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 ....................  ...........................................................................:االسم و الّلقب 

  
الحافلة بالمدن نظمت مدرستنا رحلة استطالعّية الى تونس العاصمة أثناء مرور : 1السند 

تبيّنا أنا و أصدقائي تفاوت آثافة المدن واستغربنا من شّدة الّزحام و آثرة . انطالقا من صفاقس

  . الحرآّية في اقليم تونس بالذات

    :ات في المدن التونسّية تتفاوت الآثاف: 1-1التعليمة 

 ألّون بالبّني المناطق ذات الآثافة السّآانية العالية  •

 باألحمر المناطق ذات الآثافة السّآانية المتوّسطة •

  باألصفر المناطق ذات الآثافة السّآانية الضعيفة  •

  أنجز مفتاح الخريطة :2-1 التعليمة

  .فاوتأفّسر العوامل التي تؤدي الى هذا الت: 3-1 التعليمة

 ………………………………………………………………تتمّثل في ………………………………عوامل •

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 …………………………………………………………………تتمّثل في ……………………………عوامل  •

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 …………………………………………………………………تتمّثل في ……………………………عوامل  •

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  آّمل بما يناسب  أ:4-1التعليمة 

  ……………………………………يتوّزع سآان البالد التونسّية بصفة 

  .بارتفاع عدد سآانھا…………………………حسب األقاليم حيث تتمّيز أقاليم 

  ……………………………………………………… ………………………………………وأّما أقّل األقاليم سّآانا فھ
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  فّسر لنا المعّلم أن الھجرة الداخلّية تساهم في تفاوت الآثافات السّآانية : 2السند 

  أحّدد اتجاهات األدفاق الھجرّية على الخريطة : 1-2التعليمة    

  أذآر ثالث واليات طاردة للسّآان و ثالث جاذبة للسّآان  : 2-2التعليمة 

 جاذبةواليات  واليات طاردة

  

  

  
 

  لآل من الھجرة الداخلّية و الخارجّية انعآاسات  -ج

  أربط بما يناسب : 3-2التعليمة 

 البناء الفوضوي -  هجرة األدمغة -

 توّسع الفضاء الحضري -  عائدات من العملة الصعبة -

 ارتفاع نسبة التحضير  -  نقص اليد العاملة من البالد -

  

  ھجرة التونسيين الى الخارج انعآاسات ايجابّية و سلبّية ل: 3السند 

  أحّرر فقرة أذآر بعضھا :1- 3التعليمة

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………................................................................... 
  

تتمّيز الترآيبة :"  تحول معلمنا الى موضوع الترآيبة السّآانية فتدّخل أحمد قائال :4السند 

الفئة رانّية للسآان ببالدنا بتراجع نسبة الشيوخ و تزايد نسبة الشباب مما يرفع في نسبة مالع

  المنتجة 

  أصلح الخطأ في مداخلة أحمد :1-4التعليمة 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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الھجرة
 الداخلّية

الھجرة
 الخارجّية
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   يستلزم ارتفاع عدد سآان البالد تزايد في االنتاج الفالحي حتى يتحقق األمن الغذائي :5السند 

  حسب رأيك هل تعاني البالد التونسّية من تبعّية غذائّية :1-5عليمة الت

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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