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9فصل
قاّره ها خشکی های بزرگ و یکپارچه ای 
می شوند.  جدا  هم  از  دریاها  توسط  که  هستند 
به  جهان  قاره های  تقسیم بندی  یک  بر مبنای 

7 قاره تقسیم شده است: 
اروپا؛  3ــ  افریقا؛  2ــ  آسیا؛  1ــ 
آمریکای جنوبی؛  5  ــ  آمریکای شمالی؛  4ــ 

ـ اقیانوسیه؛ 7ــ قطب جنوب.  6  ـ
یعنی  قاره   یک  قاره ها،  این  میان  از 
شدید،  یخبندان  و  سرما  سبب  به  جنوب  قطب 
و  کاوشگران  محققان،  تنها  و  نیست  مسکونی 

گردشگران را به خود جذب می کند.
قارٔه  پرجمعیت ترین  و  وسیع ترین  آسیا 
کرٔه  نفر جمعیت  میلیارد  از هفت  جهان است. 
زمین بیش از چهار میلیارد نفر در آسیا زندگی 
ادیان،  از  زیادی  تنوع  قاره  این  در  می کنند. 
می شود.  دیده  اقوام  و  زبان ها  فرهنگ ها، 
جلگه ها  پهناورترین  جهان،  کوه های  بلندترین 
قاره،  این  در  دنیا  کشورهای  پرجمعیت ترین  و 
از  یکی  هم  ایران  ما  کشور  است.  گرفته  قرار 

کشورهای آسیا است.
بیایید با قاره ای که در آن زندگی می کنیم، 

بیشتر آشنا شویم.

آسیا، پهناورترین قاّره

شما با آموختن این فصل و انجام فّعالیت های آن، پی می برید:

ـ مهم ترین َاشکال ناهمواری ها در آسیا کدام اند؟  1ـ

ـ آسیا از نظر وسعت، موقعیت و جمعیت، چه تفاوتی با سایر قاره ها دارد؟  ٢ـ

ـ ویژگی های انسانی و اقتصادی قاره آسیا کدام اند؟ 3ـ

ـ چگونه از اطلس برای مطالعٔه قاره ها  و کشورها استفاده می کنیم؟  4ـ
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موقعیت و وسعت
از قطب  آسیا  پهناور  قارٔه  کنید.  توجه  نقشٔه روبه رو  به 
شمال تا جنوب مدار استوا امتداد یافته است و بخش اعظم آن 

در نیمکرٔه شمالی قرار دارد.
کدام  به  طرف  سه  از  آسیا  قارٔه  بگویید  می توانید  آیا 
را  اقیانوس ها  نام  نقشه  روی  می شود؟  محدود  اقیانوس ها 

بنویسید. 

یک کرٔه جغرافیایی را به کالس بیاورید و روی آن تنگه 
پیدا کنید. همان طور که می بینید قارٔه آسیا از طریق  برینگ را 
تنگه برینگ از آمریکای شمالی و  از طریق کانال٭ سوئز از قارٔه 

افریقا جدا می شود. 

در بین قاره های جهان، تنها دو قاره آسیا و اروپا به هم 
چسبیده اند به همین دلیل، بعضی از جغرافیدانان این دو قاره را 
یک قاره دانسته و آن را »اوراسیا« نامیده اند و رشته کوه اورال 
را مرز بین دو قاره آسیا و اروپا درنظر گرفته اند. روی نقشه، 

این رشته کوه را نشان دهید.  
مقایسٔه  نمودار  به  است.  جهان  قارٔه  وسیع ترین  آسیا 

وسعت این قاره با سایر قاره ها توجه کنید.
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فّعالیت
1ــ با توجه به نمودار، وسعت قاره ها را با یکدیگر مقایسه کنید.

 مقایسه وسعت قاره های جهان

ناهمواری ها )َاشکال زمین(
به نقشه ناهمواری های آسیا توجه کنید. در قارٔه آسیا می توان سه نوع از ناهمواری ها را مشاهده کرد:

٣ــ مجمع الجزایر آتشفشانی ٢ــ سرزمین های پست  1ــ فالت٭ های بلند و کوه های مرتفع 

آسيا آفريقا آمريكاي 
شمالي

آمريكاي 
جنوبي

قطب جنوب اروپا استراليا و 
اقيانوسيه

مقايسه مساحت قاره هاي جهان
کیلومتر مربع
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000

5,000,000
0

دجله

فرات

شبه جزیره

سیر دریا

سئی
ینی 

رود 

بیابان گبی
آمودریا

جاوه
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وجود                                به  پهناوری  جلگه های  پرآب،  رودهای  آسیا  در  پست:  سرزمین های  ٢ــ 
آورده اند. مانند جلگٔه بزرگ سیبری، جلگٔه گنگ و سند و جلگٔه چین.

 روی نقشه به جلگٔه سیبری در شمال آسیا توجه کنید. این جلگه از آبرفت کدام رود 
پدید آمده است؟

 در شمال شبه جزیرٔه هند نیز جلگٔه پهناور و حاصلخیز »ِسند و گنگ« وجود دارد و 
نام این جلگه از دو رود به همین نام گرفته شده است. رودهای گنگ و سند از رشته کوه های 
و  پاکستان  از کشور  پهناور شمال هند، بخش وسیعی  این جلگٔه  هیمالیا سرچشمه می گیرند. 

بنگالدش را دربر می گیرد.
گاهی رودها، آبرفت ها را در مصب٭ خود انباشته می کنند و از انباشته شدن آبرفت ها در 
مصب رودها، سرزمین های مثلث شکلی به وجود می آید که به آنها دلتا )∆( می گویند. با انباشته 

شدن دائمی آبرفت ها، دلتاها پیوسته توسعه می یابند و در آب دریا پیش می روند. 

1ــ فالت های بلند و کوه های مرتفع: در آسیا فالت های بلندی چون آناتولی، ایران، تبت و مغولستان وجود دارند. این فالت ها 
را که از غرب به شرق آسیا کشیده شده اند، روی نقشه نشان دهید. 

در  متر(   8848( اورست  قلّٔه  ببرید.  نام  را  آسیا  بلند  رشته کوه  چند  دارند.  قرار  مرتفعی  رشته کوه های  فالت ها،  این  حاشیه  در 
رشته کوه هیمالیا، بلندترین قلّٔه جهان است و به آن بام دنیا لقب داده اند.

 صعود به اورست از سخت ترین اهداف برای كوهنوردان است.  رشته کوه هیمالیا
تا کنون تعدادی از زنان و مردان ایرانی توانسته اند به این قّله صعود کنند.

کوهستان

رود

دلتا

مصب)دهانه(
دریا
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 یکی دیگر از جلگه های پهناور آسیا، جلگه بزرگ چین در شرق آسیا است. این جلگه از آبرفت رود »یانگ تسه 
کیانگ« پدید آمده است.

رود یانگ تسه کیانگ، طویل ترین رود آسیا است. این رود که بیش از 6000 کیلومتر )یعنی سه 
برابر فاصلٔه ارومیه تا زاهدان( طول دارد از کوه های غرب چین سرچشمه می گیرد و از استان ها و شهرهای 

مختلف آن عبور می کند.
بر روی این رود، عظیم ترین سد جهان به نام سّد »سه دّره« ساخته شده است که از نظر میزان تولید 
برق در جهان بی نظیر است. عالوه بر آن ذخیره      سازی آب، کنترل سیالب ها و جلب گردشگران از دیگر 

اهداف    ساختن این سد است.

 برنج، چای و كنف از محصوالت عمده ای است كه در زمین های حاصلخیز دلتای بنگالدش كشت می شود.

 گردشگران سوار بر قایق بر روی رودخانه یانگ تسه كیانگ به دیدن سّد سه دره 
می روند.

 سد سه دره بر روی رود یانگ تسه کیانگ

به طور کلی دلتاها زمین های مناسبی برای کشاورزی بوده و جمعیت انبوهی را در خود جای داده اند. با این حال ساکنان 
این دلتاها همواره در معرض خطراتی چون طوفان های دریایی، طغیان رود و سیالب هستند.
اکنون دوباره به نقشه دقت کنید. دلتای بنگال از آبرفت کدام رودها پدید آمده است؟

این دلتا قسمت اعظم خاک کدام کشور را تشکیل می دهد؟
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3ــ مجمع الجزایر آتشفشانی: در مشرق و جنوب شرقی آسیا به ویژه در کناره های اقیانوس آرام، مجمع الجزایری سر از آب                               
بیرون آورده اند. مجمع الجزایر ژاپن، فیلیپین و اندونزی را روی نقشه پیدا و مشاهده کنید.

از آنجایی که این بخش از قارٔه آسیا از ناهمواری های جوان٭ است، کوه های آتشفشانی زیادی در آنها مشاهده می شود. همچنین 
در این مناطق، زمین لرزه های بسیاری رخ می دهد. بنابراین کشورهایی که در این منطقه واقع شده اند، همواره در معرض بالیای طبیعی٭ 

چون زمین لرزه، سونامی٭ و فعال شدن کوه های آتشفشانی هستند.

فّعالیت
ـ کاربرگٔه شمارهٔ )12(  نقشٔه قارهٔ آسیا را در  2ـ

کالس کامل کنید.
ـ تحقیق کنید کشور فیلیپین از چند جزیره  3ـ

تشکیل شده است.

سـال  در  اندونزی  غرب  در  سوماترا  جزیرۀ  در  بونگ  سینا  آتشفشان  کوه  شدن  فّعال   
1392 هجری شمسی که در آن فـوران گـدازه هـا موجب شـده است، صـدها نفر از ساکنان 

روستـاها، منطقه را تخلیه کنند و آواره شوند. 

از  که  شمسی  هجری  سال1390  در  ژاپن  در  توهوکو  سونامی  و  زمین لرزه   
برجای  زیادی  خسارات  و  تلفـات  و  بود  ژاپـن  تاریخ  در  زلزله ها  مخرب ترین 

گذاشت.

 قّلۀ آتشفشانی فوجی یاما در ژاپن از فضا
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آب و هوا
همان طور که روی نقشه مشاهده می کنید، آسیا قاره ای پهناور است که از قطب شمال تا مدار استوا امتداد یافته است و بخش های 

مختلف این قاره  دما و بارش متفاوت دارند.
دما

 در سرزمین های مجاور قطب شمال در سیبری، هوا در تمام روزهای سال سرد و دارای یخبندان های طوالنی است.
 بخش های داخلی و مرکزی آسیا، آب و هوای قاره ای یا بّری دارند. در این نوع آب و هوا، زمستان ها بسیار سرد و تابستان ها 

بسیار گرم و خشک است.
 سرزمین های مجاور دریاها از دریای سرخ تا جزیره تایوان در شرق چین، آب و هوای گرم دارند.

 نقشه دما و بادهای باران آور آسیا

مدار قطبی شمال

جلگۀسیبری

استوا

فالت مغولستان

رام
س آ

انو
اقی

رام
س آ

انو
اقی

اقیانوس اطلس

فالت آناتولی

منچوری

چین
فالت ایرانتبت

کوه های هیمالیا
خلیج فارسمدار رأس السرطان

اروپا

تایوان

ژاپن

اندونزی

مالزیفیلیپین

عدن
عربستان

آفریقا

اقیانوس هند

هند تنگه باب المندببنگالدش

دریای سرخ

بادهای باران آور غربی

بادهای باران آور موسمی

بادهای باران آور مدیترانه ای

راهنما
زمستان سرد و تابستان گرم )قاّره ای(

بیشتر روزهای سال دارای هوای سرد
سرزمین های گرم
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فّعالیت
با توجه به نقشٔه آب و هوا در صفحٔه قبل به پرسش ها پاسخ دهید:

ـ چرا هوای تبت مانند نواحی قطبی و شمال آسیا سرد است؟ ٤ـ
ـ بادهای موسمی از سمت کدام اقیانوس ها به مشرق و جنوب شرقی آسیا  ٥ ـ 

می وزند؟
ـ چرا بادهای موسمی نمی توانند به آسیای مرکزی و بیابان گُبی نفوذ کنند؟ ٦ـ

ـ چرا سرزمین های جنوب آسیا در بیشتر مواقع سال آب و هوای گرم دارند؟ ٧ـ
ـ وزش کدام یک از بادها، کشور ما را تحت تأثیر قرار می دهد؟  8  ـ 

بارش
به طور کلی از نظر بارش، آسیا را می توان به دو بخش تقسیم نمود:

موسمی  بادهای  معرض  در  که  آسیا  شرقی  جنوب  و  جنوب  مشرق،  سرزمین های  )سبز(:  مرطوب  آسیای  الف( 
به سمت  اقیانوس ها  تابستان از  بهار و فصل  بادها که در اواخر  این  )مونسون( قرار دارند آسیای سبز را تشکیل می دهند. 
خشکی می وزند، موجب ریزش باران فراوان در این ناحیه می شوند. زندگی روستایی و کشاورزی به ریزش این باران ها بستگی 
دارد و در صورت بارش کم یا نامنظم، کشاورزان خسارت می بینند. البته ریزش های شدید باران های موسمی نیز گاهی موجب 

طغیان رودخانه ها و بروز سیل در این منطقه می شوند.

ایران و  آناتولی و فالت  ب( آسیای خشک: سرزمین های مغرب و جنوب غربی آسیا شامل عربستان، داخل فالت 
همچنین آسیای مرکزی به ویژه بیابان گُبی٭ از نواحی خشک آسیا محسوب می شوند.

 سیل در بنگالدش

 بیابان گبی

کشاورزی در آسیا تحت تأثیر بادهای موسمی است.
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ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا  درس 18

با فرهنگ های مختلف زندگی می کنند. دین، زبان، آداب و رسوم و سبک زندگی مردم در  در آسیا، اقوام گوناگون 
بخش های مختلف آسیا، متفاوت است.

جمعیت
آسیا نه تنها وسیع ترین قاّرٔه جهان است بلکه پرجمعیت ترین قاّره هاست. 
ترتیب  به  را  آنها  و  کنید  مقایسه  یکدیگر  با  را  قاره ها  نمودار، جمعیت  روی 

جمعیت نام ببرید.
60 درصد جمعیت جهان در آسیا زندگی می کنند اما همان طور که در 
نقشه پراکندگی جمعیت آسیا مشاهده می کنید، جمعیت در همه جای این قاره 

پهناور، یکسان توزیع نشده است.
نواحی مرتفع چون فالت تبت و هیمالیا و بیابان های وسیع، خالی   
جنوب شرقی  و  جنوب  در  که  حالی  در  است؛  جمعیت  کم  یا  جمعیت  از 
پرجمعیت ترین  می کنند.  زندگی  متراکم  طور  به  انبوهی  جمعیت  آسیا، 
کشورهای جهان یعنی چین )با حدود 1/300/000/000 نفر( و هند  )با 
این دو کشور  این منطقه واقع هستند.  حدود 1/200/000/000نفر( در 
تنها کشورهای جهان اند که هر یک بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارند.

نظر جمعیت  از  منطقٔه جهان  متراکم ترین  اندونزی  در  جاوه  جزیرٔه 
جمعیت  اندازٔه  به  )یعنی  نفر  میلیون   141 کوچک  جزیرٔه  این  در  است. 

کشور روسیه( سکونت دارند.

 جمعیت چین

 جمعیت هند

مقایسه جمعیت قاره های جهان
میلیون نفر 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

آسيا

آفريقا

اروپا

آمريكاي شمالي

آمريكاي جنوبي

اقيانوسيه

قطب جنوب

مقايسه جمعيت قاره هاي جهان

0 500 1500 2000 2500 3000 3500 4000 45001000
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نژاد و زبان
بیشتر جمعیت آسیا از نژاد زردپوست و بقیه سفیدپوست هستند. البته در جنوب آسیا تیره های سیاه پوست و دورگه که 

از ازدواج نژادهای مختلف با هم به وجود آمده اند نیز زندگی می کنند. 
مردم آسیا به صدها زبان و لهجه حرف می زنند. روی نقشٔه صفحٔه بعد نام بعضی از زبان هایی را که تعداد زیادی از مردم 

به آنها تکلم می کنند، می بینید. 

فّعالیت
1ــ نقشٔه پراکندگی جمعیت در آسیا را با نقشٔه ناهمواری ها و آب و هوا بر هم منطبق و مقایسه کنید:

الف( چرا در مشرق و جنوب شرقی آسیا تراکم جمعیت، زیاد است؟
ب( کدام نواحی آسیا بسیار کم جمعیت یا خالی از جمعیت است؟ چرا؟

 چهرۀ کودکان هندی

 چهرۀ کودکان اندونزیایی چهرۀ کودک کره ای

 چهرۀ کودک روسی

اقیانوس هند

اقیانوس آرام

اندونزی

بنگالدش
چین

استوا

کره جنوبیژاپن

هند
دریای عمان

خلیج فارس پاکستان
ایران

مغولستان

روسیه

اقیانوس منجمد شمالی راهنما
)نفر در کیلومتر مربع(

کمتر از 1
10 ـ 1

25 ـ 10
100 ـ 25

500 ـ 100
بیش از 500
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دین
یهود،  الهی  بزرگ  دین  بزرگ جهان است. سه  ادیان  مهد  آسیا 

مسیحیت و اسالم، عالوه بر آسیا در سایر قاره ها انتشار یافته اند.
اسالم در آسیا: به نقشه صفحٔه بعد توجه کنید. حدود 60 درصد 

مسلمانان جهان در قارٔه آسیا زندگی می کنند.  
اسالم  اما  است،  عربستان  کشور  اسالم  دین  خاستگاه  اگرچه 
به آسیای  به تدریج همه کشورهای آسیای غربی را دربر گرفته و سپس 

مرکزی و مشرق و جنوب شرقی آسیا نیز راه یافته است.
به همین دلیل از غرب تا شرق آسیا می توان چشم اندازها و مناظری 

در  کرد.  مشاهده  است،  اسالمی  تمدن  و  فرهنگ  نشان دهندٔه  که  را 
هستند،  اسالمی  معماری  شاهکارهای  از  که  باشکوهی  مساجد  آسیا 

ساخته شده است.

 مسجدی در اندونزی

 مسجد جامع زنجان، ایران نقشۀ پراکندگی نژادها و زبان ها در آسیا

 مسجد زاهر مالزی

 مسجدی در مالزی
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ادیان دیگر که در آسیا پیروان زیادی دارند، عبارت اند از: 
1ــ آیین برهمایی در شبه جزیرٔه هند

2ــ آیین بودا که خاستگاه اصلی آن نیز هند است اما در کشورهای شرق آسیا 
چون چین، ژاپن، کره و تایلند انتشار یافته است. 

این آیین ها در قاره های دیگر کمتر نفوذ کرده اند.

 معبد بوداییان در تایلند كه گردشگران از آن بازدید می كنند.

 تالوت قرآن، پسر مسلمان اندونزیایی

 نقشۀ پراکندگی ادیان در قاره آسیا

روسیه

مغولستان

تایوان

فیلیپین

کالیمانتان

اندونزی

هند
بنگالدش

اقیانوس هند

اقیانوس منجمد شمالی

اروپا

ترکیه
سوریه

عراقاردن

ترکمنستان

عمان
یمن

چین

تایلند
برمه

ویتنام

سریالنکا

عربستان سعودی
خلیج فارس

ایران افغانستان

پاکستان

قزاقستان
ازبکستان

قرقیزستان

مالزی

برونئی

کره جنوبی
کره شمالی

ژاپن

آذربایجان

 هندوها رود گنگ را مقدس می شمارند و معتقدند در این رود، گنـاهانشان 
برای شست وشو در رود  نفر هنـدی  پاک و شسته می شود. هر ساله میلیون ها 

گنگ به این منطقه می آیند.

راهنما
مسلمان
مسیحی
بودایی

برهمایی،هندویی
مذاهب بومی

اقلیت یهودی
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اقتصاد قارۀ آسیا
٭ بخش عمده ای از مردم آسیا به کار کشاورزی مشغولند و کشاورزی جایگاه مهمی در اقتصاد کشورها دارد.

مهم ترین محصول کشاورزی در قارٔه آسیا برنج است که غذای اصلی مردم آسیا را تشکیل می دهد. 90 درصد برنج 
جهان در آسیا تولید و در همین قاره مصرف می شود. چرا؟                                                                              

  چین، هند، پاکستان، تایلند، اندونزی، فیلیپین، بنگالدش و ویتنام از کشورهای تولیدکننده برنج هستند.

 

٭ مهم ترین کشور صنعتی آسیا، ژاپن است که از بزرگ ترین قدرت های اقتصادی دنیا نیز به شمار می رود. ژاپن و 
روسیه عضو کشورهای گروه هشت٭ هستند.

٭ کشور چین در دو دهه اخیر توانسته است با برنامه ریزی های جدید، میزان تولیدات و صادرات خود را به شدت افزایش 
به  تولیدشده در چین  انواع کاالهای  تقریباً  بهتر کند.امروزه  این راه درآمد اقتصادی و وضع زندگی مردم خود را  از  بدهد و 

کشورهای مختلف جهان صادر می شود و در اغلب بازارهای همٔه کشورها می توان فروش کاالهای چینی را مشاهده کرد. 
و  امروزی(  چین  از  )بخشی  هنگ کنگ  تایوان،  جنوبی،  کره  کشور  چهار  اخیر،  دهه های  در  همچنین  ٭   
بیاورند. این  به دست  سنگاپور توانسته اند، صادرات را هدف اقتصادی خود قرار بدهند و از این راه درآمد بسیار زیادی 
کشورها به خصوص در تولید و صدور لوازم الکترونیکی و رایانه ای، لوازم خانگی و اتومبیل پیشرفت زیادی کرده اند. به این 

چهار کشور، »ببرهای اقتصادی آسیا« لقب داده اند. 

 در آسیا، کشت برنج به صورت پلکانی روی تپه ها و کوه ها نیز انجام می شود.

 خودروی هیبریدی، ژاپن یک قطار پیشرفته درتوکیو، ژاپن
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 بندر شانگهای در چین با بیش از 23 میلیون نفر جمعیت

فّعالیت
ـ حدس بزنید، تصاویر  )2( و)4(  کدام جاذبه های گردشگری آسیا هستند. درباره این بناها اطالعاتی  به دست بیاورید. ٢ـ

ـ با راهنمایی خانواده حداقل 10 الی 15 مورد از اجناس و کاالهایی را که از آنها استفاده می کنید، انتخاب کنید و ببینید تولید کدام  ٣ـ
کشور است. آیا در نمونٔه خود به کاالهای ساخت کشور چین نیز برخورد کردید؟

ـ یکی از جلوه های دوستی و روابط بین کشورها در آسیا، بازی های آسیایی است که هر چهار سال یک بار در یک کشور برگزار  ٤ـ
می شود. دربارهٔ این بازی ها چه می دانید؟ آخرین بازی آسیایی در چه سالی و در کجا برگزار شد؟ بازی بعدی در کجا برگزار خواهد شد؟

و  داشته  در صنعت  زیادی  پیشرفت  اخیر،  دهٔه  دو  در  نیز  مالزی 
درآمد خوبی از این راه کسب کرده است.  

٭ تحوالت اقتصادی در آسیا موجب شده است که مهاجرت از روستا 
به شهرها در آسیا ادامه پیدا کند. امروزه شهرهای با جمعیت بیش از ده میلیون نفر 
در آسیا بیشتر از سایر قاره ها است. این شهرها مراکز مهم تجارت و بازرگانی آسیا 
و جهان محسوب می شوند. توکیو پایتخت ژاپن که با منطقٔه شهری اطراف آن 

بیش از سی میلیون نفر را در خود جای داده و پرجمعیت ترین شهر آسیا است.

جاذبه های گردشگری
در آسیا جاذبه های طبیعی و جاذبه های تاریخی و فرهنگی بسیار زیادی برای گردشگری وجود دارد. همه ساله 

تعدادی از کشورهای آسیایی از راه جذب گردشگران از سراسر دنیا، درآمد خوبی به دست می آورند.

 منظرۀ یک خیابان درکواالالمپور در مالزی .................

 جزیرۀ ِسنتوزا در نزدیکی سنگاپور .................

1 2

3 4
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فّعالیت
ـ  اطلس جهان را باز کنید، ورق بزنید و به این پرسش ها پاسخ دهید. 5ـ

ـ در ابتدای اطلس، فهرست و نام قاره ها نوشته شده است. نام آنها را بنویسید. ـ
اگر در این  بخش مساحت و جمعیت قاره ها، نوشته شده، آنها را پیدا کنید و بخوانید.

ـ نقشه های طبیعی و سیاسی جهان را روی اطلس پیدا و مشاهده کنید. ـ
ـ برخی از اطالعاتی را که روی نقشه طبیعی جهان مشاهده می کنید، اما روی نقشه سیاسی جهان وجود ندارد، بیان  ـ

کنید.
ـ در اطلس شما چند نقشه از قارهٔ آسیا وجود دارد؟ هر یک چه تفاوتی با دیگری دارد؟ ـ

ـ آیا در اطلس شما به جز نقشه های طبیعی و سیاسی، نقشه های دیگری وجود دارد؟ چه نوع نقشه هایی؟ ـ

استفاده از اطلس      
اطلس، کتابی است که مجموعه ای از نقشه ها در آن گردآوری 
شده است. در برخی از اطلس ها، نمودارها و تصاویری نیز مشاهده 

می شود.
ما با استفاده از انواع نقشه های مختلف یک اطلس می توانیم 
اطالعات بیشتر و دقیق تری دربارهٔ کشورها یا نواحی مختلف جهان 

به دست بیاوریم.
معموالً برای هر قاره یا کشور، دو نوع نقشه در اطلس مشاهده 

می کنیم: 
نقشه های طبیعی: بر روی این نقشه ها، رشته کوه ها، فالت ها، 
دریاها، رودخانه ها و… نمایش داده شده و اطالعات مربوط به شهرها و 

کشورها، بسیار کم است.
نقشه های سیاسی: بر روی این نقشه ها، مرز کشورها، ایالت ها و استان ها، پایتخت ها و شهرهای مهم نمایش داده شده است.

مهارت های نقشه

یک اطلس ایران و جهان )اطلس عمومی( تهیه کنید و یا از مدرسه بخواهید چند اطلس تهیه کند و در اختیار 
دانش آموزان کالس بگذارد تا از این پس برای مطالعٔه هر قاره یا منطقٔه جغرافیایی از آن استفاده کنید.
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مصب: به جایی که آب رود وارد دریا می شود، مصب رود می گویند.واژه ها
ناهمواری های جوان: دانشمندان عمر سیارهٔ زمین را چند میلیارد سال تخمین زده اند و آن را به دوره های زمانی مختلف 
تقسیم کرده اند. آن دسته از ناهمواری ها که نسبت به بقیه در زمان نزدیک تری به ما تشکیل شده اند، ناهمواری های جوان نامیده 
می شوند. ناهمواری های جوان دارای کوه های مرتفع و قله های نوک تیز و دره های تنگ هستند و در آنها آتشفشان و زلزله به وقوع 

می پیوندد.
سونامی: آب لرزه، به امواجی گفته می شود که در اثر زمین لرزه های زیر دریا پدید می آید. این موج های عظیم وقتی به 

ساحل می رسند، ویرانی به بار می آورند.
بالیای طبیعی: به حوادث زیانباری مانند زلزله، آتشفشان، سیل، طوفان، سونامی و ... که بر اثر تغییر و تحوالتی در 

طبیعت به وجود می آید و معموالً غیرقابل پیش بینی است، بالیای طبیعی می گویند.
بیابان ُگبی: گُبی در زبان مغولی به معنای بیابان است. این بیابان در کشورهای چین و مغولستان گسترده شده و مانند سایر 
بیابان های جهان جزو مناطق خشک است. در بیابان گبی تابستان ها بسیار گرم اما در زمستان به دلیل اینکه منطقه در ارتفاع باالتر 

از سطح دریا قرار گرفته، هوای سرد دارد.
فالت: به سرزمین های نسبتاً بلندی که از اطراف به زمین های پست منتهی می شوند، فالت می گویند. فالت  ها دارای 

رشته کوه ها و دره هایی هستند. 
کانال: آبراهه ای که به طور مصنوعی در زمین حفر شده و برای کشتیرانی یا آبیاری و ارتباطات و ...   به کار می رود.

کشورهای گروه هشت: هشت کشور صنعتی جهان که 65 درصد اقتصاد جهان را در دست دارند و هر ساله با یکدیگر 
جلساتی برگزار می کنند، عبارت اند از: ایاالت متحده آمریکا، روسیه، ژاپن، ایتالیا، انگلستان، فرانسه، آلمان و کانادا.

به کارببندیم

یکی از دو مورد پیشنهادی زیر را انتخاب و تحقیق کنید:
الف( دربارهٔ یکی از موضوعات قارهٔ آسیا )برای مثال جمعیت چین و هند، یکی 
از جاذبه های گردشگری آسیا، کشت برنج، هیمالیا و اورست، زلزله و سونامی در 
جنوب شرقی آسیا و…( تحقیق و یک روزنامٔه دیواری درست کنید و در مدرسه به نمایش 

بگذارید. 
ب( تصویر روبه رو یکی از شخصیت های قاره آسیا را نشان می دهد. حدس بزنید 
این فرد کیست؟ دربارهٔ زندگی و فّعالیت های او تحقیق کنید و یک یا دو صفحه مطلب 

بنویسید و در کالس  بخوانید.
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شما با آموختن این فصل و انجام فّعالیت های آن، پی می برید:

جنوب  در  ایران  که  می دانید 
غربی آسیا واقع است. 

و  تاریخی  نظر  از  منطقه  این 
فرهنگی، منابع نفت و گاز، دسترسی به 
سواحل و آب های آزاد و اقیانوس ها، 
اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل این 
شمار  به  جهان  مهم  مناطق  از  منطقه 

می رود.
کشور ما ایران در منطقٔه جنوب 
موقعیت  و  جایگاه  از  آسیا،  غربی 

ممتازی برخوردار است.
ویژگی های  با  فصل  این  در   
آشنا  آن  در  ایران  جایگاه  و  منطقه 

می شوید.

منطقۀ جنوب غربی آسیا
و جایگاه ایران در آن

ـ ویژگی های طبیعی و انسانی منطقٔه جنوب غربی آسیا کدام اند؟ 1ـ

ـ چه چیز های مشترکی بین کشورهای منطقه وجود دارد؟ ٢ـ

ـ چرا منطقٔه جنوب غربی آسیا منطقه ای پرتنش است؟ چرا فلسطین یک  ٣ـ
موضوع مهم در این منطقه است؟

ـ ایران در منطقٔه جنوب غربی آسیا چه موقعیت و جایگاهی دارد؟ ٤ـ
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ویژگی های منطقۀ جنوب غربی آسیا  درس 19

موقعیت
به نقشه توجه کنید. این نقشه، منطقٔه جنوب غربی آسیا را نشان می دهد. بنابر نظر برخی صاحب نظران1، این منطقه را 
می توان تقریباً درون یک مثلث جای داد به طوری که اضالع این مثلث از تنگٔه٭  بُسفر و داردانل در ترکیه تا کوه های پامیر در 

مشرق و از آنجا تا خلیج٭ َعَدن و باُب الَمنَدب را دربر می گیرد.

                       1ــ حدود و موقعیت این منطقه، بنابر نظر و تأیید انجمن ژئوپولیتیک ایران، نوشته شده است.

فّعالیت
ـ روی نقشه، مسیر سه ضلع مثلثی که منطقٔه جنوب غربی آسیا را در خود جای داده دنبال و رأس هر ضلع را پیدا  1ـ

کنید  و نام ببرید.
ـ منطقٔه جنوب غربی آسیا  به کدام قاره ها متصل است؟ 2ـ

ـ دریاها و اقیانوس مهمی را که در این منطقه قرار دارد، روی نقشه پیدا کنید و نام ببرید. 3ـ
ـ دو کشور وسیع منطقٔه جنوب غربی آسیا کدام اند؟ 4ـ

ایران افغانستان

پاکستان

عراق

عربستان سعودی

ترکیه

جمهوری آذربایجان

میر
ت پا

اعا
رتف

ا

ارمنستان

گرجستان

لبنان
سوریه

اردن

مصر

الی
شغ

ن ا
سطی

دریای مدیترانهفل

کانال سوئز

باب المندب
خلیج عدن

دریای عمان

تنگه هرمز

اقیانوس هند

خلیج فارس

کویت

بحرین

قطر
امارات متحده عربی

دریای سیاه دریای خزر

مان
ع

یمن

سفر
تنگه ب

تنگه داردانل

اروپا

افـــــریقـــــــــا
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ویژگی های طبیعی                              
ناهمواری

در جنوب غربی آسیا، سرزمین های بسیار بلند و سرزمین های پست و همواری وجود دارند:

قفقاز٭  و  ترکیه  ارتفاعات  به  که  ایران  بلند  ٭کوه های   
می پیوندند، سرزمین های مرتفع این منطقه را تشکیل می دهند.

٭ از سرزمین های پست و جلگه ای پهناور در این منطقه 
ایران  شرق  در  سند  جلگه  و  ایران  غرب  در  بین النهرین  جلگه 
به وجود  رودها  کدام  آبرفت  از  جلگه ها  این  برد.  نام  می توان  را 

آمده اند؟ نام ببرید.
٭ بیابان بزرگ عربستان، دشت کویر و دشت لوت نیز از 
نواحی پست و خشک این منطقه هستند. بیابان بزرگ عربستان، 
َربع الخالی در شبه جزیرٔه عربستان حدود 640/000 کیلومتر مربع 

یعنی تقریباً 2/5برابر کشور انگلستان، وسعت دارد.
 بیابان ربع الخالی، عربستان

کوه های قفقاز

جلگه بین النهرینفراتدجله

ربع الخالی

کانال سوئز

لوت

دشت کویر

تنگه داردانلتنگه بسفر

تنگه هرمز

تنگه باب المندب
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بیابان به جایی گفته می شود که میزان بارندگی سالیانٔه آن کمتر از 50 میلی متر و میزان تبخیر آن 
بیش از بارش باشد. در برخی مناطق بیابانی گاهی سال ها حتی یک قطره باران نیز نمی بارد.

بیابان ها از نظر پوشش گیاهی فقیرند و در آنها ماسه های روان همه جا را پوشانده و شکل های 
مختلفی را پدید آورده اند.

فّعالیت
ـ با توجه به نقشه، برای هر یک از انواع آب و هوا، شهر یا منطقه ای در آسیای جنوب غربی پیدا کنید و بنویسید:  5 ـ 

آب و هوای گرم و خشک  ،  آب و هوای گرم و شرجی  ،  آب و هوای مدیترانه ای  ،  آب و هوای سرد کوهستانی
)                                      (        )                               (         )                                   (         )                                    (

آب و هوا
با توجه به وسعت زیاد و تنوع ناهمواری ها، در این منطقه 

آب و هواهای گوناگونی به وجود آمده است: 
٭ نواحی مرتفع و کوهستانی منطقه، در زمستان آب و هوای 
باران  و  برف  بارش  دارد.  معتدل  هوای  و  آب  تابستان  در  و  سرد 
فراوان موجب پدید آمدن پوشش گیاهی فراوان در دامنٔه کوه ها شده 

است. 
٭ در بخش های وسیعی از منطقٔه جنوب غربی آسیا، آب و 
هوای گرم و خشک یا نیمه خشک حکمفرماست. بیابان های وسیع 
منطقه، آب و هوای گرم و خشک دارند. کمبود آب شیرین یکی از 
مسائل مهم منطقه جنوب غربی آسیا است که گاهی باعث اختالفات 

و نزاع هایی بین کشورها بر سر منابع آبی رودخانه ها شده است.

این  دریاهای  که در سواحل  از سرزمین هایی  آن بخش  ٭ 
منطقه قرار گرفته اند، آب و هوای متفاوتی دارند. سرزمین های واقع 
در سواحل گرم خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند و دریای 
سرخ، آب و هوای گرم دارند اما رطوبت هوا به دلیل نزدیکی به دریا 

زیاد بوده و حالت شرجی به وجود آورده است.
و  آب  مدیترانه،  دریای  اطراف  در  واقع  سرزمین های  اما 
زمستان ها  مدیترانه ای  هوای  و  آب  در  دارند.  مدیترانه ای  هوای 

معتدل و پرباران و تابستان ها گرم و خشک است. 
 باغ های زیتون، لبنان

 کوه آرارات، ترکیه
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فّعالیت
6ــ با توجه به نمودار، سه مورد از پرجمعیت ترین کشورهای منطقه را نام ببرید.

7ــ از هر گروه زبانی در منطقٔه آسیای جنوب غربی، یک کشور مثال بزنید.

ویژگی های انسانی و اقتصادی                              
منطقٔه جنوب غربی آسیا یکی از نخستین کانون های تمدنی جهان است. سال گذشته با بعضی تمدن های باستانی که در 

ایران و بین النهرین شکل گرفته و چند هزار سال قدمت دارند، آشنا شدید. 
جمعیت: در این منطقه، اقوام گوناگونی زندگی می کنند. به نمودار جمعیتی کشورهای جنوب غربی آسیا دقت کنید.

زبان: زبان های عربی، فارسی، ترکی و اردو پرتکلم ترین گروه های زبانی در منطقه آسیای جنوب غربی هستند. 

دین: منطقه جنوب غربی آسیا، کانون ظهور ادیان توحیدی بوده است.
ادیان الهی یهود، مسیحیت و اسالم در این منطقه ظهور کرده اند. بیش از 90 درصد مردم منطقه، مسلمان هستند. این منطقه قلب 

تمدن اسالمی محسوب می شود.

  چهرۀ کودکان پاکستانی،افغانی و عرب

مقایسه جمعیت کشورهای آسیای جنوب غربی
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جمعیت)میلیون نفر(
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فّعالیت های اقتصادی
متأسفانه  اما  هستند،  خدادادی  ثروت  این  گاز،  و  نفت  ذخایر  دارای  آسیا  غربی  جنوب  منطقه  کشورهای  اغلب  ٭ 
بیشتر آنها از نظر اقتصادی به صادرات نفت وابسته بوده و ماشین آالت، موادغذایی، دارو و انواع کاالهای مصرفی دیگر از 
کشورهای پیشرفته وارد می کنند.کشور عربستان عالوه بر صادرات نفت، همه ساله درآمد زیادی را از طریق مراسم حج و سفر 

میلیون ها زائر به این کشور نصیب خود می کند.
٭ بعضی کشورهای منطقه توانسته اند از طریق رونق گردشگری یا تجارت و بازرگانی، اقتصاد خود را متحول کنند و 

درآمد زیادی به دست بیاورند، مانند ترکیه و امارات متحده عربی.

٭ برخی کشورهای دیگر منطقه نیز به دلیل جنگ، 
نتوانسته اند  امنیت،  نبودن  و  آمریکا  توسط  نظامی  اشغال 
از نظر اقتصادی پیشرفت کنند و وضعیت چندان مناسبی 

ندارند، مانند: عراق و افغانستان.

فّعالیت
8   ــ با توجه به نقشٔه صفحٔه 122، وسیع ترین کشور منطقه آسیای جنوب غربی کجا است و چقدر جمعیت دارد؟ 

آیا جمعیت این کشور نسبت به مساحت آن زیاد است یا کم؟ چرا؟
9ــ گفت وگو کنید: به نظر شما کشورهایی که اقتصاد آنها وابسته به نفت است، با چه مشکالتی روبه رو می شوند؟

10ــ کدام عوامل مردم منطقٔه آسیای جنوب غربی را به هم نزدیک تر می کند؟
 11ــ کاربرگٔه شمارهٔ )1٣( نقشه خوانی آسیای جنوب غربی را انجام دهید.

 برج های تجاری دوبی، امارات متحده عربی استانبول، ترکیه

 کابل، افغانستان
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ایران در منطقه جنوب غربی آسیا که یکی از مناطق استراتژیک٭ )راهبردی( جهان است1، واقع شده است. این به چه معنا است؟ 
چرا این منطقه، استراتژیک است؟

1ــ این منطقه در کانون اتصال سه قاره آسیا، اروپا و افریقا قرار دارد. آبراهه های مهمی چون  تنگه های هرمز، بُسفر، داردانل و 
باب المندب در این منطقه قرار دارند. از طریق این آبراهه های مهم، دریاهای منطقه به یکدیگر می پیوندند و به آب های آزاد اقیانوس ها راه 

می یابند. موقعیت بندرگاهی برای کشورها اهمیت زیادی دارد، چون استفاده از حمل و نقل ارزان کاالها و انرژی را میّسر می سازد.

1ــ کشورهای غربی در مطالعات خود، منطقٔه جنوب غربی آسیا و شمال افریقا را »خاورمیانه« و کشورهای شرق آسیا را »خاور دور« نامیده اند.

ایران و منطقۀ جنوب غربی آسیا  درس 20

 حمل بار با کشتی،ایران تنگه بسفر، ترکیه

2ــ این منطقه، انبار مهم منابع انرژی در جهان است. حدود دوسوم ذخایر شناخته شدهٔ نفت جهان و حدود یک سوم منابع گازی 
جهان در این منطقه قرار دارد که البته بخش بزرگی از آنها در منطقٔه خلیج فارس واقع است. کشورهای عمدٔه صادرکنندٔه نفت، مانند: 
عربستان، ایران، عراق، کویت و امارات متحده عربی در این منطقه واقع هستند. بنابراین، اقتصاد و صنعت جهان به شدت به منابع انرژی 

در این منطقه از جهان وابسته است.

آیا می دانید حمل و نقل دریایی، بسیار ارزان تر از حمل و نقل جاده ای تمام می شود؟
جابه جایی بارهای بسیار سنگین و حجیم، فقط با کشتی میسر است. با کامیون ها و تریلی ها در حمل و نقل جاده ای 
حداکثر می توان باری به وزن صد تن را جابه جا کرد ولی به وسیلۀ کشتی صدها هزار تن بار به راحتی حمل و نقل می شود. 
ضمناً جابه جایی بار توسط کشتی، محدودیت ها  و موانع حمل و نقل جاده ای را نیز ندارد  چون در دریا می توان کیلومترها 

راه را بدون برخورد به مانع طی کرد.
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3ــ این منطقه، کانون جهان اسالم است. مکه و مدینه که مقدس ترین شهرهای مسلمانان هستند، هر ساله در هنگام 
مراسم حج، صدها هزار نفر را در خود جای می دهند و اجتماع بزرگ و باشکوهی در آنها به وجود می آید.

 برخی کشورهای منطقه سعی می کنند که از طریق پیمان های اقتصادی و فرهنگی با یکدیگر، بیشتر همکاری کنند، مانند 
پیمان  سازمان همکاری اقتصادی )ِاکو( که نخست در سال 1341 بین ایران، پاکستان و ترکیه بسته شد و هم اکنون ده کشور 

منطقه عضو آن هستند.

چرا جنوب غربی آسیا منطقه ای پرتنش است؟
جنوب غربی آسیا، منطقه ای پرکشمکش و تنش است. به جدول صفحٔه روبه رو توجه کنید. در سی سال اخیر، جنگ ها 

و وقایع ناگواری در این منطقه رخ داده است. چرا؟
٭ همان طور که گفتیم بخش عمده ای از منابع انرژی مورد نیاز کشورهای صنعتی و راه های مهم حمل و نقل دریایی 
در این منطقه واقع است. به همین دلیل این منطقه مورد توجه قدرت های بزرگ جهانی است. البته در گذشته نیز دسترسی به 
آب های خلیج فارس و اقیانوس هند، موضوعی مهم برای کشورهای قدرتمند بوده و همواره بر سر این موضوع با یکدیگر به 

رقابت و تالش می پرداخته اند.
٭ متأسفانه حکومت بعضی کشورهای منطقه به قدرت های بزرگ وابسته اند و از نظر سیاسی از آنها پیروی می کنند. 
همچنین برخی از کشورها به شیؤه پادشاهی، امیرنشینی و موروثی اداره می شوند، مردم نقش چندانی در حکومت ندارند و به 

آنها اجازهٔ دخالت و مشارکت در امور سیاسی داده نمی شود.
٭ رژیم اشغالگر قدس )اسرائیل( با حمایت آمریکا و انگلیس عالوه بر سرکوب مردم مظلوم فلسطین، به توطئه و دشمنی 

با مسلمانان کشورهای منطقه می پردازد. 
٭ آمریکا، انگلستان و برخی کشورهای قدرتمند دیگر برای حفظ منافع خود در منطقه، در کشورهای وابسته، پایگاه های 

نظامی ایجاد نموده و در این پایگاه ها، تسلیحات نظامی مختلف انبار و نیروهای نظامی، مستقر کرده اند.

 مراسم افطاری در مسجد النبی، مدینه مسجدالحرام، سعی صفا و مروه
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فّعالیت

به چند گروه تقسیم شوید و با همفکری به پرسش ها، پاسخ دهید.
ـ چرا دسترسی به دریا و آب های آزاد اقیانـ وس ها، تا این حد برای کشورها، مهم است؟ دلیل بیاورید. 1ـ

ـ متن را بخوانید و علل کشمکش ها و جنگ ها در منطقـه آسیای جنوب غربی را به طور خالصه، فهرست کنید. 2ـ
ـ اگر در منطقه به جای اختالف ها، صلح و آشتی و همکاری بین کشورها برقرار شود، چه پیامدهایی برای مردم منطقه دارد؟ 3ـ

جایگاه ایران در منطقه
ایران کشوری قدرتمند در جنوب غربی آسیا است و در این منطقه جایگاه خاصی دارد:

٭ مردم ایران به رهبری امام خمینی برای از بین بردن ظلم و ستم و برقراری استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی، 
مبارزه کردند و انقالب اسالمی در سال 1357 به پیروزی رسید. انقالب اسالمی ایران الگویی برای مردم کشورهای دیگر 
است تا علیه ظلم و استبداد داخلی و قدرت های بزرگ خارجی به پا خیزند و چهره ای متعالی از اسالم به جهانیان عرضه کنند. 

امروزه، جمهوری اسالمی ایران از مردم مظلوم همه کشورها به ویژه فلسطین حمایت می کند.
٭ کشور ایران اگر چه از اقوام مختلف تشکیل شده است، اما این اقوام همواره با یکدیگر وحدت و همبستگی داشته 

و از کشور دفاع کرده اند. 
٭ کشور ایران از نظر وسعت دومین کشور وسیع و از نظر جمعیت نیز دومین کشور پرجمعیت آسیای جنوب غربی است.
٭ کشور ایران دارای منابع مهم انرژی است و از نظر داشتن منابع نفت، مقام چهارم و منابع گاز، مقام اول را در منطقه دارد.
٭ ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی پیشرفت های زیادی در علم و فناوری داشته است. آیا می توانید نمونه هایی از 

پیشرفت های علمی ایران را بیان کنید؟
٭ کشور ایران به دلیل داشتن سواحل طوالنی و موقعیت بندرگاهی و دسترسی به آب های آزاد جایگاه ممتازی در 

منطقه دارد.

به  )اسرائیل(  قدس  اشغالگر  رژیم  نظامی  حمالت 
در 35 سال گذشتهجنوب لبنان، نوار غزه و اردوگاه های فلسطینی ها

1358حمله نظامی شوروی سابق به افغانستان و اشغال آن

1359حمله نظامی عراق به ایران

1369حمله نظامی عراق به کویت

1369  حمله نظامی آمریکا و انگلیس به عراق  

1380حمله نظامی آمریکا به افغانستان و اشغال آن

1382اشغال نظامی عراق توسط آمریکا

برخی جنگ های منطقه و زمان وقوع آنها در سی سال اخیر
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به نقشه توجه کنید. طول سواحل ایران در خلیج فارس و دریای عمان )َمکُّران( با در نظر گرفتن بریدگی های ساحل، 
2043 کیلومتر است که از اروندرود در جنوب غرب تا تنگه هرمز و از آنجا تا بندر گُواتر )گواِدر( در جنوب شرق امتداد دارد. 
در این سواحل طوالنی، بنادر مهم بازرگانی و نفتی به وجود آمده اند که در سال ششم با آنها آشنا شدید. کشور ایران در آب های 
خلیج فارس، جزیره های فراوانی دارد که از مهم ترین آنها می توان به خارک، کیش، قشم، الرک، الوان، تنب بزرگ، تنب کوچک، 
ابوموسی و…  اشاره کرد. این جزیره ها از نظر استخراج نفت، بازرگانی تجارت و نظامی اهمیت دارند. این جزایر را روی نقشه 
پیدا کنید و دور آنها خط بکشید. تنگٔه هرمز، یک آبراهٔه بین المللی است که همٔه کشورها حق دارند بر طبق قوانین رفت و آمد 

در تنگه ها با کشتی از آن  عبور کنند.

دالوران نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران همانند نیروهای زمینی و هوایی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، 
با شجاعت و رشادت فراوان در آب ها با دشمنان جنگیدند و از کشور دفاع کردند و نگذاشتند که در رفت وآمد کشتی های 
تجاری و واردات کاال به ایران مشکلی پیش بیاید. نیروی دریایی قدرتمنـد ایران در زمان صلـح نیز، حافظ منافع کشور ایران 

در دریاهاست.
نیروی دریایی همچنین در مواقعی که برای کشتی ها چه در آب های ایران و چه در آب های بین المللی، حوادثی به وجود 

بیاید، به آنها کمک می رساند.

 تصویر ماهواره ای از تنگۀ هرمز رژه نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران
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فلسطین، موضوع مهم جهان اسالم
موقعیت و وسعت: به نقشه توجه کنید. این نقشه، سرزمین فلسطین را نشان می دهد.

را  آن  خاک  از  مربـع  کیلـومتـر   ٢0000 حدود  اما  دارد.  وسـعت  مربـع  کیلومتر   ٢7000 حدود  فلسطین  سرزمین 
یهودیان صهیونیست٭ اشغال کرده و آن را اسرائیل نامیده اند.

 بیت المقدس)قدس( مسجد ُقبه� الصخره

 ناو جنگی جماران، ساخت ایران زیردریایی ساخت ایران

روند اشغال سرزمین های فلسطین از سال 1947میالدی به بعد
  سرزمین های فلسطینیان

  سرزمین های اشغال شده توسط صهیونیست ها

فلسطین قبل از1947 میالدی1949 تا 1967 میالدیزمان حال
فلسطین در سال 1947

)طرح تقسیم سازمان ملل(

لبنان

سوریه

قدس

الخلیل

یافا

اردن
مصر

نابلس

ناصره
عکا

حیفا

خلیج عقبهبندر عقبه

تل آویو

ــزه
غــ

صحرای سینا

ّیت
الم

حر
ب

دن
 ار

ود
ر

ــه
ران

تــ
یــ

مد
ی 

ــا
دری

لی 
شغا

ی ا
ن ها

زمی
سر



1٣٢

سرزمین مقدس 
در کشور فلسطین، شهری کهن وجود دارد که مسلمانان به آن بیت المقدس 
)قـدس( و یهودیان و مسیحیان به آن اورشلیم می گویند. این شهر برای پیروان 
سه دین بزرگ توحیدی )یهودیان، مسیحیان و مسلمـانان( شهری مقـدس و مورد 

احترام به  شمار می رود زیرا خاستگاه پیامبران بزرگ بوده است. 
در  از مسجد الحرام  دارد، پس  قرار  بیت المقدس  در  که  مسجد االقصی 
مکه و مسجد النبی در مدینه، سومین مسجد مهّم اسالم است و در آغاز ظهـور 

اسالم، قبلٔه اّول مسلمانان بوده است.
امروزه، آزادی قدس از چنگال اشغالگران و پیروزی فلسطینی ها، یکی از 

دغدغه های مهم مسلمانان جهان است.

فّعالیت
با توجه به نقشه صفحٔه قبل بگویید:

4ــ الف(  فلسطین در ساحل کدام دریا قرار دارد؟ در کدام سمت؟ ب( کشور فلسطین با کدام کشورها همسایه است؟ پ( نوار غزه 
در کدام بخش قرار دارد؟  روی نقشه نشان دهید. دربارهٔ نوار غزه چه می دانید؟

5  ــ متن مربوط به چگونگی اشغال فلسطین را در زیر  بخوانید و سپس داوطلب شوید که موضوع را به طور شفاهی برای دوستانتان 
بازگو کنید.چرا ما نسبت به سرنوشت فلسطین حساس هستیم؟

اشغال فلسطین و انتفاضه                                                                                          

در سال 1897 میالدی شخصی به نام ِهرتزل، کتابی به نام »دولت یهود« چاپ کرد و در آن  مسئله مهاجرت یهودیان را که آن زمان درجهان پراکنده بودند و 

کشوری نداشتند، به فلسطین مطرح کرد. بعدهـا با حمایت دولت انگلیس، صهیونیست ها، هرساله هزاران یهودی را به فلسطین انتقال دادند و در شهرک ها مستقر 

کردند. از آن پس نیز صهیونیست ها با کمک و حمایت دولت های آمریکا و انگلیس شروع به حمالت نظامی و کشتار و بیرون راندن فلسطینی ها کردند و سرانجام در 

این کشور، دولت اسرائیل را تشکیل دادند. پس از اشغال سرزمین فلسطین گروهی از فلسطینی ها مجبور شدند به کشورهای همسایه عربی، مهاجرت کنند. عده ای 
نیز در اردوگاه هایی در نوار غزه و کرانه غربی رود اردن با کمترین امکانات آموزشی، بهداشتی و غذایی به سر برده اند. 

از زمان اشغال این کشور تاکنون، مردم فلسطین طی سالیان دراز علیه اشغالگران مبارزه کردند و 
دست از مقاومت برای بازپس گیری سرزمین خود برنداشته اند. رژیم اشغالگر قدس نیز با بی رحمی تمام، 

همچنان حمله به اردوگاه های فلسطینیان و دستگیری و کشتار جوانان فلسطینی را ادامه داده است. 
به اعتراضات شجاعانه و مداوم )همیشگی( مردم غیرمسلح فلسطین در مقابله با رژیم اشغالگر 

قدس )اسرائیل( در اصطالح سیاسی »انتفاضه« می گویند. 

با  قلوه سنگ است  كه  تنها سالح خود  با  فلسطینی  مبارزان   
نظامیان سركوبگر اسرائیلی مبارزه می كنند.

 مسجد االقصی
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مهارت های نقشه 2

مقیاس  نقشه  و محاسبۀ مسافت ها
سال گذشته با مقیاس خطی آشنا شدید و پی بردید که مقیاس نقشه به ما نشان می دهد که فاصله های روی نقشه، بر روی 
زمین  و در عالم واقعیت چقدر است. به عبارت دیگر مسافت های روی نقشه، نسبت به مسافت های واقعی روی زمین چقدر 

کوچک تر شده اند. در مقیاس خطی روبه رو هر سانتی متر روی نقشه چند 
کیلومتر روی زمین است؟

  
عالوه بر مقیاس خطی ممکن است مقیاس را با اعداد و به صورت 
)کسری(  عددی  مقیاس  آن  به  این صورت  در  که  دهیم  نمایش  کسری 

می گوییم.
در نقشه ها ممکن است از مقیاس خطی یا مقیاس عددی )کسری( و یا هر دو استفاده شده باشد.  

_______        1 )50/000 :1( است.            
50000 

برای مثال مقیاس نقشه روبه رو 
یعنی یک سانتی متر روی نقشه، برابر است با 50/000 سانتی متر 

روی زمین. 
 

حال اگر از روستای » الف « تا » ب « را روی نقشه اندازه بگیریم 
و 3 سانتی متر باشد، فاصله واقعی این دو مکان را با استفاده از مقیاس 

کسری به صورت زیر محاسبه می کنیم؛     
  

سانتی متر روی زمین     150000 = 50000 * 3                سانتی متر  روی زمین             سانتی متر  روی نقشه
متر روی زمین                  1500 = 100 : 150000         50000            1
3             x               1500 : 1000  = 1/5              کیلومتر روی زمین

فّعالیت
ـ کاربرگٔه شمارهٔ )14( محاسبٔه مقیاس را در کالس انجام دهید. 6 ـ 

0 ٣ 6 9 1٢ 15

0 ٣ 6 9 1٢ 15

KM

متر 1000 = 1 کیلومتر         سانتی متر 100 = 1 متر 

1        _______
50000 

روستای ب

روستای الف
  فاصله همان دو نقطه بر روی زمین  ___________________ = مقیاس     فاصله دو نقطه بر روی نقشه
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واژه ها

به کارببندیم

یکی از فّعالیت های زیر را به دلخواه انتخاب کنید و انجام دهید.
1ــ نامه ای به یک نوجوان فلسطینی بنویسید و در نامه خود ابراز همدردی، حمایت و امیدواری به پیروزی 

را بگنجانید.
2ــ روز قدس را در تقویم امسال پیدا کنید و بنویسید چه روزی از ماه مبارک رمضان است؟ این روز چگونه 

انتخاب شده؟ و در آن چه مراسم یا فّعالیت هایی انجام می شود؟
3ــ به طور گروهی درباره یکی از موضوعات زیر با مراجعه به منابع مختلف، مانند: کتاب های آموزشی، دانشنامٔه 
رشد )شبکٔه رشد » www.roshd.ir« (، دایرة المعارف ها و ...، مطالبی گردآوری کنید و آنها رابه صورت یک روزنامٔه 

دیواری نمایش دهید. 
   انتفاضٔه فلسطین، خلیج فارس و دریای عمان،  آسیای جنوب غربی و منابع انرژی، تنگٔه هرمز، منابع نفت و گاز 

ایران.

آب های آزاد: آن قسمت از دریاها و اقیانوس ها که به کشور خاصی، تعلق ندارد و همه کشورها به طور یکسان، آزادی  
و حق کشتیرانی در آنها را دارند.

تنگه: تنگه یا »باب« به باریکه ای از آب گفته می شود که دو دریای مجاور را به طور طبیعی به یکدیگر متصل می کند.
منطقۀ استراتژیک )راهبردی(: به منطقه جغرافیایی که به دالیل مختلف سیاسی، اقتصادی، مذهبی و به خصوص 
نظامی، اهمیت و ارزش خاصی داشته باشند، منطقٔه استراتژیک می گویند. مناطق استراتژیک همواره مورد توجه قدرت های بزرگ 

بوده و بر سر تصاحب آن، جنگ هایی صورت گرفته است.
قفقاز: ناحیه ای کوهستانی میان دریای خزر و دریای سیاه است که به دو بخش قفقاز شمالی و قفقاز جنوبی، تقسیم 
می شود. بخش های جنوبی آن شامل جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان، قبالً جزء سرزمین ایران بودند. در منطقه قفقاز، 

گروه های قومی متنوعی زندگی می کنند.
صهیونیسم: صهیون نام کوهی در جنوب غربی بیت المقدس است. به یهودیان نژادپرست که قوم یهود را قوم برتر می دانند 
و ادعا می کنند حاکمیت کرهٔ زمین به آنها واگذار شده، صهیونیست می گویند. صهیونیست ها با این نگرش نژادپرستانه، سرزمین 

فلسطین را اشغال کردند و خواستار تشکیل دولت یهود شدند. 
خلیج: بر اثر پیشرفتگی نسبتاً وسیع و عمیق آب دریاها در داخل خشکی ها و فرورفتگی های ساحلی، خلیج به وجود 

می آید.
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11فصل

شما با آموختن این فصل و انجام فّعالیت های آن، پی می برید:

در  می کنید،  نگاه  جهان  نقشٔه  به  وقتی 
غرب قارٔه آسیا دو قارٔه دیگر را در یک امتداد 
در  افریقا  و  شمالی  نیمکرٔه  در  اروپا  می بینید. 
شده  کشیده  جنوبی  نیمکرٔه  تا  که  آن  جنوب 

است.
این دو قاره، دو چهرٔه کامالً متفاوت از 

نظر ویژگی های محیط طبیعی و انسانی دارند.
هوای  و  آب  با  است  قاره ای  اروپا 
اما  کم وسعت  حاصلخیز،  دشت های  و  معتدل 

پرجمعیت و با اقتصاد صنعتی و پیشرفته.
اما افریقا علی رغم منابع و معادن سرشار 
با  کم جمعیت  است  قاره ای  زیاد،  وسعت  و 
بیابان ها  در  طاقت فرسا  و  گرم  هوای  و  آب 
این  کشورهای  اغلب  انبوه.  جنگل های  و 
با  که  آنها سال هاست  مردم  و  فقیر هستند  قاره 

مشکالت گوناگون دست و پنجه نرم می کنند.
در این فصل شما با این دو قارٔه متفاوت 

آشنا می شوید.

اروپا و افریقا، دو چهرۀ متفاوت

ـ  افریقا و اروپا از نظر ویژگی های طبیعی، چه تفاوتی با هم دارند؟ 1ـ

ـ ویژگی های طبیعی افریقا و اروپا چه مزایا یا محدودیت هایی برای ساکنان این قاره ها  2ـ
به وجود می آورد؟

ـ اروپا و افریقا از نظر ویژگی های انسانی و اقتصادی، چه تفاوت هایی با هم دارند؟ 3ـ

ـ علل عدم پیشرفت اقتصادی کشورهای قاره افریقا چیست؟  4ـ
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ویژگی های طبیعی اروپا و افریقا  درس 21

اروپا
موقعیت و وسعت

قارهٔ اروپا را می توان دنبالٔه قارهٔ پهناور آسیا یا بخشی از اوراسیا دانست.
به نقشه روبه رو نگاه کنید. اروپا از اطراف به کدام دریاها و اقیانوس ها 

محدود می شود؟  
نوزدهم،  درس  در  قاره ها  وسعت  نمودار  از  استفاده  با  اکنون 
از  با سایر قاره ها مقایسه کنید. همان طور که دریافتید اروپا  وسعت اروپا را 

کم وسعت ترین قاره های جهان است.
ناهمواری های اروپا

به طور کلی ناهمواری های اروپا به دو بخش تقسیم می شود: اروپای پیر و اروپای جوان.
٭در مناطق شمالی اروپا، فرسایش طوالنی مدت موجب شده است که کوه ها کم ارتفاع و 
قله ها گنبدی شکل و دره ها باز باشند. در این منطقه، جلگه های پهناور و دریاچه های بسیار وجود 

دارد. از نظر زمین شناسی به این بخش وسیع از اروپا، اروپای پیر می گویند.
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٭در جنوب اروپا، چین خوردگی ها و رشته کوه های بلند دیده می شود. قلٔه کوه ها، نوک تیز و دامنٔه کوه ها اغلب دارای شیب تند و 
دّره های تنگ می باشد. به این منطقٔه اروپا که در آن آتشفشان ها و زمین لرزه هایی نیز رخ می دهد، اروپای جوان می گویند.

رشته کوه های آلپ و پیرنه، در این منطقه قرار دارند. قله مون بالن با ارتفاع  4808 متر بلندترین قلٔه رشته کوه آلپ است.

آب و هوا
به طور کلی اروپا قاره ای با آب و هوای معتدل، سرسبز و بدون بیابان است. به نقشه طبیعی اروپا دقت کنید:

 
                              

 بخش شمال قارٔه اروپا یعنی قسمت های شمالی شبه جزیرٔه اسکاندیناوی٭ و ایسلند 
به قطب شمال نزدیک هستند و آب و هوای قطبی و سرد دارند. 

 مناطق مجاور اقیانوس اطلس نظیر انگلستان و ایرلند، آب و هوای معتدل                               
در  این سواحل  از  گلف استریم  گرم٭  آب  دریایی  عبور جریان   و  دارند  اقیانوسی 

فصل زمستان موجب می شود که هوا مالیم تر شود. 

 مناطق جنوبی اروپا که در سواحل مدیترانه واقع شده اند )مانند کشورهای اسپانیا و ایتالیا( آب و هوای                               
مدیترانه ای دارند. این نوع آب و هوا زمستان های معتدل و مرطوب و تابستان های گرم و خشک دارد.

 مرکز و شرق اروپا به دلیل دوری از دریاها آب و هوای                               
قاّره ای یا بّری دارد و میزان بارندگی در آنجا کم است.

 منظره ای از الپلند٭ در شمال اروپا

 ناهمواری های جوان، کوه های آلپ ناهمواری های پیر، نروژ
 قله مون بالن
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رودها
در اروپا، رودهای پرآب و دائمی زیادی 
آبیاری  برای  رودها  این  از  دارند.  وجود 
زمین های کشاورزی، تولید انرژی الکتریکی و 

حمل و نقل و کشتیرانی استفاده می شود.
و  ُدن   راین،  ولـگا،  دانـوب،  رودهای 

الب، مهم ترین رودهای اروپا هستند.
دانوب طویل ترین رود اروپا است که از 

چند کشور عبور می کند. 

فّعالیت

1ــ کاربرگٔه )15( نقشه خوانی قاره اروپا را در کالس، کامل کنید.

افریقا                              

موقعیت و وسعت
قارهٔ افریقا بعد از آسیا دومین قارٔه وسیع جهان است.

از  کدامیک  بین  افریقا  قارٔه  کنید.  توجه  روبه رو  نقشه  به 
و  شمالی  نیمکره  دو  در  افریقا  قارٔه  است؟  گرفته  قرار  اقیانوس ها 

جنوبی گسترده شده و مدار استوا از وسط آن عبور می کند. 
این قاره از سواحل دریای مدیترانه تا دماغٔه امید نیک٭ امتداد 
یافته است. اکنون به نقشٔه طبیعی افریقا دقت کنید. این قاره از طریق 

کدام تنگه ها و کانال از آسیا و اروپا جدا می شود؟  

v³D� —«b�
‰ULý

—«b�
ÊUÞd��«Å”√—

«u²Ý« jš

—«b�
Èb'«Å”√—

v³D� —«b�
»uMł

 رود دانوب، آلمان
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ناهمواری های افریقا
بلند  کوه های  و  است  کم ارتفاع  و  وسیع  فالتی  افریقا، 
کمتر در این قاره، دیده می شود. تنها چین خوردگی مهم افریقا 
در شمال غربی این قاره، رشته کوه اطلس است. در شرق افریقا، 
متر(   5900( کلیمانجارو  و  متر(   5200( کنیا  مرتفع  قله های 
این منطقه وجود  قرار دارند. همچنین دریاچه های زیادی در 
دارد که اغلب در اثر فرونشستن زمین یا شکستگی های بزرگ 
در پوسته زمین به وجود آمده است. این شکستگی ها موجب 

می شود که آبشارهایی در مسیر رود، پدید بیاید.

آیا می توانید چند دریاچه در شرق افریقا از روی نقشه نام ببرید؟
برخالف قارٔه اروپا که دارای بریدگی های زیادی در سواحل است، کناره های افریقا صاف و بدون بریدگی )خلیج( است. 

از این رو کناره های این قاره برای پهلو گرفتن کشتی ها و ساختن بنادر چندان مناسب نیست.

 آبشار ویکتوریا در اثر فرو ریختن آب های رود  زامبز در محل یک گسل)شکستگی(، 

پدید آمده است.

عربستان

دماغه امید نیک
 )کیپ گودهوپ(
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آب و هوا
٭ به طور کلی قاره افریقا آب و هوایی گرم دارد و در بیشتر قسمت های آن زمستان دیده نمی شود زیرا موقعیت افریقا 
تا مدار  آن  به گونه ای است که مدار استوا از وسط آن عبور می کند و خورشید در طول سال در مناطق استوایی و اطراف 

رأس السرطان و رأس الجدی تقریباً عمود می تابد. 
٭ اما از نظر بارش این قاره به دو قسمت مرطوب و خشک، تقسیم می شود:

افریقای مرطوب )افریقای سبز(: 
تا  شمال  )از  استوا  خط  اطراف  نواحی 
تا رود زامبز( آب  دریاچه چاد و از جنوب 
و هوای گرم و مرطوب دارد. در این منطقه 

باران فراوان می بارد.

افریقای خشک: هر چه از منطقه استوایی به سمت شمال و جنوب افریقا پیش برویم، از میزان باران و رطوبت کاسته 
شده و کم کم به آب و هوای گرم و خشک تبدیل می شود، به طوری که در شمال افریقا، صحرای بزرگ و در جنوب آن بیابان 

کاالهاری دیده می شود.

 افریقای مرطوب، جنگل های استوایی، کنگو 

 تصویر ماهواره ای صحرای بزرگ افریقا  افریقای خشک، صحرا )Sahara(ی بزرگ با تپه های ماسه ای عظیم



1٤1

که  افریقا  شمال  از  کوچکی  بخش        ٭ 
در مجاورت دریای مدیترانه قرار گرفته آب و هوای 

مدیترانه ای دارد.
رودها

رودهای نیل، کنگو، نیجر، ُاورانژ و زامبز از 
پرآب  افریقا هستند. رودهای  پرآب  و  رودهای مهم 
ایجاد  دلتاهایی  و  جلگه ها  خود  مصب  در  افریقا 
به  کرده اند. برخی رودها در مسیر خود در جاهایی 
برای  که  می کنند  برخورد  زمین  بزرگ  شکست های 

کشتیرانی مناسب نیستند. 
است  جهان  رود  طوالنی ترین  نیل،  رود 

 رود نیل از شهرقاهره پایتخت مصر عبور می کند.)6695 کیلومتر(.

در افریقای سبز، رشد درختان به حدی است که گاهی ارتفاع آنها تا 50 متر می رسد. برگ های این درختان 
در خزان و زمستان نمی ریزد. هر روز باران می بارد. گاهی شاخه نوعی از درختان به زمین می رسد، ریشه می گیرد 
و به درخت تازه ای تبدیل می شود. بوته زارهای زیر درختان، رفتن به جنگل ها را مشکل می کند. انواع حشرات، 
نیش نوعی مگس به نام ِتسه ِتسه  که موجب بیماری خواب می شود، پشه ها و میمون های بزرگ جثه و مارها و 

عنکبوت های بزرگ در این جنگل ها زندگی می کنند.

فّعالیت
2ــ کاربرگٔه شمارٔه )16( نقشه خوانی افریقا را در کالس انجام دهید.

3ــ جدولی ترسیم کنید. سپس به طور گروهی و با همفکری یکدیگر ویژگی های طبیعی افریقا و اروپا را مقایسه کنید 
)وسعت، ناهمواری ، آب و هوا، رودها و سواحل(.      

4ــ گفت وگو کنید:                                                                 
ــ آیا ویژگی های طبیعی یک ناحیه مثل آب و هوا، رودها، بریدگی سواحل، پستی و بلندی ها و پوشش گیاهی بر 

فّعالیت های انسان و زندگی او تأثیر دارد؟ چطور؟
ــ به نظر شما ویژگی های طبیعی قاره اروپا برای فّعالیت های انسانی مناسب تر است یا افریقا؟ چرا؟ در کدام محیط 

انسان ها بیشتر باید تالش کنند؟
ــ آیا انسان ها می توانند با مشکالت محیط طبیعی مقابله کنند و شرایط محیط را تحت کنترل خود دربیاورند؟ مثال بزنید.

صحرا )Sahara( نام بزرگ ترین بیابان جهان است که بخش وسیعی از شمال قارۀ افریقا را دربر می گیرد. 
وسعت آن 8/5 میلیون کیلومتر مربع )تقریباً 5 برابر وسعت ایران( است. دما در بیابان صحرا در هنگام روز در 
سایه به 57 درجۀ سانتی گراد می رسد و هنگام شب به زیر صفر کاهش می یابد. بلندترین تپه های ماسه ای جهان که 

گاه ارتفاع آنها تا 430 متر می رسد، در این بیابان دیده می شود.
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ویژگی های انسانی و اقتصادی اروپا و افریقا  درس 22

اروپا                              
جمعیت

از  یکی  اما  است،  کم وسعت  قاره ای  اگرچه  اروپا  قاره  کنید.  دقت   9 در فصل  قاره ها  مقایسه ای جمعیت  نمودار  به 
متراکم ترین قاره های جهان محسوب می شود. شرایط مساعد طبیعی چون آب و هوای معتدل و ریزش باران کافی و رودهای 
پرآب و جلگه های پهناور از یک سو و پیشرفت در علم و فناوری از سوی دیگر، موجب شده است این قاره از نظر جمعیت، 

متراکم باشد.
البته علی رغم جمعیت زیاد و انبوه، رشد جمعیت در اروپا کاهش یافته و زاد و ولد در این قاره، کم شده است. به همین 

دلیل جمعیت سالمندان، افزایش یافته و جمعیت اروپا رو به پیری می رود. 
نژاد و زبان

اروپائیان از نژاد سفیدپوست هستند.

دین
بیشتر مردم اروپا پیرو دین حضرت مسیح )ع( هستند. دین مسیح به سه مذهب بزرگ کاتولیک، پروتستان و ارتودوکس 

تقسیم می شود.
کاتولیک ها از رهبر مذهبی و روحانی خود، پاپ که محل اقامت او در واتیکان است، پیروی می کنند.

٭ مسلمانان نیز در قاره اروپا پراکنده اند، اما بیشتر آنها در شبه جزیره بالکان٭ زندگی می کنند.

سه گروه عمدهٔ زبانی در اروپا وجود دارد:
ـ زبان های با ریشٔه التین مانند ایتالیایی و اسپانیایی ـ
ـ زبان های با ریشٔه ژرمنی مانند آلمانی و انگلیسی ـ
ـ زبان های با ریشٔه اسالو مانند روسی و لهستانی ـ

 کشور واتیکان در شهر رم، کوچک ترین کشور جهان 
است.

 موزه واتیکان در شهر رم

 چهرۀ کودک سوئدی و آلمانی
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اقتصاد اروپا
قاره اروپا از نظر اقتصادی پیشرفته است. میزان درآمد و سطح سواد و بهداشت و همچنین میزان طول عمر در این 

قاره، باالست.
٭ کشاورزی، تقریباً در همه جای اروپا رایج است و با استفاده از ماشین آالت مدرن و شیوه های علمی صورت می گیرد. 

در جنوب اروپا، آب و هوای مدیترانه ای موجب شده که محصوالت ویژه ای چون زیتون، مرکبات و انگور به عمل آید.
همچنین در اروپا دامداری و دامپروری با شیوه های صنعتی انجام می شود و میزان تولید محصوالت گوشتی و لبنی 

زیاد است.
کشورهایی چون هلند و دانمارک از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ فرآورده های گوشتی و لبنی هستند. 

٭ اروپا از مناطق مهم صنعتی جهان است و انواع کاالها و ماشین آالت و 
ابزار را تولید و به کشورهای دیگر صادر می کند. آلمان، فرانسه، انگلستان و ایتالیا 

از کشورهای مهم صنعتی اروپا هستند.
البته منابع زیرزمینی و معادن قاره اروپا نمی توانند نیازهای صنایع عظیم این 
قاره را برآورده سازند. به همین جهت کشورهای صنعتی قاره اروپا به منابع و مواد 
البته  اولیه )مانند نفت( هستند.  نیاز دارند و واردکننده مواد  اولیه کشورهای دیگر 
کشورهای اروپایی، سالیان دراز برای استفاده از منابع و معادن سایر سرزمین ها به 

استعمار کشورهای دیگر دست زده اند.

 یک مزرعه کشاورزی در اروپا پرورش گاو، فرانسه

 صنعت خودروسازی، آلمان 



 حمل و نقل اروپا پیشرفته است. قطار T.G.V تندروترین قطار با سرعت حدود 350 کیلومتر در ساعت.

 منظرۀ خیابانی در پاریس  دریاچه جنوا بین فرانسه و سوئیس

                              

جاذبه های گردشگری
اروپا به دلیل داشتن جاذبه  های گردشگری طبیعی مانند سواحل طوالنی و آفتابی، ورزش های زمستانی در کوه های آلپ 
و جاذبه  های فرهنگی و تاریخی چون بناهای تاریخی، موزه ها، کلیساها و… گردشگران زیادی را از سراسر دنیا به خود جذب 
می کند. فرانسه، اسپانیا و ایتالیا از مهم ترین کشورهای اروپا از نظر جذب گردشگر و به دست آوردن درآمد از این طریق هستند.

کشورهای اروپایی، عضو اتحادیه اروپا هستند و 
با هم در زمینه های سیاسی و اقتصادی، همکاری می کنند. 
اغلب این کشورها، واحد پول ملی خود را به پول مشترک 
اروپا »یورو« تغییر داده اند. کشورهای اروپایی همچنین با 
پیمان شینگن، کنترل مرزها را بین خود برداشته اند و مردم 
می توانند برای کار و زندگی، بدون نیاز به ویزا در کشورهای 

اروپایی، جابه جا شوند.

1 2
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جمعیت
به نمودار مقایسه ای جمعیت قاره ها در فصل 9 توجه کنید. قارٔه افریقا با آنکه دومین قارٔه وسیع جهان است، اما نسبت 
به وسعت خود جمعیت کمی دارد. بخش های وسیعی از بیابان بزرگ افریقا و جنگل های انبوه استوایی، خالی از جمعیت است.
در طول سالیان دراز، عدم رعایت بهداشت و شیوع بیماری های مختلف، خشکسالی ها و قحطی های پی در پی و جنگ ها، 

از افزایش جمعیت در این قاره جلوگیری کرده است.
امروزه با بهبود واکسیناسیون و بهداشت، رشد جمعیت و زاد و ولد در قاره افریقا افزایش یافته است.

..................   ................. 

 چهرۀ کودکان افریقایی

فّعالیت
ـ حدس بزنید عکس های شماره )3( و )4( کدام مکان های گردشگری در اروپا را نشان می دهد. 1ـ

ـ درباره سالم و احوالپرسی به دو یا سه زبان کشورهای اروپایی )مثالً فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و…( پرس وجو و در کالس بیان کنید. 2ـ

افریقا                              

3 4
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نژاد و زبان
بزرگ  صحرای  شمال  مردم  هستند.  سیاه پوست  نژاد  از  افریقا  مردم  بیشتر 
افریقا که در مجاورت دریای مدیترانه زندگی می کنند و بخش کوچکی از جنوب قاره 

افریقا، سفیدپوستند.
ساکنان کشورهای شمال صحرای بزرگ افریقا مانند مصر، الجزایر و مراکش 
به زبان عربی صحبت می کنند. مردم سایر کشورهای افریقایی به زبان محلی یا به زبان 
انگلیسی(  یا  فرانسوی  )مانند  بوده اند  آنها  استعمار  و  نفوذ  تحت  قبالً  که  کشورهایی 

صحبت می کنند.

دین
بیشتر مردم کشورهای شمال افریقا مسلمان هستند. به نقشه صفحٔه بعد توجه کنید و تعدادی از کشورهای مسلمان را نام ببرید. 

مردم سایر مناطق افریقا اغلب به دین مسیح یا مذاهب ابتدایی اعتقاد دارند.

برده  صورت  به  را  افریقاییان  کردند،  کشف  را  آمریکا  قاره  استعمارگر،  اروپاییان  وقتی 
برای کار کردن در مزارع و معادن به آنجا بردند. بین سال های 1500 تا 1800 میالدی، میلیون ها 

سیاه پوست را با کشتی به آمریکا بردند. برده ها را با زنجیر به هم می بستند تا قادر به فرار نباشند. 
این برده ها در آمریکا به صاحبان کشتزارها و معادن، فروخته 
می شدند. بردگان زندگی بسیار سختی داشتند و همواره توسط اربابان 

به شدت تنبیه می شدند.
تجارت برده از رویدادهای تلخ قارۀ افریقا است.

مسجد حسن ثانی در شهر کازابالنکا و کشور مراکش، مناره 
این مسجد با ٢10 متر ارتفاع، بلندترین مناره مسجد دنیاست؛ 
این مسجد در ساحل دریا و بخشی از آن روی آب قرار دارد.

 مسجد بزرگ مالی

 مردم کوچ نشین، شمال افریقا
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اقتصاد افریقا
٭ قارهٔ افریقا از نظر منابع طبیعی، ثروتمند است. در این قاره معادن نفت، طال، الماس، مس و جنگل های عظیم وجود 
دارد. با این حال قارٔه افریقا در مقایسه با سایر قاّره ها به دالیلی از توسعه و پیشرفت بازمانده است. به طور کلی عوامل توسعه  نیافتگی 

قاره افریقا را به دو گروه می توان تقسیم کرد:
١ــ عوامل خارجی: از مهم ترین علل عدم پیشرفت قارٔه افریقا، استعمار کشورهای اروپایی و غارت منابع آنها بوده 

است. امروزه نیز دخالت کشورهای قدرتمند در ایجاد جنگ ها و بحران ها در این قاره ادامه دارد.
٢ــ عوامل داخلی: شرایط سخت محیطی )جنگل های انبوه، بیابان های وسیع، آب و هوای گرم(، شیوع بیماری ها، 

بیسوادی و آگاهی کم مردم، جنگ های داخلی و حکومت های وابسته و استبدادی نیز از علل عدم پیشرفت این قاره است.
برای کارخانه های  اولیه  و مواد  بیشتر صادرکنندٔه محصوالت معدنی و کشاورزی هستند  افریقا،  قاّرٔه  ٭ کشورهای 

کشورهای صنعتی تولید می کنند. لذا صنعت در این قاّره چندان رشد نکرده است.

 استخراج کائوچو



1٤8

در قارهٔ افریقا، بیشتر محصوالت کشاورزی گرمسیری و استوایی چون قهوه، کاکائو و کائوچو تولید می شود. در اطراف دره نیل 
مزارع پنبه وجود دارد.

جاذبه های گردشگری
سواحل شمال افریقا در کنار دریای مدیترانه، پارک های 
ملی )وحش( و آثار باستانی کشورهای قدیمی نیز از جاذبه های 

مهم گردشگری در قارٔه افریقاست.

 گردشگری در پارک های ملی حیات وحش

 کشاورزی کنیا

 مقایسه برخی شاخص ها در اروپا و افریقا

 کاکائو

سرانه کالری مصرفی روزانه

دانمارک، 1 معلم برای 10 دانش آموز

دسترسی به آب آشامیدنی سالمتعداد معلم به ازای دانش آموز

سوئد 100 درصد مردم
هلند 3400 کیلو کالری

اتیوپی 1600 کیلو کالری

سوئیس 33/000 دالر

زامبیا 336 دالر چاد 5٢ درصد مردم
جمهوری افریقای مرکزی، 1 معلم برای 77 دانش آموز

درآمد سرانه
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فّعالیت
3ــ الف( حدس بزنید تصویر )1( کدام یک از جاذبه های گردشگری افریقا را نشان می دهد؟ ب( چرا زیتون از محصوالت 

مهم کشور مراکش است؟
4ــ پرس وجو کنید: از کاکائو چه استفاده هایی می کنیم؟

5  ــ پرس وجو کنید: کائوچو چیست و از آن چه استفاده هایی می شود؟
6  ــ جدولی رسم کنید و با همفکری یکدیگر پس از خواندن متن این درس، افریقا و اروپا را در موارد زیر مقایسه کنید. 

   )وسعت، جمعیت، رشد جمعیت، محصوالت کشاورزی، صنعت، منابع طبیعی و زیرزمینی(

اروپاافریقا

 منابع طبیعی
 وسعت

منابع و مواد معدنی آن كمتر از افریقا است.از نظر منابع طبیعی و مواد معدنی، غنی است.

................ 

 کازابالنکا، مراکش فروشگاه زیتون در کازابالنکا، مراکش

1 2

3 4

 خیابانی در حراره، زیمبابوه
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واژه ها

به کارببندیم

آب  دمای  از  بیشتر  دمایشان  که  هستند  اقیانوس  داخل  آب  جریان های  دریایی:  گرم  جریان های 
اقیانوس است و )مانند یک رود( تحت تأثیر بادها و نیروی چرخش زمین حرکت می کنند. یکی از جریان های 

آب گرم معروف، گلف استریم است که از حوالی استوا سرچشمه می گیرد و به اروپا می رسد.
شبه جزیره اسکاندیناوی: از نظر جغرافیایی شبه جزیره ای در شمال اروپا که شامل سه کشور سوئد، 
نروژ و فنالند است اما از نظر فرهنگی به سه کشور سوئد، نروژ و دانمارک گفته می شود که روابط زبانی و 

فرهنگی مشترک دارند.
دماغۀ امید نیک: شبه جزیرهٔ صخره ای در ساحل جنوب غربی قارهٔ افریقا، که یکی از دریانوردان پرتغالی 

پس از کشف آنجا، چون این دماغه را راهی برای رسیدن به سرزمین هند می پنداشت، آن را امید نیک نامید. 
شبه جزیرۀ بالکان: شبه جزیره ای در جنوب شرقی اروپا که به سبب کوه های بالکان در بلغارستان به این 
نام، نامیده شده و شامل کشورهای یونان، آلبانی، بلغارستان، کرواسی، بوسنی و هرزگوین، اسلوونی، مقدونیه، 

صربستان، مونته نگرو، رومانی و بخش اروپایی ترکیه است.
الپلند: سرزمین های سرد و قطبی که در شمال اروپا واقع شده و سوئد، فنالند، نروژ و شمال روسیه را 

در بر می گیرد و جایگاه قوم الپ ها بوده است.

یکی از دو فّعالیت زیر را انجام دهید:
الف( دربارهٔ یکی از موضوعات قارهٔ اروپا یا افریقا تحقیق کنید و اطالعات به دست آمده را به صورت 
روزنامه دیواری در مدرسه نمایش دهید. )برای مثال: گرسنگی در افریقا، تجارت برده، تبعیض نژادی، اتحادیه 

اروپا، کائوچو و کاکائو، استعمار در افریقا، گردشگری در اروپا و افریقا و…(
ب( تصویر روبه   رو یکی از شخصیت های قارهٔ  افریقا را نشان می دهد.

حدس بزنید او کیست؟
دربارهٔ زندگی و فّعالیت های او تحقیق کنید و در یک صفحه به کالس، گزارش دهید.
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12فصل
قارٔه  سه  دور،  بسیار  گذشته های  از 
انسان ها  زندگی  محّل  افریقا،  و  اروپا  آسیا، 
نو  سرزمین های  کشف  از  قبل  تا  بوده اند. 
قاره،  سه  این  به  فقط  دنیا  که  می شد  تصور 
قاره ها  این  به  این رو،  از  می شود.  محدود 
بّرقدیم )خشکی های قدیمی( می گفتند. منظور 
و  اقیانوسیه  گاه  و  آمریکا  قاره  جدید  بّر  از 
استرالیا است که خیلی دیرتر از آن سه قاره 
این  اروپاییان  وقتی  شد.  شناخته  و  کشف 
قاره ها را کشف کردند، انبوهی از مهاجران 
با  و  شدند  روانه  سرزمین ها  این  به  اروپایی 
سرزمین ها،  این  طبیعی  منابع  از  بهره مندی 
را  پرجمعیتی  و  بزرگ  و شهرهای  کشورها 
به وجود آوردند. هر چند در این قاره ها نیز قبالً 

تعدادی از بومیان زندگی می کردند.
ویژگی های  با  شما  فصل  این  در 
استرالیا  آمریکا،  قاره های  انسانی  و  طبیعی 

و اقیانوسیه آشنا می شوید.

شما با آموختن این فصل و انجام فّعالیت های آن، پی می برید:

1ــ ویژگی های طبیعی قاره های آمریکا، استرالیا و اقیانوسیه کدام اند؟

ـ چه شباهت هایی میان محیط طبیعی آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی وجود دارد؟ 2ـ

3ــ اقتصاد و فرهنگ آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی چه تفاوت هایی با هم 
دارد؟ چرا؟

4ــ ویژگی های انسانی و اقتصادی استرالیا و نیوزیلند، کدام اند؟

بّر جدید
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موقعیت و وسعت
قارٔه آمریکا، قارٔه وسیعی است که از قطب شمال تا نزدیکی 
کوچک تر،  قارٔه  دو  به  واقع  در  و  است  شده  کشیده  جنوب  قطب 

تقسیم می شود: »آمریکای شمالی« و »آمریکای جنوبی«.
این دو خشکی بزرگ به وسیلٔه خشکی باریکی که »آمریکای 

مرکزی« نامیده می شود، به یکدیگر متصل اند. 
نشان  نقشه،  روی  را  مرکزی  و  جنوبی  شمالی،  آمریکای 

دهید. قارهٔ آمریکا بین کدام اقیانوس ها قرار گرفته است؟
از  عبور  برای  کشتی ها  پاناما،  کانال  ساختن  از  قبل  تا  ٭ 
اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام، مجبور بودند آمریکای جنوبی را 
مرتبط  هم  به  اقیانوس  دو  کانال،  این  حفر  با  بعدها  اما  بزنند.  دور 

شدند.
ناهمواری ها

به نقشه توجه کنید. به طور کلی سه نوع ناهمواری در قارٔه 
آمریکا مشاهده می شود. این ناهمواری ها به صورت مشابه، هم در 

آمریکای شمالی و هم در آمریکای جنوبی وجود دارند. 
الف( چین خوردگی های جوان و مرتفع: در آمریکای شمالی، 
آمریکای جنوبی، رشته کوه های  رشته کوه های راکی )روشوز( و در 

آند، چین خوردگی های جوان آمریکا را تشکیل می دهند. 
امتداد  در  و  آمریکا  قارٔه  سمت  کدام  در  رشته کوه  دو  این 
کناره های کدام اقیانوس کشیده شده اند؟ در این مناطق به دلیل ناآرام 
بودن پوسته زمین، آتشفشان ها و زمین لرزه های فراوانی رخ می دهد. 
آمریکای مرکزی و جزایر آنتیل نیز سرزمین آتشفشان ها و زمین لرزه ها 

است. 

قارۀ آمریكا  درس 23
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 بیابان آتاکاما

 جنگل های آمازون

کوه های آند
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ب( کوه  های کم ارتفاع قدیمی: در شرق 
آمریکای شمالی، تودٔه کوهستانی قدیمی »آپاالش« 
و در شرق آمریکای جنوبی، تودٔه قدیمی »برزیل« 
و  پیر  ناهمواری های  توده ها  این  دارند.  قرار 

فرسایش  یافته اند. 
ج( سرزمین های پست و جلگه ای: در 
آبرفت های  از  پهناوری  جلگه  شمالی،  آمریکای 
در  است.  آمده  به وجود  »می سی سی پی«  رود 
آمریکای جنوبی نیز جلگه های »آمازون« و »پارانا« 

از آبرفت های این دو رود تشکیل شده است.

آب و هوا
همان طور که در نقشه می بینید، قارٔه آمریکا 
از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده است. 
به همین سبب انواع آب و هوا و پوشش گیاهی در 

این قاره به چشم می خورد: 
در  شمال  قطب  به  نزدیک  نواحی  ٭   
آمریکای شمالی و نواحی نزدیک به قطب جنوب 
سرد  و  قطبی  هوای  و  آب  جنوبی،  آمریکای  در 
دارند. بخش اعظم کشور کانادا در آب و هوای 

سرد قرار گرفته است. 
دلیل  به  آمریکا  قارهٔ   سواحل  در  ٭ 
معتدل  هوای  و  آب  اقیانوس،  دو  با  مجاورت 

اقیانوسی، حکمفرما است.
در  استوا  مدار  به  نزدیک  نواحی  ٭ 
و  گرم  هوای  و  آب  جنوبی،  و  مرکزی  آمریکای 
انبوه  جنگل های  سبب  همین  به  دارند.  مرطوب 

آمازون در این ناحیه به وجود آمده است.

زیل
ع بر

ــفا
تــ

م ار
کــ

ودۀ 
تــ

آمریکای جنوبی

آمریکای شمالی
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٭در آمریکای شمالی، بیابان »نوادا« و در آمریکای جنوبی بیابان »آتاکاما« مانند سایر بیابان های جهان آب و هوای گرم و بسیار 
خشک دارند. این بیابان ها را روی نقشه نشان دهید. کدام مدارها از این بیابان ها عبور می کنند؟ 

رودها
٭ در آمریکای شمالی، رود می سی سی پی که از رودهای طویل جهان است، از چند ایالت کشور ایاالت متحده آمریکا عبور می کند. 

این رود به کدام خلیج می ریزد؟ رود می سی سی پی، نقش مهمی در حمل و نقل کاال و منابع و تجارت از طریق کشتیرانی داشته است.
٭ در آمریکای جنوبی، رود آمازون از میان جنگل های استوایی عبور می کند. آمازون پرآب ترین رود دنیا است و آب آن از مجموع 

آب ده رودخانه پر آب جهان بیشتر است. در این رود، ماهی های آب شیرین، مارهای آبی و گربه ماهی های غول پیکر، زندگی می کنند.

فّعالیت
1ــ نقشٔه کاربرگٔه )17( قارهٔ آمریکا را در کالس انجام دهید.

2ــ کدام بخش از آب و هوا و پوشش گیاهی قارهٔ آمریکا عیناً مانند افریقا است؟ چرا؟
3ــ رود آمازون به کدام اقیانوس می ریزد؟ با استفاده از اطلس بگویید این رود در کدام کشور آمریکای جنوبی جریان دارد؟

ویژگی های انسانی و اقتصادی                              

قارهٔ آمریکا تا اواخر قرن پانزدهم میالدی، ناشناخته بود. در آن زمان، 
یک دریانورد و تاجر ایتالیایی به نام کریستف کلمب از سوی دربار پادشاهی 
اسپانیا کوشید، راه کوتاه تری برای رسیدن به هند و ثروت های آن بیابد. در آن 
زمان، دسترسی به شبه قاره هند، از آرزوهای بزرگ دولت های اروپایی بود. او 
آب های اقیانوس اطلس را با کشتی پیمود و به سواحل قارهٔ آمریکا رسید، اما 
فکر کرد که به هند رسیده است. به همین سبب بومیانی را که در آنجا زندگی 

می کردند، هندی نامید.
آمریکو  نام  به  ایتالیایی  نقشه نگار  و  کاشف  یک  بعد،  سال  پنج 
وسپوس، به قارٔه آمریکا رسید و متوجه شد که به قاره جدیدی دست یافته 

است. به همین سبب این قارهٔ نویافته را به نام او »آمریکا« نامیدند. 
 نقاشی از ورود کریستف کلمب به قارهٴ آمریکا

 رود  می سی سی پی، ایاالت متحدۀ آمریکا   رود آمازون، آمریکای جنوبی
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جمعیت
حدود 15% جمعیت جهان در قارٔه آمریکا زندگی می کنند. این جمعیت بیشتر در جلگه های حاصلخیز مثل می سی سی پی 

و بنادر و شهرهای ساحلی نزدیک به اقیانوس متراکم شده اند. چرا؟
نژاد و زبان

مردم قارهٔ آمریکا از نژادها و تیره های گوناگون تشکیل شده اند. مهم ترین آنها عبارت اند از:
کلمب  کریستف  می شود.  گفته  سرخ پوست٭  آمریکا،  قارٔه  بومیان  به   بومیان: 

وقتی به قارٔه  آمریکا رسید آنها را هندی نامید.
با  غیرانسانی  و  خشونت آمیز  رفتار  و  کشتار  سال ها  از  حکایت  آمریکا  تاریخ 
قاره،  این  در  که  باقی مانده اند  آنان  از  کمی  بسیار  امروزه جمعیت  و  دارد  سرخ پوستان 

زندگی می کنند.  
بردگان  نوادگان  و  فرزندان  واقع  در  آمریکایی  سیاه پوستان   سیاه پوستان: 
مزارع  در  کار  برای  و  اجبار  به  اروپاییان  توسط  استعمار  دوران  در  که  افریقایی اند 

کشاورزی و معادن به این قاره آورده شدند.
در  تبعیض نژادی  سیاست های  علیه  سال ها  سیاه پوستان، 
آمریکا مبارزه کردند تا بتوانند حقوق برابر با سفیدپوستان به دست 

بیاورند و موفق شوند قوانین ظالمانه را تغییر دهند.
را  آمریکا  قارٔه  اروپایی،  سفید پوستان   سفید پوستان: 
مهاجرت های  طوالنی  سال های  طی  آن،  از  پس  و  کردند  کشف 

گسترده ای از اروپا به این قاره، صورت گرفت. 
بوده  مهاجرپذیر  قاره ای  همواره  آمریکا  قاره  دورگه ها: 
از  و  دورگه اند  قاره،  این  مردم  از  زیادی  عده  بنابراین  است. 

اختالط نژادها و ملیت های گوناگون به وجود آمده اند. 
است  انگلیسی  شمالی  آمریکای  در  مردم  غالب  زبان  ٭ 

 چهرۀ کودک سفیدپوست و سیاه پوست آمریکای شمالی  چهرۀ دورگه، آمریکای التین

 سیاه پوستان در نیویورک

  سرخ پوستان
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اقتصاد قارۀ آمریکا                              

)مانند دو کشور کانادا و ایاالت متحده آمریکا( و به سبب مهاجرت انگلیسی ها به این بخش، فرهنگ آنگلوساکسون٭  غلبه دارد.
٭ در آمریکای مرکزی و جنوبی به سبب مهاجرت اسپانیایی ها و پرتغالی ها، زبان های اسپانیولی و پرتغالی غلبه دارد و 

چون ریشه این دو زبان التین است به آمریکای مرکزی و جنوبی، آمریکای التین هم گفته می شود.

 دین
 اکثر مردم قارٔه آمریکا پیرو دین مسیح )ع( هستند. در آمریکای 
شمالی، مذهب پروتستان و در آمریکای التین، مذهب کاتولیک رواج 
بیشتری دارد. مسلمانان نیز در قارٔه آمریکا، جمعیت قابل مالحظه ای 
مهمی وجود  آمریکا مساجد  متحدٔه  ایاالت  در  و  می دهند  تشکیل  را 

دارد.

اقتصاد آمریکای شمالی با آمریکای جنوبی و مرکزی، تفاوت های زیادی دارد:
جزء  اقتصادی  نظر  از  شمالی  آمریکای  در  کانادا  و  آمریکا  متحدٔه  ایاالت  کشورهای  شمالی:  آمریکای  اقتصاد 
کشورهای پیشرفته صنعتی جهان محسوب می شوند. همان طور که پیشتر خواندید، این دو کشور جزء کشورهای گروه هشت 

هستند.
٭ کشاورزی ایاالت متحدهٔ آمریکا، کشاورزی صنعتی و تجاری است. 

   این کشور بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده گندم و ذرت در جهان و دارای دامداری های پیشرفته ای است که به 
تولید انواع گوشت و لبنیات می پردازد.

ایاالت  میشیگان  ایالت  در  شیعیان  مسجد  دیترویت،  اسالمی  مرکز   
متحده آمریکا

ونکور، کانادا بوئنوس آیرس ،آرژانتین
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٭ کشورهای ایاالت متحدٔه آمریکا و کانادا از تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات صنعتی و ماشین آالت، خودرو، 
صنایع غذایی، مواد شیمیایی و کاالهای الکترونیکی هستند.

به طور کلی، مهم ترین عواملی که موجب پیشرفت و توسعٔه آمریکای شمالی و تبدیل آن به یک قدرت بزرگ اقتصادی 
در جهان شده، عبارت اند از:

و  آوردند  به همراه  را  و مهارت ها و سرمایه هایی  دانش ها  با خود  وارد شدند  این سرزمین  به  که  اروپاییان مهاجر  1ــ 
توانستند از منابع طبیعی و سرزمین های نو، به خوبی استفاده و پیشرفت کنند.

2ــ آمریکای شمالی، معادن زیرزمینی و منابع طبیعی فراوان، زمین های وسیع قابل کشت، رودهای پرآب و آب و هوای 
مناسب برای فّعالیت های اقتصادی داشته است.

3ــ در جنگ جهانی دوم، اغلب کشورهای اروپایی ویران شدند اما ایاالت متحدٔه آمریکا از جنگ دور بود و چندان 
آسیب ندید و توانست از رقیبان خود جلو بیفتد.

٤ــ پس از جنگ جهانی دوم، ایاالت متحده آمریکا بر قدرت های اروپایی پیشی گرفت و جانشین آنها در تسلط و غارت 
منابع کشورهایی شد که قبالً مستعمرٔه اروپا بودند.

5 ــ آمریکا و کانادا طی سال های طوالنی نیروهای متخصص و دانشمندان سایر کشورها را به کشور خود برای تحصیل 
و کار جذب کردند و از این راه توانستند به پیشرفت اقتصاد و صنعت خود کمک کنند. این امر باعث شده تا آن کشورها از 

وجود متخصصان و دانشمندان خود، محروم شوند و از نظر اقتصادی عقب بیفتند.

یک ناحیۀ  صنعتی، ایاالت متحدۀ آمریکا   برداشت مکانیزۀ گندم، ایاالت متحدۀ آمریکا
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رشد شهرها: در ایاالت متحده آمریکا و کانادا به دلیل رونق تجارت داخلی و جهانی، شهرهای بزرگی رشد کرده اند. نیویورک 
پرجمعیت ترین شهر ایاالت متحده آمریکا است. این شهر با بیش از پنجاه آسمانخراش، از این نظر مقام اول را در جهان دارد.

 مزارع  نیشکر، کوبابرزیل در سال های اخیر، یک سوم قهوه جهان را تولید کرده است. 

مرکز اصلی سازمان ملل متحد و همچنین مجسمه آزادی )نماد ایاالت متحده آمریکا( در نیویورک واقع شده است.
اقتصاد آمریکای التین: آمریکای التین )آمریکای جنوبی و مرکزی( از نظر منابع طبیعی و ذخایر معدنی بسیار غنی 
است اما کشورهای آمریکای التین به دالیل مختلف نتوانسته اند به پیشرفت های صنعتی در حد آمریکای شمالی دست یابند. 
استعمار از یک سو و حکومت های وابسته به بیگانه و استبدادی در این کشورها از مهم ترین این دالیل هستند. این کشورها 
اغلب تولیدکننده و صادرکننده مواد اولیه و صنعتی و محصوالت کشاورزی هستند و چندان اوضاع اقتصادی خوبی ندارند. 
کشورهایی چون آرژانتین، برزیل و کوبا در آمریکای التین، بزرگترین تولیدکننده و صادرکنندٔه محصوالت استوایی نظیر قهوه 

و نیشکر هستند.

در آمریکای التین، کشورهای برزیل، آرژانتین، ونزوئال و کلمبیا وضعیت اقتصادی بهتری دارند. برخی کشورهای 
آمریکای مرکزی که جزیره ای هستند، از راه گردشگری، درآمد خوبی کسب می کنند. 

ـ مجسمه آزادی  بندر نیویورک  سازمان ملل متحد ٭  نیویورک 



فّعالیت
4ــ همفکری کنید و به طور گروهی با ترسیم یک جدول مقایسه ای، مختصرًا پاسخ دهید.

الف( آمریکای شمالی و جنوبی از نظر ویژگی های طبیعی چه شباهت هایی دارند؟ چه تفاوت هایی دارند؟  
ب( آمریکای شمالی و جنوبی از نظر دین، زبان و فرهنگ چه تفاوت هایی دارند؟  

پ( آمریکای شمالی و جنوبی از نظر اقتصادی چه تفاوت عمده ای دارند؟  
5  ــ دو کشور وسیع قاره آمریکای شمالی کدامند؟ چند کشور از آمریکای مرکزی و جنوبی نام ببرید.

6  ــ حدس بزنید تصویر شمارهٔ )1( کدام جاذبٔه گردشگری آمریکا را نشان می دهد.
7ــ به نظر شما مهاجرت متخصصان و دانشمندان یک کشور به کشورهای صنعتی پیشرفته، چه نتایجی برای آن کشور دارد؟

 ریودوژانیرو، برزیل

 جاذبه های گردشگری، سواحل فلوریدا منظرهٔ خیابانی در نیویورک، ایاالت متحده آمریکا

....................

1 2

3 4

 گردشگری 
قارٔه آمریکا به دلیل تنوع بسیار زیاد محیطی و داشتن غارها، آبشارها، سواحل، جنگل ها و رودها، جاذبه های گردشگری 

طبیعی بسیار زیادی دارد و مراکز تفریحی، پارک ها و موزه های حیات وحش در کشورهای این قاره، فراوان اند. 
 موزه ها، کاخ ها، مراکز خرید و نمایشگاه ها نیز گردشگران زیادی را از سراسر دنیا به خود جذب می کنند.
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فّعالیت
1ــ به طور گروهی، استرالیا و نیوزیلند را در یک اطلس، پیدا کنید. سپس هر گروه، چند جزیرهٔ دیگر 

در اقیانوسیه نام ببرد.
2ــ قاّرهٔ استرالیا و اقیانوسیه در کدام نیمکره قرار دارد؟ نیمکرهٔ شمالی یا نیمکرهٔ جنوبی؟ چرا؟

3ــ استرالیا از اطراف به کدام اقیانوس ها مربوط می شود؟

قارۀ استرالیا و اقیانوسیه  درس 24

موقعیت و وسعت
برخی  است.  زمین  کره  قارٔه  کوچک ترین  اقیانوسیه 
در  آن  نزدیکی  در  که  را  جزایری  و  استرالیا  صاحب نظران، 
اقیانوس آرام قرار گرفته، اقیانوسیه می نامند و آن را یک قاره، 
محسوب می کنند. برخی دیگر استرالیا را قاره ای مستقل به 

حساب آورده اند.
در هر صورت، استرالیا و اقیانوسیه، کم وسعت ترین و 

کم جمعیت ترین قاره های مسکونی جهان هستند. 
قرار  آسیا  قارٔه  جنوب شرقی  منتهی الیه  در  قاره  این 
دارد. به نقشه توجه کنید. همان طور که مشاهده می کنید، در 

جزیره ای  همچون  که  است  اقیانوسیه  قارٔه  اصلی  سرزمین  استرالیا،  واقع 
پهناور در اقیانوس آرام واقع شده.

به  بی شماری  جزایر  آرام،  اقیانوس  آب های  در  استرالیا  شرق  در 
صورت پراکنده وجود دارد. 

تا 30 هزار می رسد. یکی از جزایر مهم و  تعداد این جزایر به 20 
بزرگ اقیانوسیه، کشور نیوزیلند )زالند نو( است.

‰ULý v³D� —«b�

jšÅ Ò«u²Ý« 
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ویژگی  های طبیعی
به نقشٔه ناهمواری های استرالیا توجه کنید. استرالیا تقریباً سرزمینی هموار است. فقط در شرق این کشور، رشته کوه هایی 
به موازات ساحل کشیده شده است. در شمال شرقی استرالیا بزرگ ترین صخرٔه مرجانی٭ دنیا، به شکل دیواری از آب های 

اقیانوس آرام سر برآورده است. این صخره بیش از 2000 کیلومتر طول دارد و صدها نوع ماهی در اینجا زندگی می کنند. 
در این منطقه، امکانات خوبی برای گردشگرانی که از این صخرٔه مرجانی بازدید می کنند به وجود آمده است. 

بیابان بزرگ ویکتوریا

  صخره یا سد مرجانی



جانور  این  گونۀ   63 حدود  و  است  استرالیا  کشور  نماد  کانگورو، 
کیسه دار در کشور استرالیا زندگی می کنند.         

فّعالیت
به نقشه، توجه کنید و به پرسش ها، پاسخ دهید.

٤ــ رشته کوه های نسبتًا مرتفع در کدام سمت استرالیا و به موازات ساحل کدام اقیانوس، کشیده شده اند؟
5  ــ در نیمه غربی استرالیا چه نوع ناهمواری وجود دارد؟

6  ــ جلگه مرکزی استرالیا از آبرفت های کدام رود، پدید آمده است؟ این رود به کجا می ریزد؟
7ــ پهناورترین بیابان استرالیا چه نام دارد؟

8  ــ کاربرگٔه شمارٔه )18( نقشٔه استرالیا، نیوزیلند را انجام دهید.

 آیرز راک )عقیق سرخ(

آِیرز راک، صخرهٔ ماسه ای عظیمی 
مرکزی  استرالیای  در  تقریباً  که  است 
به وجود آمده است. این سنگ، بزرگ ترین 
تکه   سنگ جهان است که حدود 9 کیلومتر 
طول و 343 متر ارتفاع دارد و جزء میراث 

جهانی یونسکو شناخته شده است.
بومیان،  نزد  در  طبیعی  منظرهٔ  این 

مقدس محسوب می شود. 

بیابان ویكتوریا، حدود 350/000 كیلومتر مربع وسعت دارد و در 
آن تپه های ماسه ای فراوان دیده می شود. در این منطقه، بومیان

استرالیا از قبایل مختلف زندگی می كنند.    
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این  نمی کند.  پرواز  که  است  نوک درازی  مرغ  کیوی،   
را  آن  تصویر  و  است  نیوزیلند  کشور  نماد  و  نشانه  مرغ، 

می توان روی سکه ها و تمبرهای این کشور دید. 

 کریست چرچ، میدان کلیسا، نیوزیلند

اکنون به نقشه کشور نیوزیلند )زالندنو( توجه کنید.
نیوزیلند، کشوری کوهستانی است. رشته کوه های آلپ جنوبی را در این کشور، نشان دهید.

بلندترین قلٔه نیوزیلند چه نام دارد؟ 

ء

ء

ء
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ویژگی های انسانی و اقتصادی                              

جمعیت، وسعت، زبان و دین
٭ استرالیا با وجود وسعت زیاد )7 میلیون و 686 هزار و 850 کیلومترمربع( جمعیت بسیار کمی )حدود 20میلیون نفر( 
دارد. اکثریت جمعیت استرالیا و نیوزیلند را مهاجران اروپایی )انگلیسی و ایرلندی( تشکیل می دهند و درصد بسیارکمی از 

جمعیت نیز بومیان هستند. 
٭ زبان رسمی استرالیا، انگلیسی است، اما به دلیل مهاجرپذیر بودن، زبان های مختلفی در این کشور، تکلم می شود. 
زبان رسمی نیوزیلند نیز انگلیسی است. استرالیا و نیوزیلند از کشورهای مسیحی محسوب می شوند، اگر چه پیروان سایر ادیان 

استرالیا و نیوزیلند توسط دریانورد بریتانیایی، جیمز کوک در سال 1770 میالدی کشف شدند.
 استرالیا تا سال 1901 مستعمره بریتانیا )انگلستان( بود. مهاجران اروپایی که به این قاره وارد شدند نیز 

همانند مهاجران اروپایی در قارهٔ آمریکا، با بومیان بد رفتاری نمودند و آنها را به بند کشیدند.

نیز در این کشورها زندگی می کنند.
اقتصاد استرالیا و نیوزیلند

استرالیا و نیوزیلند جزء کشورهای 
پیشرفته صنعتی در جهان هستند.

دارای  استرالیا  قارٔه 
است.  فراوانی  معادن  و  منابع 
انتقال  با  اروپایی  مهاجران 
خود  فناوری های  و  سرمایه 
موجب  سرزمین ها،  این  به 
این  در  اقتصادی  پیشرفت های 

قاره شده اند.
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در  گندم  بزرگ  صادرکنندٔه  و  تولیدکننده  استرالیا 
فراوانی  مرکبات  و  انگور  باغ های  همچنین  است.  جهان 
با  و  صنعتی  روش  به  کشور  این  در  کشاورزی  و  دارد 
و  استرالیا  می گیرد.  صورت  ماشین آالت،  از  استفاده 
و  جهان اند  در  دام  پرورش  مهم  مراکز  از  دو  هر  نیوزیلند 
محصوالت دامی به ویژه گوشت و پشم، از صادرات مهم 

این دو کشور است.
است.  پیشرفته  نیوزیلند  و  استرالیا  در  نیز  صنعت 
سیدنی و ملبورن دو بندر مهم استرالیا از مراکز مهم صنایع 

کشتی سازی و صنایع شیمیایی به شمار می روند. 
گردشگری

استرالیا و نیوزیلند به دلیل وجود سواحل طوالنی و تنوع محیطی و گونه های جانوری جاذبه های طبیعی زیادی برای 
این محیط ها  از  به خوبی  بتوانند  که گردشگران  باعث شده است  و گردشگری  تفریحی  امکانات  و ساختن  دارند  گردشگران 

استفاده کنند. 

فّعالیت
ـ  چند مورد از شباهت ها و تفاوت های  طبیعی، اقتصادی، جمعیتی، فرهنگی و…  استرالیا و نیوزیلند را بیان کنید. 9  ـ 

ـ  چرا نام رشته کوه های آلپ جنوبی یا برخی شهرها و مناطق استرالیا و نیوزیلند با مکان ها و نواحی اروپا هم نام است؟ 10ـ

 پرورش گوسفند، استرالیا

 خانۀ اپرا، سیدنی
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واژه ها

به کارببندیم

سرخ پوست: سرخ پوستان آمریکا در واقع از نژاد زردپوست هستند. بنابر نظر برخی متخصصان، این 
زردپوستان هزاران سال پیش از قارهٔ آسیا و از طریق تنگٔه برینگ وارد قارهٔ آمریکا شده و آنجا سکونت کرده اند. این 

افراد، بومیان یا ساکنان اولیٔه قارهٔ آمریکا بودند.
آنگلوساکسون: به ملت هایی که زبان انگلیسی، زبان رسمی آنهاست، آنگلوساکسون می گویند. فرهنگ 

آنگلوساکسون، ریشه در انگلستان دارد و از آنجا به سایر نقاط جهان، راه یافته است.
صخرۀ مرجانی: سد مرجانی یا صخره های مرجانی، صخره هایی بسیار ظریف هستند که در سواحلی با 
آب های گرم تشکیل می شوند. زیرا مرجان هایی که این صخره ها را به وجود می آورند، تنها در آب های کم عمق که نور 
خورشید به آنها بتابد، قادر به زندگی هستند. صخره مرجانی بزرگ استرالیا، تنها سازهٔ موجودات زنده است که از 

فضا قابل مشاهده بوده است.
سازمان ملل متحد: سازمانی بین المللی که پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شد و 193 کشور مستقل 
عضو آن هستند و کشورهای عضو آن، در طی سال، جلسات مختلفی پیرامون موضوعات مختلف بین المللی برگزار 

و دربارهٔ آنها، تصمیم گیری می کنند. این سازمان دارای مؤسسات و سازمان های فرعی است.

یکی از فّعالیت ها را انتخاب کنید و انجام دهید.
الف( دربارٔه یکی از موضوعات قارٔه آمریکا )برای مثال ورود مهاجران به آمریکا، کشف آمریکا، صنعت، جاذبه های 

گردشگری، شهرها، دانشگاه ها، محصوالت کشاورزی و …( تحقیق و روزنامٔه دیواری درست کنید.
ب( دربارٔه یکی از موضوعات قارٔه استرالیا و اقیانوسیه )کشف اقیانوسیه، سّد مرجانی، جاذبٔه گردشگری، دامپروری 

در استرالیا و نیوزیلند و ...( تحقیق و یک روزنامه دیواری درست کنید.
پ( آیا كتاب »كلبٔه عمو تُم« را خوانده اید یا چیزی دربارٔه آن شنیده اید؟ پرس وجو كنید این كتاب مشهور، دربارٔه چه 

موضوعی نوشته شده است؟
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نقشه مصور قاّرهٴ آسیا                                                            
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نقشه مصور قاّرهٴ افریقا                                                            
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نقشه مصور قاّرهٴ اروپا                                                            
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نقشه مصور قاّرهٴ آمریکای شمالی)کانادا و ایاالت متحده آمریکا(                                                            
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نقشه مصور قاّرهٴ آمریکای مرکزی و جنوبی                                                            




