنتاج الحبوب غیر منتظم یرتفع بارتفاع كمیات األمطار 
ال یفي بحاجة  وینخفض بانخفاضھا وھذا االنتاج

االستھالك الداخلي فبالدنا تستورد كمیات متفاوتھ من 
الحبوب  ولمجابھة ھذا النقص  ال بد من اتخاذ اإلجراءات 

األسمدة والبذور / الري التكمیلي 

األراضي الصالحة للزراعة بالبالد التونسیةتوزع 

9

ظروف النشاط الفالحي الطبیعیة البشریة

األراضي الصالحة للزراعة بالبالد التونسیة إلى تتوزع  -
  %  43أراض مزروعة تمثل 

7.90وأراضي غابیة    34.30%
تمثل   و أراضي مرویة    %7بور

    لحة للزراعة األراضي الصا
مرویة سدس الراضي األتمثل  -

یعتمد الري فیھا على الموارد المائیة السطحیة 
810سد جبلي و 222كبیر و 

بئر عمیق و 4700(الجوفیة 
أما باقي األراضي المزروعة فیرتبط إنتاجھا بالمناخ و 

مناخات بالبالد التونسیة 3التساقطات إذ نجد 
بالشمال التونسي و تفوق كمیات األمطار فیھ 

سنویا و مناخ شبھ جاف بالوسط التونسي و تنحصر 
مم و 200كمیات األمطار فیھ بین 

و تقل فیھ األمطار عن  بالجنوب التونسي
كما یرتبط اإلنتاج بتعصیر الفالحة حیث وصل عدد 

ألف جرار سنة 200الجرارات إلى 
ووصلت كمیات األسمدة  1963أالف جرار سنة  10

123 الكیمیات المستعملة إلى 
ووصلت كمیات البذور الممتازة   أالف طن  105  

ألف طن بعد أن كانت 17مدة في الزراعة إلى المعت
أالف طن كما ارتبط اإلنتاج بخصوبھ األرض و الید 

  العاملة و تنّوع الزراعات
توزع اإلنتاج الفالحي في المجال الّتونسي وتطّوره

  :الحبوب 
تنتج تونس القمح الصلب والشعیر والقمح اللین  
الشمال أھم منطقة منتجة للحبوب  یعتبر و

معدل التساقطات في الشمال ولوجود تربة ثریة وخصبة
المردود  المنطقة

مرتفع  الشمال

متوسط  الوسط

ضعیف  الجنوب

إنتاج الحبوب غیر منتظم یرتفع بارتفاع كمیات األمطار 
وینخفض بانخفاضھا وھذا االنتاج

االستھالك الداخلي فبالدنا تستورد كمیات متفاوتھ من 
الحبوب  ولمجابھة ھذا النقص  ال بد من اتخاذ اإلجراءات 

  : التالیة 
الري التكمیلي / تعصیر أدوات العمل  

  الدورة الزراعیة/المحسنة 
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  :الغراسات 
في بالدنا ومن أبرزھا  تعتبر من أھم األنشطة الفالحیة 

تتنوع الغراسات . . الزیاتین والكروم والنخیل والقوارص
  :وفق تخصص إقلیمي 

  الشمال والشمال الشرقي  القوارص والكروم
  الوسط والجنوب الشرقي  الزیاتین
  واحات الجنوب  النخیل

متفاوت لعدم انتظام  اإلنتاج السنوي للغراسات  البعلیة
  . كمیات األمطار سنویا 

  .االنتاج السنوي للغراسات السقویة اقرب إلى االنتظام
تعویض :   من اإلجراءات المتخذة لتحسین االنتاج 

التسمید / تطویر وسائل الري / الغراسات الھرمة 
  .مكافحة األعشاب الطفیلیة إحداث ضیعات جدیدة/

  : الخضر 
الخضروات على بقیة الزراعات بتوسع تتمیز زراعة 

مساحتھا وتطور تقنیاتھا  وإمكانیة وجودھا في كل 
األقالیم وھو ما نتج عنھ تطور متواصل في كمیات 

  .إنتاجھا  
  : اإلنتاج الحیواني 

یتركب القطیع التونسي أساسا من الغنم والماعز البقر    
  وھو موزع حسب تخصص اقلیمي 

  نوعیة القطعان  يالمجال الممطار  المنطقة
أبقار وماعز   رطب  الشمال

  وأغنام
  أغنام  شبھ جاف  الوسط
  ماعز  جاف  الجنوب

  الدواجن والّدیك الّرومي واألرانب أیضا كما نجد
اإلنتاج الحیواني في تزاید لكنھ غیر كاف لتلبیة حاجات 

  االستھالك فقد تطور انتاج اللحوم نتیجة 
المجھودات التنمویة  
 وتحسین السالالتتوفر القطیع  
تكثیف المراقبة الصحیة للقطیع.  
  والحلیب، ھذا التطور مازلنا نستورد اللحوم ورغم

وارتفاع حجم طلب المنتوجات الفالحیة سببھ تزاید عدد 
  .السكان وارتفاع مستوى العیش

  الصید البحري
االنتاج البحري في تونس ھام فقد ارتفع نتیجة تطور 

الصید البحري لكنھ أخذ یتراجع بسبب االستغالل  اسطول
  .المفرط واستعمال الوسائل المضرة

تعتبر صفاقس وقابس وسوسة والمھدیة  من أھم مواني 
!!الصید البحري  

  
  

  

  

!!
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الصناعة بالبالد التونسیة -  10
  النشاط الصناعي ظروف

)الموارد و الظروف البشریة(
على الّصناعات  فشجعت سعت الدولة للنھوض بالصناعة

حّثت على الّصناعات  و) 1972أفریل (الّتصدیریة 
التي تعتمد على المـوارد الّطاقّیة و ) 1974(الّتحویلّیة 
كما حفزت الباعثین على االستثمار في المناطق  المنجمّیة

الداخلیة بالبالد التونسیة لخلق التوازن االقتصادي وبعثت 
العدید من الھیاكل منھا صندوق النھوض بالّصناعات 
التقلیدیة والمھن الّصغرى ووكالة النھوض بالّصناعة 

والوكالة العقاریة ومركز النھوض بالّصادرات والمركز 
  اسات الّصناعیةالوطني للدر

  تنتج البالد الّتونسیة موارد ّطاقّیة و منجمّیة و لكن بكمیات محدودة
المناجم  

  الموقع الجغرافي  المادة المنجمیة األولیة
  جھة قفصة والكاف  الفسفاط
  جھة جندوبة وسلیانة  الحدید

  الجریصة وتمرة   الرصاص والزنك
  وجرجیسصفاقس ورادس   الملح

بالمناطق الداخلیة الغربیة للبالد وھذه توجد المناجم 
  .دودة وفي تقلصحالثروة متنوعة لكنھا م

الطاقة  
  تنتج تونس النفط والغاز لكن بكمیات محدودة

ت برمة والدوالب وسیدي لیتیم وعشتریوجد النفط في ال
  .مسكارو  جد الغاز الطبیعي في البرمةووتازركة وی

ن الساحلیة دینقل الغاز الطبیعي والنفط من الحقول إلى الم
  .عبر أنابیب

یستعمل الغاز الطبیعي في الطبخ ، التدفئة ، تولید الطاقة 
  ...الكھربائیة ، االستھالك الصناعي 

االنتاج التونسي من النفط والغاز الطبیعي في تراجع وھو 
  .ضعیف بالمقارنة بإنتاج لیبیا والجزائر 

حراریة مولدات كھربائیة  4البالد التونسیة  توجد في
رادس وحلق الواد وسوسة  مركزة في مدن ساحلیة وھي 

  .وغنوش 
كما توجد مولدات كھرمائیة عند بعض السدود كسد 

  .سیدي سالم والعروسة وبني مطیر
شھد االنتاج الكھربائي في البالد التونسیة نموا كبیرا 

  : بسبب 
بتزاید السكان ، نمو القطاع  تزاید الحاجة إلى الكھرباء

  .الصناعي، ارتفاع المستوى االجتماعي 
و الطاقیة محدودة لذلك وجب  ان الموارد المنجمیة

االقتصاد في الطاقة خاصة في االستھالك الكھربائي و 
ذلك باستعمال الفوانیس المقتصدة للطاقة و إطفاء 

األجھزة االلكترونیة عند عدم الحاجة إلیھا وعدم ترك 
  محركات السیارات تشتغل عندما تكون في حالة عدم سیر
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  توزع الصناعات بالبالد التونسیة
النشاط الصناعي التونسي مركز في األقالیم الساحلیة 

الشرقیة وھذا التوزع  الجغرافي غیر المتوازن یرجع إلى 
عوامل طبیعیة وتاریخیة وتجاریة ولھ انعكاسات سلبیة 

  :تتمثل في 
ھجرة السكان  
 عدم التوازن االقتصادي بین الجھات
تلوث المحیط.

  
  الصناعات المھیمنة  المناطق

  صناعات متنوعة  تونس اقلیم
  النسیج  الساحل
  صناعات كیمیاویة ومتنوعة  صفاقس

  الفوالذ وتكریر النفط  بنزرت منزل بورقیبة
  صناعات كیمیاویة  قابس

  صناعات غذائیة ومتنوعة  الوطن القبلي
  

التنموي الوطني متوجھ نحو التخفیف من عدم  المجھود
توازن التركیز الصناعي في األقالیم وذلك بتشجیع 

الصناعیین على بعث المشاریع االقتصادیة في المناطق 
  . الداخلیة لكن النتائج مازالت محدودة

  

  تطّورالصناعة بالبالد التونسیة
  

الصناعي بالبالد التونسیة تطورا ھاما في  عرف االنتاج
فقد تطّورت صناعة القماش، والمالبس، عدة منتجات 

. الجاھزة، واألحذیة، والمصّبرات الغذائیة، والزرابي
ویعود ھذا التطّور للقوانین التي سنتھا الدولة والمتمثلة 

  في تشجیع الصناعات وخاصة التصدیریة
كما تطورت الصناعات التقلیدیة بما أنھا صناعة عریقة و 
متنوعة و منتشرة في جمیع الجھات، ونجد منھا الشاشیة 

والحلي التقلیدي ) ببنزرت والقیروان(والزربیة ) بتونس(
و األغطیة الصوفیة ) بتونس والمكنین و جربة(

ببنزرت (والمرقوم ) بقفصة ووذرف و جربة(المزركشة 
وتوفر ) بنابل و جربة(و الفخار ) فالقیروان ووذر

موطن شغل سنوّیا 7000الّصناعات التقلیدیة حوالي 

كما اقتحمت الصناعة بالبالد التونسیة مجال الصناعات 
المتطورة ذات القیمة المضافة فأصبحت تنتج األقراص 

  ...المضغوطة و البرمجیات العلمیة
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  بالبالد التونسیةالسیاحة  -  11

ظروف النشاط السیاحي و المناطق السیاحیة 
بالبالد التونسیة

السیاحة  یعتمد المنتوج السیاحي التونسي أساسا على -
الحّمامات، وسوسة، (الشاطئیة ومن أھّم ھذه المناطق 

سیاحة في حین ظّلت ال )والمنستیر، وجربة، وتونس
سیاحة الو) …توزر، ودوز، وتطاوین (صحراویة ال
ثقافیة وسیاحة المعارض والمؤتمرات والسیاحة ال

و من نتائج ھذا التخصص المفرط االستشفائیة محدودة 
  تزاید إقبال السیاح خالل األشھر الّدافئة من الّسنة

ویعتبر السیاح األوربیون أھم سیاح بالبالد التونسیة  -
كما تطورت السیاحة المغاربیة وارتفع عدد الوافدین 

بالمائة ونجد في المرتبة األولى الجزائریون ثم  6بنسبة 
  اللیبیون ثم المغاربة

  أما السیاحة الداخلیة فقد بقي تطورھا محدودا -
  تتركز أھم المناطق السیاحیة على الشریط الساحلي  -

  تطّور القطاع الّسیاحي
حیث تزایدعدد  شھدت السیاحة في تونس نموا كبیرا

  :یعود ذلك إلىو عدد الّسّیاح الوافدین النزل وعدد األسّرة و
_ المناخ المعتدل _ جمال الشواطئ (عوامل طبیعیة  -

  ) جمال المناطق الصحراویة و قرب البالد من أوربا
  ) كثرة المعالم التاریخیة(عوامل تاریخیة  -
توفیر المطارات _بعث مشاریع سیاحیة(عوامل تنمویة  -

الستثمار في القطاع وتحسین شبكة النقل والتشجیع على ا
   )السیاحي ببناء النزل والمالھي والمحطات االستشفائیة

  انعكاس السیاحة على المجال
  :ساھم القطاع السیاحي بالبالد التونسیة في

  )2002وحدة فندقیة سنة  777(ـ تكاثر الّنزل الفخمة 
  ـ تحّضر الكثیر من المناطق اّلتي تعتبر سیاحیة

  من طرقات وبناءاتـ تحسین البنیة األساسیة 
  ـ إضفاء جمالیة على المدن الّساحلیة بالخصوص

  انعكاس السیاحة على االقتصاد
  :تحتل السیاحة دورا ھاما في الحیاة االقتصادیة من حیث

  )2003سنة  52,2(ـ تغطّیة نصف العجز الّتجاري 
  توفیر العملة الصعبة  -
  توفیر مواطن شغل  -
  ازدھار الصناعات التقلیدیة  -

  من واجبات المواطن نحو القطاع السیاحي:  
  المحافظة على سالمة البیئة -
كرم الضیافة و حسن التعامل مع الغیر،احترام السیاح -
تجنب التقلید األعمى للسیاح في سلوكاتھم التي ال  -

.تتماشى وقیمنا الحضاریة
  :للسیاحة دور ھام في ربط الصلة بین الشعوب فھي 

  سكان البالد وتقالیدھمعادات بف تعّر -
  .تربط قنوات االتصال بین الشعوب -
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  التجارة الخارجیة بالبالد التونسیة -  12

الواردات والصادرات 
تتمیز الصادرات التونسیة بتنوعھا وبھیمنة المنتوجات 
المصنعة وھي في تطور مستمر أما الواردات فھي تفوق 

  .الصادرات وتتمیز كذلك بتطورھا المستمر

  الواردات  الصادرات  

مواد 
  غذائیة

 -زیت زیتون 
 -تمور  - أسماك 

  قوارص

 –حلیب  - حبوب 
 -قھوة  -شاي  - سكر

  زیوت نباتیة
مواد 
  طاقة

  نفط
 -غاز طبیعي -نفط 

  فحم حجري
مواد 
  أولیة

عجین -فسفاط 
  زنك - ملح  -ورق 

 - أقمشة–خشب 
  كبریت -قطن 

مواد 
  مصنعة

 -ومالبس أقمشة
  خزف -زرابي 

-سیارات  - آالت
 -أدویة  - شاحنات 

تجھیزات كھربائیة 
  .وإلكترونیة

  
تتعامل تونس تجاریا مع بلدان عدیدة وتستأثر أوربا  -

بالنصیب األكبر من المبادالت التجاریة ألسباب تاریخیة 
  .وجغرافیة واقتصادیة

ومتنوعة البضائع المتبادلة بین تونس وأوربا كثیرة -
تستورد تونس من أوربا مواد تجھیزیة واستھالكیة 

  وتصدر نحو أوربا مواد أولیة واستھالكیة 
تتمیز المبادالت التجاریة مع البلدان المغاربیة  بالتنوع  -

  .واتباع مساع تنمویة ذات خطط تنمویة مندمجة
أما بقیة البلدان األخرى فالمبادالت التجاریة محدودة  -

  .عوقلیلة التنو

المیزان التجاري
المبادالت التجاریة التونسیة في تطور مستمر لكن 

  :المیزان التجاري في عجز متواصل بسبب 
  ضعف الثروات المنجمیة وموارد الطاقة  -
  نقص اإلنتاج الغذائي  -
  حاجة البالد إلى التجھیزات -

  :ولمجابھة ھذا العجز وللتقلیل منھ ال بد من 
  المزید من العنایة للقطاع الفالحي  ایالء -
  مواصلة البحث عن الثروات الباطنیة  -
   تحسین جودة اإلنتاج للمنافسة في األسواق الخارجیة -
  تكثیف التبادل التجاري مغاربا  -
  ترشید االستھالك -
  

  الغذائّیة المواد من الّتونسّیة البالد صادرات أھّم

  
المواد 
  الغذائّیة

  1999أشھر  3  1998 أشھر 3  1988سنة 

  القیمة  الكمّیة  القیمة  الكمّیة  القیمة  الكمّیة
زیت 1

  118,9  65,1  23  11,2  225,7  124,1الزیتون

منتوجات 2
  18,9  3  30,9  4,8  16,5125,7  البحر

  12,3  4,7  11,3  4,8  70  24,3الّتمور3

  6  13,5  6,9  16,8  9,5  22,6  القوارص4
فرینة 5

  8,4  34  13  40  34,7  114,6  الحبوب
6 

محضرات 
  الحبوب

21  29,3  1,72  3,7  5,4  6,2  

محضرات 7
الخضر و 

  الغالل
14,8  16,2  0,65  1  5  6  

خضر 8
طازجة و 

  غالل
3  2,4  1,7  0,97  3,9  2,2  

  ھریسة9
  1,5  4,1  0,18  0,54  0,5  1,7  

  
  ألف طن: الكمّیة
  ملیون دینار: القیمة

  الغذائّیة المواد من الّتونسّیة البالد واردات أھّم

  

  المنتوجات
  1999أشھر  3  1998أشھر 3  1998سنة

  القیمة  الكمّیة  القیمة  الكمّیة  القیمة  الكمّیة
  8.4  51.3  37.3  131  116.7  436.7  القمح الّصلب

  32.5  260.6  46.4  257.3  132.3  857  القمح الّلین

  6.5  89.3  8  51  14.3  123.7  الّشعیر

  21  172.3  18.5  118.5  66  467  الّذرة

  1.16  0.5  3.9  1.8  10.2  4.3  الّلحوم
الحلیب و 
  3.9  2.4  8.2  4.1  24.8  12.9  مشتّقاتھ

  17.8  69.3  33.7  88.8  108.2  310.4  الّسكر

  4.5  6.9  15.7  29  24.9  47.3  البطاطا
  4.2  2.3  4.2  1.7  20.1  8.8  القھوة
  9.6  4.1  5.8  2.9  25  11.5  الّشاي

محضرات 
  0.16  0.03  1.9  0.4  4.5  1  األسماك

  0.3  0.8  0.9  1.57  5.4  11.5  الموز

  27.8  38.9  29.7  41.2  140.2  188.8  زیوت الّنبات

  
  اإلدارة العامة للتخطیطألف طن                                    : الكمّیة
)الفالحة وزارة ( ملیون دینار                                   : القیمة
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