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کتاب های درسی متعلق به وزارت معارف بوده 
خرید و فروش آن در بازار جداً ممنوع است. با 

متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد.
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وزارت معارف 
معينيت انکشاف نصاب تعليمي

 و تربيۀ معلم
رياست عمومي انکشاف نصاب 
تعليمی و تأليف کتب درسی

moe.curriculum@gmail.com
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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سولې کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځليږي
 په ســـينــه کې د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

سرود ملی
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جغرافيه
صنف نهم

وزارت معارف 
معينيت انکشاف نصاب تعليمي و تربيۀ معلم

رياست عمومي انکشاف نصاب تعليمی و 
تأليف کتب درسی
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- پوهنمل دکتور اندوس  رحمت  ځواکمن 
- معاون مؤلف رحمن عنايت

- معاون سرمؤلف سامعه واعظ

پوهاند غالم جيالني عارض 
پوهنمل دکتور اندوس  رحمت  ځواکمن 

ایدیت زبانی:
- پوهندوی داکتر سيد اکرام الدين حصاريان

مؤلفان:

ایدیت مسلکي:

کميتۀ دینی، سياسی و فرهنگی:
-  مولوی عبدالصبور عربی 

- دکتور محمد يوسف نيازی
- حبيب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در رياست انکشاف نصاب تعليمی.

کميتۀ  نظارت:
-  دکتور اسداهلل محقق معين انکشاف نصاب تعليمی و تربيۀ معلم.

- دکتور شير علی ظريفی مسؤول پروژۀ انکشاف نصاب تعليمی.
- دکتور محمد يوسف نيازی سرپرست رياست عمومی انکشاف نصاب تعليمی و تأليف  

کتب درسی

طرح و دیزاین: حميد اهلل غفاری
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

پيام وزیر معارف
سپاس بی کران آفريدگاری را که انسان را در احسن تقويم آفريد و او را قدرت بيان بخشيد و به زيور علم و 
انديشه آراست و درود بی پايان بر پيامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی- صلی اهلل عليه وسلم- که معلم 

بزرگ انسانيت است و پيام آور رحمت و هدايت و روشنايی. 
تعليم و تربيت نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعليم و تربيت به 

فعليت رساندن نيروهای بالقوۀ انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است. 
و  تحوالت  با  هم گام  که  می شود  محسوب  تربيت  و  تعليم  فرايند  در  مهم  ارکان  از  يکی  درسی  کتاب 
و  ظرفيت  دارای  بايد  و  می گردد  تأليف  و  تهيه  جامعه  نيازمندی های  با  مطابق  و  نوين  علمی  پيشرفت های 
ظرافتی باشد که بتواند آموزه های دينی و اخالقی را توأم با فرآورده های علوم جديد با روش های نوين به 

شاگردان منتقل کند. 
کتابی که اکنون در اختيار شما قرار دارد، بر اساس همين ويژه گی ها تهيه و تأليف شده است. سعی وزارت 
معارف همواره براين بوده که نصاب تعليمی و کتب درسی معارف کشور، متکی بر مبانی تعليم و تربيت 
دانش  استعدادهای  بوده،  نوين  تربيتی  و روش های  علمی  معيارهای  با  مطابق  ملی،  و حفظ هويت  اسالمی 
آموزان را در همه زمينه های اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر، ابتکار و حس جستجوگری را 
در آن ها تقويت بخشد. ترويج فرهنگ گفتگو و رواداری، تقويت حس وطن دوستی، مهربانی، گذشت و 

همبسته گی از خواست های ديگر وزارت معارف است که بايد در کتب درسی متبلور باشد.
کتاب های درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمی تواند اهداف مورد نظر را برآورده سازد. معلم يکی 
از ارکان مهم تعليم و تربيت و مجری برنامه های آموزشی و تربيتی است. از معلمان و آموزگاران خوب، 
متعهد و دلسوز کشورم که ستيزه با سياهی و نادانی را پيشۀ خود ساخته اند، صميمانه آرزومندم که با تطبيق 
دقيق و مخلصانۀ نصاب تعليمی، کودکان و جوانان ميهن را به سوی فتح قله های رفيع دانش، اخالق و معنويت 

رهنمون گردند.
کاميابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غير ممکن است. ازين رو از همه اقشار و افراد ملت 
شريف افغانستان، به خصوص از خانواده ها و اوليای محترم شاگردان خواهشمندم که از هيچ گونه همکاری 
در جهت تحقق اهداف معارف دريغ نورزند. همچنان از همه نويسنده گان، دانشمندان، متخصصان تعليم و 
تربيت و اوليای محترم شاگردان تقاضا می شود که با ارائۀ نظريات و پيشنهادات سالم و نقدهای سازندۀ خود 

وزارت معارف را در بهبود هر چه بيشتر کتاب های درسی همکاری نمايند.
الزم می دانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهيه، تأليف، طبع و 

توزيع اين کتاب زحمت کشيده اند و از همه نهادهای ملی و بينالمللی که در زمينۀ چاپ و توزيع کتب 
درسی همکاری نموده اند، قدردانی و تشکر نمايم. 

در اخير از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پايان خود، ما را در تحقق آرمان های مقدس معارف ياری 
رساند. إنه سميع قريب مجيب.

دکتور اسداهلل حنيف بلخی
وزیر معارف
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درنقشهبراعظمافریقارامشاهدهمینمائید.
در این فصل می خوانیم:
• موقعیتوحدوداربعه

• جغرافیایطبیعی
-کوهها
-دریاها

-جهیلها
-بحیرهها
-خلیجها
-اقلیم

•جغرافیایسیاسی
• جغرافیایبشری

فصل اول        

افریقا

موقعیتافریقادرنقشهجهان

بحیره
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• جغرافیایاقتصادی
•  جغرافیایمواصالتی

شاگردان عزیز به اهداف علمی ذیل در این فصل نایل آیند:
•آشنایيباموقعیتجغرافیاییقارۀافریقا
•آشنایيبامهمترینکوههادرقارۀافریقا

•آشنایيبامهمتریندریاها،جهیلهاوبحیرههایافریقا
•آشنایيباجغرافیایسیاسیقارۀافریقا
•آشنایيباجغرافیایبشریقارۀافریقا

•آشنایيباجغرافیایاقتصادی)زراعتومالداری،معادن،صنعتوتجارت(قارۀافریقا
•آشنایيباجغرافیایمواصالتيقارۀافریقا

شاگردان عزیز می توانند:
مهارتهایذیلرادراینفصلکسبوبیاموزند:

•موقعیتجغرافیاییقارۀافریقاراروينقشهتعییننمایند.
•موقعیتجغرافیاییممالکافریقاییراروینقشهنشاندهند.

•ترکیبقومیواجتماعینفوسقارۀافریقارابیانکنند.
•وضعیتاقتصادیقارۀافریقارابیانکنند.

اهداف عمومی فصل
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آیامیدانیدکهنژادسیاهپوستبیشتردرکدامقارهجهانزندهگیمیکنند؟

بهشكلباالنگاهکنید.قارۀافریقادرجنوببراعظماروپاوغرببراعظمآسیا،بینبحرهند،
اقیانوساطلس)اتالنتیک(وبحیرۀمدیترانه،میان36درجهعرضالبلدشمالی،34درجهعرضالبلد
در که است شده واقع شرقی البلد طول درجه 53 و غربی البلد طول درجه 18 میان جنوبی،
حدودبیشازیکپنجمکلمساحتجهانرادربرمیگیرد،حالآنکهتماممساحتزمینرا
)خشكهوآبهایرویزمین(510.100.000کیلومترمربعتخمیننمودهاند.ازاینساحه،حدود
یکسومآنیعنی148.6میلیونکیلومترمربعراخشكهوحدود361.5میلیونکیلومترمربعراآب

تشكیلمیدهد.
قارۀافریقاازلحاظمساحتبعدازآسیاوامریكابهدرجۀسومقرارداردکهمساحتآن30
نفر میلیارد 1.25 از بیش میالدی 2017 سال در افریقا براعظم نفوس است. کیلومترمربع میلیون

میرسید.
-موقعیتبراعظمافریقارادرروینقشهنشاندادهوحدوداربعۀآنرابیانکنید.

به ازجنوب بحیرۀسرخ و هند اقیانوس به ازشرق مدیترانه بحیرۀ به ازشمال افریقا براعظم 
آبهایمشترکاقیانوساطلس)اتالنتیک(وبحرهندمحدوداست.بهطرفغربآناقیانوس
اطلسموقعیتدارد.حفرکانالسویزایجادارتباطآبیمیانبحیرۀمدیترانهوبحیرۀسرخرابهوجود



موقعیت و حدود اربعه                                 


درساول

موقعیتقارۀافریقا

آسیا

افریقا

امریكاشمالی

امریكاجنوبی

آسترالیا

انتارکتیكا

ک
النتی

رات
بح

رام
رآ

بح

بحرهند

اروپا
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آوردهاست.براعظمافریقاازچهارطرفتوسطاقیانوسهاوبحیرههامحصورشدهوبهصورت
یکجزیرهدرآمدهاست.

اینقارهازناحیۀشمالغربیتوسطآبنای
باریکجبلالطارقازقارۀاروپاجداشده
استوآبنایبابالمندبوبحیرۀسرخ
درشمالشرققارۀافریقا،آسیاراازافریقا

جدامیسازد.

                              فعالیت داخل صنف
شاگرداندرصنفبهگروپهاتقسیمشوندوهرگروپازروینقشهحدوداربعهوموقعیت

جغرافیاییافریقاراطیسوالوجواببهدیگرانارائهنمایند.

                             سوال ها
1-حفرکانالسویزارتباطآبیرامیانکدامبحیرههابهوجودآوردهاست؟

2-کانالسویزدرکدامقسمتافریقاموقعیتدارد؟
3-قارۀآسیاازافریقاتوسطکدامآبناجداشدهاست؟جوابدرستآنرادرکتابچههایتان

حلقهبكشید.
الف(آبنایجبلالطارقب(آبنایبابالمندب

ج(آبنایبیرنگد(آبنایدردانیل

                              فعالیت خارج صنف
شاگرداننقشۀافریقارادرکتابچههایخودترسیمنمودهوضمناًبگویندکدامآبناهاافریقا

راازاروپاوآسیاجدامیسازد.

نقشۀسفیدقارۀافریقا

ACKU؟
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کدامکوههایمشهوردرافریقاوجوددارد؟

ازلحاظساختارجغرافیاییدارایکنارههایصاف افریقا قارۀ نگاهکنید. باالیصفحه بهشكل
وبدونبریدهگیهایزیاداستوازاینسبباستکهدراینقارهشبهجزیرههاوخلیجهایبزرگآن
طوریکهدرآسیاوامریكایشمالیوجوددارددیدهنمیشود.اماداخلاینقارهازفالتهایوسیعی
تشكیلشدهاست؛کهاطرافآنراکوههایبلندمخصوصاًازطرفشرقمحاصرهکردهاست،اماروی

همرفتهکوههاوچینخوردهگیهادراینقارهکماست.

کوه ها
کوههایمهمقارۀافریقاعبارتانداز:کوههایاطلسدرشمالغربافریقاباارتفاعبیشاز4000متر
باسلسلههایمتوازیساحلیکهدنبالهکوههایآپینیندرایتالیامحسوبمیشوددرمیانبحیرۀمدیترانه
وصحرایبزرگواقعشدهاست.اینسلسلهازتونسشروعشدهبهاستقامتغربامتدادداردوبهنام
کوههایاطلسمرکزی،اطلسساحلیواطلسکوچکیادمیشوند.کوههایگینهدرشمالغربخلیج

                            جغرافیای طبیعی


درسدوم

نماییازصحرایاعظمافریقانقشۀطبیعیقارۀافریقا

خلیج

بحیرۀسرخ
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گینهموازیبهساحلقرارگرفتهاند.بلندترینارتفاعاتاینسلسلهکوهها)فوتاجالون(درغرباستکه
بیشاز1500مترارتفاعدارد.درشرقافریقااراضیمرتفعوجودداردکهبهنامسطوحمرتفعحبشه
یادمیگردد.همچنیندرشرقجهیلویكتوریاارتفاعاتافریقایشرقیقرارداشتهکهارتفاعکینیا

به5199متروکلیمانجاروبه5895مترمیرسد.
کوههایتبستیازکوههایدیگرافریقااستکهدرنواحیصحراییواقعشده،بلندترینقلۀآن

بهنامامیقوسییادمیشودوازسطحبحردرحدود3500مترارتفاعدارد.
-صحرايبزرگبراعظمافریقادرکدامقسمتاینقارهقراردارد؟

نقاطصحراییکهدرشمالافریقاموقعیتداردبهنامصحرایاعظم،ریگستانهایبزرگجهان
راتشكیلمیدهدکهاکثرنقاطآنقابلزراعتنمیباشد.نقاطساحلیافریقابهدلیلنزدیكیبهبحر
ساحاتزراعتیراتشكیلمیدهد؛مثاًل:شمالمصر،شماللیبیا،شمالالجزایروهمچنانسواحل
جنوبشرقآننقاطحاصلخیززراعتیرابهوجودآوردهاست.سواحلشرقیآندرامتدادکشور

سومالیوموزمبیقساحاتزراعتیمهمیراتشكیلمیدهد.

                             فعالیت داخل صنف
شاگردانبهگروپهاتقسیمشوندوهرگروپرویمطالبعمدۀدرسباهمبحثوگفتگو

کنندونتیجهراپیشرویصنفارائهدارند.

                             سوال ها
1-بلندترینارتفاعاتخلیجگینهدرغربچهنامدارد؟

2-کوهستاناطلسدرکجاموقعیتدارد؟
3-درشرققارۀافریقاکدامسلسلهکوهقراردارد؟
4-کوههايتبستيدرکجايافریقاموقعیتدارد؟

                             فعالیت خارج صنف
نقشهسفیدقارۀافریقایدرساولرادرکتابچههايتانتكمیلکنیدوبهسؤاالتزیرجواب

دهید.
1-سلسلهکوهيکهدرشمالغربافریقاقرارگرفتهاستچهنامدارد؟

2-نامقلههايبلندافریقارابگویید.

ACKU؟
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دریاهایافریقادرکدامحوزههاموقعیتداشته،درحیاتاقتصادیوزراعتیآنبراعظمچهاهمیتدارد؟

نقشۀدریاهایافریقارانگاهکنید.چونخطاستواازوسطبراعظمافریقامیگذردبناًءبارندهگی
درساحۀاستواییآنخیلیزیاداست.ازاینجهتدریاهایزیادیدربراعظمافریقاجریاندارد
کههمهپرازآبوطوالنیهستندامابنابرجریانتندوعمقکمآب،دریاهایآنقابلکشتیرانی

نیستند.


-حوزههايآبگیرافریقاکدامهااند؟
حوزههایآبگیرافریقارامیتوانبهطورذیلدستهبندیکرد:

1-دریاهایحوزۀمدیترانهمانند:دریاینیل.
2-دریاهایحوزۀاقیانوساطلسمانند:دریایکانگو،نایجیر،دریایسنیگالواُرانژ.

3-دریاهایاقیانوسهند؛مانند:زامبیزی.
4-دریاهایحوزۀبستهکهدرریگستانهایجنوبافریقایادرصحرایبزرگجذب

میشوند؛مانند:شاری.



     دریاها


دریاهایمشهورافریقا

درسسوم

مد

ACKU
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-دریای نیل
ازمعروفتریندریاهایافریقااستکهکشورمصررادرقطارکهنترینکشورهایجهانقرارداده
است.هیرودوتمؤرخیونانیمینویسدکه)مصرتحفۀنیلاست(.وادیدریاینیلساحۀوسیعی
استکهازجانبشرقوغرببهواسطۀدشتهامحدودشدهاست.قسمتاعظمتراکمنفوس
دروادیدریاینیلودلتایآنتمرکزیافتهاست.دریاینیلکه6695کیلومترطولداردازجهیل
ویكتوریاوالبرتسرچشمهگرفتهبهاستقامتشمالجریانداردوتنهادرساحۀقاهرهوساحۀاسوان،

سرزمینهایزراعتیراآبیاریمیکند.
نقشۀدریاینیل

ACKU
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نیلدرمصبخوددرحصۀاسكندریهدربحیرۀمدیترانهدلتاهای)Deltas(بزرگیرانیزمیسازد.
نموده یاری را حوزه آن مردم بشری تمدن پایهگذاری و زراعت در نیل وادی رسوبی خاک
ازطریقزراعت موادغذاییکافی اینکه بهخاطر اما نمیبارد بارانهیچ تقریباً است.درمصر
نیل دریای باالی هدف، این به شدن نایل براي پس است، ضرورت زیاد آب به آید دست به
بندهایياعمارگردیدهاست.چنانکهدرساحۀاسوان،بنداسواندرسال1971مساختهشدهکه

بزرگترینجهیلمصنوعیجهانراتشكیلنمودهاست.

نقشۀسفیددریاهایافریقا

ساحۀسینا

كر
غاس

مد

ACKU
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ازآببندمتذکرهدرآبیاریزمینهایزراعتیاستفادۀخوبصورتمیگیرد.عالوهبرآنجلو
آبخیزیهايخطرناکگرفتهشدهوسببتولیدبرقنیزگردیدهاست.

همچنانفایدۀاقتصادیدریاینیلایناستکههمبندباالیآنساختهشدهوهمکشورمصرو
سودانهردوازآبآنبرایآبیاریاستفادهمینمایند.

معاونیندریاینیلبهنامنیلسفیدونیلآبییادمیشوند.ایندریاتامرکزکشورسودانبهنام
نیلسفیدیادمیشود.دراینجابهمعاوندومیخودبهنامنیلآبیکهازکوههایحبشهسرچشمه
گرفته،یکجامیشود.آبنیلسفیددرطولجریانخودبهبخاراتتبدیلشدهوآبآنکم

میشودبناًءآبنیلآبیدرحجمآبدریاینیلرولعمدهیيدارد.

                            فعالیت داخل صنف
شاگردانبهگروپتقسیمشوندوهرگروپباالیموضوعاتزیرباهمبحثنمودهبعداً

نمایندهگروپنتیجهبحثرابهدیگرانتشریحنمایید.
حوزههایآبگیربراعظمافریقا،دریاینیلومعاونین،اهمیتاقتصادیدریاینیل.

                            سوال ها
1-تراکمنفوسدرکدامقسمتدریاینیلزیاداست؟

2-بندهایيکهبررويدریاینیلاعمارشدهاستنامببرید.
3-دریاینیلچهمفاداقتصادیدارد؟

                            فعالیت خارج صنف
ازروينقشۀسفیددریاهایافریقا،درکتابچههايتاننامدریاهايمهمافریقاوموقعیتآنهارا

بنویسید.

؟
ACKU
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ميگویند؟ نیز سبز افریقاي را کانگو حوزۀ ساحۀ چرا

در استوایی بزرگ جنگالت که است کانگو حوزۀ از عبارت افریقا دیگر بزرگ حوزۀ
به را انبوهی جنگلهای فراوان، بارانهای و شدید گرمای دارد. وجود طبیعی طور به آنجا
سبز افریقا، قسمت این به نمیشود. متوقف هرگز اینجا گیاهان رشد ساحۀ است. آورده وجود

میگویند.رشددرختاندرآنجادرحدیاستکهگاهیارتفاعآنبه50مترمیرسد.
دریایکانگوکهازشرقبهاستقامتغربجریانداردساحۀافریقایاستواییرادربرمیگیرد.

دریایکانگوازطریقبسترباریكیبهاقیانوساطلسمیریزد.
نواحیمرکزیوشمالیآنازجنگلهایبارانیپوشیدهشدهوتراکمنفوسبهطورپراگندهو

دورازهمقرارداردومردممحلباکشاورزیمحدودوکوچکمصروفاند.
دریایکانگوازجنوبشرقکشورزایرسرچشمهگرفتهوبهطول4370کیلومترابتدابهطرف
شمالوبعداًبهسمتغربجریاننمودهباآبزیادبهاقیانوساطلسمیریزد.ایندریادرابتداي
جریانخودبهناملواالبا)Lualaba(یادشدهوبامعاونینخود1.8حصۀخاکافریقارادربر

گرفتهاست.
طولدریایکانگوازدریاینیلکمتر،اماحجمآبآنزیادتراست.ازاینکهحوزۀآبگیر


درسچهارم

منظرۀجنگلهایاستوایی

ACKU
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آندرمناطقاستواییقراردارددرتمامسالبارانمیباردوازآبپرمیباشد.درقسمتفوقانی
جریانخودآبشارهارانیزبهوجودآوردهاست.

-دریايکانگوازلحاظطولوحجمآببادریاينیلچهتفاوتدارد؟
دریای نایجیر

یكیازپرآبتریندریاهایافریقامحسوبمیگردد.دریاینایجیردرجنوبغرب،باعثسرسبزی
کشورهایگینهوساحلعاجگردیدهاست.

دلتایعظیمرودنایجیربخشعمدۀنفتخیزراتشكیلمیدهدکهدرساحۀ)Port Harcourt()پورت
هارکورت(متمرکزشدهاست.

بخشغربیدریاینایجیرکهبهطول4000کیلومترازارتفاعاتسیرالیونسرچشمهگرفتهبعدازعبوراز
کشورمالیواردکشورنایجیریاشدهودرخلیجگینهبهاقیانوساطلسمیریزد.

دریای زامبزی
بهطرف ازشمالغربزمبیاسرچشمهگرفته از2500کیلومترطولدارد بیش دریایزامبزیکه

جنوبجریانميیابد.
قسمتاعظماینحوزهرافالتمرتفعیکهاکثراًپوشیدهازعلفزاراستفراگرفتهاست.ایندریا

ازشمالبهجنوبجریانداردوباالخرهبهاقیانوسهندمیریزد.
دریایزامبزیدرخطالسیرخودآبشارهارابهوجودآوردهکهمهمترینآنهاراآبشارویكتوریا

گویند.
دریای سنیگال

ایندریادرکشورسنیگالدرافریقایغربیودرشرقاقیانوساطلسموقعیتداردوبهاقیانوس
اطلسمیریزد.

دریایسنیگال1200کیلومترطولدارد.
درۀسنیگالنیزازمراکزعمدۀمسكونیميباشد.

موجودیتدریاهادربراعظمافریقاسببرطوبت،سرسبزی،شادابیوحاصلخیزیزمینهای
زراعتیگردیدهاست.

همچنانوجودایندریاهاباعثجذبوجادادنتعدادزیاديازنفوسدراطرافخودگردیده
کهایننیزسببپیدایشتمدنهايباشكوهوکهندرطولتاریخشدهاست.

ACKU
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دریاهایافریقادرفصلبهارطغیانیميشونداماخوشبختانهاکنونمسیرسیالبیآنتاحدودی
تحتکنترولدرآمدهاست.

دریایسنیگال


درسچهارم

ACKU
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                           فعالیت داخل صنف
شاگردانبهگروپهاتقسیمشوندهرگروپراجعبهاینکهچرادریاهایبراعظمافریقا
درطولسالپرازآبوسیالبیمیباشند،بحثنمودهنتیجۀبحثخودرابهدیگرانارائه

نمایند.

                            سوال ها
1-تاثیراتدریاهايافریقارابرآبوهواواقتصاداینقارهتوضیحدهید.

2-اهمیتدریایکانگورادرچهمیبینید؟
3-دریایسنیگالازچهاهمیتعمدهییبرخورداراست؟

5-دریاينایجیرچهاهمیتاقتصادیدارد؟

                             فعالیت خارج صنف
معلوماتتانرادربارۀدریاهايافریقابهطورمختصرنوشتهودرصنفارائهنمایید.

پلباالیدریایزامبزیمیانکشورهایزامبیاوزمبابوی

؟
ACKU
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راجعبهجهیلچهمیدانیدوازجهیلچهاستفادهمیشود؟

دربراعظمافریقاجهیلهایخوردوبزرگزیاديوجوددارد،کهبزرگترینآنعبارتازجهیل
ویكتوریامیباشدوحدفاصلرامیانکشورهایتانزانیاویوگنداتشكیلمیدهد.کوچکترینآن

جهیلنگامیمیباشدکهدرکشوربوتسواناقراردارد.
از بعضی میشود. استفاده پرندهگان و حیوانات غذای و نوشیدن برای جهیلها آب از 
جهیلهانمکساراست.وقتیکهآبجهیلتبخیرشدنمکآنتهنشینمیشود،همچنانزمانی
کهپرندهگانازیکمنطقهبهمنطقۀدیگرمهاجرتمیکنند،درمسیرراههاازهمینجهیلهاوآب
آناستفادهمیکنند.توسطواترپمپهایبزرگازآبجهیلهادرسرسبزیمناطقساحلآن
استفادهبهعملمیآید.اینجهیلهادربراعظمافریقاباعثبهوجودآمدنرطوبتمحلیمنطقهنیز
میشودکهازحالتخشكی،آنمنطقهراتاحدینجاتمیدهد.اینجهیلهااکثراًدرجنوبشرق

افریقاموقعیتدارندکهساحۀتكتونیكیاینبراعظمراوانمودمیسازد.
)Victoria(همانطوريکهگفتهشدمهمترینجهیلهایبراعظمافریقاعبارتازجهیلویكتوریا
میباشدکهاینجهیلحدفاصلبینکشورتانزانیاویوگنداراتشكیلمیدهدوشهرهایبزرگنیز

شكل10.....................

     جهیل ها


درسپنجم

منظرۀازیکجهیلافریقایی

ACKU
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دراطرافهمینجهیلساختهشدهاست.
درنقشۀطبیعیميبینیدکهجهیلنیاسا)Nayasa()ماالوي(درشمالکشورموزمبیقودرشرق
کشور درغرب )Albert( البرت جهیل تانزانیا، کشور غرب در تانگانیكا، جهیل ماالوي، کشور
یوگندا،جهیلرودولف)Rudolf(درشمالغربکینیا،جهیلچاد)Chad(درکشورچاد،جهیل

تانا)Tana(درایتوپیاوجهیلنگامی)Ngami(درکشوربوتسواناموقعیتدارد.

                             فعالیت داخل صنف
بحث جهیلها اقتصادی اهمیت به راجع گروپ هر و شوند تقسیم گروپها به شاگردان

نموده،نتیجۀمباحثۀخودرابههمصنفانارائهنمایند.

                            سوال ها
1-بزرگترینوکوچكترینجهیلهایافریقارانامبگیرید.

2-موجودیتجهیلهادربراعظمافریقاچهفایدهدارد؟
3-جهیلنگامیدرکدامکشورموقعیتدارد؟جوابدرستآنرادرکتابچههایتان

وصلنمایید.

          

      
      

   
                            فعالیت خارج صنف

شاگرداننقشۀبراعظمافریقارارسمنمایندوتمامجهیلهارارویآننشاندادهورنگآمیزی
نمایند.

؟

جهیل نگامی

ایتوپیا

سومالی

بوتسوانا

ساحل عاج

ACKU
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راجعبهبحیرههایافریقاچهمیدانیدومردمافریقاازبحیرهچهاستفادهمیکنند؟

براعظمافریقانظربهساختماناراضیوسواحليکهدارد،دارایبحیرههایزیادنمیباشد.این
براعظمدارایدوبحیرۀمهماستکهازآنبرایعبورومرورکشتیهایتجارتیاستفادهبهعمل
میآید،همچنانازبحیرههاپرندهگانمهاجریکهدرفصلهایمختلفسالازیكجابهجایدیگر
برآن بهعملمیآورند.عالوه استفاده بهحیثمنطقۀمشخص ازموقعیتآن مهاجرتمیکنند
حیواناتیکهبررویآبقراردارندتغذیهمیکنند.مردمانيکهدرسواحلبحیرههازندهگیدارند

ازماهیگیریآنمعیشتخودراتأمینمینمایند.
1- بحیرۀ مدیترانه

آن مساحت میباشد. جهان بحیرۀ بزرگترین که دارد موقعیت مدیترانه بحیرۀ افریقا براعظم شمال در
2.966.000کیلومترمربعوعمیقتریننقطۀآن4330مترمیباشد.

از بحیرۀاحمر)سرخ(وصلگردیدهو به ازطرفجنوبشرقتوسطکانالسویز بحیره این
طرفغربتوسطآبنایجبلالطارقبهبحراطلس)اتالنتیک(پیوستبودهوراهبزرگتجارتیرا
تشكیلمیدهد.کشورهاییکهدراطرافبحیرۀمدیترانهموقعیتدارند،دارایاقلیممدیترانهییو

هوایگوارامیباشند.


       بحیره ها

درسششم

تصویریازبحیرۀمدیترانه

ACKU
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2- بحیرۀ احمر)سرخ(
بحیره به سویز کانال توسط شمال قسمت از که دارد موقعیت افریقا شمالشرق در )سرخ( احمر بحیرۀ
مدیترانهمتصلاستوازقسمتجنوبشرقتوسطآبنایبابالمندببهخلیجعدنپیوستمیباشد.مساحت
اینبحیره438.000کیلومترمربعاست.اینبحیرهآببسیارشورداردکهقابلنوشیدننمیباشد.همچنانشدت

تبخیردرآنجابهحداعظمیمیباشد،زیرادردوسمتتوسطصحراهایبزرگمحاطاست.

تصویریازبحیرۀاحمر)سرخ(

ACKU
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معلومات اضافي
کانال سویز: فردینانددولیسپسمهندسفرانسویکندنکانالسویزراطرحنمود.کاراحداثاینکانالدر
سال1856مشروعودرسال1869میالدیپایانیافتهودرماهنوامبر1869مافتتاحگردید.امتیاز99سالۀآنبه
یکشرکتبینالمللیکهدرآنفرانسه،انگلستانوبعضیازممالکدیگراروپاییسهیمبودنددادهشدکه
مرکزآندرپاریسبود.طولکانالسویزازپورتسعیددرکناربحیرۀمدیترانهتاسویزیعنیکناربحیرۀسرخ

161کیلومتر،عرضقابلاستفادۀآن60متروعمقآن12متراست.

ازکانالسویزکشتیهایيتابهظرفیت60هزارتنشبوروزعبورکردهمیتواند.80فیصد
تبادلۀاموالوکاالهایتجارتیبینآسیاواروپاازکانالسویزصورتمیگیردکه15فیصدتجارت
بینالمللیجهانرااحتوامیکند.کانالسویزدرکشورمصرحفرگردیدهاست.کانالسویزدرسال

1956م.ازطرفدولتمصرملیاعالنشد.

نماییازکانالسویز

درسششم

ACKU
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                            فعالیت داخل صنف
مباحثه بحیرهها اقتصادی اهمیت به راجع هرگروپ و تقسیمشوند بهگروپها شاگردان

نمودهونتیجۀبحثخودرابهدیگرانارائهنمایند.

                            سوال ها
1-بحیرۀمدیترانهدرکدامقسمتبراعظمافریقاموقعیتدارد؟

2-بحیرۀسرخ)احمر(درشمالتوسطکدامکانالبهبحیرۀمدیترانهوصلشدهاست؟

                            فعالیت خارج صنف
شاگرداننقشۀافریقارادرکتابچههایخودرسمنمودهوبحیرههاراروینقشهنشاندهند.

نماییدیگریازکانالسویز

؟

ACKU
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کدامخلیجهادراطرافبراعظمافریقاوجوددارد؟

افریقابهسببعدموجودبریدهگیهایزیاد،تعدادخلیجهازیادنیست.مهمترین دربراعظم
خلیجهایافریقاعبارتانداز:

-خلیجعدن)Aden(درشمالشرقکهجزءخلیجهایآسیانیزمیباشد.
-خلیجفول)Foul(درشمالشرقیافریقاکهدربحیرۀسرخ)احمر(موقعیتدارد.

-خلیجسویز)Suez(درجنوبکانالسویزموقعیتدارد.
چرادربراعظمافریقاخلیجهايزیادوجودندارد؟

خلیجهایشمالافریقاعبارتانداز:
خلیجسلوم)Salum(،خلیجبمبه)Bamba(،خلیجسدرا)Sidra(،خلیجقابس)Qabis(وخلیج

تونس)Tunis(کهدرشمالافریقادربحیرۀمدیترانهموقعیتدارند.
خلیجهایيکهدرجنوبغربافریقاموقعیتدارندعبارتانداز:

خلیجگینه)Guinea(،خلیجوالویس)Walvis(،خلیجلودریتس)Luderits(وخیلجسنتهلنا
)Saint Helena(میباشدکهازجملهخلیجگینهبزرگترینخلیجقارۀافریقااستوکوچکترین

خلیجبراعظمافریقاعبارتازخلیجسویزمیباشدکهدرجنوبکانالسویزموقعیتدارد.
خلیجهایيکهدراطرافجزیرۀمدغاسكرموقعیتداردعبارتانداز:


        خلیج ها

درسهفتم

بحیرۀمدیترانه

بحیرۀسرخ

نقشۀخلیجهایافریقا

خلیجفول

خلیجلودریتس

تاگوستین
خلیجسن

خلیجوالویس

خلیجبمبه
خلیجتونس

خلیجسلوم

ACKU
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خلیجسنتاگوستیندرجنوبغربجزیرۀمدغاسكروخلیجآنتونژیل)Anton gil(در
شمالشرقجزیرۀمدغاسكر.

                             فعالیت داخل صنف
ارائه بهدیگران را نقشه،خلیجها ازروی تقسیمشوندوهرگروپ بهگروپها شاگردان

نمایند.
                            سوال ها

1-خلیجهایشمالشرقیبراعظمافریقارادرروینقشهنشاندهید.
2-خلیجسویزدرکدامقسمتقارۀافریقاموقعیتدارد؟

3-خلیجهایجنوبغربافریقارانامگرفتهودرروینقشهنشاندهید.
4-بزرگترینوکوچکترینخلیجهایقارۀافریقارانامبگیرید.

5-خلیجسنتاگوستینوخلیجآنتونژیلرادرروینقشهنشاندهید.

                            فعالیت خارج صنف
شاگرداندرکتابچههایخودنقشۀبراعظمافریقارارسمکردهوتمامخلیجهاراروینقشه

بنویسند.

ACKU؟
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چرابراعظمافریقادارایاقلیممتفاوتمیباشد؟

براعظمافریقانظربهموقعیتیکهدرکرۀزمیناتخاذکردهاستگرمترینقارۀجهانبهشمار
میرود.اگربهنقشهدقتنمائیم،دیدهمیشودکهیکحصۀآندرمحیطاستواییقرارداشتهو
اقلیماینمناطقگرم،سوزانونسبتاًمرطوبمیباشد.شمالوجنوبخشكۀافریقادرمنطقۀتحت
استواییگسترشیافته،اقلیمآننسبتاًمعتدلورطوبتآنبسیارناچیزاست.زیراکوههایاطلسدر
شمالغربوسطوحمرتفعحبشهدرشرقوهمکوههایدراکنسبرگدرجنوبمانعورودهوای

مرطوببحریبهداخلخشكهمیگردند.


    اقلیم

نقشۀبارندهگیقارۀافریقا

درسهشتم

ACKU
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در دارد. موقعیت هند اقیانوس مونسونی منظم غیر بادهای منطقۀ در افریقا شرقی قسمت
و صحراها در میباشند. خوردار بر تجارتی بادهای منظم وزش از آن حصص باقی که حالی
اقلیم نامخمسینمعروفاست. به افریقاطوفانهایگرموخشكیمیوزدکه دشتهایسوزان
مناطقاستواییگرمومرطوببودهاوسطحرارتساالنۀآندرحدود30درجهسانتیگراداندازه
میشود.گرمترینمنطقهدرافریقا،کهدرحقیقتریكاردجهانیداردبهنامعزیزیه)Azizia(در

شمالغربلیبیاموقعیتداردکهحرارتاعظمیآنتا58درجۀسانتیگرادثبتگردیدهاست.
-موجودیتکوههایاطلس،سطوحمرتفعحبشهوکوههایدراکنسبرگدراقلیمبراعظمافریقا

چهتأثیردارد؟
افریقادارایبارندهگیکمتریمیباشد.تنهادرحوالیخطاستوابارندهگیدرطولسالصورت
ميگیرد.ازخطاستوابهطرفشمالوجنوببهتدریجرطوبتهواکمشدهوبارندهگیکمتری

وجوددارد.
به بلندتر قلل در دایمی برفهای و بوده کوهستانی مرتفع بسیار مناطق به منحصر فقط برف

مشاهدهمیرسد.
 

                            فعالیت داخل صنف
متندرس و اقلیمي نقشههاي از استفاده با تقسیمشوندوهرگروپ بهگروپها شاگردان

راجعبهرطوبت،حرارتوبادهادرافریقامعلوماتجمعآوريوارائهنمایند.

                            سوال ها
1-درکداممناطقبراعظمافریقابرفمیبارد؟

2-گرمترینمنطقهدرافریقاکهریكاردجهانیدارددرکدامکشورموقعیتداردوبهنام
چهیادمیشود؟

                            فعالیت خارج صنف
اگرازخطاستوابهطرفشمالوجنوبقارۀافریقاحرکتکنیمدرمسیرخودبهترتیببا

چهنوعآبوهوایيروبهروميشویم.

؟
ACKU
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ایامیدانیدچهنوعنباتاتدرمناطقمختلفاقلیميافریقادیدهميشوند؟

براعظمافریقارانظربهاقلیممتفاوتبهمناطقاقلیمیذیلتقسیمنمودهاند:

1- اقلیم ساحة جنگالت استوایی
اینمناطقدارایآبوهوایبسیارگرماستواییتوأمبابارندهگیهایمداوممیباشدکهحوزۀکانگو
وسواحلجنوبغربافریقادرآنشاملاست.دراینساحهجنگالتبلندقامتچترنمایاستواییزیادی
روید.درخترابروکاکدراینجابهوفرتمیرویدبهطورمشخصحوزۀکنشاسامرکزکانگوو

قسمتیازگابون،الیبریا،سیرالیونوکانگوبرازاویلشاملحوزۀجنگالتاستواییمیباشند.
-مشخصاتاقلیماستوایيرابیانکنید؟

 Savana 2- اقلیم ساحة تحت استوایی
اینساحهدرشمالوجنوبجنگالتاستواییموقعیتدارد.درجنوبتازامبیاودرشمال،

افریقایمرکزی،نایجیریاوجنوبمالیرادربرمیگیرد.


       ساحات مختلف اقلیمي

ساحۀازاقلیمصحرایی

درسنهم

ACKU
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3-اقلیم ساحة ستپ
اقلیممنطقهستپکهمربوطیکنواردرشمالافریقاازشرقبهغربامتدادیافتهچراگاههای
بینمنطقۀتحتاستواییوصحرایاعظم اینمنطقهتشكیلمیدهد،که برایمالداران خوبیرا
واقعشدهاستاینمناطقدارایآبوهواینسبتاًگرمومعتدلبارانیمیباشد.درجنوبافریقا
برای افریقایجنوبیمیباشدکهآنهم نامیبیاوشمالشرق از بوتسوانا،قسمتی اینمنطقهشامل

چراگاههایمالدارانوزرعحبوباتمساعدمیباشد.

منظرۀازپوششنباتیساوانا

ACKU
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4- اقلیم ساحة صحرایی
منطقهصحراییدرشمالبراعظمافریقاخیلیوسیعبودهتمامصحرایاعظمرادربرمیگیرد
کهاینمنطقهازسودانومصرشروعشدهتاانتهایموریتانیاامتدادداردوازبزرگترینصحراهای
دوام بارندهگیهاکم و وصحرایی هوایخشک و منطقهآب این در میشود. محسوب جهان
میباشد.ریگستانهایوسیعوالمزروعدرآنوجودداشته،زمینۀمساعدزراعتیرافراهمکرده

نمیتواند.
درافریقایجنوبیانتهایساحۀجنوبغربیرادربرمیگیردودرساحلجنوبغربیافریقابه
شكلیکنوارکوچکالیعرضالبلد10درجهامتدادیافتهاست.دراینمنطقهصحراینامیبیا

وکاالهارینیزشاملمیباشند.
5- اقلیم ساحة مدیترانه یی

درشمالافریقااقلیممدیترانهییراکنارههایساحلیتشكیلدادهکهازاسكندریهالیسواحل
مراکشامتدادیافتهاست.پیداوارمهماینمنطقهراانگور،میوههایخاندانستروس)مانندکینو،

نارنج،مالته،لیمو،سنتره(،خرماونیشكرتشكیلمیدهد.
امادرافریقایجنوبیاقلیممدیترانهییراقسمتجنوبشرقآندربرمیگیردکهکشورکوچک

اقلیمستپ

درسنهم

ACKU
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لسوتووساحاتجنوبشرقیافریقایجنوبیدرآنشاملمیباشد.عالوهبرآنمنطقهکیپتاونکه
ازجملهبندرگاههایمهمافریقایجنوبیبودهدارایاقلیممدیترانهییاست.

                             فعالیت داخل صنف
شاگردانبهگروپهاتقسیمشوندوهرگروپباالیمناطقاقلیمیافریقابحثنمایند.نمایندۀ

هرگروپدرپیشرویصنفنتیجۀبحثگروپخودرابهدیگرانبیانکنند.

                             سوال ها 
شاگردانجدولزیررابااستفادهازمثالدادهشدهدرکتابچههايشانتكمیلنمایند.

خصوصیات اقلیمنوع اقلیم

1-اینمناطقدارايآبوهوايبسیارگرماستوایيتوأمبا1-اقلیمساحۀجنگالتاستوایي
بارندهگيهايمداومميباشد.کهدرآنجنگالتبلندقامت

چترنماياستوایيبهکثرتدیدهميشوند.

2-2-اقلیمساحۀستپ

3-3-اقلیمساحۀصحرایي

4-4-اقلیمساحۀمدیترانهیی

                            فعالیت خارج صنف
شاگرداننقشۀافریقارادرکتابچههایخودرسمنمایندومناطقاقلیمیبراعظمافریقاراروی

نقشهبارنگهایمرغوبنشاندهند.

؟
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29

راجعبهجغرافیایسیاسیقارۀافریقاچهمیدانید؟

افریقاقارهیياستکهدرآنتغییراتزیاددیدهميشود.بهاینحقیقتوقتیآشنامیشویدکه
افریقاییکهدرجهانجایگرفتهتوجهکنید.بسیاریمردمآنبهعلتشرایط بهسیلمهاجرین
ناگوارسیاسیواقتصادیدرحالتفرارهستند.اماافریقابهطورمثبتهمدرحالتتغییراست،به
اینمعنیکهبرایرفعمشكالتراهحلآنرانیزیافتند.بهطورمثالبهخاطرجلوگیریومبارزهبا
صحراییشدنبعضیمناطقکارهایخوبراانجامدادهاندودرسرسبزنگاهداشتنآنکوشش

مینمایند.
قارههای به نظر اجتماعیخویش اقتصادیو انكشافسیاسی، قارهدرساحۀ این امامردمان
دیگرجهانبعدترقدمگذاردهاند.لذانسبتاًعقبماندهاند.اکثرمردماناینقارهدرقسمتیازمناطق
به اینکههنوزهم یا یادرعمقجنگالتزیستدارند. و برده بهسر بهصورتپراگنده سوانا
قسمکوچیهاحیاتخانهبهدوشیراسپریمینمایند.اینهامعیشتوزندهگیخویشراازطریق

زراعتابتداییچارهسازیمیکنند.

دارند عقیده افریقاییان بطی پیشرفت و انكشاف قسمت در نویسندهگان و محققین از بعضی
توسط آنها استثمار هم یكی دیگر عوامل پهلوی در آنها ماندهگی عقب حقیقت اصل که


         جغرافیای سیاسی

درسدهم

كر
غاس

مد
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اروپایغربیبودهاست،ورنهقبلازاستعماردرقرن12الی15میالدیبعضیازمردمسیاهپوست
بودند ازخودکلتورهاییداشتهوممالکمتمدنیراتشكیلداده افریقاییدرغربمنطقۀسودان
هم امروز حتی یا و دارد نمایندهگی گذشته اقوام همان از نیز مالی و گانا ممالک نامهای که
دیگر و نامشهرها یا و نامکشورهایشان استقاللمیرسند به تازه ممالککه از بعضی میبینیم
همان به واپس است یافته تحول یا و گشته مسمی اسارت دوران در که را سرزمینشان مواضع
نامهایاصلیسابقهبرگشتاندهویابهمناسبترادمردانوجنگجویانسابقۀشانمسمیمیسازند.

هنگامیکهسرمایهدارانکشورهایاروپاییبهاساسموقعیتسوقالجیشیمناسبوبهخاطرمنابع
طبیعیفراوانوقوایبشریارزانافریقاراهدفقراردادهودرآنجابازارگرمیرابرایعرضۀ

موادوتولیداتصنعتیخویشجستجوکردهبراستثمارآنهاهرچهبیشترکوشیدند.

ACKU
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درنتیجۀجنگهایيکهمردمافریقابردشمنغلبهحاصلنمودجبهاتآزادیخواهی،مناطقمختلف
افریقارابیشترتشویقنمودهوآنهارابهحصولآزادیشانازاستعمارگران،امیدوارساخت.

افریقاتاسال1951مدارایبیشازچهارمملكتمستقلنبود)حبشه،الیبیریا،مصروافریقای
نقشهسیاسی امروزدر باالخره به37رسیدو تا1996متعدادآنها جنوبی(ودرسالهای1952

براعظمافریقا55کشورمستقلرامشاهدهکردهمیتوانیم.

تصویریازبردههایافریقاییدوراناستعمار

درسدهم

ACKU



32

درجنوبافریقابرایمدتطوالنیاقلیتسفیدپوستکشورهایغربیدرقدرتبودندوباالی
اکثریتمردمسیاهپوستآنمنطقهحكومتمیکردند.

اینتبعیضنژادی)اپارتاید(سببمهاجرتمردمسیاهپوستازآنجاشد.کهبعدازپایاناپارتاید
وقتیکهدرسال1994مانتخاباتآزاددرافریقايجنوبیصورتگرفتمردمآنکشوردوبارهبه

مناطقاصلیشانبرگشتند.

                             فعالیت داخل صنف
شاگردانبهگروپهاتقسیمشوند،رویتبعیضنژادیافریقایجنوبیبحثنمودهونتیجۀ

بحثخودرابهدیگرانارائهنمایند.


                             سؤال ها
1-تبعیضنژادیدرکدامسالدرافریقایجنوبیبهپایانرسید؟

2-درروینقشۀجهان،افریقافعاًلدارایچندکشورمستقلاست؟روينقشهنشاندهید.
3-محققیندربارۀپیشرفتبطیافریقاییهاچهنظریهداشتند؟

4-درسال1951مافریقاچندمملكتمستقلداشت؟آنهارانامبگیرید.

                            فعالیت خارج از صنف
راجعبهعلتپسمانیقارۀافریقایکمقالۀیکصفحهیینوشتهوبههمصنفانخودارائهنمایید.

؟
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1-درکداممناطقبراعظمافریقاتراکمنفوسزیادوجودداردوچرا؟

جغرافیایبشریبراعظمافریقارابهطورمفصلدرسهبخشکهعبارتازنفوس،نژاد،زبانودین
میباشدمطالعهمینمائیم:

نفوس
میلیون 4/5 تقریباً که شده دیده تانزانیا کشور در  قارۀافریقا جهان،در در بشر آثار قدیمیترین
زندهگی نفر میلیون 615 حدود در افریقا براعظم در 1998میالدی سال در دارد. قدامت سال
نامناسب نفوسکلجهانراتشكیلمیدهد.علتکمنفوسیاینقارهشرایط میکردندکه%12.2 
غذایي مواد کمبود و داخلي جنگهاي ساری، امراض انبوه، جنگالت و صحراها در زندهگی
میباشد.تراکمنفوسدرمناطقمختلفافریقاازهمفرقدارد.درصحرایافریقاتقریباًکسیزندهگی
نمیکنددرمناطقسواناوسبتروپیککهدارایزمینهایحاصلخیزاستتراکمنفوسزیادمیباشد.
مثاًلدرقسمتپایینيوادینیلتراکمنفوسبه100نفردرهرکیلومترمربعمیرسد.تراکمنفوسدر

سواحلدریاوابحارنیزبهمشاهدهمیرسد.
علتکمنفوسبودنبراعظمافریقاچیست؟


         جغرافیای بشری

نقشۀتوزیعجغرافیایینفوسدرقارۀافریقا

درسیازدهم

ACKU
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نژاد
بهنقشههايترکیبقوميوتوزیعنفوسافریقانگاهکنید.درشمالافریقامردمعربزندهگی 
امرارحیاتدارندومردم بهزبانعربیصحبتمینمایندتعدادزیادآناندرشهرها میکنندکه
نامحامي)Hami(و به قبیله ازدو متشكل منطقه این بهزراعتمصروفاند.مردمعرب دهات

سامي)Sami(ميباشند.چهرۀاینمردمگندمیرنگبودهومويسیاهدارند.
درشمالغربافریقاقبایلبربرزندهگیمیکنندکهدارایرنگسفیدودرنسلبامردماسپانیاو
ایتالیاشباهتدارند.بههمینسببکشورهایمراکش،الجزایروتونسرابهنامکشورهایبربریاد
میکنند.درصحرایاعظمدرقسمتهایمرکزیوجنوبیافریقامردمسیاهپوستزندهگیمیکنند.
نفوستمامافریقاراتشكیلمیدهند،اماازنظرنژادیازهم

3
2 کهبهنامسیاههایافریقایییادشدهو

فرقدارند.ازاینلحاظبهگروپهایجداگانهتقسیمشدهاند.
نقشهمهاجرین

ACKU
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درافریقایمرکزی،جنوبیوصحرایاعظممردمسیاهپوستزندهگیمیکنندکهازلحاظقد،
چهرهورنگپوستازهمفرقدارندوبهدوبخشسودانيونگروهايبنتوتقسیمشدهاند.

افریقایمرکزیمردمانقبایلپیگمیزندهگیمینمایندکهدارایقد درجنگلهاياستوایی
کوتاهاند.قدمتوسطمردانآن145سانتیمترواززنانشانبه135سانتیمترمیرسد.

از پیگمی مردم ضروریات و خانهها نیست. سیاه چندان پیگمی مردمان پوست رنگ
آنها خانههای زیرا است، دید قابل مشكل به مردم این خانههای و میشود تهیه جنگالت
یک از عبارت پیر پیگمیهای لباس است. شده پوشیده درختان برگهای و ها شاخه میان در

کمربنداستکهدرکمربستهوگاهیهمبرگهایدرختانرابهآنبستهمیکنند.
منظور به آمدهاند افریقا به 1800میالدی سال از بعد که اروپایی پوست سفید مهاجر مردمان
عملینمودنبرنامههایاستعماریخودقسمتهایزیادافریقاراتحتتسلطدرآوردند،آنهادر
افریقا کشورهای دیگر و یوگندا و کینیا در بعداً میکردند زندهگی زمبابوی و افریقایجنوبی 

پراگندهشدند.

چهرۀنگروهایافریقاچهرۀعربهایافریقایشمالی

درسیازدهم

ACKU
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                              فعالیت داخل صنف
شاگردانبهگروپهاتقسیمشوندوهرگروپرويعللوعواملمهاجرتافریقاییانبحث

نمودهونتیجۀمباحثۀخودرابهدیگرانارائهنمایند.
                            سوال ها

1-درشمالافریقاکداممردمانزندهگیمیکنندوبهکدامزبانصحبتمینمایند؟
2-درشمالغربافریقاکدامقبایلزندهگیمیکنندوبهکدامنسلشباهتدارند؟

3-درصحرایاعظموقسمتهایجنوبیومرکزیبراعظمافریقاکداممردمانزندهگی
میکنندوبهنامچهیادمیشوند؟

افریقامهاجرتکردند؟هدفشانچهبودودرکدامممالک به 4-چرامردماناروپایی
افریقایيامرارحیاتمیکردند؟

فعالیت خارج صنف  
نقشۀترکیبقومیمردمافریقارامطالعهنمودهسؤالهایزیرراجوابتحریریدهید:
1-دربراعظمافریقامردمنژادسیاهبهصورتعمومیدرکدامبخشسكونتدارند؟

نفوس میلیون لیبیاومراکشدرسال2005مچند نقشهممالکمصر، اساسهمین به -2
داشتند؟

ACKU؟
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دربراعظمافریقاکدامادیانپیروانزیاددارد؟
دین:بهنقشۀباالیصفحهنگاهکنید.دربراعظمافریقاادیانمختلفماننداسالم،عیسویوبودایی
پیروانزیاديدارندکهدرهمهکشورهایآنبهصورتپراگندهزیستمینمایند.بهصورتعموم

دراینبراعظم23کشورپیرودینمقدساسالممیباشد.

زبان:نفوسبراعظمافریقاازملیتهایجداگانهترکیبشدهکهبهزبانهاولهجههایجداگانهتكلم
میکنندوتعدادآنبه700لسانو300لهجهیازبانمحلیمیرسد.چوناکثریتممالکافریقا
تحتاستعماراروپاییهاقرارداشتندبناءًهمانزباناستعماریخارجیرازبانرسمیخودقرارداده
بودند.اکنونکهاینکشورهامستقلهمشدهاندبازهمهمانزبانخارجیبهحیثزبانرسميشان

باقيماندهاست.کهمهمترینآنزبانانگلیسی،اسپانوی،فرانسویوپرتگالیمیباشد.
دربراعظمافریقابهزبانهایگوناگونتكلممیشودولیبهصورتعمومچهارگروهزباندر

اینقارهزیادترعمومیتدارد:
1-زبانهایسامیکهشاملزبانهایسامی،عربی،قبطیوامهریاست.

2-زبانهایساحلییاسواحلیکهشاملزبانهایبانتوونوعیزباندیگرکهمحصولاختالط
زبانهايمحلیميباشدوتعدادآنهابسیارزیاداست.


         از دین و زبان افریقا چه مي دانید؟

نقشۀممالکاسالمیقارۀافریقا

درسدوازدهم

ACKU
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3-زبانهایمحلیکهتعدادآنهازیاداست.
4-زبانهایاروپاییکهدررأسآنهازبانهایفرانسویوانگلیسیقراردارد.

لسانهايرسميممالکافریقایيراميتواندرجدولزیرمطالعهکرد.


• همچنانکشورهایدیگریوجوددارندکهلسانهايرسميدیگریدارند.

                            فعالیت داخل صنف
شاگردانبهگروپهاتقسیمشوندوهرگروپدرموردیكيازگروههايزبانيمعلوماتارائهنمایند.

                            سوال ها
1-مسلماناندرکدامقسمتافریقابیشترسكونتدارند؟

2-دربراعظمافریقاچندکشورپیرودینمقدساسالممیباشد؟نامبگیرید.
3-چراافریقاییهازبانخارجيرابهحیثزبانرسميخودقراردادند؟

4-زبانهایمحلیوزبانهایاروپاییرامعرفیکنید.

                             فعالیت خارج صنف
شاگرداننقشۀبراعظمافریقارادرکتابچههایخودرسمنمایندوساحاتادیانمروجمردم

افریقارادرآننشاندهند.

افریقایيسواحليپرتگاليفرانسويانگلیسيعربيلسان رسمي

نام ممالك

مصر
سودان
مراکش
تونس
الجزایر
لیبیا

موریتانیا
)صحرايغربي(

ایرتیریا

نایجیریا
گاناگامبیا
سیرالیون
الیبریا
اوگندا
زامبیا
ماالوي
زمبامبوي
بوتسوانا
کینیا
نامبیا

افریقايجنوبي

سنیگال
گینه
مالي

ساحلعاج
بورکینافاسو

توگو
بنین
نایجیر
چاد

)جمهوریتافریقاي
مرکزي(
)کانگو-
کینشاسا(

)کانگو-برازاویل(
روندا
گابون

مدغاسكر

انگوال
)گینۀ-بیساو(
کپوردي
)ساوتامو
پرنسپي(
موزمبیق

تانزانیا
کینیا

)ودریکبخش
اوگندا(

افریقايجنوبي

؟

جدوللسانمردمافریقا

ACKU
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راجعبهجغرافیایاقتصادیبراعظمافریقاچهمیدانید؟
ترقیوانكشافدراقتصادقارۀافریقانظربهبراعظمهایدیگربعدتریعنیدراوایلقرننزده

آغازگردیدوقبلازآنبسیارمحدودبودهاست.
اوضاعاقتصادیاینقارهنیزرنگهاواشكالمختلفیدارد.چنانچهازسادهترینپیشههاوصنایع
دستیابتداییتامدرنترینفابریكههايصنعتیرادرآنمیتوانمالحظهکردیاازطریقخیلیسادهو
بسیطدرقسمتترانسپورتوانتقالموادکهمستقیماًتوسطانسانهاصورتمیگیردتامدرنترین

بندرهايبحری،خطوطآهنوشبكههایهوائیومیدانهایمجللمیتوانسراغکرد.
براعظمافریقاازنظرمنابعطبیعیقارۀثروتمنداست.دراینقارهمعادننفت،طال،الماس،مس
وجنگلهایعظیمفراوانیوجوددارد.اقتصادوعایداتافریقابیشتربرپایههایزراعتومالداری

استواراست.بناًءبخشهایمختلفاقتصادبراعظمافریقارابهطورذیلمطالعهمینمائیم:
 زراعت و مال داری

حاصالتزراعتیاینقارۀجهانرابیشترنباتاتاستواییوتحتاستواییتشكیلمیدهند.چنانچه
کنجدوبتههایچایدرشرقافریقا،نباتاتتیلیزیادتردرغربمنطقهسودانوقسمتعلیایگینه،


         جغرافیای اقتصادی

درسسیزدهم

چیدنبرگهایچایدرکینیا

ACKU
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ناریالدرجزایرشرقیافریقا،کكاودرسواحلگینهوجزایرنزدیکآن،ممپلیدرافریقایغربی،
پنبهدرمصر،سودانوتانزانیا،کیلهواناناسدرافریقایغربیوتقریباًدرهمهجزایراینساحه،قهوه
زیادتردرحبشهوکینیا،انجیر،انگوروغیرهمیوههاویاسبزیهادرسواحلبحیرۀمدیترانهیافت
میشود.درشمالبراعظمافریقادرساحلبحیرۀمدیترانهکهدارایاقلیممدیترانهییاست،زمستان
آنمعتدلوبارانیوتابستانآنگرموخشکاست،جنگالتدرآنکمترودرختانهمیشهبهار،
جنوبیدشتهای افریقاي در میدهد. انگورحاصلخوب و گندم،جو،جواری لیمو، و زیتون
علفزاربهصورتللمیحاصلمیدهدوازآنجملهحاصالتتنباکووپنبهقابلیادآوریاست.در

بسیاریمناطقآنلوبیاحاصالتعمدۀزراعتیراتشكیلمیدهد.
گرچهاقلیمافریقابهطورعمومبرایتربیۀحیواناتمساعدنیستومالداریوپرورشحیوانات
ماهی است.صید تذکر قابل تاحدی بز و تربیۀگوسفند اینهمه  با نیزکمترصورتمیگیرد
آنجا در شكار قابل ماهیان انواع ميگیرد. صورت زیادتر اطلس ممالک سواحل در خصوصاً
ساردین،تونیاکومكریلمیباشد.مناطقاستوایی5الی10درجۀعرضالبلدشمالیوجنوبیخط
استوادارایاقلیمگرمومرطوبمیباشدکهبههمیندلیلدراینمنطقهجنگالتانبوهیوجود

دارد.

                             فعالیت داخل صنف
شاگردانبهگروپهاتقسیمشوندهرگروپراجعبهعلتعقبماندهگیقارۀافریقا،وضع
اقتصادیقارهافریقاوزراعتومالداریافریقابحثنمودهونتیجۀبحثخودرابهدیگران

ارائهنمایند.
                            سوال ها

1-راجعبهاوضاعاقتصادیقارۀافریقامعلوماتدهید.
2-انكشافمالداریدرافریقاچهگونهاست؟

3-انواعحیواناتماهیانقابلشكارافریقارانامبگیرید.

                            فعالیت خارج صنف
راجعبهمحصوالتمدیترانهیيقارۀافریقامعلوماتخودرابنویسید.همچنانبگوییدکهآیا

درافغانستاننوعاقلیممدیترانهیيوجوددارد؟اگردارددرکداممنطقه؟

؟
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بهنقشۀباالنگاهکنید.کدامموادمعدنيومحصوالتصنعتيدرکداممناطقافریقاوجوددارد؟

براعظمافریقاازنظرمنابعطبیعیقارهییثروتمنداست،امااستفادۀکمترازآنصورتگرفته
است.افریقایشمالیدارایذخایرزیادنفتوگازمیباشدوافریقایجنوبیباداشتنذخایرالماس
مقاماولرادرجهانداراستومنبعبزرگعایداتیافریقاراتشكیلمیدهد.الماسسختترین
به بعضاً میشود دیده سیاه و زرد بهرنگ عموم بهصورت که است طبیعی منرال قیمتیترین و
رنگهایسفید،آبیوسبزنیزمیباشد.منرالمذکوربعدازصیقلشدنبهنامبریلیانت)الماس
تراشیده(یادمیشود.طالازمعادنمهمافریقایجنوبیاست.همچنانذخایرزغالسنگ،کروم،
منگنیزویورانیمنیزدرآنساحهموجوداست.کشورهایزایروزمبابویدارایبهترینذخایرمس
هستند.معادنآهندرالیبریاوافریقایجنوبیموجوداست.بهصورتعمومگفتهمیتوانیمکه
براعظمافریقا80فیصدالماس،40فیصدطال،20فیصدنقره،20فیصدمسو14فیصدقلعیجهان
راتولیدمیکند.همچنانازمنطقۀمهمترانسوالمیتواننامبردکهدرآنکارخانههایصنعتیو


     معادن و صنایع

درسچهاردهم

نقشۀمعادن،صنایعوتوریزمافریقا

ممالکمهمتوریستی

   1 : 80 000 000

اسكندریه
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شهرهایعظیممتمرکزبودهوبیشترینجمعیترادرخودجایدادهاست.نواحیمرکزیافریقا
دارایجنگالتانبوهومناطقصحرایيدارایمعادنفراواناستکهتاحالمورداستفادهقرارنگرفته
است.کشورهایافریقاکوششدارندتاحجمتولیداتصنعتیراباالببرند.بعضیکشورهایافریقا
بهساختنبندهایبرقوبندهایزراعتیمشغولاندمثاًلباالیدریاینیل،بنداسواندرمصروبند
کریباباالیدریایزامبزیدربینکشورهایزمبیاوزمبابویوبندولتاباالیدریایولتادرکشور
گاناقابلیادآوریاست.محصوالتزراعتیومعدنیقارۀافریقااکثراًبهخارجصادرمیشود.مواد
اولیۀخامبرایکارخانههاومراکزصنعتیدیگرکشورهایجهاننیزدرافریقاتولیدمیشودزیرا
درخودافریقاصنعتپیشرفتچندانینكردهاست.همچناندرافریقاعوایدازمنابعتوریزمنیزبه
دستميآید.اهراممصروآثارباستانیسایرکشورهايقدیمي،سواحلزیبايشمالافریقادرکنار
بحیرۀمدیترانه،آدابورسوممردمونیزپارکهايمليمعروفکهدرافریقاوجودداردارزش
توریزموجهانگرديداردکهسببميشودمردمازآنجادیدنکنندکهطبعاًدراقتصادمناطقو

ممالکمربوطهنقشدارد.

                             فعالیت داخل صنف
شاگردانبهگروپهاتقسیمشوندهرگروپراجعبهمنابعوذخایرطبیعیقارۀافریقابحث

نمودهنتیجۀبحثخودرابهدیگرانارائهنمایند.

                            سوال ها
1-بندهایبرقافریقارویکدامدریاهاساختهشده؟

2-افریقایشمالیوجنوبیراازنظرمنابعطبیعیباهممقایسهنمائید.
3-کشورهاییرادرافریقانامببریدکهدرآنمسبیشتریافتمیشود.

4-معادنآهندرکداممناطقافریقابیشتربهمالحظهمیرسد؟
5-معادنيراکهدرقارۀافریقایافتمیشودنامبگیرید.

                   فعالیت خارج صنف
نقشۀمعادن،صنایعوتوریزمافریقارامطالعهنموده،سوالهایذیلراجوابدهید:

1-یورانیمدرکدامممالکافریقاوجودداردازآننامببرید.
2-نفتبهطورعمومیدرکدامبخشهایافریقاوجوددارد؟

3-مناطقصنعتیافریقارانامببرید.
4-ممالکمهمتوریستیكیرانامببرید.

ACKU؟
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راجعبهمواصالتقارۀافریقاوانكشافبعدیآنچهمیدانید؟

مواصالتدرافریقاسابقۀدیرینهداشتهوبهاشكالمختلفصورتمیگرفت.اکنونتاحدودی
تند بادهای  استوایی، انبوه جنگلهای موجودیت است. یافته انكشاف معاصرتر و بهتر شكل به
صحرایی،باتالقهاوصحراهاموانعيرادراینقارهبهوجودآوردهاست.حملونقلموادازطریق
خشكهودرسواحلتوسطکشتیهاصورتمیگیرد.اولینرفتوآمدازغرببهشرقافریقادر
سال1877متوسطهریموتنستنلی)HarryMoutonStanly(صورتگرفتکهدرسهسال

تكمیلگردید.
دراکثراینقسمتهامواصالتوحملنقلبهشكلابتداییومعموالًتوسطشتر،مرکبویا

درمواضعصعبالعبوربااستفادهازانسانعملیمیشود.
احداثشبكههایخطوطآهنازاوایلقرنبیستمخصوصاًازجنگاولجهانیبهبعدبهطور

بطیپیشرفتهاست،بنابرآنبیشترازسرکهادرحملونقلکارگرفتهمیشود.
طولمجموعیشبكههایخطوطآهندرافریقابههفتادهزارکیلومتررسیدهوطویلترینآن

خطیاستکهبهطولهشتهزارکیلومترقاهرهرابهکپتاوندرافریقایجنوبیوصلمیکند.
خطوطآهندرکشورهایدیگرافریقاییمانند:مراکش،الجزایر،تونسومصرانكشافنمودهاست.


        جغرافیای مواصالتی

ترانسپورتدرالگوس

درسپانزدهم

ACKU
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با آن معروف و مشهور شهرهای و براعظم این ممالک اکثر مراکز و پایتختها عالوتاً



بهکشورهایپیشرفتۀصنعتیودیگر اینطریق از میدانهایهواییعصریمجهزمیباشندکه
کشورهایجهانارتباطبرقرارمینمایند.

                            فعالیت داخل صنف
شاگردانبهدوگروپتقسیمشوند.گروپاولراجعبهاشكالابتدائیمواصالتافریقاو
گروپدومراجعبهشكلپیشرفتۀمواصالتدرافریقابحثنمودهونتیجۀبحثخودرابه

دیگرانارائهنمایند.

                            سوال ها
1-خطوطآهندرکدامکشورهايافریقايشماليانكشافنمودهاست؟

2-راجعبهشكلحملونقلابتدایيمعلوماتدهید.

                            فعالیت خارج صنف
درموردموانعومشكالتراههايمواصالتيدرافریقامعلوماتدهید.

ترانسپورتدرشهرقاهره

؟
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بهنظرشماافریقاازطریقکدامآبناهاوکانالهابهبحروصلميشود؟

افریقاحایزاهمیتخوبیبودهومهمترینراههایآبی)طبیعی، نقلبحريودریایي حملو
اند: قرار این از قرارمیسازند بر را اقیانوس دو یا بحیره میاندو ارتباط افریقا در مصنوعی(که
کانالسویز)بینبحیرۀمدیترانهوبحیرۀسرخکهکارساختمانيآندرسال1856مشروعودرسال
1869مخاتمهیافت(،بابالمندب)بینبحیرۀسرخوخلیجعدن(،کانالموزمبیق)بیندوقسمت
ازبحرهنددرغربمدغاسكر(وآبنایجبلالطارق)بینبحیرۀمدیترانهواقیانوساطلس(.ازاین

راههایآبی،تنهاکانالسویزمصنوعیاستوبقیۀآنهاطبیعیمیباشند.
باوجودمشكالتوموانعدربراعظمافریقاوبنابرعدممساعدتساختماناراضی،موجودیت
جنگالتدرساحهکانگوواستوا،اقلیمبسیارگرموسوزانصحراییواستواییکهاکثرجاهایافریقا

بدوناستفادهقرارگرفتهاستباآنهمسهولتهاییدرحملونقلاموالبهوجودآمدهاست.
مهمترینراهبحریدرحوزۀکانگوموقعیتداردکهتقریباًبهطولیکهزاروپنجصدکیلومتر
قابلاستفادهمیباشد.حوزۀآبگیرآندرمناطقاستواییقرارداردکهدرتمامسالآبفراوانو
بارانزیاددارد.دریاینیلالیبنداسوانقابلاستفادۀکشتیهایبحریبودهازایندریاکشورهای


    حمل و نقل از طریق آبها

دوربانمهمترینبندربحریافریقایجنوبی

درسشانزدهم

ACKU
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مصروسودانهردوجهتحملونقلاستفاده
و سنیگال نایجر، دریاهای در هكذا مینمایند.
زامبزینیزدربعضیاوقاتسالکهآبفراوان

باشدکشتیرانیصورتمیگیرد.
بههم بهنظرشماکانالسویزکدامبحیرههارا

وصلمینماید؟
امروزحملونقلتوسطکشتیهایبحریزیادتر
دربنادرمدیترانهوبنادرافریقایجنوبیصورت
امریكای بازارهای جانب به آن از که میگیرد
داده انتقال بیشتر مالالتجارۀ آسترالیا و جنوبی
میشود.همچنینکانالسویزکهارتباطاروپارا
باافریقایشرقی،وجنوبشرقيتامیننمودهاز

ارزشخاصاقتصادیبرخورداراست.

                            فعالیت داخل صنف
باتوجهبهنقشۀافریقااگرقرارباشدکهازخلیجعدنتوسطکشتيبهشهرساحليکشور

مراکشیعنيکازابالنكامسافرتکنیمازکدامآبناهاوکانالهاميگذریم؟

                            سوال ها 
1-کدامکانالشمالشرقافریقاازاهمیتمهمیبرخوردارمیباشد؟

2-آبنایجبلالطارقبینکداماقیانوسوبحیرهقراردارد؟
3-مواصالتسابقۀبراعظمافریقاوانكشافبعدیآنرامقایسهنمایید.

                            فعالیت خارج صنف
یککتاب،مجلهویااخباررا،کهدرموردقارۀافریقامعلوماتداشتهباشد،مطالعهنمودهو

یادداشتنامکتاب،سالطبعوغیرهمشخصاتآنرابهاستادمضمونبدهید.

الگوسپایتختنایجریاوبندربحری

؟
ACKU
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-اگرامریكايشماليوجنوبيرابهصورتدوبراعظمجداگانهدرنظربگیریم،افریقاپسازآسیاپهناورترین
خشكۀجهاناست.امااگرتمامامریكابهطوریکخشكۀکالندرنظرگرفتهشوددرآنصورتافریقابعداز

آسیاوامریكاسومینبراعظمجهانبهشمارمیرود.
-افریقاباداشتنبیشاز30میلیونکیلومترمربعمساحت)بهشمولجزایرمربوطآن(20.3فیصدمساحتزمین

رادربرمیگیردکهدرآنبیشاز1.25بلیوننفوسسكونتدارد.
-شمالیتریننقطۀاینقارهدماغۀسفید)CapeBlanc(ودماغۀبن)CapeBon(درتونسباالیعرضالبلد
شمالی37درجهو20دقیقهوجنوبیتریننقطۀآنبهنامدماغۀاگولهاس)CapeAgulhas(درجمهوریت

افریقایجنوبیباالیعرضالبلدجنوبی34درجهو40دقیقهواقعمیباشد.
-مشرقیتریننقطۀآندماغۀگاردافوی)Cape Guardafui(درسومالیاباالیطولالبلدشرقی52درجهومغربیترین

نقطۀآندماغۀسبز)Cape Verde(درمجاورتسنیگالاستکهباالیطولالبلدغربی17درجهواقعگردیدهاست.
آن

3
1 اراضیآندرشمالخطاستواو

3
2 -افریقابزرگترینساحهرادرمنطقۀاستواییاحاطهکردهاستکه

درجنوبخطاستواقرارگرفتهاست.
-اینقارهبهطوريکهازنامآنظاهرمیشودیکبراعظمحارهویبودهوخطاستواازوسطآنبهطوری

میگذردکهتقریباًشمالیترینوجنوبیتریننقاطازآنبهعینفاصلهقرارمیگیرند.
-درغربافریقابحراتالنتیکودرشرقآنبحرهندموقعیتدارد.درشمالتوسطبحیرۀمدیترانهازبراعظم

اروپاودرشمالشرقتوسطکانالسویزوبحیرۀاحمرازآسیاجداشدهاست.
-خشكۀافریقارامیتوانیمبهافریقایغربی،شرقی،مرکزی،جنوبیوشمالینیزتقسیمنماییم.

-افریقادارایکوهها،صحراهاومناطقهمواراستکهمشهورترینآنکوههایاطلسدرگوشۀشمالغربی،کوههای
الجزایر، جنوبشرق )Ahaggar(در اهاگر مانند کهن کوههای کلیمانجارو)Kilimanjaro(درتانزانیا، جوان

کوههایتبستی)Tibesti(درشمالغربچادوهمچنانسطوحمرتفعحبشهقابلیادآوریمیباشد.
-مناطقپستوکمارتفاعدرافریقاکمتروجوددارند.بعضیازاینمناطقباتالقیودارایاقلیمغیرمناسببرای
صحتاستکهدرمناطقاستواییقرارداردوصحراهایخشکوسوزاندردیگرنقاطآنعرضوجودمیکنند.
است.در یافته توسعه افریقا براعظم حصۀ 3

1 در تقریباً است بزرگدرجهان افریقاکهصحرای -صحرای
سالهایگذشتهساحۀاینصحرابهاساسخشکسالینیزوسیعشدهاست.

-دربراعظمافریقادریاهایزیادوجوددارندکهمشهورترینآندریاهاینیلوکانگومیباشند.-دریاینیل
باعثایجادمدنیتکهنمصرگردیدهوفعاًلنیزدرآبیاریمناطقزراعتیازارزشخاصبرخوردارمیباشد.

-افریقانظربهموقعیتیکهدرکرۀزمیناتخاذکردهاستبعدازاسترالیاگرمترینبراعظمجهانبهشمارمیرود.

-افریقادارایبارندهگیبیشترمیباشدکهدرشمالوجنوبقسمتاستواییآنبارندهگیتنزیلمییابد.
درافریقا55مملكتمستقلوجودداردکهدرآناقواممختلفباکلتورهایمتفاوتدیدهمیشوند.

-درافریقایشمالیکلتوراسالمیمسلطاستدرحالیکهدرمناطقدیگرآنکلتورهایدیگردیدهمیشود.
اکثریتمردمافریقادردهاتسكونتدارندکهبهزراعتومالداریمشغولاند.

اگرچهشرایطاقتصادیدرافریقابعدازسقوطاستعماردرآنروبهبهبودیگذاشته،ولیمتاسفانههنوزهم
نفوسوقوایتولیدیبشریدرهمهجایکسانوبهطورکافیگسترشنیافتهاست.

-درافریقاجنگهایداخلیزیادوخشكساليباعثمهاجرتهایداخلیوخارجازمرزهامیگردد.همچنانیک
تعدادزیادازمردمافریقاازفقروگرسنهگیرنجمیبرندوسطحزندهگیمردمآنپاییناست.

در )Kinshasa( کینشاسا نفوس(، میلیون 9 داشتن )با نایجیریا در )Lagos(الگوس افریقا بزرگ شهرهای -
جمهوریتکانگو)باداشتن8.4میلیوننفوس(وقاهرهدرمصر)باداشتن7.9میلیوننفوس(میباشد.

لسانهایرسمیدرافریقاعبارتانداز:عربي،انگلیسي،فرانسوي،پرتگالي،سواحليافریقایيوغیرهميباشند.

خالصة فصل اول
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1.246.70012.127.0711074.78.416.9لوانداانگوال1

1.104.30074.777.9816886.02.012.0آدیسباباایتوپیا2

------117،6005،028،42742،8اسمرهاریتریا3

1.221.03744.187.6373613.731.854.5پریتوریاافریقایجنوبی4

623.0004.303.356780.53.016.5بانگیافریقایمرکزی5

2.381.74132.930.0911428.329.841.9الجزیرهالجزایر6

241.03828.195.75411784.34.611.1کامپاالیوگاندا7

112.6227.862.9447063.48.128.5پرتونووبنین8
581.7301.639.833346.320.433.3گابرونبوتسوانا9
274.00013.902.9725192.42.05.6واگادوگوبورکینافاسو10

27.8348.090.06829191.92.55.6بوجومبواربوروندی11

883.74937.445.3924284.4510.6دارالسالمتانزانیا12

56.7855.548.7029865.610.024.4لومهتوگو13

163.61010.175.0146228.932.738.4تونستونس14
------23،200506،22121،8جیبوتیجیبوتی15
1.284.0009.944.201883.24.312.5انجامناچاد16
26.3388.648.24832891.93.64.5کیگالیرواندا17

752.61811.502.0101574.88.516.8لوزاکازامبیا18

390.75712.236.8053168.28.123.7هراریزیمبابوی19

سائوتومه20
وپرنسیپ

------964206،178213،9سایوتومه

322.46317.654.8435560.010.030.0یاموسوکروساحلعاج21

196.72211.987.1216176.87.415.8داکارسنیگال22

------17،3641،128،81465مبابانسوازیلند23

2.505.81341.236.3781669.88.621.6خرطومسودان)1(24

637.6578.863.3381468.012.020.0موگادیشوسومالیا25

71.7406.005.2508467.715.416.9فریتاونسیرالیون26

------45582،247180،8ویكتوریاسیشل27

فیصدیشغلنفوسدرسكتورهایمختلفدر
سال2001 عمومیات

ممالک شماره
خدمات صنعت زراعت

تراکمنفوس
درفی

کیلومترمربع

تعدادنفوس
درسال

2006

مساحتبه
کیلومترمربع مرکز

جدول بعضی مشخصات جغرافیایی کشور های مستقل قارۀ افریقا

)1(اگرچهسودانبهدوحصهتقسیمشدهاماازطرفمللمتحدنقشهمستنددادهنشدهاست.

ACKU
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رالیا
آست

------266،000393،8311،5العیونصحرایغربی28

238.53322.409.5179459.413.027.6اکراگانا29

475.44217.340.7023669.98.612.5پائوندهکامرون30

342.0003.702.3141148.614.836.6برازویلکانگوبرزاویل31

2.344.85862.660.5512768.013.518.5کینشاساکانگوکینشاسا32

580.36734.707.8176079.67.013.4نایروبیکینیا33

------2،235731،755327،4مورونیکومورن34

------4،033426،998105،9پرایاکیپورد35

267.6681.424.960551.815.142.1لیبرویلگابون36

11.2951.641.56414582.18.09.9بانجولگامبیا37

245.8579.690.2223987.22.110.8کوناکریگینه38

------28،051616،45922ماالبوگینهاستوایی39

------36،1251،503،18241،6بیساوگینهبیساو40

------30،3552،128،18070،1ماسرولسوتو41

------111،3693،334،58729،9مونرویالیبریا42

1.759.5405.900.754311.622.166.3تریپولیلیبیا43

587.04118.595.4693278.06.915.1آنتاناناریوومادغاسكر44

118،48413،013،92611086،85،18،1لیلونگوهماالوی45

1.240.19211.716.829985.82.012.2باماکومالی46

1.001.44978.887.0077930.84030قاهرهمصر47

446.55033.241.259746.034.859.2رباطالمغرب)مراکش(48

1.025.5203.177.378355.110.734.2نواکشوتموریتانیا49

------2،0401،274،189624،6پورتلویسموریس50

801.59019.686.5052582.68.29.2مابوتوموزمبیق51

824.2922.044.147249.315.735.0ویندهوکنامیبیا52

1.267.00012.525.0941089.83.86.4نیامینایجر53

923.768131.859.73114343.46.849.8آبوجانایجریا54

سودانجنوبی55

فیصدیشغلنفوسدرسكتورهایمختلفدر
سال2001 عمومیات

ممالک شماره
خدمات صنعت زراعت

تراکمنفوس
درفی

کیلومترمربع

تعدادنفوس
درسال

2006

مساحتبه
کیلومترمربع مرکز

منبع: 
Wolters- Noordhoff, WN Atlas Productions, Groningen, the 2007 Netherlands

فصل دوم      
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رالیا
آست

فصل دوم      

اهداف عمومی فصل:
• ازشاگردانانتظارميرودکهباخواندناینفصلبهاهدافعلميزیردستیابند:

-آشنایيباموقعیتجغرافیایيقارههايآسترالیا،اقیانوسیهوقارۀمنجمدجنوبي)انتارکتیكا(
-آشنایيبامهمترینپستيوبلنديهايقارۀآسترالیاواقیانوسیه.
-آشنایيباوضعیتجغرافیايسیاسيقارۀآسترالیاواقیانوسیه.

-آشنایيباجغرافیايبشريقارۀآسترالیاواقیانوسیه.
-آشنایيباجغرافیاياقتصاديقارۀآسترالیاواقیانوسیه.

-آشنایيبااکتشافاتقارۀمنجمدجنوبي.
• ازشاگردانانتظارميرودکهباخواندناینفصلبهاهدافمهارتيذیلدستیابند:
-تشخیصموقعیتجغرافیایيقارۀآسترالیا،اقیانوسیهوقارۀمنجمدجنوبي)انتارکتیكا(

-تعیینمهمترینکوهها،دریاهاوبحیرههابرروينقشۀآسترالیا
-تعیینمهمترینکوههادریاهاوبحیرههابرروينقشۀاقیانوسیه

-تفسیرتوزیعجغرافیایينفوسدرقارۀآسترالیا
-نشاندادنتوزیعجغرافیایينفوسبرروينقشۀآسترالیا
-نشاندادنتوزیعجغرافیایينفوسبرروينقشۀاقیانوسیه

-تعیینمهمترینثروتهايمعدنيبرروينقشۀآسترالیاواقیانوسیه

آسترالیا

نقشهموقعیتآسترالیا
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آسترالیادرکدامبخشدرکرۀزمینموقعیتدارد؟

حدود اربعه     
(آنصحرا 34 براعظمکوچکآسترالیاکهازنظربعضییکجزیرۀکالناست،قسمتزیاد)تقریباً
است.آسترالیابینخطوط12درجهو43درجۀعرضالبلدهایجنوبی،115و154درجۀطولالبلدهای

شرقیموقعیتدارد.
،)Arafura sea( ارافورا بحیرۀ ،)Timor sea( تیمور بحیرۀ آسترالیا شمال در
خلیجکارپینتاریا)Gulf of Carpentaria(وآبنایتورس)Str.Torres(موقعیتدارد.درشرق
آنبحیرۀکورل)Coral Sea(وبحیرۀتسمانیا)Tasmania Sea(ودرجنوبآسترالیاآبنایباس
)Str .Bass(وخلیجآسترالیاموقعیتدارد.بحرهنددرجنوبوغربآسترالیاقرارگرفتهاست.خط

ساحلیمجموعیآسترالیابه25.760کیلومترمیرسد.
-آسترالیاچگونهوتوسطکیکشفگردید؟

کشف آسترالیا
تقریبا50.000ًسالقبلمردماناولیبهآسترالیارفتند.

انگلیسیهاازسال1789آنهارابهنام)ابورجینالس()Aboriginals(یادکردندکهیکاصطالح

درسهفدهم
     موقعیت آسترالیا

نقشۀموقعیتجغرافیاییآسترالیاونیوزیالند

بحیرهکورل

بحیرهآرافورابحیرهتورس
بحیرهتیمور

آبنایباس

هند
حر

ب

بحیرهسمانیا

ACKU



52

التینیاستوبرایباشندهگاناصلییابومیاستعمالمیشود.اینمردمازآسیایجنوبشرقیآمده
بودند.50.000سالپیشتوسطیخبندانپلهایخاکیکهبینآسیاوآسترالیاوجودداشت،ازراه
همینپلهاوراههامردمانوحیواناتمیتوانستندازآسیابهآسترالیابروند.اینیکپروسهچهل
هزارسالهبود.بعداًکهکرۀزمینگرمشدویخبندانبهذوبشدنشروعکرد؛سطحآببحرباال
رفت.بهاینترتیبآسترالیابهشكلیکجزیرهدرآمد.درسال150میالدیبرایباراولیونانیها
درموردآسترالیانوشتند.آنهااینخشكهرابهنامتیرااسترالیس)Terra Australis(ویاکنارۀ
جنوبیمسمینمودند.مردمزیادیعالقمندآنشدندودرجستجویاینسرزمینناآشنابرآمدند.

درقرنشانزدهوهفدهپرتگالیها،هسپانویهاوهالندیهاعالقمندتجارتبهآسیابودند.بهاثر
مسافرتهاوکشفیاتزیادبحرییهمانوقتبودکهآسترالیاهمتوسطاروپاییهاکشفگردید.
)Gulf of Carpentaria(درسال1606ماولینکشتیهالندیهادرساحلخلیجکارپنتاریا
درشمالآسترالیامقابلنیوگینۀ)New Guinea(لنگرانداخت.کپتاناینکشتیویلیمجانسن

)Willem Janszoon(دوبارهبه)Java(برگشت.
درسال1616میککشتیدیگرهالندیبهخلیجشارک)Shark(درغربآسترالیارسید.
دریکونیمقرنبعدیمردمانمختلفهالندی،فرانسویوانگلیسیبهآسترالیاکهدرآنزمانبه
نامنیوهالندNew Hollandمسمیبود؛مسافرتنمودند.امادرآنوقتآنقدرحسشناسایی

بیشترویامستعمرهساختنآسترالیاوجودنداشت.
)William Dampier(اولینبریتانیویکهبهآسترالیارسیدیککپتانکشتیبودبهنامویلیمدامپیر

کهدرسال1688مبهآسترالیارسید.

اِبلتاسمان)1642میالدی(بحرپیمایهالندیویكیازکاشفینقارۀآسترالیا

ا

ا
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درسال1770مجیمزکوکانگلیسیاولیناروپاییبودکهبهسواحلشرقیآسترالیارسیدواز
طریقخلیجبوتانیBotany)سدنی)Sydneyکنونی(سواحلشرقیراپیمودندوآنرابهنامولزنیو

سوتویلز)New South Wales(مسمیساختند.
درآغازسالهای1800مسدنیبهمرکزتجارتیدرحالتمبدلشدنبود.همچنانبهخاطرکشف

سایرنقاطآسترالیا،تالشهاییصورتمیگرفت.
درحدود1890ماینطرزتفكرکهمستعمراتمختلفبهیکمملكتوسیعفدرالیمبدلشود،
شكلمیگرفتکهباالخرهدراولجنوریسال1901مسیستمایالتیدرآسترالیابهوجودآمدودر

حقیقتروزاستقاللآسترالیاازانگلستانمیباشد.

درسهفدهم

ا

تصویرازیککشتیبادباندار
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اماتامدتطوالنیآسترالیابهگونۀمستعمرۀانگلستانباقیماندکهآهستهآهستهبهشكلیک
مملكتمستقلعرضوجودکرد.



                             فعالیت داخل صنف
شاگردانبهدوگروپتقسیمشوند.گروپاولموقعیتجغرافیاییآسترالیارابهروینقشه
نشاندهند.گروپدوملستممالکواشخاصیراکهدرکشفآسترالیانقش تثبیتو

داشتند،ترتیبوبهدیگرانارائهنمایند.

                            سوال ها
سواالتصحیحوغلطراازهمتشخیصدهید.

1-آسترالیایکجزیرۀکالناست.
2-آسترالیادرشرقبحرهندموقعیتدارد.

3-کشفآسترالیانتیجۀمسافرتهاوکشفیاتزیادبحریبودکهتوسطاروپاییهاصورت
گرفت.

4-آسترالیااستقاللخودرادرسال1901مازانگلستانبهدستآورد.

                            فعالیت خارج صنف
بااستفادهازانترنتویاکتابخانهراجعبهکشفیاتبحریوکشفآسترالیایکمقالۀیک

صفحهاينوشتهکنید.

جیمزکوک)1770میالدی(
کپتانانگلیسیویكیازکاشفینقارۀآسترالیا

ACKU؟
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وضعطبیعیآسترالیاچگونهاست؟

آسترالیاکهکوچکترینقارۀجهاناست،همراهباجزایرآنبهصورتکلدرنیمکرۀجنوبی
موقعیتدارد.

مملكتآسترالیاراازنظرجغرافیاییمیتوانبهچهارمنطقۀجداگانهتقسیمکرد:
1-دشتهایمرکزیکهازآبزیرزمینینسبتاًفراوانیبرخورداراند.

2-فالتغربیکهعمدتاًبیاباناست.
3-جلگۀساحلیشرقیکهدرحقیقتدامنههایشرقیکوههایگریتدیوایدینگ)منبعبزرگ

آب(است.
4-ارتفاعاتیاکوههایشرقیکهبه)گریتدیوایدینگ(معروفاست.

جغرافیایطبیعیآسترالیارادرچندبخشجداگانهبهطورذیلمطالعهمینمایم:
الف. کوه ها

-کوههايآسترالیابیشتردرکدامقسمتهاواقعشدهاست؟
)Great Dividing(درشرقاسترالیاکوههایمشهوروجودداردبهنامگریتدیوایدینگ
کهبیشاز3000کیلومترطولدارد.اینسلسلهجبالازجزیرۀتسمانیا)Tasmania(درجنوب

درسهجدهم
    جغرافیای طبیعی

ا
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شروعشدهوتابهشبهجزیرۀکپیورک)Cape York(درشمالامتدادیافتهاست.اینسلسله
کوهکهکوههایيباارتفاعمتوسطوسطوحمرتفعدارد؛توسطدریاهاقطعگردیدهاست.کوههای
متذکرهدامنههایخودرابهطرفسواحلشرقیوبهطرفغربتامناطقهموارگسترشدادهاند.
ازکوههایگریتدیوایدینگدریاهایزیادخوردوبزرگسرچشمهگرفتهوبهاقیانوسآرام

میریزند.
کوههایدیگرآسترالیابهنامآلپآسترالیایی)Australian Alps(مشهوراستکهدرحقیقت
جزءکوههای)دیوایدینگ(محسوبمیشود.اینکوههاکهدرجنوبشرقآسترالیاموقعیتدارد،
)Victoria(وشرقمنطقۀویكتوریا)New  South Wales(سطوحمرتفعرادرمناطقنیوسوتویلز
تشكیلنمودهاند.بلندترینقلۀاینکوههاکوسیسكو)Kosciusko(استکه2231مترارتفاعدارد.

کوههایکهمنبعآبیمناطقشرقیآسترالیابودهوپوشیدهازجنگلهایمتراکماست
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درسهجدهم

کوههایالپآسترالیایی،مناطقخوببرایتفریحواستراحتدارندوهمچنانمنابعخوبآبیرا
تشكیلنمودهاند.دراینمنطقهباغهایملیزیادوجوددارندوبرایسپورتزمستانی)بازیهای

سكی(یگانهمنطقهدرآسترالیامحسوبمیشود.
همچنانکوههایفلیندرز)Flinders(نیزیکشاخهییازکوههایدیوایدینگبزرگاستکه

درآسترالیایجنوبیموقعیتدارد.

بریسبان

سلسلهکوهها

نقشۀسفیدآسترالیاونیوزیالندبرایجوابدادنشاگردان

نقشۀسفیدآسترالیاونیوزیالند
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موسگراو کوههای و )Macdonnell( دونل مک کوههای آسترالیا مرکزی ساحات در
به که دارد مشهوروجود نیزکوههای آسترالیا درغرب میباشد. یادآوری قابل )Musgrave(
بلندترینقلهآنبروس)Bruce(استکهبیشاز نامهامرسلی)Hamersley(یادمیشوندو

1200میباشد.
)Kimberley Plateau(درشمالآسترالیاسطوحمرتفعمشهورقرارداشتهکهبهنامهایکیمبرلی

وارنیم)Arnhem Land(مشهوراند.ارتفاعآناز800مترتجاوزنمیکند.

                            فعالیت داخل صنف
شاگردانبهگروپهاتقسیمشوندوهرگروپیكیازفعالیتهایذیلراانجامدادهونتیجه

فعالیتخودرابهدیگرانارائهنمایند:
1-چهارمنطقۀجداگانهآسترالیاراازنظرجغرافیایيبرروینقشههاتثبیتونشاندهند.

2-شاخههایکوههایگریتدیوایدینگرانامبردهوبهروینقشهنشاندهند.
3-اهمیتاقتصادیکوههایالپآسترالیاییراتوضیحنمایند.

4-کوههایيکهدرغربوشمالآسترالیاموقعیتدارند،نامبردهوبهروینقشهنشاندهند.


                            سوال ها
1-آسترالیارابهچندوکداممناطقجغرافیاییمیتوانتقسیمکرد؟

2-مقصدماازباغهایملیچهاست؟
3-کوههایآسترالیادرحیاتاقتصادیواجتماعیمردمچهنقشیمیتواندداشتهباشد؟

4-بهنظرشماکوههادرآسترالیاچهمشكالتوچهسهولتهاییرابهمردمآنمملكت
فراهمنمودهاست؟

                            فعالیت خارج صنف
نقشۀسفیدآسترالیاونیوزیالندراکاپیویادرکتابچههایتانرسمنماییدوجاهایخالی

آنراپرکنید.
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بهنظرشماچرادرآسترالیادریاهايمتعدديوجوددارند؟
بهسببوجودارتفاعاتمتعدددراینجزیرۀبزرگوموقعیتخاصجغرافیاییکهازهرطرف
توسطاقیانوسهامحصوراست،بارندهگیدراینجزیرهفراواناست.بههمینجهتدریاهایمتعددي

درآنجریانداردکهاکثرآنهابهاقیانوسآرامویابهاقیانوسهندمیریزند.
دریاهایمشهورآسترالیاعبارتنداز:

شرقی نواحی از که دریاها این .)Lachlan( لن لچ و )Murray(موری ،)Darling(دارلینگ
کوههایدیوایدینگبزرگسرچشمهگرفته،باالخرهبهخلیجبزرگآسترالیامیریزد.بزرگترینسیستم
دریاهایآسترالیاسیستمموری-دارلینگمیباشد.دریایموریباوجودآنکه،کوتاهترازدارلنیگاست

ازمهمتریندریاهایاینسیستمبهشمارمیرود؛زیرانسبتبهدارلینگبهمراتبسیرابتراست.
به2730کیلومترمیرسد.مساحت دارلنیگ به2570کیلومتروطولدریای موری طولدریای

حوزۀآبگیرایندریاهابه1872هزارکیلومترمربعمیرسد.
دومینشاخۀبزرگمورامبیدجی)Murrumbidgee(کهطولآنبه1690کیلومترمیرسدتشكیلمیدهد.
در اکثراً دریاها این آب است. منظم غیر بوده دارلینگ موری- سیستم شامل که دریاهایي تمام
دبت علت همین به میآید. وجود به آسترالیا آلپ برفهای ذوب اثر در حدودی تا و بارانها اثر
رفته، باال دارلینگ و موری دریاهای در آب سطح که زماني یعنی میباشد. تابستان در اعظمی آبی
مقدار خود با دریاها هنگام این در میگردد. نیز تخریبات باعث گاهی و شده سرازیر هموار دشت به
مواجه مشكل به را کشتیرانی امور که میدهد انتقال را سنگ پارچههای و مخروباتی مواد زیادی

درسنزدهم
     دریا های آسترالیا

ساوت
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میسازد.دریاهایسیستمموری-دارلینگدارایاهمیتاقتصادینیز
میباشد؛زیراازآبآنهادرآبیاریزمینهااستفادهبهعملمیآید.
میشل از عبارت شمالشرق و شمال سمت در مهم دریاهای
)Mitchell(وفلیندرز)Flinders(استکهازشمالشرقکوهگریت

دیوایدینگسرچشمهمیگیردوبهخلیجکارپنتاریامیریزد.
اورد و )Daly( دلی ،)Victoria( ویكتوریا دریاهای همچنین

)Ord(کهدرشمالآسترالیاجریانداردوبهبحیرۀتیمورمیریزندقابلیادآوریمیباشند.
تمامحصصآسترالیايغربیازنگاهداشتنآب،فقیرمیباشد.تنهانقاطدورافتادۀآنوخاصتاًدامنههای
مرطوببابرجستگیهادارایشبكۀمتراکمرودهابودهکهدرفصلهایبارانیمملوازآبمیگردند.در

هنگامبیشترسالاینرودهاخشکمیباشد؛زیراحتیدرنقاطدور
افتادۀاینساحهخشکسالیتا300روزدرسالادامهمییابد.

منابعآبهایسطحیآسترالیاگذشتهازآنکهقسمتزیادآن
اماآسترالیادارای شورمیباشداحتیاجمردمرامرفوعنمیسازد؛

منابعآبهایزیرزمینیزیادمیباشد.
دراینقارهحوزههایمتعددبرایبهرهبرداریآبهایزیرزمینی
و موردضرورتصنایع قرارگرفتهاندکهآبهای  موردمطالعه
چراگاههاراتهیهمیدارند.اینآبهابهعلتمنرالیزهشدنشدید

براینوشیدنوآبیاریکشتزارهاکمترمساعدمیباشد.بزرگترینحوزۀ)آبهایزیرزمینی(در
جهانحوزۀبزرگياستکهازخلیجکارپنتاریاتاحوزۀدارلینگگسترشیافتهاست.درمجموعدر

آسترالیادرحدود6500چاهآبهایزیرزمینیموجوداست.
فعالیت داخل صنف

شاگردانبهگروپهاتقسیمشوندوراجعبهاینکهچرادریاهایآسترالیارژیمغیرثابتدارند
بحثنمودهونتیجۀبحثخودرابهدیگرانارائهنمایند.

؟ سوال ها
1-آیاآبهایزیرزمینیدرآسترالیامشكالتمردمرامرفوعمیسازد؟
2-دریاهایيکهدرشمالوشمالشرقآسترالیاوجوددارند.نامبگیرید.
3-جریاناعظمیآبدریاهایآسترالیادرکدامفصلسالزیادتراست؟

4-چراسیستمدریاهایموری-دارلینگغیرمنظممیباشد؟
5-دریاهایموری-دارلینگچهمفاداقتصادیدارند؟

 فعالیت خارج صنف
نقشۀقارۀآسترالیاراترسیمنمودهودرآندریاهایآنرابهرنگمخصوصنشانینمودهوبه

دیگرانارائهنمائید.
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درسبیستم
   جهیل ها



بزرگترینجهیلنمکدارآسترالیاکداماست؟

ندارد؛زیراشرایطساختمان اقیانوسیهجهیلهايمهموجود ازآسترالیادرسایرجزایر بهجز
طبیعياینجزایرطورياستکهزمینهرابرايایجادجهیلهافراهمنكردهاست.

یكيازجهیلهايمهمآسترالیاجهیلایر)Eyre(استکهبزرگترینجهیلنمکداردرآسترالیا
)Simpson(ميباشد.اینجهیلدرشمالغربایالتجنوبآسترالیادرجنوبصحرايسیمپسون

موقعیتدارد.
جهیل دیگری و شمالي ایر بزرگ جهیل یكي که شده تشكیل بخش دو از ایر جهیل
کوچکایرجنوبيميباشدوتوسطیککانالطبیعيباهموصلگردیدهاند.بخشزیادجهیلایر

درساحۀپارکمليجهیلایرقرارگرفتهاست.
عمیقتریننقطۀآسترالیا)تقریبا15مترپایینازسطحبحر(نیزدرهمینجهیلموقعیتدارد.

)Gairdner(وگایردنر)Torrense(درجنوبجهیلایرجهیلهايدیگريبهنامهايتورنس
وجودداردکهسطحزمینیعنيبسترآننیزتوسطنمکپوشیدهشدهاست.بعضاًبهعلتگرماي

شدیدآباینجهیلهاتبخیرشدهوخشکميگردند.
از: اند عبارت دارند موقعیت آسترالیا غرب و جنوبغرب در که آسترالیا دیگر جهیلهاي
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کارنگي)Carnegie(،بارلي)Barlee(،مور)Moore(وغیره.

                            فعالیت داخل صنف
بهنقشهصفحه57آسترالیانگاهکنیدوموقعیتجهیلهایيکهازآننامبردیمبرروينقشه

تثبیتونشاندهید.

                            سوال ها
1-پایینتریننقطۀآسترالیادرکدامجهیلموقعیتدارد؟

2-جهیلهايمهمآسترالیارانامببرید.
3-چگونهسطحزمینیابستربعضيازجهیلهايآسترالیاتوسطنمکپوشیدهشدهاست؟

                            فعالیت خارج صنف
افریقامقایسهنموده،اختالفاتومشابهتهايآنرادر باجهیلهاي جهیلهايآسترالیارا

چندسطربنویسید.

؟
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درسبیستویكم
    اقلیم

بهنقشۀباالنگاهکنید.اقلیماسترالیاچگونهاست؟

تغییرفصلدرآسترالیابخاطریصورتمیگیردکهدراولجدیشعاعآفتابباالیدایرۀجدی
)عرضالبلد23درجۀجنوبی(عمودمیتابدبناًءتابستاننیمکرۀجنوبیآغازمیشود.چونآسترالیا
درنیمکرۀجنوبیقرارداردروزهایتابستاندرآنجابهمالحظهمیرسدوبرعكسدرنیمکرۀشمالی
نیمکرۀشمالی اگردر تابعمیالنمحورزمینمیباشد. اینموضوع روزهایزمستانمیباشدکه

تابستانباشددرنیمکرۀجنوبیفصلزمستاناست.
اقلیمآسترالیافراوانيروزهايآفتابيدرآنجااست.رويهمرفته یكيازمهمتریناوصاف
آسترالیایککشورگرممحسوبميگردد.خطجديازمیانآنميگذردودارايتابستانهاي
گرموزمستانهايمعتدلميباشد.بخشزیاديازآسترالیاداراياقلیمتحتاستوایي)سبتروپیک(
ویکبخششماليآنداراياقلیماستوایياست.تقریبادوسوممساحتآسترالیاآنچنانخشک
استکهقابلکشتوزراعتنميباشد.درشمالآسترالیا،تابستانبارانهايموسميدارندامادر

جنوباینکشوربادهايبارانآور،بادهايغربيهستندکهدرطولزمستانميوزند.
دربرخينواحيآسترالیابارندهگيبسیارکماستوممكناستباعثبهوجودآمدنخشکسالي

مناطقعمدۀآبوهوایاسترالیا

2
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آسترالیاساالنهبارانکمتراز250مليمتردارندکهدراینمناطقزراعتبسیارکم 34 شود.حدود
است.کمترازحصهآسترالیاکهبیشترقسمتهايکوهستانيهستندساالنهدرحدود500ملي

مترباراندارند.
آسترالیاراازلحاظآبوهواميتوانبهچندینمنطقهتقسیمبنديکرد:

با حارهاي هواي و آب -1
تابستانمرطوبدرشمال.

گرم معتدل هواي و آب -2
منطقۀ در فصلخشک یک با

کوینزلند.
و مرطوب هواي و آب -3
ولز حاشیۀ در گرم معتدل

جنوبيوویكتوریا.
ساحات که شد آور یاد باید
زیاديازمناطقمرکزيوغربي

آسترالیااقلیمصحرایيدارد.

                           فعالیت داخل صنف
بهنقشۀآبوهوایآسترالیانگاهکنیدومناطقمختلفاقلیميرادرآنتثبیتونشاندهید.

                           سوال ها
1-کداممناطقآسترالیاداراياقلیمصحرایيميباشند؟

2-کداممناطقآسترالیابهطوراوسطساالنهبارندهگيزیاددارد؟
3-چراآبوهوايآسترالیاگرماست؟

                           فعالیت خارج صنف
معلومات است، شمالي کره نیم فصل معكوس آسترالیا فصلهاي چرا اینکه مورد در

جمعآوريوارائهنمایید.

؟

1
3
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درسبیستودوم
    جغرافیاي سیاسي آسترالیا

آسترالیاچگونهادارهميشود؟


آسترالیادولتفدراليشاهيمشروطهیاشاهيپارلمانياستکهملكۀانگلستانبهگونۀتشریفاتي
درراسدولتقراردارد.

امادرحقیقتآسترالیایکدولتفدرالياستکههفتپارلمانایالتيداردوهرپارلمانامور
مربوطهبهآنایالتراانجامميدهدویکپارلمانملیومشترکدرمرکزآسترالیایعنيشهرکانبرا
داردکهامورکلمملكتراانجامميدهد.ایننوعحكومتشبیهحكومتفدراليایاالتمتحده

امریكاوکاناداميباشد.
لسانرسمياینکشورانگلیسيوپایتختآنشهرکانبرااست.اکثریتمردماینمملكتپیرودین

عیسويهستند.
اگربهنقشۀسیاسيآسترالیانگاهکنید؛ميبینیدکهآسترالیابهششایالتودومنطقهتقسیمگردیده

کهعبارتانداز:
1-نیوساوتولز)New South Wales()ولزجدیدجنوبي(کهدرآندوشهربزرگآسترالیا
یعنيسدني)Sydney(کهمرکزهمینایالتاستوکانبرا)Canberra(کهپایتختآسترالیا
استموقعیتدارد.شهرسدنيبزرگترینشهرآسترالیاومهمترینبندرومرکزمالياینکشور

است.

نیو ساوت ولز

پرت

ادالید

هوبارت ملبورن

سدنی

پریسبان
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2-ایالتویكتوریا)Victoria(کهمرکزآنملبورن)Melborne(است.
3-کوینزلندکهمرکزآنبریسبان)Brisban(است.

4-آسترالیايجنوبيکهمرکزآنشهرادالید)Adelaid(ميباشد.
5-آسترالیايغربيکهمرکزآنشهرپرت)Perth(است.

6-تسمانیاکهمرکزآنهوبارتاستویکجزیرهاستکهدرجنوبولزجدیدجنوبيموقعیتدارد.
دومنطقۀمستقلعبارتاندازمنطقۀپایتختکانبراومنطقۀشمالي.

فدراليآسترالیا پارلمان است. نموده راکسب استقالل میالدي حكومتآسترالیادرسال1901
شاملولسيجرگهباداشتن148عضوومجلسسناSenateباداشتن76عضوتشكیلشدهاست.



                            فعالیت داخل صنف
شاگردانبهگروپهاتقسیمگردندوهرگروپراجعبهطرزحكومتآسترالیابحثنموده

ونمایندۀهرگروپنتیجۀبحثخودرابرايهمصنفانخودبیاننماید.

                             سوال ها
1-آسترالیابهچندایالتتقسیمگردیده،نامببرید.

2-آسترالیادرکدامسالوازکداممملكتاستقاللسیاسیخودبهدستآورده؟
3-طرزحكومتآسترالیاچگونهاست؟

4-پایتختآسترالیادرکدامبخشموقعیتدارد؟

                            فعالیت خارج  صنف
درکتابچههايتاننقشۀسیاسيآسترالیارارسمنمودهونامایالتهارادرساحۀمربوطهآنبنویسید.

تصویريازشهرهايملبورنوسدني

؟
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درسبیستوسوم
    جغرافیاي بشري



درموردنژادونفوسآسترالیاچهميدانید؟

دراینبخش،نخستبهنفوسونژادوبعداًبادینوزبانمردمآسترالیاآشناميشوید.نخستین
ساکنانآسترالیارابومیانيتشكیلميدادندکهازجنوبشرقآسیابهآنجامهاجرتکردهاند.

هنگاميکهاروپائیانبعدازسال1830واردآسترالیاشدند،کمترازنیممیلیونافرادبوميدر
اینقارهزندهگيميکردند.افرادبوميآسترالیادارايپوستتیرهبودهکهبه550قبیلهتقسیمشده

بودندوهرقبیلهازچندینطایفهتشكیلشدهبود.
باشروعاکتشافاتسفیدپوستاناروپایيکهدوصدسالقبلصورتگرفتووقوعجنگبین
به تقریباً آسترالیا بومیان اواخرنفوس این در شد. کم بومیان نفوس تعداد آسترالیا بومیان و آنان
60000نفرميرسیدامااکنونرشدنفوسآنهابهاساسشرایطبهترزندهگيباردیگرافزایشیافته

وتعدادآنهازیادشدهاست.
تاسال1920نفوسآسترالیابه5میلیوننفرميرسید.مهاجرانغیرانگلیسينیزبرنفوسآسترالیا
افزودندودرسال1945جمعیتآنبه7.5میلیوننفررسید،درحاليکهفقطنیميازآنهاانگلیسيبودند.

مهاجرانجدیدآسترالیاازکشورهايآلمان،هالند،ایتالیا،پولندوغیرهکشورهاواردشدهاند.
درآسترالیادرسال2008میالديبیشاز20میلیوننفرزندهگيميکردندکهتراکمنفوسآن

بهطوراوسطدرفيکیلومترمربعبه3نفرميرسید.

)ابور جینالس(

آ

شهرهایکه دارای نفوس:

ACKU



68

نفوسآندرشهرهازندهگيميکنند.حدود%85 اکثریت ازکشورهایياستکه آسترالیایكي
نفوسآسترالیادرچندمرکزمهممتراکمبوده،درحاليکهمناطقوسیعيازدهاتوقریهجات
آسترالیا،خاليازمردمهستند.تقریباًبیشازششمیلیوننفوسآسترالیادردوشهربزرگسدنيو
ملبورنزندهگيميکنند.قسميکهقباًلیادآورشدیمعالوهبرمردمبوميدرحدودبیشاز%90
مردمآسترالیاراسفیدپوستاناروپایي)بهخصوصانگلیسيها(،تقریبا7%راآسیایانودرحدود%1
رابومیانوغیرهتشكیلميدهند.عالوهبرآندراینجانژاد»دورگه«یامختلطکهازسفیدپوستانو

افرادبوميتشكیلشدهقابلیادآوريميباشد.

                             فعالیت داخل صنف
بهنقشۀتراکمنفوسآسترالیانگاهکنیدوسواالتزیرراجوابدهید:
1-بهصورتکلدرکدامقسمتآسترالیاتراکمنفوسزیاداست؟

2-بهنظرشماچرادرآنجاتراکمنفوسبیشتراست؟

                             سواالت
1-بومیانآسترالیاازکجاواردآسترالیاشدندوفعاًلتعدادآنهابهچندنفرميرسد؟

2-اکثریتنفوسفعليآسترالیاراکداممردمتشكیلميدهند؟
3-مساحتونفوسآسترالیاراباافغانستانمقایسهونظرخودرادرموردآنبگویید.

                             فعالیت خارج صنف
راجعبهمشخصاتنفوسبومیانآسترالیایيومهاجرینسفیدپوستاناروپایيمعلوماتتهیه

کنیدوبههمصنفانتانتوضیحدهید.

؟

تصویریازاطفالبومیآسترالیایی
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درسبیستوچهارم
دین و زبان



کدامدیندرآسترالیاپیروانبیشتریدارد؟

درآسترالیااکثریتمردمعیسوياند.غیرازدینعیسويپیروانکیشهایابتدایي،بتپرستي
وغیرهنیزدرجزایراقیانوسیهوآسترالیادیدهميشوند.

پیرواندیناسالمهمدرآنجاوجوددارندکهدراقلیتاند.
تعداديازیهودیاننیزدراینقارهسكونتدارند.

زبانرسميآسترالیازبانانگلیسياست.درآسترالیاوجزایردیگراقیانوسیهزبانهايمختلفي
وجوددارندکهگاهاینزبانهاازیکریشههستندوگاهبهکليازهممتمایزميباشند.

بایدیادآورشدکهاقامتطوالنيانگلیسهادرجزایرعمدۀاینقارهومخصوصاًدرآسترالیاو
نیوزیالندسببشدهکهلسانانگلیسيدراقیانوسیهمخصوصاًدرآسترالیاونیوزیالندعمومیتپیدا

کند.
درمیانهمهزبانهايبومياقیانوسیه)پولینزي(صحبتکنندهگانبیشتريدارند.

آ
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                            فعالیت داخل صنف
بهادیاندرآسترالیاوگروپدوم شاگردانبهدوگروپتقسیمشوند،گروپاولراجع

راجعبهزبانهابحثکنندونتیجۀبحثخودرابههمصنفانخودبیانکنند.

                            سوال ها 
1-لسانرسميآسترالیاکداماستوبهنظرشماچرااینلسانبهصفتلسانرسميتعیینشدهاست؟
2-بااستفادهازنقشۀادیاندرآسترالیابگوییدکهکدامدیندرآسترالیاپیروانبیشترداردوچرا؟

بهآنجامهاجرشده ازکدامممالکاسالمي پیرواندیناسالمدرآسترالیااصاًل بهنظرشما -3
اند؟

                            فعالیت خارج صنف
بهکمکاقاربودوستانتاندرموردافغانهايمهاجردرآسترالیامعلوماتحاصلنمایید

کهافغانهاودیگرمسلمانانچهامكاناتيبرايادايفرایضدینيخوددارند؟

جدولمعلوماتاضافيدرموردادیانوپیروانآندرآسترالیا

؟

   پیروان به فیصديدین

68           عیسویت  

2,1بودیزم

 1,7اسالم

0,4هندوایزم

27,8غیره کیش ها
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درسبیستوپنجم
     جغرافیاي اقتصادي

عالیمپیشرفتاقتصاديآسترالیارادرچهميبینید؟

استرالیاباداشتنکلتورغربيمملكتیاستکهدارايسیستماقتصادبازارآزادبودهوکشوري
پیشرفتهاست.عوایدساالنهفينفرآنبهطوراوسطبیشاز23هزاردالرامریكایيميباشد.عالیم
سریعپیشرفتاقتصادياینمملكتدرایناستکهازیکحالتزراعتيبهسرعتدرحالصنعتي
شدناست.بهاینمعنيکهدرسال1975تقریبا15ً%نفوسدربخشزراعتمصروفبودکهدر
حالحاضراینرقمبه3%ميرسد.ازباقيماندۀنفوسفعالاینکشور26فیصددرصنعتو71

فیصددربخشخدماتمصروفهستند.
باوجودمحدودیتزمینهايزراعتيوآب؛آسترالیاازلحاظموادغذایيزراعتي،مملكتخود
کفااست.چنانكهنفوسکمومناطقباآبوهوايمختلفبهخودکفایياینکشورکمککرده

است.
زرعگندم60%مزارعآسترالیارابهخوداختصاصدادهاستومنطقۀکشتآنجلگههايغرب
سلسلهکوههايمرتفعشرقيدرویكتوریاونیوساوتویلزاست.همچنانزیتونوانگوردرقلمرو
وهوايمدیترانهیيدرجنوبغربودربعضیحصصجنوبشرقیومحصوالتزراعتي آب
بهدست نواحيمعتدلمانندجواري،شفتالو،سیبوناکازسواحلجنوبشرقيجزیرۀتسمانیا

ميآید.
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مالداریدرآسترالیانسبتبهزارعتبیشتررشدکرده.چنانچهسالهايمتماديبنیاداقتصادي
آسترالیابهمالدارياستواربود.وجودعلفچرهاوچمنزارهايوسیعطبیعيکهدرحدود34فیصد
ازمجموعمساحتآسترالیاراپوشاندهاند،سببتوسعهورواجکاملمالداريدراینجزیرهبزرگ

شدهاست.
مناطقحواليدریاهايموريودارلینگدرجنوبشرق،ساحۀعلفچرهايمناسببراينگهداري
حیواناتميباشد.اینمناطقبعداًبهمرکزپرورشگوسفندتوسعهیافتوهنوزدرحدود175ملیون
گوسفنددرنیوساوتویلزیافتميشود.بعداًمراکزنگهداريحیوانات،بهنواحيکوینزلندانتقال
یافتهاست.بهاثرکمبودآب،پرورشگوسفندبهطرفغربکاهشیافتهودرمقابلنگهداريگاو

افزایشميیابد.

مالداریازفعالیتهایمهماقتصادیآسترالیااست
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درسبیستوپنجم

که است جهان در پشم کنندهگان صادر و کنندهگان تولید برزگترین از یكي آسترالیا
محصوالتآنبهکشورهايجاپان،آلمانوفرانسهصادرميگردد.همچنینآسترالیایكيازصادر
کنندهگانمهمتولیدگوشتاستچنانچهصادراتگوشتآنبهایاالتمتحدهامریكا،انگلستان،

جاپانوکاناداصورتميگیرد.
تصویریکمزرعهدرآسترالیا 
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قندنیزازاقالمعمدۀصادراتياینکشوربهحسابميآید.همچناناینکشورنیزازبزرگترین
صادرکنندههایگندمدرجهانشناختهميشودکهمحصوالتگندمآنبهممالکچونروسیه،

چینوشرقمیانهصادرميگردند.

                             فعالیت داخل صنف
شاگردانبهگروپهاتقسیمشوندوهرگروپبهاستفادهازنقشۀآسترالیاساحاتعلفچرو

مناطقزراعتيآنرانامبردهوبرروينقشهنشاندهند.

                             سوال ها
1-چرامالداريدرآسترالیابیشتررشدکردهاست؟

را متذکره نواحي ميشوند؟ یافت معتدل نواحي در زراعتي محصوالت از نوع کدام -2
برروينقشهنیزنشاندهید.

3-مهمترینمحصوالتزراعتيومالداريآسترالیارانامببرید.

                             فعالیت خارج از صنف
درموردعواملپیشرفتاقتصاديآسترالیامعلوماتجمعآوريوارائهدهید.

تصویرمحصوالتانگوردرآسترالیا

؟
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درسبیستوششم
معادن و صنایع 

وضعمعادنوصنایعدرآسترالیاچگونهاست؟

آسترالیایكيازکشورهايتولیدکننده
وصادرکنندۀعمدۀموادمعدنيمحسوب

ميگردد.
درسال1851موجودیتطالدرآسترالیا
را اروپایي ممالک وغیره انگلیسها توجه
بهخودمعطوفساختوتعداديزیادياز

آنهابهآسترالیامهاجرتکردند.
اینکشوردومینکشورتولیدکنندۀآهن
وهمچنینبزرگترینتولیدکنندۀبوکسیت
درجهاناستکهبرايتولیدالمونیممورد
استفادهقرارميگیرد.سایرموادمعدنيکه
درآسترالیااستخراجميشوندعبارتانداز:
طال،نكل،مس،سربویورانیوم.آسترالیا
ذخایر دومین امریكا متحدۀ ایاالت از بعد

بزرگیورانیومجهانرادراختیاردارد.

نقشهمعادنوصنایعاسترالیا

تصویریازصنایعآسترالیا

معادنوراههایمواصالتیآسترالیا
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مهمترینمنطقۀنفتيآسترالیادرآبنايباس)Bass Strait(قرارداردکهبینجزایرتسمانيو
ویكتوریاواقعاست.اینکشورمیتواندیکبخشاحتیاجاتنفتيخودراازداخلتأمینکند.در
همینساحهتولیداتگازطبیعينیزصورتميگیرد.آسترالیانیزیكيازکشورهايصادرکنندۀزغال

سنگاست.
ازجنگجهانيدومبهبعد)بعدازسال1950(صنایعآسترالیابهپیشرفتهايبزرگينایلشده

است.درسال1999مسهمصنایعدرتولیداتداخلياینکشوربه26فیصدرسیدهاست.
صنایعقدیمياینکشوربرپایۀمحصوالتحیوانيبناشدهبود؛امادرحالحاضرافزایشسریع
درصنعتکاالهاياستهالکيوصنایعثقیلآسترالیادیدهميشود.بهطورمثالظرف30سالاخیر
تولیدفوالداینکشوربه6برابرافزایشیافتهاست.صنایعآهنوفوالدنیزعمدتاًدرنیوساوتویلز
مستقرشدهاست.عالوهبرفوالد،صنایعساختمانيوکاغذسازي،صنایععمدۀدیگرآنشاملمواد
امكانات متمرکزهستندکه نواحي بیشتردر است.صنایعآسترالیا منسوجات و غذایي،کیمیاوي
اولیهبرايایجادصنعتموجودبودهوبهخصوصدرنواحيکهبازارهايوسیعخریدومصرفدر
آنجاهاوجوددارد.صادراتآسترالیاعالوهبرگندم،گوشتوپشمکهقباًلیادآورشدیم،زغال
بهکشورهاي دالر ملیارد ارزشمجموعي69 به راشاملميشود.که ماشینآالت و سنگ،طال

جاپان،اتحادیهاروپا،ایاالتمتحدهامریكا،چینوغیرهممالکآسیایيصادرگردیدهبود.
سامان مخابراتي، وسایل کمپیوتر، ترانسپورتي، وسایل ماشینآالت، زیادتر آسترالیا واردات
آالتدفاتر،تیلخاکومحصوالتپترولياستکهبهارزش77ملیارددالردرسال2000میالدي

ازاتحادیهاروپا،ایاالتمتحدهامریكا،جاپانوغیرهممالکآسیایيواردگردیدهبود.

                             فعالیت داخل صنف
شاگردانبهدوگروپتقسیمشوند.گروپاولبااستفادهازمتنونقشۀدرسراجعبهمعادنوگروپ

دومپیرامونصنایعآسترالیابحثنمودهونیتجۀمباحثاتشانرابههمصنفانخودارائهنمایند.

                            سوال ها
بهنقشۀمعادنوصنایعآسترالیانگاهکنیدوسؤالهايزیرراجوابدهید:

1-یورانیمدرکدامایاالتآسترالیاوجوددارند؟
2-معادنآهنزیادتردرکدامبخشآسترالیاقراردارند؟

3-نواحيصنعتيآسترالیاعمدتاًدرکجاواقعهستند؟

                            فعالیت خارج صنف
درموردوارداتوصادراتآسترالیامعلوماتجمعآوريوارائهنمایید.

؟
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درسبیستوهفتم
    جغرافیاي مواصالتي



ترانسپورتزمیني،آبيوهوایيآسترالیادرکدامسطحاست؟

حملونقلدرآسترالیابامشكلفاصلهوتراکمنامساوينفوسروبهرواست.ازسويدیگر
نتوانستهاستتامانعاحداثشبكههايوسیعدراین بیابانهايوسیعووسعتزیادکشور وجود

سرزمینگردد.
آسترالیا در است. شده پورت-ملبورنکشیده و ملبورن میان 1854م سال در ریل اولینخط
درحدود40هزارکیلومترراهآهن)خطوطریل(وبیشاز900هزارکیلومترشاهراههاوراههاي
موتررووجوددارد.بیشتراینراههادرنواحيشرقي،جنوبشرقي،جنوبوجنوبغربآسترالیا

احداثشدهاند.
و سدني بریسبان، شهرهاي یافته امتداد جنوب به شمال از که کشور این راهآهن شرقي شاخۀ
ملبورنرابهیكدیگروصلميکند.اینراهآهندرجنوببهسمتغربامتدادیافتهوپسازگذشتن

ازادالیدبهبندرپرتدرجنوبغربآسترالیامنتهيميشوند.
قسمتعمدۀدریاهايآسترالیابهسببجریانتندآنهابرايراهآبيداخلياستفادهنميشود،
اماازجهیلهايواقعدرجنوبآسترالیاوتاحدودیازدریاهابهمنظورحملونقلاستفادهصورت

یکایستگاهراهآهندرجلگههایمرکزیآسترالیا
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ميگیرد.آسترالیاداراي52بندرکشتيرانياستکهازآنجملهسدني،ملبورن،نیوکاسل،ادالید،
بریسبان،هوبارتوغیرهقابلیادآوريميباشند.

بنادرآسترالیانهتنهابرايحملونقلموادازطریقراههايآبيبهجهانخارجاهمیتدارند؛
بلكهدرداخلآسترالیانیزبرايحملونقلبینایاالتمختلفآنقابلاستفادهميباشند.

راههايهوایيآسترالیابعدازجنگدومجهانيتوسعۀبیشتریافتهاست.ترانسپورتهوایيدر
آسترالیامیانشهرهايازهمدورافتادهقابلاهمیتزیادبودهوپیشرفتخوبکردهاست.

تمامشهرهايبزرگدارايمیدانهايهوایيميباشند.دراینکشور441میدانخوردوبرزگ
هوایيوجودداردکهازخدماتالزمبرخوردارهستند.





                             فعالیت داخل صنف
هوایي و آبي زمیني، مواصالتي راههاي مورد در و شوند تقسیم گروپ سه به شاگردان

آسترالیابحثنمودهونتیجهبحثخویشرابههمصنفانشانارائهنمایند.

                             سوال ها
1-آسترالیادارايچندنوعراههايمواصالتيميباشد؟نامهايآنهارابگیرید.

2-بهنظرشماکدامنوعترانسپورتدرآسترالیاپیشرفتخوبیکردهاست؟
3-بهنظرشماحملونقلموادتوسطکدامنوعترانسپورتارزانتمامميشودوچرا؟

                             فعالیت خارج صنف
دربارۀمواصالتآسترالیابااستفادهازاینترنتویاکتابخانهیکمقالۀیکصفحهیيبنوسید.

؟
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درسبیستوهشتم
     اقیانوسیه



جزایراقیانوسیهدرکدامبحرموقعیتدارند؟

اقیانوسیهنامجزایرمتعدداستکهدراقیانوسآرامموقعیتدارند.اگرچهبحرآرامبهتنهایي
یکسوممساحتکرۀزمینرابهخوداختصاصداده؛وليجزایراقیانوسیهکمتراز1300000

کیلومترمربعمساحتدارند.
New Zealand نیوزیالند و فیصد 60 حدود )Papua New Guinea( جدید گینۀ جزیرۀ
بهسایرجزایر مربوط باقيمانده فیصد دادهاندو20 اختصاص بهخود را اقیانوسیه فیصدمساحت 20

است.
جزایراقیانوسیهراازلحاظجغرافیایيبهسهگروپزیرتقسیمکردهاند:

-مالنزیا)Melanesia(کهدرشمالوشرقآسترالیاودرجنوبخطاستواقرارگرفتهاندومعني
جزایرسیاهانراميدهند.گینۀجدیدازجملۀاینجزایراست.

-درشمالخطاستوا،شرقفیلیپینوجنوبجاپانجزایردیگريقراردارندکهبهآنهامیكرونیزیا
Micronesiaیاجزایرکوچکمیگویند.

)Polynesia(درنواحيمرکزياقیانوسآرامجزایرمتعدددیگريقرارگرفتهاندکهبنامپلينزیا-
قابل  نیوزیالنددرجنوب و اینجزایرهاوایيدرشمال ازجملۀ بسیار«مسميهستند. یا»جزایر

یادآوريميباشند.
اقیانوسیهتحتتاثیرعرضجغرافیایيوبحر،آبوهوايگرموبحريدارد.میزانرطوبتو

نقشۀبراعظمآسترالیاواقیانوسیه

ا
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حرارتدراقیانوسیهاکثراًزیادبودهودرتمامطولسالیکساناست.گمانميرودکهساکنان
اولیۀاقیانوسیههزارانسالقبلازآسیابهآنجامهاجرتکردهاند.برايرسیدنبهجزایراقیانوسیه،
مهاجریناولیهازکشتيهايکوچکاستفادهکردهودرجاهایيکهساختنپلامكانپذیربوده
پلاحداثکردهاند.درطولچندینقرنکمکممردمدرجزایرمختلفساکنشدند.درسالهاي
1700و1800میالديکاشفیناروپایيازتعدادبسیاريازجزایراقیانوسیهبازدیدکردندوتفاوت

ظاهريمردممالنزیا،پلينزیاومیكرونزیاتوجهآنانرابهخودجلبکرد.
و آداب ادیان، زبانها، معموالً جزایر این ساکنان
رسوممتفاوتدارند.ميگویندمردميکهدرهریک
نژادهاي به متعلق ميکنند زندهگي فوق منطقۀ سه از
ساکنان برخي که ميشود گفته حتي و مختلفاند

مالنزیاازسیاهانمهاجرافریقایيوهنديميباشند.
عالوهبراینمهاجرتهایيبینجزایرصورتگرفته،
بومیان با خود مهاجرت در نیز آسیایيها و اروپائیان

مختلطشدهاند.
-مالنزيهاکوتاهقدترینمردماقیانوسیهبودهوپوست

تیرهدارند.
-میكرونزيهاقدبلندتروپوستروشنترازمالنزیایيها

دارند.
-پلينزيهانسبتبهدیگرانبلندترینقدرادارندودرمیانسهنژادیادشدهدارايروشنترین

پوستاند.

                             فعالیت داخل صنف
شاگردانبهسهگروپتقسیمشوند.گروپاولجزایرمالنزیا،گروپدومجزایرپلينزیاو

گروپسومجزایرمیكرونزیارابرروينقشهتثبیتنمودهونشاندهند.

                             سوال ها 
1-سهجزیرۀبزرگاقیانوسیهرانامببرید.

2-مردمجزایراقیانوسیهازلحاظنژاديبهچندگروپتقسیمشدهاند؟نامهايآنرابگویید.

                             فعالیت خارج صنف
ازروينقشهاقیانوسیهجزایرعمدۀاقیانوسیهرالستکنید.

؟

یکبومیازباشندهگانساموآدرحالیاددادنصیدماهیبهفرزندش
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درسبیستونهم
    وضع اقتصادي



وضعزراعتيدرجزایراقیانوسیهچگونهاست؟

از نیز نان، درخت میوۀ و کیله است. ناریال اقیانوسیه جزایر زراعتي محصوالت مهمترین
به زراعتي عمدۀ تولیدات از نیز قهوه و مرچ کكو، اند. جزایر این درختي محصوالت جملۀ
اقیانوسیه در ميشوند. برده پیش زراعت طریق از مردم زندهگي جا همه در ميروند. شمار
حق جزایر بسیاري در ميشوند. زرع خانوادهها توسط زمینها و دارد رواج عنعنوي زراعت

ماهيگیريخانوادههاحفظشده و کشت
مزارع اعظم قسمت حاضر حال در است.
قرار اروپائیان اختیار در اقیانوسیه جزایر
دارد.وليبرخيدهقانانمالکزمینهاي
زمینهاي قریهها برخي در ميباشند. خود
قریه یک ساکنان تمام به متعلق زراعتي
استوهمهدرآنشریکاند.پیشرفتهترین
است. نیوزیالند اقیانوسیه زراعتي مملكت
جزایر همه صادراتي محصول یگانه
کوپرا)Copra(مغزناریالاست.ازروغن

ناریالمهمترینمحصولاقیانوسیهاست
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ناریالنیزبرايتهیهروغننباتيوصابوناستفادهميشودومازادآن
بهکشورهايمختلفجهانصادرميشود.صادراتکیلهنیزدراین

جزایرازاهمیتخاصبرخورداراست.
ذخایرفاسفیتجزایرمیكرونزیاومالنزیاروبهاتماماست.ازاین

معادنساالنه2.6میلیونتنفاسفیتبهرهبرداريشدهاست.
ثروتمندترینجزیرهازلحاظموادمعدنيکالدونیايجدیداست
کهموادمعدنيوفلزات90فیصدصادراتآنراچوننكل،کروم،
آهن،کوبالت،منگنیز،طالومسکهازجملۀتولیداتفلزياقیانوسیه

اندتشكیلميدهند.
مهمترینصنایعاقیانوسیهبنیادمحصوالتزراعتيدارد.صنایعتهیۀ

روغنناریال،صابون،شكروکنسروسازيازاینجملهاند.درجزایرسلیمان،گینۀجدیدوسامواي
غربيکارخانههايارهکشيبراياستفادۀچوبهاينجارياحداثشدهاست.درجزایرمكرونزیاو

پلينزیارشدصنعتبسیارناچیزاستومردمآناغلببهکارهايدستيمشغولاند.
کشتيهايکوچکپارویيوسیلۀعنعنويحملونقل
منطقهاقیانوسیهاستومردمدهاتازآنبرايمسافرتهاي
کوتاهوحملنقلکاالهااستفادهميکنند.برايمسافرتهاي
دورازکشتيهايبادبانيویاموتورداراستفادهميگردد.

درحالحاضرمردماقیانوسیهبرايارتباطخودبایکدیگر
ویاارتباطباسایرممالکجهانوابستهگيزیادبهکشتيو

پروازهايهوایيدارند.

 فعالیت داخل صنف
نتیجۀ و کنید مباحثه نفری دو درگروههای اقیانوسیه جزایر زراعتي تولیدات دربارۀ

کنید. بیان همصنفان به را بحثتان
؟ سؤال ها

1-تولیداتعمدۀزراعتيجزایراقیانوسیهکدامهااند؟
2-مهمترینموادمعدنيجزایراقیانوسیهرانامببرید.

3-اساسصنایعجزایراقیانوسیهراکدامموادتشكیلميدهند؟
 فعالیت خارج صنف

دربارۀحملونقلدرجزایراقیانوسیه،امكاناتوموانعمواصالتيمعلوماتتهیهوارائهنمایید.


تصویریازصنایعابتداییکشتیسازی

تصویریازترانسپورتبحری

ACKU



83

درسسيام
) New Zealand (نیوزیالند

نیوزیالندکشورمشهوراقیانوسیهچگونهمشخصاتجغرافیاییدارد؟

در فاصلۀ1600کیلومتر به بحرالكاهل استکهدرجنوبغرب اقیانوسیه مربوط نیوزیالندکشوري
شرقاسترالیاموقعیتدارد.

متعدديکوچک جزایر و جنوبي وجزیرۀ شمالي نامهايجزیرۀ به اصلي دوجزیره اینکشور
دیگريدارند.بحیرۀتسمانیااینسرزمینراازاسترالیاجدانمودهاست.جزیرۀجنوبيوسعتبیشتري

داردوآبنايکوک)Cook Strait(ایندوجزیرهراازیکدیگرجداکردهاست.
آنها مهمترین که است. پوشانیده تپهها و کوهها را نیوزیالند مساحت چهارحصۀ بر سه تقریباً
بحیره امتداد در – جنوبغربي دارندودرجهتشمالشرقي نام )South Alps( الپهايجنوبي

کشیدهشدهاند.بلندترینقلۀآلپهايجنوبيقلۀکوکاستکهبیشاز3700مترارتفاعدارد.
وایكاتو دریاهاي نميشوند. دیده آن در هم دریاهايطوالني ندارد زیاد نیوزیالندوسعت چون
کوتاه نیوزیالند دریاهاي اکثر کشوراند. این مشهور دریاهاي از )Clutha( کلوتا و )Waikato(
بودهودارايسرعتزیادميباشندوبههمینسبببرايتولیدوتأمینبرقبسیارمناسبميباشند.از

دریاهاياینکشوردرآبیارينیزاستفادهصورتميگیرد.
برخالفاسترالیانیوزیالندمملكتپرباراناستوبهطورعموميآبوهوايمعتدلومرطوب
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بحريدارد.
وضعبشريواقتصادينیوزیالندچگونهاست؟

نیوزیالندبیشاز270هزارکیلومترمربعمساحتدارد.اینکشوردرسال2006مبیشازچهار
میلیوننفرنفوسداشت.تراکمنفوسآندرهرکیلومترمربعبه15نفرميرسد.70فیصدمردماین
مملكتاروپایياصلهستند.کهزیادترآنانازمملكتانگلستانبهنیوزیالندمهاجرشدهاند.مردمدر
سرتاسراینکشورزندهگيمیكنندودرحدودسهمیلیونآندرجزیرۀشماليویکمیلیونآندر
جزیرۀجنوبيمستقرهستند.شهرمهمنیوزیالنداوکلند)Auckland(استکهدرآنتراکمنفوس

زیادبودهودرحدودیکمیلیوننفوسدارد.

شهرولینگتنپایتختنیوزیالند
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درسسيام

ولینگتنکهمرکزنیوزیالنداستبیشاز300هزارنفرنفوسدارد.نیوزیالندیکمملكتعصريو
پیشرفتۀصنعتياست.

اکثریتزمینهایاینمملكتکوهستانياستوبخشزیادخاکآندرجلگههايساحليقابل
زرعميباشدکهدرآنبطورعمومگندم،جو،جودروعلوفهبرايحیواناتکشتميشوند.

آبوهوايمناسب،چمنزارهايوسیعواستفادهازفنونجدیددرپیشرفتزراعتاینکشور
کمککردهوزراعتبعدازمالداريدردرجۀدومقراردارد.پرورشحیواناتبهخصوصگوسفند

دراقتصاداینمملكتاهمیتخاصدارد.

محیطمساعدطبیعی،مالداریرادرنیوزیالندگسترشدادهاست.

ACKU
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اینکشوردر مهم ازصادرات ازآنجملهطال استکه فلزات مملكت این معدني موادعمدۀ
سالهاياولمهاجرتسفیدپوستانبودهوزغالسنگنیزدراینمملكتیافتميشود.

صنعتنیوزیالندبرپایۀتولیدموادغذایي،صنعتکاغذ،چوبومصارفمحلياستواراست،
کهدرآنازمنابعآبيفراواندریاهاوبرقاستفادهميشودودرحدود18فیصدعایدمليراتشكیل

ميدهند.

                             فعالیت داخل صنف
شاگردانبااستفادهازنقشۀنیوزیالند،تصویرهاومتندرس،نقاطعمدۀدرسراجمعآوري

نمودهودرصنفبیاننمایند.

                            سؤال ها
1-نیوزیالندازچندجزیرۀبزرگتشكیلشدهوچهنامدارند؟
2-تعدادزیادنفوسنیوزیالنددرکدامجزیرهسكونتدارند؟

3-پیداوارعمدۀزراعتي،معدنيوصنعتينیوزیالندرانامببرید.

                             فعالیت خارج صنف
بااستفادهازنقشهموقعیتنیوزیالندرابهاساسخطوططولالبلدوعرضالبلدتثبیتوبنویسید.

استفادهازنیرویبرقآبي

؟
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درسسيویكم
     انتارکتیکا )قطب جنوب(

-انتارکتیكاچهگونهکشفشد؟

ازآندرجنوبدایرۀقطبجنوبيموقعیتداردو انتارکتیكاقارهییاستکهبخشزیادي
اتالنتیکوبحرهنداحاطهشدهاست.آبيکهدردورادور توسطسهبحریعنيبحرآرام،بحر

انتارکتیكاوجودداردبعضاًآنرابهنامبحرمنجمدجنوبينیزیادکردهاند.
انتارکتیكابعدازآسیا،افریقا،امریكايشماليوامریكايجنوبيچهارمینبراعظمبزرگجهان

استکهدرحدود14ملیونکیلومترمربعمساحتدارد.
اینقارهیكيازدورافتادهترینومنزويترینخشكههايجهاناستکهقطعاتبزرگیخاین

قارهرابهمحاصرۀخوددرآوردهاست.
بیشاز200سالقبلتصورميشدکهقارۀانتارکتیكاسرزمینمسكونيوخوشآبوهوایي
است،امادرسال1768میکافسرنیرويبحريانگلیسبهنامجیمزکوک)James Cook(بعد
ازآنکهتوانستبهزحمتخودرابهحوالياینقارهبرساند،گزارشدادکهحتيهیچحیوانينیز
دراینیخبندانقادربهادامۀزندهگينیست.50سالبعددرسال1818میکبحرپیمايامریكایي
به را امریكايجنوبي)آرجنتاین(موفقشدخود از )Nathaniel Palmer(پالمر ناتانیل نام به

نزدیکتریننقطۀقطبجنوب)انتارکتیكا(برساند.
اکتشافيصورتگرفت بیندوگروه انتارکتیكا بهخاطرکشف درسال1911میکمسابقه
فالكنسكات نامروبرت به انگلستان نیرويبحري افسر بهریاستیک انگلیسي کهیکهیأت

نقشۀانتارکتیكا
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نام به نارویژي نورد دریا یک ریاست به نارویژي هیأت ویک )Robert Falcon Scott(
روالدآموندسنRoald Amundsenدراینرقابتشرکتکردند.

برندۀاینمسابقههیأتنارویژيبودکهبعدازگذشتاندن99روزمسافرت
درروز14دسمبرسال1911میالديباطينمودن2993کیلومتربهنقطۀقطب
ً جنوبرسیدوبیرقبرافراشتۀنارویژيرادرآنجابهیادگارگذاشتند.بعدا

کاپیتانسكاتدر17جنوري1912)یکماهبعد(بهآنجارسید.
هیأتنارویژيبهسالمتبازگشتندواماهیأتانگلیسيدربازگشتدچار
برفویخبندانشدندوهمۀآنانجانسپردند.درمحليکهاجسادآنهاکشف
شدهاستبهیادبودمكتشفانتارکتیكادرهمینمحلیکمرکزتحقیقاتي

ایجادشدهکهبهنامآندو»آموندسن-سكات«نامگذاريشدهاست.
وضعطبیعيانتارکتیكاچگونهاست؟

بر این ازیخاست. پوشیده قارۀغیرمسكوني،دستنخوردهو انتارکتیكا
اعظمدشتپهناورومسطحنیستبلكهسطوحمرتفعیاستکهازیخوبرفپوشیدهشدهاست.در
اینقارهسلسلهکوههايمتعدديچهدرحواشيوچهدرمرکزقطبوجوددارد.انتارکتیكامرتفع

ترینقارۀزمیناستکهارتفاعمتوسطآنازسطحبحر1830مترميباشد.
قطبجنوبهوايبسیارسردداردکهدرزمستانتامنفي89درجۀسانتيگرادميرسد.هیچ
گیاهيدراینقارهقادربهرشدونمونیستفقطدربعضيبخشهاياینقارهنباتاتازنوعگل

سنگميرویدودرآبهايحاشیۀقطبجنوبانواعازحیواناتبحرينیززندهگيميکنند.
دربخشکوچكیکهتحقیقاتبرایکشفمعادنصورتگرفتهنشانمیدهندکهدرانتارکتیكا
ذخایرقابلمالحظۀآهن،ذغالسنگ،نفت،گازوسایرموادمعدنیوجودداردکهبرایاستخراج

آنبهسببمصارفگزافوسنگینفعاًلدلچسپیوجودندارد.

 فعالیت داخل صنف
شاگردانبهدوگروپتقسیمشوند،گروپاولراجعبهکشفقارۀانتارکتیكاوگروپدوم
راجعبهاینکهچرااینقارهتاکنونغیرمسكونياستبحثومشاجرهنمایندونتیجۀبحث

خویشرابههمصنفانشانارائهکنند.
؟ سوال ها

1-انتارکتیكادرکجاموقعیتداردوتوسطکدامبحرهااحاطهشدهاست؟
2-کاشفینانتارکتیكارانامببرید.

3-آبوهوايقطبجنوبچگونهاست؟
4-درموردمعادنپیشبینيشدهدرقارۀانتارکتیكامعلوماتدهید.

 فعالیت خارج صنف
اشكالدادهشدهدردرسسيویكمراتوضیحنمودهونظرتانرادربارۀآندرچندسطربنویسید.

تصویریازحیواناتقطبی
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 خالصة فصل دوم
-قارۀآسترالیادرحقیقتیکجزیرۀبزرگاستکهدرنیمکرۀجنوبيدرآبهايبحرآراموبحرهند

قرارگرفتهاست.
-تقریبا50000ًهزارسالپیشمردماناوليبهآسترالیارفتند.مردمانبومياینسرزمینبهنامابورجینالس

)Aboriginals(یادميشوند.
-اینقارهدرقرنشانزدهوهفدهبهاثرمسافرتهاوکشفیاتزیادبحرياروپایيهاکشفگردید.

کوههايمشهوراینقارهگریتدیوايدینگ)Great Dividing(استکهدرشرقآنازشمالتابه
جنوبامتدادیافتهاستومنابعمهمآبيرانیزتشكیلميدهد.

-مهمتریندریايآسترالیاموري)Murray(استکهسهشاخهدارد،ازنواحيکوههايدیوايدینگ
سرچشمهميگیردوبهخلیجبزرگآسترالیاميریزد.

-ایر)Eyre(ازبزرگترینجهیلهاينمکداردرآسترالیااست،کهعمیقتریننقطۀآسترالیانیزدرهمین
جهیلموقعیتدارد.

-بخشزیادآسترالیااقلیمتحتاستوایيویکبخششمالآناقلیماستوایيدارد.تقریباًدوسومآسترالیا
خشکاستکهقابلکشتوزراعتنميباشد.

-آسترالیادولتفدرالياستکهبهششایالتودومنطقهتقسیمگردیدهومرکزآنشهرکانبرااست.
-اکثریتمردمآسترالیاسفیدپوستاناروپایيوعیسوياندکهبهلسانانگلیسيتكلمميکنند.

-آسترالیایککشورپیشرفتهاستکهاکثریتمردمآندربخشخدماتمشغولاند.
صادراتعمدۀاینمملكتپشم،گوشت،گندم،زغالسنگ،طالوماشینآالتووارداتآنوسایل

ترانسپورتي،ماشینآالت،وسایلمخابراتومحصوالتپترولياست.
و نقل و حمل انواع تمام داراي آسترالیا -

مواصالتپیشرفتهميباشد.
که است متعدد جزایر داراي اقیانوسیه -
جدید گینۀ پاپوا جزیرۀ آن جزیرۀ کالنترین
جزایر این مردم است. Papua New Guine
معموالًزبانها،ادیانوآدابورسوممتفاوتدارند.

اقیانوسیه جزایر زراعتي محصول مهمترین -
ناریالاست.

-نیوزیالندازکشورهايمشهوراقیانوسیهاست
صنعتي پیشرفتۀ و عصري مملكت یک که

است.
-انتارکتیكا)قطبجنوب(قارهییغیرمسكوني،
دستنخوردهوپوشیدهازیخاست.نقطۀمرکزي
اینقارهتوسطیکهیأتنارویژيوانگلیسي
درسال1911میالديکشفگردید.انتارکتیكا
طبیعي نامناسب شرایط و هوا سردي دلیل به
فعاًلقابلسكونتنبودهوازمنابعطبیعيآننیز

استفادهصورتنميگیرد.

مساحت به مرکزممالكشماره
کیلومتر مربع

تعداد نفوس 
در سال 

2008

تراکم نفوس 
در فی 

کیلومتر مربع

12/8   5931764 462840پورت مورسبيپاپوآ نیوگینه1

2109346           459        کورورپاالئو2

119009159/3 747نوکو آلوفاتونگا3

2410400407/7وایاکوتووالو4

14874110877774/5دیليتیمور شرقي5

270534417346015/4ولینگتنزیالند نو6

283121708376/7آپیاساموآ7

2889658131820/1هونیاراجزایر سلیمان8

1827485500046/79سووافیجي9

726110356152تاراواي -جنوبيکیریباتي10

18163174349ماجوروجزایر مارشال 11

702107665153پالیکیرمیکرونزیا12

2113770655/7یارننائورو13

1218921544617/7بندر ویالوانو آتو14

جدولبعضيمشخصاتجغرافیایيکشورهايمستقلاقیانوسي
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 اصطالحات
الف:

-اپارتاید:برخوردجداگانهوفرقبینمردمسیاهوسفیدکهازسال1948میالديدرکشورافریقاي
جنوبيشكلقانونيداشت.

-اقلیماستوایي:ساحۀاقلیميکهدراطرافخطاستواقرارداردوشاملساحۀاقلیمجنگلهايباراني
استوایيوسواناميشود.

-اقلیمساحۀجنگلهايباراني:اقلیميکهدرتمامسالهمراهبابارانميباشد.
-اقلیمخشک:ساحۀاقلیميکهشاملاقلیمستپواقلیمصحرایيميباشد.

-اقلیمسرد:ساحۀاقلیميکهداراياقلیمتوندرا،اقلیمبرفيواقلیمکوههايبلندميباشد.
-اقلیمستپ:اقلیمخشککهدرتابستانزمانکوتاهباراندارد.

-اقلیممدیترانهیي:اقلیمیاستکهتابستانآنگرموخشکوزمستانآنمالیموبارانيميباشد.
-بادهایتجارتیTrade Winds:بادهایتجارتیبینعرضالبلدهای30.5درجهنصفکرهشمال
وجنوبیبوجودآمدهازشمالشرقبهاستقامتجنوبغرببهحرکتمیافتدامادرنصفکرهجنوبی
سمتحرکتآنهاازجنوبشرقبهاستقامتشمالغربصورتمیگیرد.بادهایتجارتیدرقرن
15و16اهمیتزیادیداشتوبهکمکهمینبادهایتجارتیبودکهمالالتجارهممالکشمالو

جنوببایكدیگرتبادلهمیگردید.
-بارندهگي:تمامآب،برفوژالهکهازابرميبارد،بارندهگياست.

-بازيهايسكي:یکنوعازسپورتزمستانياستکهدرکوههايپرازبرفصورتميگیرد.
-بومیان:مردمانيکهبهعنواننخستینباشندهگانیکسرزمینشناختهشدهباشند.

پارکملي)National Park(:ساحۀارزشمندطبیعيبستهکهحداقلدههزارهكتارباشدوتوسط
دولتمحافظتونگهداريميگردد.

-تبخیر:تغییرحالتفزیكيمایعبهبخار.
-تراکم:اوسطافرادساکندرهرکیلومترمربع.
-تجارت:خریدوفروشموادومحصوالت.

ترسیم مفهوم به »گرافي« و مكان معني به »توپو« یعني یوناني کلمۀ دو از توپوگرافي توپوگرافي: -
را یامصنوعي ازطبیعي اعم منطقه نمایشساختارهاموجودهر یا ترسیم اقتباسشده،که تشریح یا

توپوگرافيمينامند.
به -توریزم:مردميکهامكاناتسفردارندووقتفراغتخودرادریکساحۀدیگرميگذرانند
یاجهانگردانیادميشوند.ممالكيکهساحاتخوبتوریستكيدارندوسببجذب نامتوریستان

توریستانميشوندعایدزیادبهدستميآورند.
-جغرافیاياقتصادي:جغرافیایيکهدربارۀتولید،توزیعومصرفموادگوناگونبحثميکند.

-جغرافیايبشري:فعالیتهايبشري،توزیعجغرافیایينفوسوجوامعبشريرادرارتباطبامحیط
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زیستمطالعهمينماید.
-جغرافیايطبیعي:عوارضوپدیدههايزمینراموردبررسيقرارميدهد.

و داخلي روابط وسرحداتکشورها، دربارۀحدود استکه ازجغرافیا بخش سیاسي: -جغرافیاي
بینالمللي،تشكیالتاداريواجتماعيوامثالآنهابحثميکند.

-جغرافیايمواصالتي:شاخۀازجغرافیهاستکهدربارۀراههايخشكه،آبيوهوایيبحثميکند.
-جنگلهاياستوایي:جنگلمناطقاستوایيکهمیان7درجۀعرضالبلدشماليو7درجۀعرضالبلد

جنوبيواقعشدهودارايهوايگرمومرطوب،بارانهايزیادوفاقدفصلخشکوبيباراناست.
-دبت)Debit(:مقدارآبکهدریکزمانمعینازنقطۀمعینيازدریاعبورميکندودراندازهگیري

حجمآبدریاازآناستفادهميکنند.
-دلتا)Delta(:دهانۀدریایامنطقهییازموادرسوبيواقعدردهانۀیکدریاکهموجبهموارشدن

زمینوشاخهشاخهشدندریاميگردد.
-دهنیامصبدریا:جایياستکهدریابهبحیرهیابحرميریزدوبههموصلميشوند.

-زبان:وسیلۀصوتيمنظمياستکهانسانبرايارتباطباهمنوعخودبهکارميبرد.
-ساحۀتكتونیكي:ساحهییاستدرقشرزمینکهدرآنجااشكالگوناگونساختمانيمانندبلنديها،

پستيها،چینها،درزوترکهاوغیرهتشكیلشدهباشد.
-ستپ:ساحاتداراياقلیمنیمهخشککهنباتاتگیاهیواشجاربهصورتپراگندهویاقطعهقطعه

درآنسراغميشود.
-صادرات:ارسالمحصوالتغرضفروشبهممالکخارجي.

-صنعت:تغییرشكلوساختنموادیامحصوالتبهخصوصتوسطماشین.
-عوایدناخالصملي:ارزشتماممحصوالتميباشدکهدریکمملكتدربخشهايمختلفدر

یکسالتولیدميگردد.
-کانال:حفرخشكهبهمنظورارتباطدوبحیرهیابحرتوسطانسانوبرايتسهیالتحملونقل.ممكن

استبیندودریانیزکانالحفرشودودومنطقهراباهموصلکند.
-کشفیاتبحري:سفرهايبحريتوسطکشتيبهخاطرکشفمناطقناشناخته.

-کلتور:تمامرسوموعنعناتآموختهشدهتوسطیکگروپمردمکهبهسمبولها،قهرمانها،رواجها،
وارزشهاشناختهميشوند.

ازمرزها.مهاجرتهايداخليو یاخارج -مهاجرت:حرکتوجابهجایيمردمدرداخلکشورو
خارجيبهسببعواملگوناگوناقتصادي،سیاسيوطبیعيصورتميگیرد.

-نژاد:گروهيازمردمکهازنظراصالتووراثتطبیعيدارايخصوصیاتیكسانباشند،یعنياز
حیثمشخصاتقیافه،کوتاهيوبلنديقد،رنگچشم،مووپوستباهمشباهتدارند.

واردات:خریدموادومحصوالتدرممالکخارجيوآوردنآنبهداخلکشور.
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