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 اأَلْرِضَُُشْكُل

وَعةُِالَُُْكَواِكبُُِإِْحدَىُاألَْرضُ  :ُدَْوَرتَانَُُِولََهاُالشَّْمِسيَّةَُُِمْجم 

فَْلَطح َُُشْكلُ ُذَاتُ َُواألَْرضُ َُسنَِويَّة ،َُودَْوَرة ُُيَْوِميَّة ُُدَْوَرة ُ ُم 

ُُِب ْعدَْيَهاَُساِويتََُُعدَمُُِبِدَِليلُِ ِ،ُالق ْطبِي  ُْرِضَُوِلْلََُُوااِلْستَِوائِي 

ط وطُِالُُِْمنَُُْشبََكة ُ ط وطُ ُخ  وِديَّة ُُخ  ط وطُ ُت َسمَّىَُعم  ُالطُّولُُِخ 

ىَُودََوائِرُ ُشِرينِيتُِغَُُِخطُ َُونِْصف َها ُعَْرِضُالُُْدََوائِرُ ُت َسمَّ

 ْستَِواِ. ااْلُُِدَائَِرة ُُأ ف ِقيًّاَُهاَونِْصف ُ

 اخلَرِيَطةُل

َصغَّرُ َُرْسمُ  ،ُبِنِْسبَةُ ُم  عَيَّنَة  َُُك َرةَُالُُْي َمث ِلُ ُم  ْز.ُ ُأَوُُْْرِضيَّةَُاأْل ُج 

ْستَوُ َُسْطح َُُعلَىُِمْنَها ُفِيُتَتََمثَّلُ ُأََساِسيَّاتُ َُولََهاُم  ُ،ع ْنَوانالُْ:

اُ،ِمْقيَاسالُُْ،ِمْفتَاحالُُْ،ت َِجاهااْلُِ ْستَْعِملَُُنُ ِكُ ي مَُُِممَّ  تَْوِظيِفَها ُِمنَُهام 

ُاأَلْرِضيَّةُُِاْلكلَرةَُُِسْطحُُِعََلَُُواليَابَِسةُُِالَْماءُُِتَْوِزيعُل

اتُِالُُِْمنََُُعدَدُ ُِمنُُْيَتَأَلَّفُ ُيَابِسُ الُْ ة ُ:َُوِهيَُُقَارَّ وبَُّأَوُقَارَّ ُيَاَوآسُُْار 

ُِمنََُُعدَدُ ُِمنَُما.ُ الَُُْويَتَأَلَّفُ ُيَا،َوأ وقيَان وسَُوأَْمِريَكاُيَاَواِْفِريقُْ

ِحيَطاتَُِوالُُْبَِحارُِالُْ ِحيطَُِكالُُْم  دُِالُُْم  تََجم ِ ُُِم  ِ،َوالُُْالشََّماِلي  َُجن وبِي 

ََُُهاِدي،الُُْ،ِهْنِديُ الُْ   ْطلَِسياأْل

ُالَْعالَمُُِِفُُالَْجَزائِرَُُِمْوِقعُل

َُوِمنََُُجن وبُِالُُْإِلَىُالشََّمالُُِِمنَُكبِيرُ ُاِْمتِدَادُُِذَاتُ َُجَزائِرُ الُْ

رُُُّ،مَُعَالَُالُُِْرينِيتشغَُُِخطََُُّويَتََوسَّطُ ُغَْربُِالُُْإِلَىُالشَّْرقُِ ُيَم 

ُِالُُْغَْربُِالُُْفِيُمانُِغَُتَُسُْمُ ُبَِمِدينَةُِ َُجَزائِِري  َُعلَىَُجَزائِرُ الَُُْوت ِطلُُّ 

َُُبَْحرُِالُْ طُِالُُْْبيَِ ُاأْل تََوس ِ  كم. 1200ُه ُط ول َُُساِحِلي  ُُبَِشِريطُ ُم 

 الَْعَرِِب:ُالَْمْغرِِبُُِفُُالَْجَزائِرَُُِمْوِقعُل

َُُْكبَرُ أََُُجَزائِرُ الُْ د ود َُُولََهاُِمَساَحة ُُةُِيَُّبُِارُِغَُمَُالُُْْقَطارُِاأْل َُمعَُُح 

 َجِميِعَها 

 ِافْرِيْقيَا:ُِفُُالَْجَزائِرَُُِمْوِقعُل

ابَة َُُجَزائِرُ الُْ ةُِالُُْبَوَّ َُُبَْحرُِالَُُْعلَىَُونَافِذَت َهاُْفِريِقيَّةُِااْلُُِقَارَّ ُْبيَِ ُاأْل

طُِالُْ تََوس ِ اَحت َهاُِمسَُُتَْبل غُ ُاِْفِريِقيَّةُ ُدَْولَةُ ُأَْكبَرُ َُوِهيَُُ،م 

كم 2.381.741
2
د ودُِالُُْفِيَُجَزائِرُ الَُُْوتَْشتَِركُ ُ ُد َولُ َُسْبعَُُِمعَُُح 

ةُُِع ْمقُُِفِيَُجن وب اَُوتَتََوغَّلُ ُ،كم 6342ُبِط ولُُِاِْفِريِقيَّةُ  ُالقَارَّ

ُااِلْفِريِقيَِّة 

نْتَِماءُل :ُُاْْلِ  الَْمغَاِرِِبّ

َُحَواِجزُِالَُُْوِغيَابُ ُ،عََربِيُ الَُُْمْغِربُِالُُْإِلَىُتَْنتَِميَُجَزائِرُ الُْ

زَُُعََربِيُ الَُُْمْغِربُِالُُْد َولُُِبَْينَُُالطَّبِيِعيَّةُِ ُبَْينَُُالتََّواص لََُُعزَّ

ُالشُّع وبُِ ْغَرافِيالَُُْوِللَمْوقِعُِ  ُتَْعِزيزُُِفِيَُساِسيأَُُع ْنص رُج 

َوابِطُِ َُرائِدَة ُُدَْولَة َُُجَزائِرُ الُْوُ،عََربِيالَُُْمْغِربُِالُُْش ع وبُُِبَْينَُُالرَّ

ِ الُُْااِلت َِحادُُِتَأِْسيِسُُفِي  َمْغِربِي 

نْتَِماءُل :ُُاْْلِ  ْلاِْفْرِيِقيُّ

 يَِلي:َُماَُجَزائِرِللُُْْفِريِقياْلُُِْنتَِما.ُِاْلَُُِظاِهرُِمَُُِمن

 ةَُُِشَمالُُِفِيَُمْوقِع َها ابَة ُُ،ااِلْفِريِقيَّةُُِالقَارَّ ةُِالُُْبَوَّ  الشََّماِل ُِمنَُُقَارَّ

 ُ وفِهَُُتََشاب ه وفَُُِمعَُُالطَّبِيِعيَّةُاظ ر  ةُِالُُْظ ر  ابِعُُِِسيَادَة ُ)ُقَارَّ
ُالطَّ

 )ِ ْحَراِوي   الصَّ

 َؤسََّساتُِالُُْفِيُع ْضِويَّت َها يَاِسيَّة ُ)ُْفِريِقيَّةُِااْلُُِم  ُااِلْقتَِصاِديَّة ُُ،الس ِ

يَاِضيَّة    (و  الر ِ

 َساَهَمت َها ةُِِللَُُْمِصيِريَّةُِالُُْقََضايَاالُُْك ل ُُِفِيُالفَعَّالَة ُُم  ُِكفَاحُ الُْ)ُقَارَّ

 )  التَّْحِريِريُّ

 َها َّْنِميَُُّالتََّواص لَُُِمَشاِريعُُِِلك ل ُُِدَْعم  ُْحدَةُِوُِالَُُْطِريقُ )ُةَُِوالت

 ْفِريِقيَِّة( ااْلُِ

:ُُاِْلنْتَِماءُل ِطيُّ تََوسِّ  الْمل

طُِالُُْاألَْبيَِ ُُبَْحرُِِللَُُْجَزائِرُِالُُْاِْنتَِما.َُُِمَظاِهرَُُإِنَُّ تََوس ِ  يَِلي:َُماُم 

 ق وع َها فَّةُُِفِيُو  َُُبَْحرُِِللُُْغَْربِيَّةُِالَُُْجن وبِيَّةُِالُُْالض ِ ِط الُُْْبيَِ ُاأْل تََوس ِ  م 

  ُُّرُ ُالتَّأْثِير َُُبَْحرُِالُُْد ولُُِبَْينََُُحَضاِريُُّالَُُْوالتَّأَث طُِالُُْْبيَِ ُاأْل تََوس ِ   م 

 ُ نُ َُشَراَكةُ ُإِقَاَمة ِطيَِّة الُُْالدَُّولُُِبَْينََُُمَصاِلحُِالَُُْوتَبَاد لَُُِوتَعَاو  تََوس ِ  م 

 ُ نَاِخيَّةُِالُْ)ُالطَّبِيِعيَّةَُُِمَظاِهرُِالُُْفِيُالتََّشاب ه ُبَْينَُ(ُةيَُّيسُِارُِضَُالتَُّوَُُم 

َطِة الُُْالدَُّولُِ تََوس ِ  م 

:ُُاِْلنْتَِماءُل  الَْعَرِِبُّ

ُِالُُْْنتَِما.ُِااْلَُُِظاِهرُِمَُُِمن  يَِلي:َُماَُجَزائِرُِِللُُْعََربِي 

 ق وع َها ُِالُُِْقْسمُِالُُْفِيُو  ُأَْكبَرُ َُوِهيَُُعََربِيُ الَُُْوَطنُِالُُِْمنَُُغَْربِي 

 ِمَساَحة  ُالدَُّولُِ

  َُوابِطُُِتَْمتِينُُِإِلَىُأَدَّىُالطَّبِيِعيَّةَُُِحَواِجزُِالُُِْغيَاب َُمعَُُالرَّ

  َعََربِيُ الَُُْوَطنُِالُْ

 َُْرة ُالُُْع ْضِويَّة ُال بَك ِ ُدَِليلُ ُعََربِيَّةُِالُُْالدَُّولَُُِجاِمعَةُُِفِيُفَعَّالَة َُوالُُْم 

اِسخُُِالشُّع ورَُُِعلَى  ْنتَِماِ. اْلُُِِلَهذَاُالرَّ

 ْختَلَفُُِالدَّائِمُ ُتَبَن ِيَها ةُُِقََضايَاُِلم  ُاْلعََربِيَِّة ُاأْل مَّ

 

 

ُ

َُمُل ُخَُّل ُلُِوَُّاأْلَُُلُِْصُفَُالُُْصل
تََوىُُُُُُُُُُُُُُُُاجللْغَرافْيَا:ُالَْماّدة ُاالرَُّ:ُاملسل  ايئدَُتُِبُْاُِِبَعةل
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