
 

 

 

 عنٓ خٕف اميجال امّريفي امّشاسع تحتّه اميدن ىساحات ىحدِدة 

  (امبناءات  )             امّنيط اميعياري 

 .             يغنب عنيُ امبناء امعيّدي في ىركز اميدينة 

 .أّىا أطراف اميدينة فتنتشر فيَا اميساكن امفردية قنينة أرتفاع 

 : تعريف اميشَد امحضري 

 :اميشَد امحضري ٍّ صّرة ميجال ٍيأٌ اإلنسان ِنّظيُ ، ِىن أبرز عناصرٌ 

 .  ارتفاع اميباني ِاىتداد اميدينة ِامكحافة امّسكانية 

    

 

  غرب– شرق – جنّب –شيال : اميّقع 

– ىّضع حصين أِ دفاعي – ىّضع بحيرتين – ىّضع ىصب ِاد –ىّضع خنيج : اميّضع 
 . اميياٌ امحارة – امتضاريس – امغطاء امنباتي –ىّضع سَني 

 : أسباب اختيار اميّضع 

 خنيج إلقاىة ىّان – بُ عيّن حارة مٕستحياو –ىّضع حصين 

 .ىّضع جندِبة عنٓ ضفاف ِادي ىجردة : ىحٕ 

 

 

 

 

 المشهد الحضرد اللحّل دد

دموضعد الهينةدوموقعشا



 

 

 

 .تخطيط امبناءات ِشبكة امطرقات امتي تتخّننَا تيّحه تصييً اميدينة 

 :أنّاع امّتصاىيً 

تكّن اميدن أِ األحياء  في شكه رقعة شطرنج تقّسيَا شّارع ِأنَج : تصييً شطرنجي  (1
 .ىستقيية ِىتعاىدة 

 .تتراصف ضينُ اميباني عنٓ طّل شارع رئيسي : تصييً خّطي  (2

ن ىن أنَج غير ىستقيية ضّيقة ِىنعرجة : تصييً غير ٍندسي  (3 ّّ  .يتك

تنطنق امشّارع ىن ىركز اميدينة  في شكه شعاعي ِتتقاطع في : تصييً شعاعي دائري  (4
 .شّارع دائرية 

ن اميدينة ىن أحزىة ىن أحياء تحيط باميركز ِيكّن تصيييا شعاعي دائري ّّ  .    تتك
 .مكّه ىدينة تصييً خاص بَا يبّين تّّسعَا ِىا شَدتُ ىن تغييرات 

.(تعنيً ٖ صحة ٖ نقه ٖ إدارة  )أنشطة خدىات :  تتركّز في اميدينة أنّاع ىن األنشطة   
 .تكحر األنشطة اإلدارية ِامتجارية في ىركز اميدينة 

 .ِفي األحياء امعتيقة  تتركّز األنشطة امّتجارية ِامحرفية 
 .أّىا في امّضّاحي فتتّّطن األنشطة امّصناعية 

 
 

 
 

.      تقع ىدينة تّنس في امجَة امشيامية منبٕد امتّنسية عنٓ ساحه امبحر اميتّسط   

 كً 50تنتيي تّنس امكبرْ إمٓ إقنيً تّنس ييتد ىن امشيال إمٓ امجنّب عنٓ ىساحة 
 . كً 40ِىن امشرق إمٓ امغرب حّامي 

 .تتيّضع ىدينة تّنس عنٓ ربّات ضيقة ىن بحيرة تّنس ِسبخة امسيجّىي : اميّضع 

دتصليمد الهينة
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ن ىدينة تّنس ىن قسيين  ّّ  :تتك

 .ٖ اميدينة امعتيقة ِ ٍي أقدو جزء ىن اميدينة تتيّيز بأنشطتَا امّتقنيدية 

 .تتييز  بنشاطَا امبنكي ِامتجاري : ٖ اميدينة امعصرية 

 . أحياء ىجيّعة         تّنس ىحه كّه اميدن تتيّحه في

تختنف  تصاىيً أحياء ىدينة تّنس امكبرْ فأحياء اميدينة امعتيقة مَا تصييً غير 
ٍندسي ِذمك ٔكتظاظ امبنايات ِتٕصقَا ِتيحّرٍا حّل اميسجد كيا أّنَا ٔ تّتبع 

ىخّططات عيرانية ىنّظية ِ أّىا األحياء امعصرية فنَا تصييً شطرنجي ىنّظً اميعيار 
 .ِاألنَج ِكيا تتيّيز امبناءات بطابعَا األفقي 

 

 

نظرا مألٍّيية امبامغة ميدينة تّنس باعتبارٍا عاصية امجيَّرية امتّنسية ِامتي 
تستقطب عددا ٍاىا ىن امّافدين ِامنازحين نحٍّا فقد تعّددت فيَا األنشطة ِاختنفت 

 :ِىن أٍّيَا نذكر 
   تظّيَا األسّاق امعتيقة ىحه سّق امّدّباغين،  سّق امّنّحاسين ، : األنشطة امحرفية

 .سّق امّشّاشين 

  اميسرح ، امغناء ، امّرسً ، امّنحت ِامّشعر : األنشطة امّحقافية. 

  األنشطة أقتصادية ٍِي ىتيّحنة في امّشركات ِاميصانع ِاميعاىه ِاميّاني
 .امّتجارّية ِاألسّاق اميركزية 

  تتيّحه في امجيعّيات ذات امّطابع أجتياعي ِتسعٓ إمٓ : األنشطة أجتياعية
 .ىساعدة امّدِمة في امقياو بامّتغطية أجتياعية 

 .     باإلضافة إمٓ امجيعيات تتركّز بامعاصية دِر اميسّنين ِدِر األيتاو 
 

دتصليمد الهينة:تونسد اعاالةدد

د ألنمطةدو اوظائف:تونسد اعاالةدد



 

 

  

 

ِقد شَدت تّّسعا " امشان " تقع ىدينة باريس في شيال امبٕد امفرنسية ِيشّقَا نَر 
عيرانيا ٍائٕ عنٓ امجَتين امّشيامية ِامجنّبية ٍِي تتيّتع بإشعاع تاريخي مكحرة  

ِإشعاع جقافي باعتبارٍا عاصية اميّضة ِامفن " امنّفر "اميتاحف فيَا ىحه ىتحف 
امشان اينيزي " ِىن أًٍ شّارعَا  " اميّنيسكّ"ِاإلبداع ٍِي ىركز امتعنيً ِامبحخ ٍِي 

ِىن أًٍ ىعاميَا برج إيفيه ِجاىعة امسربّن ، اميكتبة امّطنية ، قّس امّنصر ، األِبيرا " 
. 
  
 
 
 
 

مية اميّّجَة  ِّ دٍا باميّاد األ ِّ تّّفر األرياف ىا تحتاج إميُ  اميدن ىن إنتاج غذائي كيا تز
 .منّصناعة ِامحرف كامّرىه ، امّطين ، أسينت امخاو ،ِامقطن ِامصّف ِامجند 

.        يّّفر امّريف احتجاجات اميدينة ىن اميد امعاىنة متشغيه اميعاىه ِاميصانع   
يعتبر امّريف فضاء امّترفيُ ِامّتنّزٌ ِأستراحة ِكذمك تّّفر  ىنتجعات يقصدٍا أٍه 

اميدينة بيا تّفرٌ اميحّطات أستشفائية ىن خدىات صحّية ِعٕجّية ىن خٕل امعيّن 
 .امّطبيعية 

د اميدن باميياٌ امّصامحة منّشرب  ِّ .          األرياف ٍي عبارة ىن خّزانات تز
 
 
 
 
 

د الوقعد اتصليمدو ألنمطة:د اايسدد

د الهينةدف دحاجةدإاىد اضيف



 

 

 

 

د اميدينة امّريف بيا تحتاجُ ىن تجَيزات ِ آٔت فٕحية   ِّ جّرار شاحنة ، آمة  )تز
 .ِامبذِر امييتازة  (حاصدة 

امريف في حاجة إمٓ اميّاد اميصّنعة في اميدن ىحه ىنتجات امعجين امغذائي 
.ِاميّاد امينزمية ِاألجاث امخشبي ِاألسيدة ِاألغطية امّصّفية ِاميٕبس ِاألحذية   

 (ىحه استخراج امّجائق  )امريف في حاجة إمٓ اميدينة امتي تّفر امخدىات اإلدارية 
.ِامخدىات اميامية ِامبنكية ِامخدىات امصحية امعٕج ِ إجراء امفحّصات امطبية   

تساًٍ اميدينة في تطّير امريف ِتنييتُ ِذمك عبر تحديخ ِسائه اإلنتاج امفٕحي 
 .كيا تدخه في تعبيد امطرقات ِامتنّير ضين خطط تنيّية 

كيا تساًٍ ىن اميدن في امنَّض بامحياة أجتياعية مسكان األرياف ىحه بعخ 
 .ىركز ميحّ األىية ِامقياو بحيٕت صحية تّعّية 

  

د اضيفدف دحاجةدإاىد الهينة


