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   : مقدمة

 .ٌضم سطح المغرب أشكاال متنوعة من التضارٌس
  فما هً أشكال هذه التضارٌس ؟ و ما هً الموارد السطحٌة التً توفرها لهذا البلد ؟

I. الموارد السطحٌة التً توفرها السالسل الجبلٌة و : 
و هً تتكون من عدة وحدات على . ٌتوفر المغرب على أضخم مجموعة جبلٌة فً المغرب العربً

  :شكل قوس ٌنفتح نحو المحٌط األطلنتً
 مواردها السطحٌة خصائصها اسم السلسلة الجبلٌة

 

  جبال الرٌف

تقع فً أقصى شمال المغرب على طول  -

الساحل المتوسطً من طنجة إلى 

 .ملوٌة

 )هً جبال متوسطة االرتفاع عموما  -

 .( متر 2456أعلى قممها جبل تدغٌن 

تنتهً السلسلة الجبلٌة فً الجنوب  -

بتالل مقدمة الرٌف، أما فً الشمال 

فتشرف على البحر المتوسط بأجراف 

  .تتخللها سهول ضٌقة

  :الغطاء النباتً . أ

تتوفر المناطق الجبلٌة الرطبة على - 

أشجار األرز و )غابات كثٌفة نسبٌا 

  (البلوط األخضر و الصنوبر و العرعار

و توجد غابات أخرى مثل غابة البلوط 

الفلٌنً بالمعمورة و غابة أركان 

و تتعرض الغابات للتدهور . بسوس

 .فتتحول إلى أحراش

 :التربة . ب

 وجود أتربة فقٌرة ضعٌفة السمك

 :المجاري المائٌة . ج

تنبع معظم األنهار و الودٌان المغربٌة 

من جبال األطلس المتوسط و الكبٌر 

  .التً تعد بمثابة خزانات رئٌسٌة للمٌاه

و ٌكون الصبٌب النهري مرتفعا فً 

المجاري التً تنطلق من السفوح 

المواجهة للرٌاح الشمالٌة الغربٌة 

الممطرة، بٌنما ٌكون ضعٌفا فً 

المجاري التً تنبع من السفوح 

 .الجنوبٌة الشرقٌة بسبب قلة األمطار

و تختلف المجاري المائٌة من حٌث نوع 

تصرٌفها، فهناك أنهار دائمة الجرٌان 

تصب مٌاهها فً البحر فٌكون لها 

  .تصرٌف خارجً

و هناك ودٌان و جداول مؤقتة الجرٌان 
تفقد مٌاهها فً الجهات الجافة فٌكون 

 . لها تصرٌف داخلً

السلسلة 
األطلسٌة 

األطلس 
 المتوسط

تمتد هذه السلسلة وسط القسم الشمالً  -

و هً ترتبط فً حدودها . من المغرب

الجنوبٌة مع األطلس الكبٌر، لكنها 

 .تنفصل شماال عن الرٌف بممر تازة

جبل بوناصر  )الجزء الشرقً مرتفع  -

، و الجزء الغربً هضبً (م 3340

م و 1000ٌتراوح ارتفاعه مابٌن 

  .م2000

األطلس 
 الكبٌر

ٌمتد  )ٌعد أضخم سلسلة فً المغرب  -

 كلم من المحٌط 750على مسافة 

، و ٌفصل (األطلنتً إلى شرق البالد 

 .بٌن شماله و جنوبه

سلسلة شدٌدة االرتفاع فً المناطق  -

، و (م 4165جبل توبقال  )الوسطى 

قلٌلة االرتفاع فً األطراف الشرقٌة و 

 .الغربٌة

 احتواءها على عدد من الفجاج ٌجعلها سهلة 
 .االختراق

األطلس 

 الصغٌر

 

تمتد جنوب األطلس الكبٌر موازٌة، و  -

تتصل به عن طرٌق جبل بركانً ٌدعى 

 .(م3304 )جبل سٌروا األعلى قمة 

ٌتألف من قسم غربً ارتفاعه نسبً، و قسم 
 .شرقً أقل ارتفاعا، و ٌفصل بٌنهما نهر درعة

 
II. ما توفره من موارد سطحٌةو الهضاب السهول و  : 

رشيد لعتيك : األستاذ 

 الثانوية اإلعدادية اإلهام علي



 المجموعةاسم 
  الهضبٌة والسهلٌة 

  مواردها السطحٌة  خصائصها

سهول و هضاب 
المغرب الشمالً 

المغرب  )الغربً 
 (األطلنتً 

 

تنقسم إلى ثالث وحدات تنتظم بصورة موازٌة 
 :للمحٌط األطلنتً، و هً 

 )سهول ساحلٌة غربٌة تطل على المحٌط األطلنتً  -
 ؛(سهل الغرب، سهل الشاوٌة، سهل دكالة عبدة 

هضبة ساٌس، الهضبة الوسطى،  )هضاب داخلٌة  -
هضبة الفوسفاط، هضبة الرحامنة، هضبة الشٌاضمة 

 ؛(حاحا 
سهالن داخلٌان ٌقعان عند قدم جبال األطلس  -

  .المتوسط و الكبٌر، و هما سهال تادلة و الحوز

  :الغطاء النباتً . أ
تشغلها الغابات فً بعض  -

 .الجهات
  :التربة . ب
تتوفر على تربات متنوعة - 

التٌرس و  )متفاوتة الخصوبة 
 .(الحمري 

 :الموارد المائٌة. ج
تخترقها أنهار متعددة دائمة - 

 .الجرٌان

سهول و هضاب 
 المغرب الشرقً

الهضاب  و حوض ملوٌةتكون من وحدتٌن كبٌرتٌن هما 
  :العلٌا

ٌنتهً حوض ملوٌة فً الشمال بسهول صغٌرة تفصل - 
 التً مرتفعات بنً ٌزناسنبٌنها بعض المرتفعات، مثل 

 .سهل أنجاد و سهل طرٌفةتفصل بٌن 
تقع الهضاب العلٌا شرق منخفض ملوٌة، فهً تتمٌز - 

 1000بغلبة طابع االستواء و ارتفاعها الذي ٌزٌد عن 
 .متر

 

  :الغطاء النباتً . أ
غطاء نباتً ضعٌف ٌعكس  -

انتشار سهوب  )طابع الجفاف 
الحلفاء و الشٌح والدوم 

 . ( و الصبار 
  :التربة . ب
 تربة فقٌرة - 
 :الموارد المائٌة. ج
جرٌان مائً ضعٌف، باستثناء - 

 .نهر ملوٌة الدائم الجرٌان

سهول و هضاب 
 المغرب الجنوبً

 

تتكون سهول المغرب الجنوبً من مجموعتٌن  
 :سهلٌتٌن و منخفض 

مجموعة أولى ساحلٌة تضم سهل سوس و السهل - 
 .وٌرةڭالجنوبً الممتد من طرفاٌة إلى ل

مجموعة ثانٌة تقع فً الداخل جنوب األطلس الكبٌر، - 
 .مثل سهل دادس و سهل تافٌاللت

منخفض ٌقع جنوب األطلس الصغٌر الذي ٌحتل وسطه - 
وادي درعة، و تتخلله بعض األعراف الجبلٌة من أهمها 

 .أعراف جبل بانً و جبل واركٌزٌز
أما هضاب جنوب المغرب فهً تنتمً لألشكال  

الحمادات، سطوح الرق،  )التضارٌسٌة الصحراوٌة 
  .(العروق 

  :الغطاء النباتً . أ
غطاء نباتً هزٌل جدا، و  -

تنعدم النباتات تقرٌبا فً 
 .المناطق الصحراوٌة

  :التربة . ب
 تربة فقٌرة مالحة أو رملٌة - 
 : الموارد المائٌة. ج
  .جرٌان مائً موسمً- 
 

  استنتاج

 تتخذ و تنتظم بشكل ٌجعل السالسل الجبلٌة تنتصب فً القسم الشمالً، تتنوع تضارٌس المغرب و

 و المغرب الشرقً ومظهر حاجز ٌفصل بٌن المغرب الشمالً الغربً المنفتح على الرٌاح الممطرة، 

  .الجنوبً الخاضعٌن للتأثٌرات الصحراوٌة

    :خاتمـة
 . تعدد ثرواته السطحٌة وثراء موارده الباطنٌةفًتنوع الخصائص الطبٌعٌة بالمغرب ٌساهم 

 
 

: مفاهٌم و مصطلحات 
  . هو كمٌة المٌاه التً تجري فً مكان معٌن من النهر، و ٌحسب باألمتار المكعبة :الصبٌب النهري -
 . العرق– الرق – الطاقة الكهرومائٌة – الحمري – التٌرس – األحراش – المغرب األطلنتً –الفج  -

 


