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  ـ أهمية موقع الجزائر 1

 
                                                              

  :الخصائص العاّمة 
 :من خالل فحص خريطة تضاريس الجزائر، يمكننا مالحظة ما يلي

 من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي: للتضاريس ـ اتجاه المحاور الرئيسية 1
 )سهول، هضاب، جبال، صحراء (  ـ تباين وتنّوع في أشكال تضاريس السطح 2
إلى جانب الـسهول،    ) األطلس(تمثله السالسل الجبلية المعروفة باسم      ) تلي(ـ نمّيز بين قسم شمالي       3

 .ه الصحراء بمظاهرها التضاريسية المتنّوعةوالهضاب التي تتخللها، وقسم جنوبي شاسع االمتداد، تمثل
 :ـ يمكن أن نتبّين على وجه العموم أربعة أقسام تضاريسية هي

 :وهي على نوعين:  ـ السهول3-1
     أ ـ سهول ساحلية 

وهي سهول منخفضة على الشريط الساحلي للبحر وتمتد شمال السلسلة التلية على شكل طـولي               
 :ومن أهمها

متد من مدينة عين تيموشنت غربا إلى نهر الشلف شرقا، وهـو سـهل حـديث                الذي ي : سهل وهران 
التكوين، يتكّون من تربة خصبة، تجري به وديان سيلية، تفيض في الشتاء وتجف في الـصيف مثـل                  

 .كما تظهر به بعض الشطوط المالحة التي تفّسر الجفاف النسبي للمنطقة. وادي السيق والهبرة
 



 

 التضاريس العامة للجزائر ) 1(الخريطة 
 

يشرف على البحر من الشمال ويحيط به األطلس البليدي         ) جنوب مدينتي البليدة والمدية   : (سهل متيجة 
. كلـم ) 50( كلم بينما يبلغ عرضه حوالي الخمسين        100من الجنوب، امتداده من الشرق إلى الغرب        

ويعّد مـن أغنـى المنـاطق       .  سهل  ذو تربة  فيضية خصبة       وهو. هكتار 200.000تقّدر مساحته ب    
 .الزراعية، وترتفع به الكثافة السكانية ألنّه يعّد الظهير الحيوي لمدينة الجزائر العاصمة

 لسهل متيجة ) 2(                        الخريطة 



 

 
وق أهراس والبحر المتوسط، وهو يشكل حوضـا لمجـرى         يمتد بين السالسل الجبلية لس    :  سهل عنابة 

 .وادي سيبوس
    ب ـ سهول داخلية عالية محصورة بن األقواس الجبلية للسلسلة التلية وهي أعلى مـن الـسهول    

 :م أهمها 500الساحلية إذ يزيد علوها عن 
، وسهل سيدي   م ونحفّ به جبال تلمسان ويجري به نهر تافنة         737سهل تلمسان ويصل ارتفاعها إلى      

 .م583بلعباس الذي يشتهر بالكروم والحبوب ويرتفع إلى علو 
 إلـى  70من ( وهي سلسلة ساحلية موازية للبحر تختلف من حيث االتساع :  األطلس التلي ـ  2- 3

مضيق (وتظهر على شكل سلسلتين يبدأ امتدادهما من        ) م2000 إلى   600من  ( واالرتفاع  )  كلم   150
األقصى، مرورا بالجزائر إلى غاية الـرأس األبـيض بتـونس علـى طـول               بالمغرب  ) جبل طارق 

 . كلم1000
على توضيح تضاريس القسم الشمالي للجزائر من خـالل ثالثـة خـرائط             ) 2(وتساعدنا الوثيقة رقم    

قصد إبراز أشكال التضاريس، وأسماء المرتفعات بشكل أوضح والـتمكّن مـن            ) شرق، وسط، غرب  (
 :ة للمنطقة والتي نبّينها فيما يلياستخالص الخصائص الطبعي

تتشكل السلسلة التلية من مجموعات جبلية متقطّعة، وتبدو منافذها واسعة فـي الغـرب تـسهل                 •
االتصال بين الشمال والجنوب، بينما تظهر ضّيقة في الشرق يكون فيها االتصال عبـر ممـرات                

 .وخوانق ضّيقة مثل خوانق الشفة، واألخضرية، وخراطة

 لل هذه المرتفعات أحواض وسهول هامة تتخ•



 

 .االتجاه العام لمحاور التضاريس من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي •

  تتكون صخور السلسلة االلتوائية من مواد هشّة مثل الشيست، والرمل، والجير، مما يدل على •

 التي ظهرت فيها جبال األلب في حداثتها، فهي تنتمي من حيث البنية الجيولوجية إلى الحركة األلبية•
 أ

• 
 ).الزمن الثالث الجيولوجي (أوربا •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

متثل تضاريس مشال شرق اجلزائر ) 3(اخلريطة  



 

 

ال شرق اجلزائرمتثل تضاريس مش ) 3(اخلريطة  



 

  

 
 

 متثل تضاريس مشال غرب اجلزائر )  2/1( اخلريطة 
 
 

 غرب اجلزائرمتثل تضاريس مشال )  5(اخلريطة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

م ونشاهد أن السلسلة التلية تعـرف ازدواجـا فـي           2000ارتفاعاتها قليلة نسبيا فهي نادرا ما تتجاوز        
 :الوسط والغرب ومن أهم الجبال التي تمثلها، نذكر

 م وهي تتمّيز بطيات مائلة نحو البحر مما سهل          650يو ذات االرتفاعات القليلة      جبال وهران وآرز   -
م، 1071م، وبني شقران، والظهرة 1061م، والتسالة   1843إقامة مينائي آرزيو ووهران جبال تلمسان       

ــضاية  ــدة 1356وال م، وفرن
م 1985م، والونشريس   1432

ــس   ــسلة األطلــ وسلــ
 م،1629البليدي

 جبال جرجرة التي توجد بها      
قمة الال خديجة التي ترتفع إلى    

ــسوها  2308 ــي تك  م، والت
الثلوج لفترة طويلة من السنة،     

 م                          1068م، وإيدوغ 1833ثم جبال البابور 
 مـن  -مجموعة األولى، وتبعد عن البحر فأشهـر جـبالـها  أما المجموعة الثانية التي تقع خلف ال    -

 :-الغرب إلى الشرق 
م، وجبال التيطري،   1985م، والونشريس   1352م، وجبال سعيدة    1834جبال تلمسان التي ترتفع إلى      

 .والبيبان، والجبال النوميدية، وجبال سوق أهراس

للسلسة التليةمنظر من السفح الشمايل   



 

  

 
 –  م 1000(وتعرف المنطقة كذلك بإقليم النجود، ويتراوح ارتفاعها بـين  :   ـ  الهضاب العليا 3-3

ء البيت حيث يشكل األطلس التلي جدارها الشمالي ، واألطلس الصحراوي جدارها وتشبه فنا ) م  1200
الجنوبي، وتعد منطقة ذات تصريف داخلي، حيث تتجه األودية من المرتفعات الشمالية والجنوبية نحو              
المناطق المنخفضة فتتجّمع المياه على شكل بحيرات ال تلبث أن تجفّ في الصيف مخلّفة كميات مـن                 

 .، ومن أجل ذلك سميت بهضبة الشطوط األمالح
 
 

 :ونتبّين من الخريطة أن الهضاب العليا مقّسمة إلى
 كلم، وتتباين   700 الهضاب العليا الغربية، وتمتد من الحدود المغربية إلى شط الحضنة على مسافة              -

ارهـا  أمط).  م عند شط الحضنة    400م عند الحدود المغربية و      1100( ارتفاعاتها من منطقة ألخرى     
ومن أهّم شطوطها، الشط الغربي، والشط الشرقي، وشـط الحـضنة           . قليلة، تقوم عليها الحياة العشبية    

 . من الجنوب) م200(
 الهضاب العليا الشرقية وهي اقل اتساعا، لكنها أكثر رطوبة وتشتهر بزراعة الحبوب، وعلى رأسها               -

 .نوبالقمح الصلب، وتحدها كتلة األوراس، وجبال الحضنة من الج
 : ـ األطلس الصحراوي4- 3

  :إقليم التّل معّرض للزالزل
ثر المناطق تعّرضا للزالزل، بسبب التكوين الحديث للـسالسل             تعتبر المنطقة التلية أك   

، كما تتطابق هذه المنطقة مع خطّ التقـاء الـصفيحة    ) الجيولوجي الثالث  نالزم( الجبلية،  
 .اإلفريقية، والصفيحة األوروبية اآلسيوية، الضاغطتين على منطقة البحر المتوّسط

، 1716زلـزال العاصـمة     (لي للمنطقـة        والمعلومات التاريخية تذكّر بالخطر الزلزا    
، زلـزال المـسيلة     1980،  1954،  1873،  1867، زلزال الشلف    1790زلزال وهران   

  .2003 ، ثّم وبومرداس1985طينة ن، زلزال قس1910



 

  

ويسمى كذلك ألنه يشكل حاجزا جبليا بين التل والصحراء، تكوينه الجيولوجي يعود إلى بداية الـزمن                
 .وتمنح سلسلة األطلس الصحراوي تضاريس أبسط وأكثر انفتاحا من مثيلتها التلية. الثالث الجيولوجي

 :ويبدو األطلس الصحراوي من خالل سلسلتين
 سلة الغربية وانحداراتها من الغرب إلى الشرق، وتمثلها جبالالسل -

 م 1500م،  وأوالد نايل1959م، وعمور 2236  القصور
 السلسلة الشرقية، وتمثلها جبال النمامشة، وكتلة األوراس الشامخة، التي توجد بها أعلى قمة بشمال               -

 )م2328قمة شيلة (الجزائر
طبيعيا يسمح باالنتقال من الشمال إلى الجنوب، وهو المعـروف           علما أنه يوجد بين السلسلتين ممرا       

 .ببوابة الصحراء قرب بسكرة، ويمر به الخط الحديدي الذي يربط بين قسنطينة وتقرت
  : ـ الـصحـراء3-5



 

  

ناتها قديمـة   من مساحة الجزائر تكوي %89وهي عبارة عن هضبة شبه مستوية تترّبع على مساحة 
 .تتكون من صخور نارية مثل الغرانيت والكوارتز، والشيست

 : أقاليم هي) 5(ونميز بها على وجه الخصوص خمسة 
 ). م32-(ونجد به أخفض منطقة في الجزائر ممثلة في شط ملغيغ :  المنخفض الشمالي الشرقي– 1
اء، وتتكّون مـن صـخور      ، وتغطي عّدة مناطق بالصحر    )صحراء الحمادة ( الهضاب الصخرية    – 2

 .جيرية، تظهر على شكل طبقات متوازية، مثل هضبة تادمايت شمال مدينة عين صالح 
 

 



 

  

 السهول الرملية الناعمة، والمعروفة بالعروق، وتمتد على شكل كثبان رملية في مساحات واسعة،              – 3
دن  ورقلة، وحاسي مسعود، وبرج مسعود، والعرق الغربـي     مثل العرق الشرقي الكبير، وتتواجد به م      

 .الكبير، ونجد به مدن المنيعة، وتيميمون، وبني عباس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  السرير أو الرقّ وهو عبارة عن سهول من الرمال الخشنة والحصى– 4

 مثل سهول تانزروفت بالقسم الجنوبي الغربي من الـصحراء إلـى الغـرب مـن مدينـة                  والصخور
 .تامنراست

  كتلة الهوقار، وتحتل الزاوية الجنوبية الشرقية من الصحراء، – 5
 ل بركاني بالهوقار        ترقي من الجنوب الجزائري                   شكل جب

 
 
 
 
 

                                 
 ، تكويناتها بركانية قديمة، التزال فوهات البراكين وقببها بارزة          2 كلم 500.000وتترّبع على مساحة    

 ). م3000(على أشكال جميلة،  ونجد بها أعلى قّمة في الجزائر ممثلة في قّمة تاهات 

 كثبان صحراوية بالعرق الشرقي الكبري 



 

  

 يةاختبر مكتسباتك المعرف
 
 
  ـ   إليك خريطة تضاريس المنطقة الشمالية الشرقية من الجزائر01

  )5 إلى 1( ـ توقيع أسماء المظاهر التضاريسية المرقمة من :    والطلوب
  3(ر رقم                   ـ إبراز الخصائص الطبيعية للمظه
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