
فلسطین، موضوع مهم جهان اسالم

موقعیت و وسعت: بهنقشهتوجهکنید.ایننقشه،سرزمینفلسطینرانشانمیدهد.
را آن خاک از مربـع کیلـومتـر ٢٠٠٠٠ حدود اما دارد. وسـعت مربـع کیلومتر ٢٧٠٠٠ حدود فلسطین سرزمین

یهودیانصهیونیست٭اشغالکردهوآنرااسرائیلنامیدهاند.

 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
)طرحتقسیمسازمانملل(
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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
سالگذشتهبامقیاسخطیآشناشدیدوپیبردیدکهمقیاسنقشهبهمانشانمیدهدکهفاصلههایروینقشه،برروی
زمینودرعالمواقعیتچقدراست.بهعبارتدیگرمسافتهایروینقشه،نسبتبهمسافتهایواقعیرویزمینچقدر

کوچکترشدهاند.درمقیاسخطیروبهروهرسانتیمترروینقشهچند
کیلومتررویزمیناست؟

  
عالوهبرمقیاسخطیممکناستمقیاسرابااعدادوبهصورت
)کسری( عددی مقیاس آن به اینصورت در که دهیم نمایش کسری

میگوییم.
 درنقشههاممکناستازمقیاسخطییامقیاسعددی)کسری(ویاهردواستفادهشدهباشد.

)1:50/000(است. 1_______
٥٠٠٠٠

برایمثالمقیاسنقشهروبهرو
یعنییکسانتیمترروینقشه،برابراستبا50/000سانتیمتر

رویزمین.


حالاگرازروستای»الف«تا»ب«راروینقشهاندازهبگیریم
و3سانتیمترباشد،فاصلهواقعیایندومکانرابااستفادهازمقیاس

   کسریبهصورتزیرمحاسبهمیکنیم؛
 

سانتی متر  روی زمین             سانتی متر  روی نقشه سانتیمتررویزمین150000=50000*3
1  50000 متررویزمین1500=150000:100
3   x کیلومتررویزمین1/5=1500:1000

فّعالیت
ـکاربرگٔهشمارهٔ)14(محاسبٔهمقیاسرادرکالسانجامدهید. 6ـ

٠ 3 6 9 1٢ 1٥

٠ 3 6 9 1٢ 1٥

KM

متر1000=1کیلومترسانتیمتر100=1متر

1_______
٥٠٠٠٠

روستای ب

روستای الف
فاصلههماندونقطهبررویزمین___________________=مقیاسفاصلهدونقطهبرروینقشه
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واژه ها

به کارببندیم

یکیازفّعالیتهایزیررابهدلخواهانتخابکنیدوانجامدهید.
1ــنامهایبهیکنوجوانفلسطینیبنویسیدودرنامهخودابرازهمدردی،حمایتوامیدواریبهپیروزی

رابگنجانید.
2ــروزقدسرادرتقویمامسالپیداکنیدوبنویسیدچهروزیازماهمبارکرمضاناست؟اینروزچگونه

انتخابشده؟ودرآنچهمراسمیافّعالیتهاییانجاممیشود؟
3ــبهطورگروهیدربارهیکیازموضوعاتزیربامراجعهبهمنابعمختلف،مانند:کتابهایآموزشی،دانشنامٔه
رشد)شبکٔهرشد»www.roshd.ir«(،دایرةالمعارفهاو...،مطالبیگردآوریکنیدوآنهارابهصورتیکروزنامٔه

دیوارینمایشدهید.
انتفاضٔهفلسطین،خلیجفارسودریایعمان،آسیایجنوبغربیومنابعانرژی،تنگٔههرمز،منابعنفتوگاز

ایران.

آب های آزاد:آنقسمتازدریاهاواقیانوسهاکهبهکشورخاصی،تعلقنداردوهمهکشورهابهطوریکسان،آزادی
وحقکشتیرانیدرآنهارادارند.

تنگه: تنگهیا»باب«بهباریکهایازآبگفتهمیشودکهدودریایمجاوررابهطورطبیعیبهیکدیگرمتصلمیکند.
منطقۀ راهبردی )استراتژیک(:بهمنطقهجغرافیاییکهبهدالیلمختلفسیاسی،اقتصادی،مذهبیوبهخصوص
نظامی،اهمیتوارزشخاصیداشتهباشند،منطقٔهراهبردی)استراتژیک(میگویند.مناطقراهبردی)استراتژیک(هموارهمورد

توجهقدرتهایبزرگبودهوبرسرتصاحبآن،جنگهاییصورتگرفتهاست.
قفقاز:ناحیهایکوهستانیمیاندریایخزرودریایسیاهاستکهبهدوبخشقفقازشمالیوقفقازجنوبی،تقسیم
میشود.بخشهایجنوبیآنشاملجمهوریآذربایجان،ارمنستانوگرجستان،قبالًجزءسرزمینایرانبودند.درمنطقهقفقاز،

گروههایقومیمتنوعیزندگیمیکنند.
صهیونیسم:صهیوننامکوهیدرجنوبغربیبیتالمقدساست.بهیهودیاننژادپرستکهقومیهودراقومبرترمیدانند
وادعامیکنندحاکمیتکرهٔزمینبهآنهاواگذارشده،صهیونیستمیگویند.صهیونیستهاباایننگرشنژادپرستانه،سرزمین

فلسطینرااشغالکردندوخواستارتشکیلدولتیهودشدند.
خلیج: براثرپیشرفتگینسبتاًوسیعوعمیقآبدریاهادرداخلخشکیهاوفرورفتگیهایساحلی،خلیجبهوجود

میآید.
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11فصل

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

در میکنید، نگاه جهان نقشٔه به وقتی
غربقارٔهآسیادوقارٔهدیگررادریکامتداد
در افریقا و شمالی نیمکرٔه در اروپا میبینید.
شده کشیده جنوبی نیمکرٔه تا که آن جنوب

است.
ایندوقاره،دوچهرٔهکامالًمتفاوتاز
نظرویژگیهایمحیططبیعیوانسانیدارند.

هوای و آب با است قارهای اروپا
اما کموسعت حاصلخیز، دشتهای و معتدل

پرجمعیتوبااقتصادصنعتیوپیشرفته.
اماافریقاعلیرغممنابعومعادنسرشار
با کمجمعیت است قارهای زیاد، وسعت و
بیابانها در طاقتفرسا و گرم هوای و آب
این کشورهای اغلب انبوه. جنگلهای و
با که آنهاسالهاست مردم و فقیرهستند قاره
مشکالتگوناگوندستوپنجهنرممیکنند.

دراینفصلشماباایندوقارٔهمتفاوت
آشنامیشوید.

اروپا و افریقا، دو چهرۀ متفاوت

ـافریقاواروپاازنظرویژگیهایطبیعی،چهتفاوتیباهمدارند؟ 1ـ

ـویژگیهایطبیعیافریقاواروپاچهمزایایامحدودیتهاییبرایساکناناینقارهها 2ـ
بهوجودمیآورد؟

ـاروپاوافریقاازنظرویژگیهایانسانیواقتصادی،چهتفاوتهاییباهمدارند؟ 3ـ

ـعللعدمپیشرفتاقتصادیکشورهایقارهافریقاچیست؟ 4ـ
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ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا  درس 21

اروپا
موقعیت و وسعت

قارهٔاروپارامیتواندنبالٔهقارهٔپهناورآسیایابخشیازاوراسیادانست.
بهنقشهروبهرونگاهکنید.اروپاازاطرافبهکدامدریاهاواقیانوسها

محدودمیشود؟
نوزدهم، درس در قارهها وسعت نمودار از استفاده با اکنون
از باسایرقارههامقایسهکنید.همانطورکهدریافتیداروپا وسعتاروپارا

کموسعتترینقارههایجهاناست.
ناهمواری های اروپا

بهطورکلیناهمواریهایاروپابهدوبخشتقسیممیشود:اروپای پیرواروپای جوان.
٭درمناطقشمالیاروپا،فرسایشطوالنیمدتموجبشدهاستکهکوههاکمارتفاعو
قلههاگنبدیشکلودرههابازباشند.دراینمنطقه،جلگههایپهناورودریاچههایبسیاروجود

دارد.ازنظرزمینشناسیبهاینبخشوسیعازاروپا،اروپای پیرمیگویند.

v³D� —«b�
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ایتالیا
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آلمان
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٭درجنوباروپا،چینخوردگیهاورشتهکوههایبلنددیدهمیشود.قلٔهکوهها،نوکتیزودامنٔهکوههااغلبدارایشیبتندو
دّرههایتنگمیباشد.بهاینمنطقٔهاروپاکهدرآنآتشفشانهاوزمینلرزههایینیزرخمیدهد،اروپای جوانمیگویند.

رشتهکوههایآلپوپیرنه،دراینمنطقهقراردارند.قلهمونبالنباارتفاع4808متربلندترینقلٔهرشتهکوهآلپاست.

آب و هوا
بهطورکلیاروپاقارهایباآبوهوایمعتدل،سرسبزوبدونبیاباناست.بهنقشهطبیعیاروپادقتکنید:




 بخششمالقارٔهاروپایعنیقسمتهایشمالیشبهجزیرٔهاسکاندیناوی٭وایسلند
بهقطبشمالنزدیکهستندوآبوهوایقطبیوسرددارند.

 مناطقمجاوراقیانوساطلسنظیرانگلستانوایرلند،آبوهوایمعتدل
در اینسواحل از گلفاستریم گرم٭ آب دریایی عبورجریان و دارند اقیانوسی

فصلزمستانموجبمیشودکههوامالیمترشود.

 مناطقجنوبیاروپاکهدرسواحلمدیترانهواقعشدهاند)مانندکشورهایاسپانیاوایتالیا(آبوهوای
مدیترانهایدارند.ایننوعآبوهوازمستانهایمعتدلومرطوبوتابستانهایگرموخشکدارد.

 مرکزوشرقاروپابهدلیلدوریازدریاهاآبوهوای
قاّرهاییابّریداردومیزانبارندگیدرآنجاکماست.

منظره ای از الپلند٭ در شمال اروپا

 ناهمواری های جوان، کوه های آلپناهمواری های پیر، نروژ
 قله مون بالن
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رودها
دراروپا،رودهایپرآبودائمیزیادی
آبیاری برای رودها این از دارند. وجود
زمینهایکشاورزی،تولیدانرژیالکتریکیو

حملونقلوکشتیرانیاستفادهمیشود.
و ُدن راین، ولـگا، دانـوب، رودهای

الب،مهمترینرودهایاروپاهستند.
دانوبطویلترینروداروپااستکهاز

چندکشورعبورمیکند.

فّعالیت

1ــکاربرگٔه)15(نقشهخوانیقارهاروپارادرکالس،کاملکنید.

 رود دانوب، آلمان

جمعیت
از یکی اما است، کموسعت قارهای اگرچه اروپا قاره کنید. دقت 9 درفصل قارهها مقایسهایجمعیت نمودار به
متراکمترینقارههایجهانمحسوبمیشود.شرایطمساعدطبیعیچونآبوهوایمعتدلوریزشبارانکافیورودهای
پرآبوجلگههایپهناورازیکسووپیشرفتدرعلموفناوریازسویدیگر،موجبشدهاستاینقارهازنظرجمعیت،

متراکمباشد.
البتهعلیرغمجمعیتزیادوانبوه،رشدجمعیتدراروپاکاهشیافتهوزادوولددراینقاره،کمشدهاست.بههمین

دلیلجمعیتسالمندان،افزایشیافتهوجمعیتاروپاروبهپیریمیرود.
نژاد و زبان

اروپائیانازنژادسفیدپوستهستند.

سهگروهعمدهٔزبانیدراروپاوجوددارد:
ـزبانهایباریشٔهالتینمانندایتالیاییواسپانیایی ـ
ـزبانهایباریشٔهژرمنیمانندآلمانیوانگلیسی ـ
ـزبانهایباریشٔهاسالومانندروسیولهستانی ـ

چهرۀ کودک سوئدی و آلمانی
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 کشور واتیکان در کنار شهر رم، کوچک ترین کشور 
جهان است.

موزه واتیکان در شهر رم

دین
بیشترمردماروپاپیرودینحضرتمسیح)ع(هستند.دینمسیحبهسهمذهببزرگکاتولیک،پروتستانوارتودوکس

تقسیممیشود.
کاتولیکهاازرهبرمذهبیوروحانیخود،پاپکهمحلاقامتاودرواتیکاناست،پیرویمیکنند.

٭مسلماناننیزدرقارهاروپاپراکندهاند،امابیشترآنهادرشبهجزیرهبالکان٭زندگیمیکنند.

اقتصاد اروپا
قارهاروپاازنظراقتصادیپیشرفتهاست.میزاندرآمدوسطحسوادوبهداشتوهمچنینمیزانطولعمردراین

قاره،باالست.
٭کشاورزی،تقریباًدرهمهجایاروپارایجاستوبااستفادهازماشینآالتمدرنوشیوههایعلمیصورتمیگیرد.

درجنوباروپا،آبوهوایمدیترانهایموجبشدهکهمحصوالتویژهایچونزیتون،مرکباتوانگوربهعملآید.
همچنیندراروپادامداریودامپروریباشیوههایصنعتیانجاممیشودومیزانتولیدمحصوالتگوشتیولبنی

زیاداست.
کشورهاییچونهلندودانمارکازتولیدکنندگانوصادرکنندگانبزرگفرآوردههایگوشتیولبنیهستند.

یک مزرعه کشاورزی در اروپا پرورش گاو، فرانسه
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انواعکاالهاو ازمناطقمهمصنعتیجهاناستو ٭اروپا
ماشینآالتوابزارراتولیدوبهکشورهایدیگرصادرمیکند.آلمان،

فرانسه،انگلستانوایتالیاازکشورهایمهمصنعتیاروپاهستند.
نیازهای نمیتوانند اروپا قاره معادن و زیرزمینی منابع البته
کشورهای همینجهت به سازند. برآورده را قاره این عظیم صنایع
صنعتیقارهاروپابهمنابعومواداولیهکشورهایدیگرنیازدارندو
اروپایی، کشورهای البته هستند. نفت( )مانند اولیه مواد واردکننده
سالیاندرازبرایاستفادهازمنابعومعادنسایرسرزمینهابهاستعمار

کشورهایدیگردستزدهاند.

صنعت خودروسازی، آلمان 

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

کشورهایاروپایی،عضواتحادیهاروپاهستندو
باهمدرزمینههایسیاسیواقتصادی،همکاریمیکنند.
اغلباینکشورها،واحدپولملیخودرابهپولمشترک
اروپا»یورو«تغییردادهاند.کشورهایاروپاییهمچنین
باپیمانشینگن،نظارتمرزهارابینخودبرداشتهاندو
مردممیتوانندبرایکاروزندگی،بدوننیازبهویزادر

کشورهایاروپایی،جابهجاشوند.
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 منظرۀ خیابانی در پاریسدریاچه جنوا بین فرانسه و سوئیس

جاذبه های گردشگری
اروپابهدلیلداشتنجاذبههایگردشگریطبیعیمانندسواحلطوالنیوآفتابی،ورزشهایزمستانیدرکوههایآلپ
وجاذبههایفرهنگیوتاریخیچونبناهایتاریخی،موزهها،کلیساهاو…گردشگرانزیادیراازسراسردنیابهخودجذب
میکند.فرانسه،اسپانیاوایتالیاازمهمترینکشورهایاروپاازنظرجذبگردشگروبهدستآوردندرآمدازاینطریقهستند.

1 2

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

فّعالیت
ـحدسبزنیدعکسهایشماره)3(و)4(کداممکانهایگردشگریدراروپارانشانمیدهد. 1ـ

ـدربارهسالمواحوالپرسیبهدویاسهزبانکشورهایاروپایی)مثالًفرانسوی،آلمانی،ایتالیاییو…(پرسوجوودرکالسبیانکنید. 2ـ

3 4
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ناهمواری های افریقا
افریقا،فالتیوسیعوکمارتفاعاستوکوههایبلندکمتردراینقاره،دیدهمیشود.تنهاچینخوردگیمهمافریقادر
شمالغربیاینقاره،رشتهکوهاطلساست.درشرقافریقا،قلههایمرتفعکنیا)5200متر(وکلیمانجارو)5900متر(قرار
دارند.همچنیندریاچههایزیادیدراینمنطقهوجودداردکهاغلبدراثرفرونشستنزمینیاشکستگیهایبزرگدرپوسته

زمینبهوجودآمدهاست.اینشکستگیهاموجبمیشودکهآبشارهاییدرمسیررود،پدیدبیاید.

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

پدید آمده است.

ویژگی های طبیعی و انسانی افریقا  درس 22

افریقا

موقعیت و وسعت
قارهٔافریقابعدازآسیادومینقارٔهوسیعجهاناست.

از کدامیک بین افریقا قارٔه کنید. توجه روبهرو نقشه به
و شمالی نیمکره دو در افریقا قارٔه است؟ گرفته قرار اقیانوسها

جنوبیگستردهشدهومداراستواازوسطآنعبورمیکند.
اینقارهازسواحلدریایمدیترانهتادماغٔهامیدنیک٭امتداد
یافتهاست.اکنونبهنقشٔهطبیعیافریقادقتکنید.اینقارهازطریق

کدامتنگههاوکانالازآسیاواروپاجدامیشود؟  

v³D� —«b�
‰ULý

—«b�
ÊUÞd��«Å”√—

«u²Ý« jš

—«b�
Èb'«Å”√—
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عربستان

دماغه امید نیک
 )کیپ گودهوپ(

آیامیتوانیدچنددریاچهدرشرقافریقاازروینقشهنامببرید؟
برخالفقارٔهاروپاکهدارایبریدگیهایزیادیدرسواحلاست،کنارههایافریقاصافوبدونبریدگی)خلیج(است.

ازاینروکنارههایاینقارهبرایپهلوگرفتنکشتیهاوساختنبنادرچندانمناسبنیست.

آب و هوا
٭بهطورکلیقارهافریقاآبوهواییگرمداردودربیشترقسمتهایآنزمستاندیدهنمیشودزیراموقعیتافریقا
تامدار آن بهگونهایاستکهمداراستواازوسطآنعبورمیکندوخورشیددرطولسالدرمناطقاستواییواطراف

رأسالسرطانورأسالجدیتقریباًعمودمیتابد.
٭اماازنظربارشاینقارهبهدوقسمتمرطوبوخشک،تقسیممیشود:
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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.
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.





افریقای مرطوب )افریقای سبز(: 
تا شمال )از استوا خط اطراف نواحی
زامبز( رود تا جنوب از و چاد دریاچه

و گرم هوای و آب
مرطوبدارد.دراین
فراوان باران منطقه

میبارد.

افریقاپیشبرویم،ازمیزانبارانورطوبتکاستهافریقای خشک: هرچهازمنطقهاستواییبهسمتشمالوجنوب
شدهوکمکمبهآبوهوایگرموخشکتبدیلمیشود،بهطوریکهدرشمالافریقا،صحرایبزرگودرجنوبآنبیابان

کاالهاریدیدهمیشود.

افریقای مرطوب، جنگل های استوایی، کنگو 

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

رودها
رودهاینیل،کنگو،نیجر،ُاورانژوزامبزازرودهای
مهموپرآبافریقاهستند.رودهایپرآبافریقادرمصبخود
جلگههاودلتاهاییایجادکردهاند.برخیرودهادرمسیرخود
درجاهاییبهشکستهایبزرگزمینبرخوردمیکنندکه

برایکشتیرانیمناسبنیستند.
6695( است جهان رود طوالنیترین نیل، رود

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

فّعالیت
2ــکاربرگٔهشمارٔه)16(نقشهخوانیافریقارادرکالسانجامدهید.

3ــجدولیترسیمکنید.سپسبهطورگروهیوباهمفکرییکدیگرویژگیهایطبیعیافریقاواروپارامقایسهکنید
 )وسعت،ناهمواری،آبوهوا،رودهاوسواحل(.

4ــگفتوگوکنید:              
ــآیاویژگیهایطبیعییکناحیهمثلآبوهوا،رودها،بریدگیسواحل،پستیوبلندیهاوپوششگیاهیبر

فّعالیتهایانسانوزندگیاوتأثیردارد؟چطور؟
ــبهنظرشماویژگیهایطبیعیقارهاروپابرایفّعالیتهایانسانیمناسبتراستیاافریقا؟چرا؟درکداممحیط

انسانهابیشتربایدتالشکنند؟
ـآیاانسانهامیتوانندبامشکالتمحیططبیعیمقابلهکنندوشرایطمحیطراتحتکنترل)واپایش(خوددربیاورند؟مثالبزنید. ـ

جمعیت
بهنمودارمقایسهایجمعیتقارههادرفصل9توجهکنید.قارٔهافریقاباآنکهدومینقارٔهوسیعجهاناست،امانسبت
بهوسعتخودجمعیتکمیدارد.بخشهایوسیعیازبیابانبزرگافریقاوجنگلهایانبوهاستوایی،خالیازجمعیتاست.
درطولسالیاندراز،عدمرعایتبهداشتوشیوعبیماریهایمختلف،خشکسالیهاوقحطیهایپیدرپیوجنگها،

ازافزایشجمعیتدراینقارهجلوگیریکردهاست.
امروزهبابهبودواکسیناسیونوبهداشت،رشدجمعیتوزادوولددرقارهافریقاافزایشیافتهاست.

 چهرۀ کودکان افریقایی
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نژاد و زبان
بزرگ صحرای شمال مردم هستند. سیاهپوست نژاد از افریقا مردم بیشتر
افریقاکهدرمجاورتدریایمدیترانهزندگیمیکنندوبخشکوچکیازجنوبقاره

افریقا،سفیدپوستند.
ساکنانکشورهایشمالصحرایبزرگافریقامانندمصر،الجزایرومراکش
بهزبانعربیصحبتمیکنند.مردمسایرکشورهایافریقاییبهزبانمحلییابهزبان
انگلیسی( یا فرانسوی )مانند بودهاند آنها استعمار و نفوذ تحت قبالً که کشورهایی

صحبتمیکنند.

دین
بیشترمردمکشورهایشمالافریقامسلمانهستند.بهنقشهصفحٔهبعدتوجهکنیدوتعدادیازکشورهایمسلمانرانامببرید.

مردمسایرمناطقافریقااغلببهدینمسیحیامذاهبابتداییاعتقاددارند.

برده صورت به را افریقاییان کردند، کشف را آمریکا قاره استعمارگر، اروپاییان وقتی
برایکارکردندرمزارعومعادنبهآنجابردند.بینسالهای1500تا1800میالدی،میلیونها

سیاهپوستراباکشتیبهآمریکابردند.بردههارابازنجیربههممیبستندتاقادربهفرارنباشند.
اینبردههادرآمریکابهصاحبانکشتزارهاومعادن،فروخته
میشدند.بردگانزندگیبسیارسختیداشتندوهموارهتوسطاربابان

بهشدتتنبیهمیشدند.
تجارت برده از رویدادهای تلخ قارۀ افریقا است.

مسجد حسن ثانی در شهر کازابالنکا و کشور مراکش، مناره 
این مسجد با 210 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
٭قارٔهافریقاازنظرمنابعطبیعی،ثروتمنداست.دراینقارهمعادننفت،طال،الماس،مسوجنگلهایعظیموجود
دارد.بااینحالقارٔهافریقادرمقایسهباسایرقاّرههابهدالیلیازتوسعهوپیشرفتبازماندهاست.بهطورکلیعواملتوسعهنیافتگی

قارهافریقارابهدوگروهمیتوانتقسیمکرد:
1ــ عوامل خارجی:ازمهمترینعللعدمپیشرفتقارٔهافریقا،استعمارکشورهایاروپاییوغارتمنابعآنهابوده

است.امروزهنیزدخالتکشورهایقدرتمنددرایجادجنگهاوبحرانهادراینقارهادامهدارد.
2ــ عوامل داخلی:شرایطسختمحیطی)جنگلهایانبوه،بیابانهایوسیع،آبوهوایگرم(،شیوعبیماریها،
بیسوادیوآگاهیکممردم،جنگهایداخلیوحکومتهایوابستهواستبدادینیزازعللعدمپیشرفتاینقارهاست.

برایکارخانههای اولیه ومواد معدنیوکشاورزیهستند بیشترصادرکنندٔهمحصوالت افریقا، قاّرٔه ٭کشورهای
کشورهایصنعتیتولیدمیکنند.لذاصنعتدراینقاّرهچندانرشدنکردهاست.

 استخراج کائوچو

 قلمرو کشورهای مسلمان در قاره افریقا
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درقارٔهافریقا،بیشترمحصوالتکشاورزیگرمسیریواستواییچونقهوه،کاکائووکائوچوتولیدمیشود.دراطرافدرهنیل
مزارعپنبهوجوددارد.

جاذبه های گردشگری
سواحلشمالافریقادرکناردریایمدیترانه،پارکهای
ملی)وحش(وآثارباستانیکشورهایقدیمینیزازجاذبههای

مهمگردشگریدرقارٔهافریقاست.

 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 52 درصد مردم
جمهوری افریقای مرکزی، 1 معلم برای 77 دانش آموز

درآمد سرانه
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فّعالیت
3ــالف(حدسبزنیدتصویر)1(کدامیکازجاذبههایگردشگریافریقارانشانمیدهد؟ب(چرازیتونازمحصوالت

مهمکشورمراکشاست؟
4ــپرسوجوکنید:ازکاکائوچهاستفادههاییمیکنیم؟

5ــپرسوجوکنید:کائوچوچیستوازآنچهاستفادههاییمیشود؟
6ــجدولیرسمکنیدوباهمفکرییکدیگرپسازخواندنمتنایندرس،افریقاواروپارادرمواردزیرمقایسهکنید.

)وسعت،جمعیت،رشدجمعیت،محصوالتکشاورزی،صنعت،منابعطبیعیوزیرزمینی(

اروپاافریقا

 منابع طبیعی
 وسعت

منابعوموادمعدنیآنكمترازافریقااست.ازنظرمنابعطبیعیوموادمعدنی،غنیاست.

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

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 جریانهای دریایی:  گرم  جریان های 
اقیانوساستو)مانندیکرود(تحتتأثیربادهاونیرویچرخشزمینحرکتمیکنند.یکیازجریانهای

آبگرممعروف،گلفاستریماستکهازحوالیاستواسرچشمهمیگیردوبهاروپامیرسد.
شبه جزیره اسکاندیناوی:ازنظرجغرافیاییشبهجزیرهایدرشمالاروپاکهشاملسهکشورسوئد،
نروژوفنالنداستاماازنظرفرهنگیبهسهکشورسوئد،نروژودانمارکگفتهمیشودکهروابطزبانیو

فرهنگیمشترکدارند.
دماغۀ امید نیک:شبهجزیرهٔصخرهایدرساحلجنوبغربیقارهٔافریقا،کهیکیازدریانوردانپرتغالی

پسازکشفآنجا،چونایندماغهراراهیبرایرسیدنبهسرزمینهندمیپنداشت،آنراامیدنیکنامید.
شبه جزیرۀ بالکان:شبهجزیرهایدرجنوبشرقیاروپاکهبهسببکوههایبالکاندربلغارستانبهاین
نام،نامیدهشدهوشاملکشورهاییونان،آلبانی،بلغارستان،کرواسی،بوسنیوهرزگوین،اسلوونی،مقدونیه،

صربستان،مونتهنگرو،رومانیوبخشاروپاییترکیهاست.
الپلند:سرزمینهایسردوقطبیکهدرشمالاروپاواقعشدهوسوئد،فنالند،نروژوشمالروسیهرا

دربرمیگیردوجایگاهقومالپهابودهاست.

یکیازدوفّعالیتزیرراانجامدهید:
الف(دربارهٔیکیازموضوعاتقارهٔاروپایاافریقاتحقیقکنیدواطالعاتبهدستآمدهرابهصورت
روزنامهدیواریدرمدرسهنمایشدهید.)برایمثال:گرسنگیدرافریقا،تجارتبرده،تبعیضنژادی،اتحادیه

اروپا،کائوچووکاکائو،استعماردرافریقا،گردشگریدراروپاوافریقاو…(
ب(تصویرروبهرویکیازشخصیتهایقارهٔافریقارانشانمیدهد.

حدسبزنیداوکیست؟
دربارهٔزندگیوفّعالیتهایاوتحقیقکنیدودریکصفحهبهکالس،گزارشدهید.
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12فصل
قارٔه سه دور، بسیار گذشتههای از
انسانها زندگی محّل افریقا، و اروپا آسیا،
نو سرزمینهای کشف از قبل تا بودهاند.
قاره، سه این به فقط دنیا که میشد تصور
قارهها این به اینرو، از میشود. محدود
بّرقدیم)خشکیهایقدیمی(میگفتند.منظور
و اقیانوسیه گاه و آمریکا قاره جدید بّر از
استرالیااستکهخیلیدیرترازآنسهقاره
این اروپاییان وقتی شد. شناخته و کشف
قارههاراکشفکردند،انبوهیازمهاجران
با و شدند روانه سرزمینها این به اروپایی
سرزمینها، این طبیعی منابع از بهرهمندی
را پرجمعیتی و بزرگ وشهرهای کشورها
بهوجودآوردند.هرچنددراینقارههانیزقبالً

تعدادیازبومیانزندگیمیکردند.
ویژگیهای با شما فصل این در
استرالیا آمریکا، قارههای انسانی و طبیعی

واقیانوسیهآشنامیشوید.

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

1ــویژگیهایطبیعیقارههایآمریکا،استرالیاواقیانوسیهکداماند؟

ـچهشباهتهاییمیانمحیططبیعیآمریکایشمالیوآمریکایجنوبیوجوددارد؟ 2ـ

3ــاقتصادوفرهنگآمریکایشمالیوآمریکایجنوبیچهتفاوتهاییباهم
دارد؟چرا؟

4ــویژگیهایانسانیواقتصادیاسترالیاونیوزیلند،کداماند؟

بّر جدید
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موقعیت و وسعت
قارٔهآمریکا،قارٔهوسیعیاستکهازقطبشمالتانزدیکی
کوچکتر، قارٔه دو به واقع در و است شده کشیده جنوب قطب

تقسیممیشود:»آمریکایشمالی«و»آمریکایجنوبی«.
ایندوخشکیبزرگبهوسیلٔهخشکیباریکیکه»آمریکای

مرکزی«نامیدهمیشود،بهیکدیگرمتصلاند.
نشان نقشه، روی را مرکزی و جنوبی شمالی، آمریکای

دهید.قارهٔآمریکابینکداماقیانوسهاقرارگرفتهاست؟
از عبور برای کشتیها پاناما، کانال ساختن از قبل تا ٭
اقیانوساطلسبهاقیانوسآرام،مجبوربودندآمریکایجنوبیرا
مرتبط هم به اقیانوس دو کانال، این حفر با بعدها اما بزنند. دور

شدند.
ناهمواری ها

بهنقشهتوجهکنید.بهطورکلیسهنوعناهمواریدرقارٔه
آمریکامشاهدهمیشود.اینناهمواریهابهصورتمشابه،همدر

آمریکایشمالیوهمدرآمریکایجنوبیوجوددارند.
الف( چین خوردگی های جوان و مرتفع: درآمریکایشمالی،
آمریکایجنوبی،رشتهکوههای رشتهکوههایراکی)روشوز(ودر

آند،چینخوردگیهایجوانآمریکاراتشکیلمیدهند.
امتداد در و آمریکا قارٔه سمت کدام در رشتهکوه دو این
کنارههایکداماقیانوسکشیدهشدهاند؟دراینمناطقبهدلیلناآرام
بودنپوستهزمین،آتشفشانهاوزمینلرزههایفراوانیرخمیدهد.
آمریکایمرکزیوجزایرآنتیلنیزسرزمینآتشفشانهاوزمینلرزهها

است.

قارۀ آمریكا  درس 23

�v³D� —«bویژگی های طبیعی
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—«b�
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 بیابان آتاکاما

جنگل های آمازون

کوه های آند
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ب( کوه  های کم ارتفاع قدیمی: درشرق
آمریکایشمالی،تودٔهکوهستانیقدیمی»آپاالش«
ودرشرقآمریکایجنوبی،تودٔهقدیمی»برزیل«
و پیر ناهمواریهای تودهها این دارند. قرار

فرسایشیافتهاند.
ج( سرزمین های پست و جلگه ای: در
آبرفتهای از پهناوری جلگه شمالی، آمریکای
در است. آمده بهوجود »میسیسیپی« رود
آمریکایجنوبینیزجلگههای»آمازون«و»پارانا«

ازآبرفتهایایندورودتشکیلشدهاست.

زیل
ع بر

ــفا
تــ

م ار
کــ

ودۀ 
تــ

آمریکای جنوبی

آمریکای شمالی

آب و هوا
از آمریکا قارٔه میبینید، نقشه در که همانطور
همین به است. شده کشیده جنوب قطب تا شمال قطب
سببانواعآبوهواوپوششگیاهیدراینقارهبهچشم

میخورد:
٭نواحینزدیکبهقطبشمالدرآمریکایشمالی
ونواحینزدیکبهقطبجنوبدرآمریکایجنوبی،آبو
هوایقطبیوسرددارند.بخشاعظمکشورکانادادرآب

وهوایسردقرارگرفتهاست.
٭درسواحلقارهٔآمریکابهدلیلمجاورتبادو
اقیانوس،آبوهوایمعتدلاقیانوسی،حکمفرمااست.

٭نواحینزدیکبهمداراستوادرآمریکایمرکزی
وجنوبی،آبوهوایگرمومرطوبدارند.بههمینسبب
جنگلهایانبوهآمازوندراینناحیهبهوجودآمدهاست.
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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 محل زندگی سرخ پوستان آن 
منطقه بوده است. در آن زمان، یک دریانورد و تاجر ایتالیایی به نام کریستف 
کلمب از سوی دربار پادشاهی اسپانیا پس از ورود به خاک آمریکا، دست به 
قتل و غارت گسترده ای زد و صنعت برده داری را به راه انداخت و 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
حدود15%جمعیتجهاندرقارٔهآمریکازندگیمیکنند.اینجمعیتبیشتردرجلگههایحاصلخیزمثلمیسیسیپی

وبنادروشهرهایساحلینزدیکبهاقیانوسمتراکمشدهاند.چرا؟
نژاد و زبان

مردمقارٔهآمریکاازنژادهاوتیرههایگوناگونتشکیلشدهاند.مهمترینآنهاعبارتانداز:
کلمب کریستف میشود. گفته سرخپوست٭ آمریکا، قارٔه بومیان به  بومیان:

وقتیبهقارٔهآمریکارسیدآنهاراهندینامید.
با غیرانسانی و خشونتآمیز رفتار و کشتار سالها از حکایت آمریکا تاریخ
قاره، این در که باقیماندهاند آنان از کمی بسیار امروزهجمعیت و دارد سرخپوستان

زندگیمیکنند.
بردگان نوادگان و فرزندان واقع در آمریکایی سیاهپوستان  سیاه پوستان:
مزارع در کار برای و اجبار به اروپاییان توسط استعمار دوران در که افریقاییاند

کشاورزیومعادنبهاینقارهآوردهشدند.
در تبعیضنژادی سیاستهای علیه سالها سیاهپوستان،
آمریکامبارزهکردندتابتوانندحقوقبرابرباسفیدپوستانبهدست

بیاورندوموفقشوندقوانینظالمانهراتغییردهند.
را آمریکا قارٔه اروپایی، سفیدپوستان  سفید پوستان:
مهاجرتهای طوالنی سالهای طی آن، از پس و کردند کشف

گستردهایازاروپابهاینقاره،صورتگرفت.
بوده مهاجرپذیر قارهای همواره آمریکا قاره دورگه ها:
از و دورگهاند قاره، این مردم از زیادی عده بنابراین است.

اختالطنژادهاوملیتهایگوناگونبهوجودآمدهاند. 
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  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 پیش تر خواندید، این دو کشور جزء کشورهای گروه هشت 

هستند. با این حال طبق آمار خود آنها، آمریکا یکی از بزرگ ترین بدهکاران جهانی است و بیش از 40 میلیون گرسنه دارد.
٭ 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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٭کشورهایایاالتمتحدٔهآمریکاوکاناداازتولیدکنندگانوصادرکنندگانتجهیزاتصنعتیوماشینآالت،خودرو،
صنایعغذایی،موادشیمیاییوکاالهایالکترونیکیهستند.

بهطورکلی،مهمترینعواملیکهموجبپیشرفتوتوسعٔهآمریکایشمالیوتبدیلآنبهیکقدرتبزرگاقتصادی
درجهانشده،عبارتانداز:

و آوردند بههمراه را ومهارتهاوسرمایههایی دانشها باخود واردشدند اینسرزمین به که اروپاییانمهاجر 1ــ
توانستندازمنابعطبیعیوسرزمینهاینو،بهخوبیاستفادهوپیشرفتکنند.

2ــآمریکایشمالی،معادنزیرزمینیومنابعطبیعیفراوان،زمینهایوسیعقابلکشت،رودهایپرآبوآبوهوای
مناسببرایفّعالیتهایاقتصادیداشتهاست.

3ــدرجنگجهانیدوم،اغلبکشورهایاروپاییویرانشدنداماایاالتمتحدٔهآمریکاازجنگدوربودوچندان
آسیبندیدوتوانستازرقیبانخودجلوبیفتد.

4ــپسازجنگجهانیدوم،ایاالتمتحدهآمریکابرقدرتهایاروپاییپیشیگرفتوجانشینآنهادرتسلطوغارت
منابعکشورهاییشدکهقبالًمستعمرٔهاروپابودند.

5ــآمریکاوکاناداطیسالهایطوالنینیروهایمتخصصودانشمندانسایرکشورهارابهکشورخودبرایتحصیل
وکارجذبکردندوازاینراهتوانستندبهپیشرفتاقتصادوصنعتخودکمککنند.اینامرباعثشدهتاآنکشورهااز

وجودمتخصصانودانشمندانخود،محرومشوندوازنظراقتصادیعقببیفتند.

یک ناحیۀ  صنعتی، ایاالت متحدۀ آمریکا برداشت ماشینی1 )مکانیزه( گندم، ایاالت متحدۀ آمریکا

1ــمصوبفرهنگستان
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رشد شهرها: درایاالتمتحدهآمریکاوکانادابهدلیلرونقتجارتداخلیوجهانی،شهرهایبزرگیرشدکردهاند.نیویورک
پرجمعیتترینشهرایاالتمتحدهآمریکااست.اینشهربابیشازپنجاهآسمانخراش،ازایننظرمقاماولرادرجهاندارد.

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

مرکزاصلیسازمانمللمتحدوهمچنینمجسمهآزادی)نمادایاالتمتحدهآمریکا(درنیویورکواقعشدهاست.
اقتصاد آمریکای التین:آمریکایالتین)آمریکایجنوبیومرکزی(ازنظرمنابعطبیعیوذخایرمعدنیبسیارغنی
استاماکشورهایآمریکایالتینبهدالیلمختلفنتوانستهاندبهپیشرفتهایصنعتیدرحدآمریکایشمالیدستیابند.
استعمارازیکسووحکومتهایوابستهبهبیگانهواستبدادیدراینکشورهاازمهمترینایندالیلهستند.اینکشورها
اغلبتولیدکنندهوصادرکنندهمواداولیهوصنعتیومحصوالتکشاورزیهستندوچنداناوضاعاقتصادیخوبیندارند.
کشورهاییچونآرژانتین،برزیلوکوبادرآمریکایالتین،بزرگترینتولیدکنندهوصادرکنندٔهمحصوالتاستوایینظیرقهوه

ونیشکرهستند.

درآمریکایالتین،کشورهایبرزیل،آرژانتین،ونزوئالوکلمبیاوضعیتاقتصادیبهتریدارند.برخیکشورهای
آمریکایمرکزیکهجزیرهایهستند،ازراهگردشگری،درآمدخوبیکسبمیکنند.

ـ مجسمه آزادی سازمان ملل متحد ٭ نیویورک  بندر نیویورک 



فّعالیت
4ــهمفکریکنیدوبهطورگروهیباترسیمیکجدولمقایسهای،مختصرًاپاسخدهید.

الف(آمریکایشمالیوجنوبیازنظرویژگیهایطبیعیچهشباهتهاییدارند؟چهتفاوتهاییدارند؟ 
ب(آمریکایشمالیوجنوبیازنظردین،زبانوفرهنگچهتفاوتهاییدارند؟ 

پ(آمریکایشمالیوجنوبیازنظراقتصادیچهتفاوتعمدهایدارند؟ 
5ــدوکشوروسیعقارهآمریکایشمالیکدامند؟چندکشورازآمریکایمرکزیوجنوبینامببرید.

6ــحدسبزنیدتصویرشمارهٔ)1(کدامجاذبٔهگردشگریآمریکارانشانمیدهد.
7ــبهنظرشمامهاجرتمتخصصانودانشمندانیککشوربهکشورهایصنعتیپیشرفته،چهنتایجیبرایآنکشوردارد؟

 ریودوژانیرو، برزیل

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

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

1 2

3 4

 گردشگری
قارٔهآمریکابهدلیلتنوعبسیارزیادمحیطیوداشتنغارها،آبشارها،سواحل،جنگلهاورودها،جاذبههایگردشگری

طبیعیبسیارزیادیداردومراکزتفریحی،پارکهاوموزههایحیاتوحشدرکشورهایاینقاره،فراواناند.
 موزهها،کاخها،مراکزخریدونمایشگاههانیزگردشگرانزیادیراازسراسردنیابهخودجذبمیکنند.
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فّعالیت
1ــبهطورگروهی،استرالیاونیوزیلندرادریکاطلس،پیداکنید.سپسهرگروه،چندجزیرهٔدیگر

دراقیانوسیهنامببرد.
2ــقاّرهٔاسترالیاواقیانوسیهدرکدامنیمکرهقراردارد؟نیمکرهٔشمالییانیمکرهٔجنوبی؟چرا؟

3ــاسترالیاازاطرافبهکداماقیانوسهامربوطمیشود؟

قارۀ استرالیا و اقیانوسیه  درس 24

موقعیت و وسعت
برخی است. زمین کره قارٔه کوچکترین اقیانوسیه
در آن نزدیکی در که را جزایری و استرالیا صاحبنظران،
اقیانوسآرامقرارگرفته،اقیانوسیهمینامندوآنرایکقاره،
محسوبمیکنند.برخیدیگراسترالیاراقارهایمستقلبه

حسابآوردهاند.
درهرصورت،استرالیاواقیانوسیه،کموسعتترینو

کمجمعیتترینقارههایمسکونیجهانهستند.
قرار آسیا قارٔه جنوبشرقی منتهیالیه در قاره این
دارد.بهنقشهتوجهکنید.همانطورکهمشاهدهمیکنید،در

جزیرهای همچون که است اقیانوسیه قارٔه اصلی سرزمین استرالیا، واقع
پهناوردراقیانوسآرامواقعشده.

به بیشماری جزایر آرام، اقیانوس آبهای در استرالیا شرق در
صورتپراکندهوجوددارد.

تا30هزارمیرسد.یکیازجزایرمهمو تعداداینجزایربه20
بزرگاقیانوسیه،کشورنیوزیلند)زالندنو(است.

‰ULý v³D� —«b�

jšÅ Ò«u²Ý« 

Èb'«Å”√— —«b�

ÊUÞd��«Å”√— —«b�

»uMł v³D� —«b�

استوا
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ویژگی  های طبیعی
بهنقشٔهناهمواریهایاسترالیاتوجهکنید.استرالیاتقریباًسرزمینیهمواراست.فقطدرشرقاینکشور،رشتهکوههایی
بهموازاتساحلکشیدهشدهاست.درشمالشرقیاسترالیابزرگترینصخرٔهمرجانی٭دنیا،بهشکلدیواریازآبهای
اقیانوسآرامسربرآوردهاست.اینصخرهبیشاز2000کیلومترطولداردوصدهانوعماهیدراینجازندگیمیکنند.

دراینمنطقه،امکاناتخوبیبرایگردشگرانیکهازاینصخرٔهمرجانیبازدیدمیکنندبهوجودآمدهاست.

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
بهنقشه،توجهکنیدوبهپرسشها،پاسخدهید.

4ــرشتهکوههاینسبتًامرتفعدرکدامسمتاسترالیاوبهموازاتساحلکداماقیانوس،کشیدهشدهاند؟
٥ــدرنیمهغربیاسترالیاچهنوعناهمواریوجوددارد؟

6ــجلگهمرکزیاسترالیاازآبرفتهایکدامرود،پدیدآمدهاست؟اینرودبهکجامیریزد؟
7ــپهناورترینبیاباناسترالیاچهنامدارد؟

8ــکاربرگٔهشمارٔه)18(نقشٔهاسترالیا،نیوزیلندراانجامدهید.

 آیرز راک )عقیق سرخ(

آِیرزراک،صخرهٔماسهایعظیمی
مرکزی استرالیای در تقریباً که است
بهوجودآمدهاست.اینسنگ،بزرگترین
تکهسنگجهاناستکهحدود9کیلومتر
طولو343مترارتفاعداردوجزءمیراث

جهانییونسکوشناختهشدهاست.
بومیان، نزد در طبیعی منظرهٔ این

مقدسمحسوبمیشود.

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

اکنونبهنقشهکشورنیوزیلند)زالندنو(توجهکنید.
نیوزیلند،کشوریکوهستانیاست.رشتهکوههایآلپجنوبیرادراینکشور،نشاندهید.

بلندترینقلٔهنیوزیلندچهنامدارد؟

ء

ء

ء
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ویژگی های انسانی و اقتصادی

جمعیت، وسعت، زبان و دین
٭استرالیاباوجودوسعتزیاد)٧میلیونو686هزارو8٥٠کیلومترمربع(جمعیتبسیارکمی)حدود20میلیوننفر(
دارد.اکثریتجمعیتاسترالیاونیوزیلندرامهاجراناروپایی)انگلیسیوایرلندی(تشکیلمیدهندودرصدبسیارکمیاز

جمعیتنیزبومیانهستند.
٭زبانرسمیاسترالیا،انگلیسیاست،امابهدلیلمهاجرپذیربودن،زبانهایمختلفیدراینکشور،تکلممیشود.
زبانرسمینیوزیلندنیزانگلیسیاست.استرالیاونیوزیلندازکشورهایمسیحیمحسوبمیشوند،اگرچهپیروانسایرادیان

استرالیاونیوزیلندتوسطدریانوردبریتانیایی،جیمزکوکدرسال1770میالدیکشفشدند.
استرالیاتاسال1901مستعمرهبریتانیا)انگلستان(بود.مهاجراناروپاییکهبهاینقارهواردشدندنیز

همانندمهاجراناروپاییدرقارهٔآمریکا،بابومیانبدرفتارینمودندوآنهارابهبندکشیدند.

نیزدراینکشورهازندگیمیکنند.
اقتصاد استرالیا و نیوزیلند
استرالیاونیوزیلندجزءکشورهای

پیشرفتهصنعتیدرجهانهستند.
دارای استرالیا قارٔه
است. فراوانی معادن و منابع
انتقال با اروپایی مهاجران
خود فناوریهای و سرمایه
موجب سرزمینها، این به
این در اقتصادی پیشرفتهای

قارهشدهاند.
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در گندم بزرگ صادرکنندٔه و تولیدکننده استرالیا
فراوانی مرکبات و انگور باغهای همچنین است. جهان
با و صنعتی روش به کشور این در کشاورزی و دارد
و استرالیا میگیرد. صورت ماشینآالت، از استفاده
و جهاناند در دام پرورش مهم مراکز از دو هر نیوزیلند
محصوالتدامیبهویژهگوشتوپشم،ازصادراتمهم

ایندوکشوراست.
است. پیشرفته نیوزیلند و استرالیا در نیز صنعت
سیدنیوملبورندوبندرمهماسترالیاازمراکزمهمصنایع

کشتیسازیوصنایعشیمیاییبهشمارمیروند.
گردشگری

استرالیاونیوزیلندبهدلیلوجودسواحلطوالنیوتنوعمحیطیوگونههایجانوریجاذبههایطبیعیزیادیبرای
اینمحیطها از بهخوبی بتوانند کهگردشگران باعثشدهاست وگردشگری تفریحی امکانات وساختن دارند گردشگران

استفادهکنند.

فّعالیت
ـچندموردازشباهتهاوتفاوتهایطبیعی،اقتصادی،جمعیتی،فرهنگیو…استرالیاونیوزیلندرابیانکنید. 9ـ

ـچرانامرشتهکوههایآلپجنوبییابرخیشهرهاومناطقاسترالیاونیوزیلندبامکانهاونواحیاروپاهمناماست؟ 10ـ

 پرورش گوسفند، استرالیا

خانۀ اپرا، سیدنی، استرالیا
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واژه ها

به کارببندیم

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

سکونت کرده اند. این افراد، بومیان یا ساکنان اولیٔه قارٔه 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.
در  که  هستند  ظریف  بسیار  صخره هایی  مرجانی،  صخره های  یا  مرجانی  سد  مرجانی:  صخرۀ 
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 

سازٔه 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 دربارٔه 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 حقوق بشر آمریکایی، وضعیت سیاه پوستان آمریکا، امنیت در 

آمریکا، جنبش 99 درصدی و 50 میلیون فقیر آمریکایی و …( تحقیق کرده 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 کرده 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؟



16٧

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


