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

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

سرود ملی
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تنظیم امور چاپ: محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

پیام وزیر معارف
سپاس بی کران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم 
و اندیشه آراست و درود بی پایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی- صلی اهلل علیه وسلم- که 

معلم بزرگ انسانیت است و پیام آور رحمت و هدایت و روشنایی. 
تعلیم و تربیت نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعلیم و تربیت 

به فعلیت رساندن نیروهای بالقوۀ انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است. 
با تحوالت و  تربیت محسوب می شود که هم گام  تعلیم و  فرایند  ارکان مهم در  از  کتاب درسی یکی 
پیشرفت های علمی نوین و مطابق با نیازمندی های جامعه تهیه و تألیف می گردد و باید دارای ظرفیت و 
ظرافتی باشد که بتواند آموزه های دینی و اخالقی را توأم با فرآورده های علوم جدید با روش های نوین 

به شاگردان منتقل کند. 
کتابی که اکنون در اختیار شما قرار دارد، بر اساس همین ویژه گی ها تهیه و تألیف شده است. سعی وزارت 
معارف همواره براین بوده که نصاب تعلیمی و کتب درسی معارف کشور، متکی بر مبانی تعلیم و تربیت 
اسالمی و حفظ هویت ملی، مطابق با معیارهای علمی و روش های تربیتی نوین بوده، استعدادهای دانش 
آموزان را در همه زمینه های اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر، ابتکار و حس جستجوگری را 
در آن ها تقویت بخشد. ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری، تقویت حس وطن دوستی، مهربانی، گذشت و 

همبسته گی از خواست های دیگر وزارت معارف است که باید در کتب درسی متبلور باشد.
کتاب های درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمی تواند اهداف مورد نظر را برآورده سازد. معلم 
یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامه های آموزشی و تربیتی است. از معلمان و آموزگاران 
خوب، متعهد و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشۀ خود ساخته اند، صمیمانه آرزومندم 
که با تطبیق دقیق و مخلصانۀ نصاب تعلیمی، کودکان و جوانان میهن را به سوی فتح قله های رفیع دانش، 

اخالق و معنویت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است. ازین رو از همه اقشار و افراد 
ملت شریف افغانستان، به خصوص از خانواده ها و اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که از هیچ گونه 
دانشمندان،  نویسنده گان،  همه  از  همچنان  نورزند.  دریغ  معارف  اهداف  تحقق  جهت  در  همکاری 
متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا می شود که با ارائۀ نظریات و پیشنهادات سالم 

و نقدهای سازندۀ خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتاب های درسی همکاری نمایند.
الزم می دانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه، تألیف، طبع و 

توزیع این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بین المللی که در زمینۀ چاپ و توزیع کتب 
درسی همکاری نموده اند، قدردانی و تشکر نمایم. 

در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پایان خود، ما را در تحقق آرمان های مقدس معارف 
یاری رساند. إنه سمیع قریب مجیب.

دکتور اسداهلل حنیف بلخی
وزیر معارف
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اروپـــا
دراینفصلمیخوانیم:

به جغرافیای اروپا آشنا شوید
موقعیت و حدود اربعه

2.1 جغرافیای طبیعی
الف. کوه ها

ب. دریا ها
ج. جهیل ها
د. بحیره ها
هـ. خلیج ها

و. اقلیم
3.1 جغرافیای سیاسی
4.1 جغرافیای بشری

5.1 جغرافیای اقتصادی
6.1 جغرافیای مواصالتی
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شاگردانعزیز!بااهدافعلمیذیلدراینفصلآشناشوید:

• موقعیت جغرافیایی قارۀ اروپا
• مهمترین کوه ها در قارۀ اروپا
• مهمترین دریاها در قارۀ اروپا

• مهمترین جهیل ها و بحیره ها در قارۀ اروپا
• خلیج ها درقارۀ اروپا

• اقلیم قارۀ اروپا
• جغرافیای سیاسی اروپا

• جغرافیای بشری براعظم اروپا )نفوس، نژاد، زبان و مذهب(
• جغرافیای اقتصادی براعظم اروپا )زراعت، صنعت، تجارت(

• جغرافیای مواصالتی اروپا )حمل و نقل زمینی، بحری و هوایی(
شاگردانعزیزمیتوانندانجامدهند:

• ترسیم نقشه براعظم اروپا و تشخیص سرحدات سیاسی
• تشخیص مهمترین کوه ها و دریاها روی نقشۀ اروپا

• تشخیص واحدهای سیاسی در براعظم اروپا
• تعیین مهمترین تولیدات زراعتی روی نقشۀ اروپا 

• تعیین مهمترین معدن ها روی نقشۀ اروپا
• تعیین مهمترین بنادر روي نقشۀ اروپا
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درس اول
باقارۀاروپاآشناشوید

به نقشۀ باال دقت کنید. اروپا توسط کدام بحیره ها و اقیانوس ها محدود می شود؟

حدودوموقعیتجغرافیایي:
اروپا یکی از کوچکترین قاره های جهان است و در منطقۀ معتدله شمالی قرار گرفته است. 
این قاره از طرف شمال محدود است به اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب به بحیرۀ مدیترانه، 
از شرق به قارۀ بزرگ و وسیع آسیا که توسط کوه های اورال، دریای اورال، بحیرۀ کسپین، 
اقیانوس  به  است  محدود  غرب  از  و  است  شده  جدا  اروپا  از  سیاه  بحیرۀ  و  قفقاز  کوه های 

اطلس.
-آیاقارۀاروپاخشكهجداگانهاست؟

از  برخی  جهت  همین  به  و  دانست  آسیا  وسیع  و  بزرگ  قاره  دنبالۀ  می توان  را  اروپا 
جغرافیادانان قارۀ آسیا و اروپا را یک قاره دانسته و آن را به نام یورشیا نامیده اند.

 مساحت اروپا 10میلیون کیلومتر مربع و تعداد نفوس آن در سال 2006م به بیش از 732 
میلیون نفر می رسید و بعضي کشورهای مهم صنعتی جهان در این براعظم موقعیت دارند. 

در قارۀ اروپا چند شبه جزیره وجود دارد آیا می توانید آنها را  روی نقشه پیدا کنید و نام بگیرید؟

موقعیت جغرافیایی اروپا

بحر منجمد شمالی

س
طل

س ا
نو

یا
اق

دایره قطب

دایره قطب

خط استوا

خط سرطان

خط جدی

س کبير )آرام(
اقيانو

س کبير )آرام(
اقيانو

بحر هند

امریکای شمالی
اروپا

افریقا

آسیا

امریکایی جنوبی

بحیرۀ مدیترانه

بحیرۀ شمال
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در  نقشۀ مقابل شبه جزیره های  اروپا  را می بینید.
که  متعددی  وخلیج های  بحیره ها  وجود  و  ساحلی  بریده گی های  نسبت  به  اروپا  قارۀ 

است،  پیشرفته  خاک  داخل  در 
به  را  زیادي   جزیره های  شبه 
از  اینجا  در  ما  که  آورده   وجود 

مهم ترین آن ها نام می بریم.
که  اســــکاندیناویا  شبه جزیرۀ   -
ناروی  و  سویدن  کشورهای  شامل 

می باشد.
- شبه جزیرۀ بالکان که شامل 

کشورهای آلبانیا، بلغاریا،  بوسنی 
و هرزگونی، صربستان ،کرواسی و 

مونتینگرو می باشد.
شامل  که  ایبری  شبه جزیرۀ   -
وپرتگال   اسپانیا  کشورهای  

می باشد.
شبه جزیرۀ اپنین که در آن کشور ایتالیا واقع است.    

              

فعالیتداخلصنف
شاگردان  در  صنف  تحت  راهنمایی  معلم  محترم  به  گروپ ها  تقسیم شوند.

هر یک   روی   مطلب   عمدۀ   درس   باهم   بحث  و  گفتگو کنند  و نتیجه  را  پیش  روی صنف  ارائه  دارند.
از روي نقشۀ باال، نام شبه جزیره های اروپا را در کتابچه هاي تان  بنویسید.

                               سوالها
1- منظور از یورشیا چیست؟

2- قارۀ اروپا در کدام منطقۀ جغرافیایي قرار گرفته است؟
3- کدام کوه ها به عنوان مرز طبیعی بین آسیا و اروپا در نظر گرفته شده است؟


فعالیتخارجصنف

نقشۀ سفید بدون نوشته اروپا را ترسیم کنید و در آن موقعیت جغرافیایي، حدود اربعه و سه 
شبه جزیرۀ اروپا را مشخص سازید و در ساعت آینده درسی جغرافیه پیشروی صنف ارائه 

دهید.

؟

نقشۀ شبه جزایر اروپا

وي
دینا

کان
ه اس

زیر
ه ج

شب

شبه جزیره اپنین
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درموردجغرافیايطبیعیاروپاچهميدانید؟
درس دوم

به نقشۀ طبیعی  اروپا نگاه کنید و بگویید که کوه ها بیش تر در کدام قسمت اروپا موقعیت دارد؟

الف:كوههاياروپا
اروپا از لحاظ آفات طبیعی چگونه سرزمیني است؟

قارۀ اروپا با وجود کمی وسعت از لحاظ داشتن آفات مختلف جغرافیایی نسبت به مساحت 
خود و از حیث بریده گی ها و سواحل از تمام قطعات دنیا بیشتر به آب راه دارد. در قارۀ اروپا 
از بیابان ها و صحراهای بی آب و علف خبری نیست؛ ولی در عوض اکثر ممالک آنرا سلسله 

کوه های کوچک و بزرگ پوشانیده اند که بعضی متعلق به دوران اول زمین شناسی اند.
• در مناطق شمالی اروپا کوه ها از نظر زمین شناسی فرسوده و قدیمی بوده، ارتفاع آن کم است و 
 دارای قله های گنبدی شکل هستند. در این مناطق همچنین جلگه های پهناور و جهیل بسیار دیده 
می شود. به این منطقه یی از اروپا که در یک دورۀ بسیار طوالنی فرسایش یافته، بلندی های 
آن از بین برده شده و ناهمواری های مالیم در آن بوجود آمده، از نظر زمین شناسی اروپای 
قدیمی گفته می شود. مثل سلسله های ماسیف سانترال )Massif  central( در فرانسه که به 

کوه های پیرمعروف اند.
این  در  می شود.  دیده  بلند  رشته کوه های  و  خورده  گی ها  چین  اروپا  جنوبی  مناطق  در   •

محاسبه به متر
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درموردجغرافیايطبیعیاروپاچهميدانید؟

؟

منطقه قله ها  نوک تیز و پوشیده از برف و یخ هستند. دامنه کوه ها  اغلب  دارای نشیب های  
این منطقه  قرار دارند. در میان این کوهستان ها  پیرنه در  تند است.  سلسله کوه های الپ و 
آبشارهای فراوان و دریاهای پر آب وجود دارد. برروی این دریا ها دستگاه های بزرگ برق 

احداث شده که از نیروی آن ها در صنعت  و از آب آن در زراعت استفاده می شود.
به منطقۀ جنوبی اروپا که در آن چین خورده گی ها و سلسله کوه هاي  بلند وجود دارد و 

آتش فشان و زلزله نیز در آن اتفاق می افتد،  اروپای جوان می گویند.

فعالیتداخلصنف
شاگردان به گروپ ها تقسیم شوند. هر گروپ در 
مورد نکات عمدۀ درس با هم بحث و گفتگو کنند 

و نتیجه را نمایندۀ شان پیشروی صنف ارائه دارد.


سوالها
1- سلسله کوه های آلپ و پیرنه در کدام منطقۀ اروپا 

موقعیت دارند؟
2- دستگاه های بزرگ برق در کدام رشته کوه های 

اروپا احداث شده است؟
3- چرا اروپا بیابان ندارد؟

                                 فعالیتخارجصنف
نقشۀ بدون نام اروپا را کاپی کرده در آن نام دو سلسله کوه، یک اقیانوس و یک آبنا را که 

به عالمت سوال مشخص شده است، بنویسید.

ناهمواری های جوان با قله های نوک تیز آلپ ناهمواری های فرسوده و پیر اروپا

ACKU
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دریاها
درس سوم

از دریا های قارۀ اروپا چه استفاده می شود؟

در  بنابراین  است.  زیاد  بارنده گي  دارای  و  دارد  موقعیت  معتدله شمالی  منطقۀ  در  اروپا  قارۀ 
این قاره دریاهای متعددی جاری است که بیشتر دریاهای شرقی اروپا از فالت والدائی در غرب 
کوه های  سلسله  از  دارند  جریان  مرکزی  اروپای  در  که  دریاهایي  می گیرند.  سرچشمه  روسیه 
این  اینکه  از  قبل  است  کم  اروپا  ممالک  وسعت  اینکه  سبب  به  و  می گیرند  سرچشمه  آلپ 

و  می ریزند  بحیره ها  به  شوند،  یکجا  هم  با  دریاها 
وسعت  سبب  به  که  است  شرقی  اروپای  در   تنها 
زمین های آن، دریا ها طویل تراند. بعضی از دریاها یا 
در بحیرۀ مدیترانه در جنوب اروپا می ریزند؛ مانند: 
دریای تیبر و پو در ایتالیا، یا به حوزۀ  اقیانوس  اطلس 
در غرب می ریزند؛ مانند: دریاهای گارن در فرانسه 
و تایمزدر انگلستان و یا به بحیرۀ سیاه در جنوب 

اروپا می ریزند؛ مانند: دریای دانیوب.
آیا می توانید مسیر دریا های دانیوب، ولگا، راین، 

نقشۀ دریاهای اروپا

محاسبه به متر
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الب و دن را روی نقشه نشان دهید؟
اما  اند  پر آب  و  منظم  در طول سال  تقریباً  دارند،  اروپا جریان  در شمال  دریا هایی  که 

دریا هایي که در جنوب جریان دارند در فصل های گرم سال مقدار آب آنها کم است.
از دریاهای قارۀ اروپا زیادتر برای آبیاری زمین های زراعتی و کشتی رانی استفاده می شود 
نیز اهمیت زیادی دارند. متأسفانه فعالیت هاي  این دریاها در حمل و نقل داخلی قارۀ اروپا 
صنعتي و قرار گرفتن فابریکات در مجاورت این دریاها سبب آلوده گي آب های آنها شده 

است. 
مهمترین دریا هایی که به حوزۀ سه گانه یاد شده می ریزند عبارتند از:

1-دریایدانیوب
به نام های  و  می کند   عبور  کشور  چندین  از  که  ست  اروپا  معروف  دریاهای  از  دانیوب 
مختلفی چون دوناهو، دونا، دوناچ، دونای و دوناریا یاد می شود. طول آن 2860 کیلومتر است 
و از کوه های جنگل سیاه در آلمان سرچشمه می گیرد و به بحیرۀ سیاه می ریزد، این دریا پس از 
ولگا مهمترین دریای اروپا محسوب می شود  که مرز شمالی اروپای التین را تشکیل می دهد. 
دانیوب از آلمان، اتریش، صربستان )قسمتي از یوگسالویاي سابق( هنگري، بلغاریا، رومانیا و 

مرز اسلواکی عبور می کند.

2-دریایتایمز
از  دارد،  انگلستان جریان  درنواحی جنوب شرقی  که   )Thames(تیمز یا  تایمز  دریای 
میان شهر لندن پایتخت کشور انگلستان عبور می کند و به خلیج  تایمز واقع در بحیرۀ شمال 
قابل کشتی رانی  دارد  مسطح  و  هموار  مسیر  و چون  است  کیلومتر  آن 344  می ریزد. طول 

می باشد. 

دریای تایمز در لندن

ACKU



9

3-دریایراین
این دریا از کوه های سویس سرچشمه می گیرد و پس از عبور از مرز کشور فرانسه و آلمان  

داخل کشور المان گردیده و بعداً وارد هالند می شود و در آنجا به بحیرۀ شمال می ریزد. 
دریاهای ُخرد و بزرگ دیگر اروپا نیز به حوزه های سه گانه یاد شده می ریزند.

 دریای راین در اروپا

مصبطولدریابهكیلومترنامدریاشماره

بحیرۀ کسپین3490ولگا1

بحیرۀ کسپین2396اورال2

بحیرۀ سیاه2000دینیپر3

بحیرۀ آزوف1960دن4

بحیرۀ بالتیک1070ویستوال5

بحیرۀ بارنتس1841پچورا6

 اقیانوس اطلس1000لوار7

ACKUجدول شماره 1: نام سایر دریاهای اروپا
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                             فعالیتداخلصنف
شاگردان در گروپ ها فواید و اهمیت اقتصادي یکي از دریا هاي اروپا را با هم بحث 

کنند و نتیجۀ بحث خویش را به هم صنفان خود ارائه کنند.

سوالها
در مقابل جمله های صحیح حرف )ص( و در مقابل جمله های غلط حرف )غ( بگذارید. 

1-  دریا هایی که  در  اروپای  شمالی  جریان  دارند،  در فصل گرم  سال  مقدار آب آنها کم  است. )        (
2- دریای دانیوب طوالنی ترین دریای اروپا است. )       ( 

3- اکثر دریا های اروپا که در کشور های صنعتی جریان دارند آلوده هستند.)     (
4- بزرگترین دریای اروپا ولگا است. )      (

 5- دریاهایي که در جنوب جریان دارند، در فصل های گرم سال مقدار آب آنها کم 
می شود.)        ( 

فعالیتخارجصنف
نقشۀ سفید و بدون نوشتۀ قارۀ اروپا را کاپي کنید و در آن موقعیت     ناهمواری ها و دریا های 

مهم را نشان دهید و  در ساعت آینده درسی جغرافیا پیش روی صنف ارائه دارید.

؟

ACKU
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درموردجهیلهایاروپاچهمیدانید؟

فرورفتگی های بزرگ خشکه زمین که ازآب پر شده باشد، به نام چه یاد می شوند؟
از جهیل ها چه استفاده اقتصادی صورت گرفته می تواند؟

ج:جهیلها 
آن خشکه  و چهار طرف  باشد  پر شده  از آب  که  زمین  طبیعی  بزرگ  فرورفتگی  های 
باشد  به نام جهیل یا کول یاد  می شود، آب عده یی ازجهیل ها شور و عده دیگر نسبتاً شیرین 

باران  پر  و  معتدله  منطقه  است، آب جهیل های  رقیق تر  و 
شیرین  معمول  صورت  به  دارد  قرار  آن  در  نیز  اروپا  که 

می باشد.
در اکثر مناطق براعظم اروپا جهیل های وجود دارد که  

متفاوت  از هم  بحر  ازسطح  نظرمساحت،  عمق وارتفاع  از 
جزیره نماي  در  اروپا  شمال  در  آنها  بیشترین  و  می باشد 
 10
1 نچه  چنا  دارد.  قرار  روسیه  اسکاندیناوی وغرب خاک 

حصه خاک کشور فنلند را جهیل ها فرا گرفته و زیادتر در 
کشور  لحاظ  همین  به  است.  شده  واقع  کشور  آن  جنوب 

فنلند را به نام کشور هزار جهیل یاد کرده اند. 

 جهیل کوچک کوهستانی در اروپا

درس چهارم

نقشۀ جهیل های اروپا

ACKU
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براعظم  این  جهیل های  تمام  تقریباً 
آب شیرین و منبع دریاها را تشکیل 

می دهند. 
 بسیاری ازجهیل های عمیق وبزرگ 
قابل کشتی رانی می باشند وجهیل های 
پرورش  محل  آرام،  ونسبتاً  عمق  کم 
انواع  نباتات و حیوانات آبی را مساعد 
ساخته و باشنده گان آن به ماهی گیری، 
تورهای  بافت  و  قایق ها  ساختن 
از  بعضی  هستند.  مشغول  ماهی گیری 
مناطق  و  زیبا  منظرۀ  داشتن  با  جهیل ها 

تفریحی وساختمان هوتل ها در صنعت توریزم  نقش اساسی را بازی کرده اند.

                                فعالیتداخلصنف
-  شاگردان در گروپ ها تنظیم شوند، تمام گروپ ها به سوال ذیل با مشوره همدیگر با رویت 

نقشۀ طبیعی اروپا جواب تهیه  و نماینده  هر گروپ آنرا در صنف به هم صنفان نشان دهد.
- موقعیت بزرگترین جهیل های قارۀ اروپا را در نقشه تثبیت کنید.

سوالها
 از چهار جواب داده شده ، صحیح ترین آنرا  انتخاب  و در کتابچه ها ی خود بنویسید .

1-  کشوری که نام هزار جهیل را به خود اختصاص داده کدام است ؟
الف( سویدن              ب( ناروی              ج-( هنگری             د( فنلند

مختصراً  جواب دهید:                                   
1- جهیل را تعریف  کنید.

2- آب  جهیل های منطقه معتدله  وبارانی دارای چه ذایقه می باشد؟ چرا؟

فعالیتخارجصنف
به کمک اعضای فامیل خویش جواب سوال ذیل را تهیه کنید.

با والیت مربوطۀ شان  را  آیا در کشور ما جهیل وجود دارد؟ اگر وجود دارد نام آنها 
وهمچنین چگونگی استفاده از آن ها را مختصراً بنویسید.

نوعیتجهیل موقعیتجهیل نامجهیل شماره

یخچالي در جنوب کشور فنلند )Saimaa (سایما 1

یخچالي در جنوب کشور فنلند )Paijanna( پایي جان 2

یخچالي در غرب روسیۀ اروپایي )Ladoga( الدوگا 3

یخچالي در غرب روسیۀ اروپایي )Onega( انگا 4

        در کشور سویس  یخچالي کوهستاني
 

)Geneva( جینیوا 5

یخچالي کوهستاني در کشور سویس )Konstanz( کونستانس 6

تکتونیکي در کشور هنگري )Bolton( بالتون 7

؟

جدول شماره2: سایر جهیل های مهم اروپا )براي مطالعه(      
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درموردبحیرههاياروپاچهميدانید؟
درس پنجم

ببینید چرا دربراعظم اروپا بحیره های زیادی وجود دارد؟ نقشۀ باال را به دقت 

بزرگترین بحیره  براعظم اروپا بحیره مدیترانه می باشد که بین سه براعظم )آسیا، اروپا، افریقا( 
قرارگرفته است. این بحیره در طول سال قابل کشتی رانی می باشد و با حفرکانال سویز بحر 
انتقال  آن  طریق  از  جهان  تجارتی  اموال  بیشترین  و  ساخته  مرتبط  باهم  را  هند  و  اتالنتیک 

می یابد . آبنای کم عمق جبل الطارق این بحیره را به بحر اتالنتیک وصل کرده است. 
به  را  بحیره  این  دارای شکسته گی هاست که جزیره و جزیره نماهاي  بحیره  این  سواحل 
به نام بحیره های جداگانه مسما گردیده  تقسیم کرده است و هر کدام  بخش های جدا گانۀ 

است؛ مانند: آدریاتیک )Adriatic(، تیرنین )Tyrrhenian(، اژه )Aegean(و غیره.
کوچک  بحیره  به  را  بحیره  این   ،)Dardanelle(دانیل در  شکل  منحنی  طوالنی  آبنای 
 مرمره)Marmora( و آبنای باسفورس)Bosporus(، بحیره مرمره را به بحیره سیاه وصل 

می کند که دارای اهمیت خاص اقتصادی و استراتیژیکی می باشد. 

اروپا نقشۀبحیره های 

ک
تي

بال
ۀ 

ير
ح

ب

بحيرۀ بارنتس

بحيرۀ ناروي

بندر تروندهیم

بندر آرخانگلسک

بندر برگین

بحيرۀ مانش

ک
بحيرۀادریاتی

بحيرۀ يونان

بحيرۀ مرمره

حيرۀ آژه
ب

ني
حيرۀ ترن

ب

ابنای دردانیلابنای باسفورس
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در بین انگلستان و فرانسه بحیرۀ مانش یا English channel وجود دارد که بزرگترین راه 
حمل و نقل را بین اروپاي غربی، جنوبی و براعظم افریقا تشکیل داده و در شمال آن بحیره 
شمال واقع شده است که جزء بحر اتالنتیک شمالی به شمار می رود. عمق آن کمتر است و 

محیط مناسب را برای شکار ماهی، کشتی رانی و استخراج نفت و گاز آماده ساخته است.
در  بالتیک  بحیره  است.  ماهی  پرورش  مناسب  محیط  داشته  کم  عمق  نیز  ناروی  بحیره 
بحیره های  می باشد.  کشتی رانی  قابل  بوده  واقع  اسکاندیناوی  جزیره نمای  شرق  و  جنوب 
شمال اروپا )مانند بارنتس( با وجودی که در نزدیکی اقیانوس منجمد شمالی واقع شده در 
طول سال یخ بسته اند و به اثر جریان گرم گلف ستریم قابل کشتی رانی است. بندرگاه های 
ارخانجلسک  بندر  و  ناروی  کشور  در   )Bergen( برگین  و   )Trondheim( تروندهیم 

)Archangelsk( روسیه یگانه بندر کشتی رانی روسیه نیز در این حوزه  موقعیت دارد.

فعالیتداخلصنف 
شاگردان به سویه های مختلف در چند گروپ تنظیم شوند و هر گروپ به رویت نقشه 

اروپا به یکی از سوال های ذیل جواب تهیه کنند:
1-کانال سویز کدام بحیره ها را با هم وصل می کند؟

2- بنادر  سواحل  شمال  اروپا کدام ها اند؟ آنها  را در نقشه دریافت  و به هم صنفان نشان 
دهید.

3- موقعیت آبناهای باسفورس و در دانیل را در نقشه به شاگردان نشان دهید.

سوالها
1- بحیرۀ مدیترانه حد فاصل بین کدام براعظم ها است ؟  

2- کدام بحیره در شمال  اروپا واقع است؟  نام آنرا بنویسید.
جمله ذیل را تکمیل کنید

3- با حفر کانال سویز بحر اتالنتیک از طریق بحیره .................... به اقیانوس هـند وصل شده 
است.

4- کدام آبنا، بحیرۀ مدیترانه را به بحر اتالنتیک وصل می سازد؟

فعالیتخارجصنف 
نقشۀ سفید اروپا را از صفحه 10 کاپی  کرده و نام  بحیره ها را در جا های معین آن  بنویسید.

؟

اروپا نقشۀبحیره های 

ک
تي

بال
ۀ 

ير
ح

ب

بحيرۀ بارنتس

بحيرۀ ناروي

بندر تروندهیم

بندر آرخانگلسک

بندر برگین

بحيرۀ مانش

ک
بحيرۀادریاتی

بحيرۀ يونان

بحيرۀ مرمره

حيرۀ آژه
ب

ني
حيرۀ ترن

ب

ابنای دردانیلابنای باسفورس
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 پیشرفته گی های آب در سواحل خشکه به نام چه یاد می شود؟
از خلیج ها چه استفاده های اقتصادی صورت گرفته می تواند؟

مدیترانه،  بحیرۀ  بین  در  جزیره نما  شکل  به  اروپا  براعظم  جغرافیایی  خاص   موقعیت 
باعث  داخل خشکه  در  بالتیک  بحیرۀ  مناسب  موقعیت  و  بحرمنجمد شمالی  اتالنتیک،  بحر 

ایجاد بی شماری خلیج ها در سواحل این براعظم گردیده است.
خلیج های بزرگ و عمیق برای ایجاد بندرگاه ها شرایط مناسب طبیعی را مهیا ساخته 
اینکه کشتي هاي بزرگ در نزدیک ساحل آمده، از امواج قوي بحري در  است. براي 
امان و زمان الزم براي تخلیه و بارگیري اموال شان داشته باشد تا به لنگر اندازي شان 
سهولت پیش گردد، بنابر این، کشورهاي ساحلي که داراي چنین شرایط اند، به صورت 

طبیعي بدون مصارف اضافي براي تاسیسات بندري از آن استفاده کرده مي توانند.
برای  زیادی  نباشد مصارف  مناسب خلیجی  دارای چنین شرایط  کشور های ساحلی که 
تأسیس بنادر خویش ضرورت دارند. یکی از علت های پیشرفت صنعتی کشورهای اروپایی 
دسترسی داشتن به آب های بین المللی و داشتن خلیج های متعدد و مناسب قابل کشتی رانی 
است که  از این  طریق  به بیش از صد کشور ساحلی جهان روابط تجارتی خود  را  برقرار 

ساخته می تواند.

راجعبهخلیجهاياروپاچهمیدانید؟
درس ششم

نقشۀ پراکنده گی خلیج های اروپا

ACKU
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نقشۀ پراکنده گی خلیج های اروپا

خلیج های کوچک به دلیل داشتن مواد غذایی فراوان ،آب های کم عمق و نسبتاً آرام، 
زمینه را برای پرورش انواع حیوانات بحری مساعد ساخته است، به همین سبب آب های این 
خلیج ها از نظر شکار ماهی و زمین کف آب های آن برای اکتشاف معادن بخصوص نفت 

وگاز بیشتر دارای اهمیت است . اما برای کشتی های بزرگ قابل استفاده نیست.

فعالیتداخلصنف
شاگردان به چند گروپ تنظیم شوند و هر گروپ به رویت نقشۀ اروپا  به یکی از سوال های  

ذیل  جواب  تهیه  کرده  و نمایندۀ گروپ  به  هم صنفان  بخواند.
1- خلیج سواحل بحیره مدیترانه را دریافت و موقعیت آنرا در نقشه نشان دهید.
2- خلیج سواحل بحر اتالنتیک را دریافت و موقعیت آنرا در نقشه نشان دهید.
3- خلیج سواحل بحیرۀ بالتیک را دریافت و موقعیت آنرا در نقشه نشان دهید.

                             
                           سوالها

عبارت صحیح را به حرف )ص( و غلط را به )غ( نشانی کنید.
1-   بندر عبارت  از محلي  در کنار بحر یا  بحیره می باشد که سفر ها  و  صادرات  و   واردات   از   طریق  

آن صورت می گیرد. )        (
 2- خلیج عبارت از فرورفته گی بزرگ مملو از آب است،که چهار طرف آن خشکه 

باشد.)    (
مختصراً جواب دهید

1- نام های بزرگترین خلیج های جنوب براعظم اروپا را بگویید.
2- کدام خلیج ها برای تأسیسات بنادر مساعد است؟ چرا؟

 
                            فعالیتخارجصنف

نقشۀ سفید اروپا را از صفحه 10 کاپی کرده ودر آن نام بزرگترین خلیج های اروپا را 
در جاهای معین آن بنویسید.

؟

جدول شماره3: خلیج های مهم اروپا )صرف براي مطالعه است(

موقعیتبندرهانامبندرهانامخلیجشماره

1  )Trieste( در ساحل شمالي بحیره ادریاتیکتریستتریست 

2)Taranto( در جنوب کشور ایتالیا در ساحل بحیره مدیترانهتارنتوتارنتو

3)Geneva(  در شمال غرب کشور ایتالیا در ساحل بحیره مدیترانهجینواجینوا

4)Lion( در جنوب کشور فرانسه در ساحل بحیره مدیترانهتولونلیون 

5)Biscay( در غرب کشور فرانسه در ساحل بحر اتالنتیکبوردوکسبیسکي

6)Riga( در غرب کشور لیتوانیا در ساحل بحیره بالتیکریگاریگا

در غرب کشور استونیاتالین )Tallinn(فنلند 7

8)Bothoni( در غرب کشور فنلندتورکون بوتوني

ACKU
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اقلیماروپاچگونهاست؟
درس هفتم

- چرا اروپا اقلیم های مختلف دارد؟ نقشۀ انواع اقلیم اروپا
- آیا میدانید که کدام قسمت های اروپا اقلیم بری دارد؟ چرا؟

اقلیم اروپا نظر به چند علت از اقلیم قاره هاي دیگر جهان که با قارۀ اروپا در یک عرض البلد 
جغرافیایی قرار دارد، معتدل تر است به همین دلیل بیابان های گرم و خشک و باران های سیل 

آسا در نواحی شرقی آن دیده نمی شود.
منطقۀ  در  آن  از  کوچکی  قسمت  فقط  و  دارد  قرار  شمالی  معتدله  منطقۀ  در  اروپا  قارۀ   •

منجمدشمالی واقع  شده است.
• این قاره از سه طرف، شمال، جنوب و غرب توسط آب احاطه شده و تقریباً در  همه جا از 

رطوبت کافی ابحار بهره مند است.
اقیانوس اطلس و بحیرۀ  تا مانع نفوذ رطوبت  کوه های موجود در قاره اروپا مرتفع نیست   •

مدیترانه به داخل این قاره شود.
• علت چهارم وجود جریان آب گرم )گلف استریم( است که از نواحی غربی قارۀ اروپا عبور 

می کند و سبب اعتدال اقلیم در ممالک این قسمت از اروپا است.

ACKU
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نقشۀ انواع نباتات

به طور کلی، اقلیم قارۀ اروپا را به چهار منطقه بزرگ تقسیم کرده اند که عبارتند از:
الف-ناحیةجنوبي)مدیترانهیی(

این بخش شامل منطقۀ جنوبی اروپا است که در سواحل بحیرۀ مدیترانه قرار داشته، آب و 
هوای مدیترانه یی دارند. آب و هوای مدیترانه یی دو خصوصیت دارد:

- زمستان های معتدل و بارانی
- تابستان های گرم و خشک

رطوبت در این منطقه به اندازۀ کشور های ساحل غربی اروپا نیست و بیشتر بارنده گی در 
فصل های خزان و زمستان دارد.

ب- مناطقمجاوربحراتالنتیک
شامل کشورهای انگلستان و ایرلند می شود. به منطقۀ اقیانوس اطلس نیز معروف است، هوای 
این منطقه در زمستان و تابستان مالیم و معتدل است، چون در معرض بادهای اقیانوس اطلس 
واقع شده و رطوبت زیاد دارد و از پر باران ترین نواحی اروپا است، زیرا در همه فصول و بیشتر 

در فصل زمستان باران می بارد. این مناطق در اکثر اوقات سال ابری و غبار آلود است.

ACKU
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وزش بادها در حوضه های بحیرۀ مدیترانه

ج-ناحیةمركزيخشک)بری(
این نواحی شامل اروپای مرکزی و اروپای شرقی است در این ناحیه به سبب اینکه رطوبت 
کم است اختالف درجۀ حرارت هوا در تابستان و زمستان زیاد؛ می باشد. یعنی هواي آن در 
تابستان بسیار گرم و در زمستان بسیار سرد است. این مناطق به دلیل دور بودن از منابع آبی بحر 
اتالنتیک و بحیرۀ مدیترانه و کمی رطوبت، آب و هوای قاره یی یا بری دارد،  میزان بارنده گی 

در آنها کم است و تنها در فصل تابستان باران مختصری می بارد.

د-ناحیةشمالی)قطبي(
ناحیه شامل روسیه و تقریباً قسمت اعظم شبه جزیرۀ اسکاندیناویا است. آب و هوا  این 
در این نواحی به سبب نزدیکی با منطقه قطب شمال بسیار سرد و خشک است در این ناحیه 
برف بیشتر از باران می بارد و به سبب سردی زیاد، دریا ها و بحیره ها در طول سال بین 5 تا 8 
ماه منجمد و یخ بسته است. این آب و هوا گاهی قسمتی از اروپای شمالي، مرکزی و اروپای 

شرقی را نیز شامل می شود.
در  بیشتر  که  است  قاره  این  غربی  اروپا، کشورهای  نواحی  مرطوب ترین  کلی،  طور  به 
معرض بادهای مرطوب اقیانوس اطلس قرار گرفته است و به این سبب باران در آن ناحیه بیشتر 
می بارد. خشک ترین نواحی اروپا نیز کشورهای اروپای شرقی و مرکزی است. مثل: هنگری 
چون دور از اقیانوس و بادهاي مرطوب آن قرار گرفته اند، از رطوبت کمتر بهره مند اند و 

ACKUباران در این ممالک کمتر از سایر نقاط است. بناً در زمستان سرد و در تابستان گرم است.
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؟

بادها
اروپایشمالیومركزی:  این مناطق در معرض وزش بادهای غربی که از اقیانوس اطلس 

می وزد، قرار گرفته است. در زمستان ها نیز بادهای سرد قطبی به این مناطق می وزد.
اروپایمدیترانهیی: این مناطق در معرض وزش بادهای سرد و گرم قرار دارد که در تابستان  

از  نیز در زمستان ها  بادهای سرد  افریقا می وزد و  بادهای گرم و خشک از صحرای بزرگ 
کوهستان های آلپ برخاسته و این منطقه را تحت تأثیر قرار می دهند.

فعالیتداخلصنف
شاگردان به گروپ ها تقسیم شوند و هر گروپ از روی نقشه انواع آب و هوای اروپا را 

توضیح کنند. همچنان بگویند که هر یک از کشورهای زیر چه نوع آب و هوایی دارند.
) فنلند )  
) ایتالیا )  
) انگلستان )  
) ایرلند )  
) آیسلند )  

 
سوالها

1- آب و هوای مدیترانه یي چه خصوصیت دارد؟
2- مناطق مجاور اقیانوس اتالنتیک چه نوع آب و هوا دارد؟ بیان کنید.

3- در مورد آب و هوای ناحیه شمال اروپا چه می دانید؟

فعالیتخارجصنف
با توجه به آنچه که در درس هاي گذشته آموخته اید گزارشی از خصوصیات آب و هواي 
قاره یی یا  بري تهیه کنید  و  دلیل  بیاورید که چر ا نواحي مرکزي  و شرقي  اروپا  داراي  این نوع 

آب و هوا هستند.

ACKU
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3،1درموردجغرافیةسیاسیاروپاچهمیدانید؟
درس هشتم

نقشۀ سیاسی کشورهای قاره اروپا

اروپا یکی از سه قارۀ قدیمی جهان است و در نیم کرۀ شمالی بین 35 درجه تا 80 درجۀ عرض 
البلد شمالی و 60 درجۀ طول البلد شرقی و 25 درجه طول البلد غربی موقعیت دارد. شرقی ترین نقطۀ 
آن دریای اورال و کوه اورال، غربی ترین نقطۀ آن غرب آیسلند، شمالی ترین نقطه آن شمال کشور 
ناروی و جنوبی ترین نقطه آن  جزیرۀ کریت می باشد. طول آن از شمال به جنوب 6400کیلومتر 

و عرض آن از شرق به غرب 4800 کیلومتر است.

سرحدات
اروپا از سه طرف به آب های بزرگ جهان احاطه شده است و با مقایسه به آسیا شبه جزیرۀ 
کوچکی است که از شمال به اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب به بحیرۀ مدیترانه، بحیرۀ سیاه، 
بحیرۀ کسپین، از شرق به براعظم آسیا که کوه اورال و دریای اورال این دو قاره را از هم جدا 

می سازد، محدود گردیده است.

به نقشۀ سیاسی اروپا نگاه کنید و بگویید که کدام کشورها به بحرها و بحیره ها راه ندارند؟

هنگری

ACKU
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نقشۀ سیاسی کشورهای قاره اروپا

- چگونه می توان واحدهای سیاسی قاره اروپا را تقسیم کرد؟
به نقشه دقت کنید واحدهای سیاسی قاره اروپا را نشان دهید.

اروپا شامل کشور های است که تعداد آن ها بالغ بر47کشور می شود. در بین این کشورها 9 کشور 
وجود دارد که به آب راه ندارد. مثل: سویس، اتریش، هنگري، سلواکی، چک، لوکزامبورگ، 
 سلوانیا، صربستان و مقدونیه همچنین در این قاره 9 کشور که از لحاظ وسعت کوچک هستند 
مونتینگرو،  اندورا،  شتین،  لختن  مالتا،  مونآکو،  مارینو،  سان  واتیکان  لوکزامبورگ،   مثل: 

وسلوانیا میباشد.

معلوماتاضافیبرایمطالعه
اتحادیةاروپا

کشور  شامل  آن  اعضای  ابتدا  که  آمد  وجود  به  میالدی   1957 درسال  اتحادیه  این 
دارای 27 عضو  اکنون  بود و هم  هالند  و  لوکزامبورگ  فرانسه،  ایتالیا،  بلجیم، آلمان غربی، 

می باشد. هدف از تشکیل این اتحادیه عبارتند از:
• گسترش هرچه بیشتری همکاری اقتصادی و مالی بین کشورهای عضو 

• اتخاذ سیاست های مشترک در امور خارجی و دفاعی
• همکاری در امور قضایی در داخل کشورهای عضو

میان  بانکی و حوالۀ در  داد و ستد  میالدی در  از سال 1999  اروپایی که  پول  یورو واحد   
کشورهای عضو رایج شده است.

کشورهای اروپایی که به آب های آزاد راه ندارند.

هنگری
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تقسیمات فرهنگی جفرافیای اروپا

واحد های سیاسی قارۀ اروپا را می توان اینگونه تقسیم کرد:

•کشورهای شمال اروپا مثل سویدن، ناروی، فنلند، آیسلند، دنمارک.
•کشورهای جنوب اروپا مثل ایتالیا و یونان،  اسپانیا، پرتگال: 

•کشورهای شرق اروپا مثل روسیه، روسیه سفید، اوکراین. 
•کشورهاي غرب اروپا مثل آلمان، فرانسه، انگلستان، بلجیم.

•کشورهای مرکزی اروپا مثل اتریش، چک، پولند.
مناسبات   و  نداشته   وجود  گمرکي   مرزهای  کشور ها  این  بین  اروپا  قارۀ  از  بخشي  در 

سیاسی تحت یک  پیمان به نام  اتحادیه اروپا  اجرا می گردد.

ACKU
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؟

فعالیتداخلصنف
شاگردان به گروپ ها تقسیم شوند. هر گروپ روی نکات مهم درس باهم بحث کنند و 

نتیجه بحث خود را با هم صنفان ارائه کنند.

سوالها
با استفاده از متن درس عبارت های  زیر را کامل کنید.

1- اروپا یکی از ....................................قارۀ.................................... جهان است.
شده  واقع  شمالی  البلد  عرض  بین............................و.....................  در  اروپا   -2

است.
3- شرقی ترین  نقطه  اروپا.................................... و غربی ترین نقطه آن...................................
شمالی ترین نقطه آن شمال کشور .................................... و جنوب ترین نقطه............................

.......می باشد.

فعالیتخارجصنف
نقشۀ سیاسی اروپا را ترسیم کنید و در آن نام کشور ها را با مراکز آن مشخص کنید.   

ACKU
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درموردجغرافیایبشریاروپاچهمیدانید؟
درس نهم

نقشۀ توزیع نفوس در اروپا

آیا میدانید که قارۀ اروپا با وجود وسعت کم یکی از قاره های پر جمعیت جهان است؟

     در قارۀ اروپا به علت موجودیت شرایط طبیعی 
مساعد، یعنی وجود چراگاه های وسیع، دریاهای 
توسعه  کافی،  بارندگي  و  معتدل  اقلیم  آب،  پر 
علم و صنعت و امکان کار و فعالیت اقتصادی به 
خوبی فراهم شده است، به همین دلیل در بیشتر 
بخش های اروپا نفوس زیاد دیده می شود متراکم 
و توزیع نفوس در همه قسمت های اروپا یکسان 

نیست.
در نواحی شمالی اروپا مانند روسیه و کشور 
نفوس  هوا  سردی  علت  به  ناوی  و  سکند  های 
کمتر زنده گی می کند در حالی که در ممالک 
و  اروپاي غربي  همچنین  مدیترانه  بحیرۀ  تصویر مناطق کم نفوس اروپااطراف 
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شهر پر نفوس لندن در اروپا

مرکزی جمعیت زیادتری سکونت دارند.
مردمان اروپا بیشتر در کدام مناطق متراکم شده اند؟چرا؟

1- پر نفوس ترین نواحی اروپا در کنار دریا های مهم، اطراف مراکز صنعتی و نواحی مساعد 
زراعتی دیده می شود.

2- هر چند قارۀ اروپا از لحاظ جمعیت پر نفوس ترین قارۀ جهان است؛ اما رشد نفوس در 
آن کم است. زیرا بسیاری خانواده ها، به خصوص در کشورهای صنعتی تمایلی به داشتن 
اطفال زیاد ندارند، از این رو رشد نفوس در بعضی ازکشورهای اروپا مانند: آلمان و ایتالیا 

به شدت رو به کاهش است.
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 چهرۀ روسی

قومی گروههای
 بزرگترین جمعیت قومی در اروپا جمعیت روسی است که بیشتر ترین جمعیت قارۀ اروپا را تشکیل 
می دهد. بعد از جمعیت روسی مهم ترین و بزرگترین گروه نفوس در اروپا را جرمن ها تشکیل 
به  بعد  و  دارند  اتریش و سویس( سکونت  اروپای مرکزی)آلمان،  می دهند که بیشتر در 
رقم  بیشترین  هرکدام  هستندکه  انگلوساکسون  و  فرانسوی  التینی،  های  جمعیت  ترتیب 

می دهند.  تشکیل  را  اروپا  نفوس  و 
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؟

چهرۀ جرمنی


فعالیتداخلصنف

شاگردان تحت راهنمایی معلم به گروپ ها تقسیم شوند هر گروپ در مورد پراکنده گي 
نفوس و گروه هاي مردمي با هم بحث و گفتگو کنند و نتیجه را پیش روی صنف ارائه 

دهند.
سوالها

در مقابل سوال صحیح حرف)ص( و در مقابل سواالت غلط حرف)غ( را بنویسید.
* بیشتر نفوس اروپا در کنار دریاها، مراکز صنعتی و نواحی زراعتی زنده گي مي کند. )  (

* نفوس در همه بخش ها اروپا به علت شرایط طبیعی مساعد، دریا های پر آب، اقلیم 
) معتدل، توسعۀ علم و صنعت یکسان است. )      

* مهمترین و بزرگترین گروه های مردم در قارۀ اروپا روس ها هستند.)      (

فعالیتخارجصنف
نقشۀ سفید بدون نوشتۀ قارۀ اروپا را ترسیم کنید و در آن پراکنده گی نفوس را با رنگ 

مشخص نشان دهید.
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درموردنژادوزباناروپاچهمیدانید؟
درس دهم

1- زبانهای اندو اروپای

جرمنی
رومانی
سالوی

کلتیکی
یونانی
بالتیکی
آلبانیایی
آرمنی
آریایی

1-باسکسی

2- افرو

3- فینوگری

4- التایی
5- قفقازی

 آیا می دانید مردمان اروپا از کدام نژاد اند؟

به سه دسته  نژاد سفید  اند.  داده  پوستان تشکیل  را سفید  اروپا  قارۀ  نفوس  قسمت عمدۀ 
بزرگ به این ترتیب تقسیم می شود:

1-اقوامجنوبی
 اقوام  جنوبی  شامل  یونانی  یا التینی هستند که رنگ  چهرۀ  آنها  گندمي   می باشد  این  اقوام 
 در جنوب غرب  ایتالیا ، جزیره نمای  بالکان،  هسپانیه،  پرتگال و  بلجیم  زنده گي می کنند. 

2-اقوامجرمنی
انگلستان،  در  انگلوساکسون ها  و  مي کنند  زنده گي  بیشتر  اروپا  غرب  شمال  و  مرکز  در 
از  قسمتی  و  دنمارکي ها،  نارویجیها،  آلمانی ها، سویدنی ها،  هالندی ها،  بلجیم،  در  فالماندها 

سویسي نیز از آن جمله اند. 
3-اقوامشرقییاسالوها

زنده گي  شرقي  اروپاي  در  بیشتر  و  دارند  طالیی  موهای  و  رنگ  سفید  اکثراً  اقوم  این 
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مي کنند که شامل مردمان، پولند، چک،  سلواک، صرب ها و کروات ها )یوگسالویاي سابق( 
می باشد که بیشتر ساکن سرزمین های اروپای شرقی اند.  این  مردمان  از   شمال  به  جنوب  از 
خاک هنگري گذشته  و با  اروپای مرکزی راه یافته اند. گذشته  از اقوام سه گانه که یاد شدند  
دسته های کوچکی  نیز از اقوام  باستانی اروپا  وجود دارند که شامل ایبرها  که در کوهستان هاي 

اروپا، سلت ها در برتانیا، ایرلند و اسکاتلند و گروه  یهودی  در  روسیه  و  پولند می باشند.

زبـان
شاخههایاصلیزبانمردماروپاراكدامزبانتشكیلمیدهد؟

به قدري است که هر  زبان ها  این  تنوع  و  تکلم می شود  زبان های گوناگون  به  اروپا  در 
قسمت از افراد یک نژاد مشخص یا گروه مردمی به زباني خاص صحبت می کنند.   زبان مردم 
اروپا عموماً از نظر ریشه هاي زباني  به سه دسته تقسیم می شوند: برخی از زبان ها مانند ایتالیایی 
و هسپانیایی ریشۀ التین، برخی مانند زبان آلمانی و انگلیسی ریشۀ جرمنی و برخی دیگر مثل 

روسی و پولند ریشه سالو دارند.
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البته  و  هستند  روس ها  می کنند  صحبت  مشخص  زبان  به  که  جمعیت  رقم  بزرگترین 
اقلیت های مذهبی مثل مسلمانان و یهودیان و اقلیت های نژادی نیز به زبان های مروج و متداول 

ممالکی که در آن زنده گی می کنند صحبت می کنند.

معلوماتاضافی:

دی
هالن ACKU
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اقوامشرقیاقوامجرمنیاقوامجنوبی 

؟

فعالیتداخلصنف
شاگردان به گروپ ها تقسیم شوند، هر یک روی مطالب زیر با هم بحث و گفتگو کنند.

2- زبان در اروپا 1- نژاد در اروپا   

سوالها
جواب درست را انتخاب و با عالمۀ )( مشخص کنید.

1- اروپاییان از کدام نژاد هستند؟
الف( سیاه پوستان     ب( زرد پوستان       ج( سفید پوستان           د( سرخ پوستان

2- خصوصیات نژادي مردم جنوب اروپا کدام است؟
الف( سفید رنگ    ب( مو هاي طالیي       ج( گندمي رنگ         د(موهاي مجعد

مختصراً جواب دهید:
1- سالوی ها بیشتر در کدام ممالک اروپایی زنده گی می کنند؟

2- ریشه های مهم زبان مردم اروپا را نام بگیرید.

فعالیتخارجصنف
به کمک متن درس نام کشورها را با توجه به جابجایی اقوام در جدول ذیل در کتابچه های تان  

تکمیل   کنید.
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ازدینومذهباروپاچهمیدانید؟
درس یازدهم

نقشۀ پیروان ادیان در اروپا آیا میدانید که مردم بیش تر اروپا پیرو کدام دین هستند؟
 

اکثر مردم اروپا )جز مردم ترکیه اروپایی و عده یی از سکنۀ روسیه و ممالک شبه جزیرۀ 
مسیح  حضرت  که  هستند  عیسوی  دین  پیرو  مدعی  سابق(  یوگوسالوی  مخصوصاً  بالکان 
پیامبر خود می دانند دین عیسویت به سه مذهب جداگانه بزرگ تقسیم می شود که  )ع( را 

عبارتنداز: 
)Catholic(1-كاتولیک

اکثریت دین عیسویت را کاتولیک ها تشکیل می دهند که رئیس و پیشوای آن مذهب پاپ 
اعظم است. این مذهب بیشتر در غرب و جنوب اروپا یعنی بین مردم بلجیم، فرانسه و اقوام 
التین  اسپانیا، پرتگال و مخصوصاً ایتالیا به درجۀ اول و همچنین میان مردم ممالک اتریش، 
لهستان)پولند(، مجارستان، چک و سلواک به درجۀ دوم رواج دارد. محل اقامت رهبر مذهب 

کاتولیک های جهان در شهر روم پایتخت ایتالیا واقع شده و واتیکان نام دارد.
)Protestant(2-پروتستانت

بعد از کاتولیک ها از حیث اهمیت مذهب پروتستانت ها می باشد. پروتستانت ها از لحاظ 
پیروی تعالیم حضرت عیسی به نظرآنها با کاتولیک ها اختالف دارند. آنها پیرو تعالیم 
یکی از روحانیون قدیم به نام مارتین لوترکنگ از مردم آلمان هستند. اقوام جرمنی بیشترین 
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رقم پروتستانت های اروپا را تشکیل می دهد. این مذهب در 
آلمان،  هالند،  انگلستان،  دنمارک،  ناروی،  ممالک سویدن، 

اتریش و قسمتی از سویس رواج کامل دارد. 
3-مذهبارتودوكس)Orthodox(سومین مذهب مهم 
جنوب  و  شرقی  اروپای  در  بیشتر  که  اروپاست  قارۀ  مردم 
شرقی رواج دارد.  بیشتر مردم ممالک روسیه، رومانیه ، یونان، 
بلغاریه و بطور کلی،  مردم  نژاد سالو از آن پیروی می کنند.

قارۀ  همه  در  نیز  مسلمانان   عیسویت  دین  پیروان  از  گذشته 
اروپا منتشر شده اند، اما شمار زیادی از آنان در شبه جزیرۀ 
بالکان، آلبانیه، بوسنی و هرزگونی،  بلغاریا و بخش اروپایی 
ترکیه زنده گی می کنند. )قابل ذکر است اینکه نزد خداوند 
متعال تنها دین اسالم مورد قبول است و بس ( در این کشور ها 
مساجدی با شکوه و کهن وجود دارد و همچنین شماری از 
یهودی ها هم در کشور های مختلف اروپا مخصوصاً روسیه و 

پولند زنده گی می کنند.

فعالیتداخلصنف 
به روي نقشه  شاگردان تحت راهنمایی معلم به گروپ ها تقسیم شوند و هر گروپ 

)پیروان ادیان( ساحه ادیان ومذاهب مختلف را تثبیت ونشان دهند.


سوالها
1- مذهب کاتولیک بیشتر در کدام قسمت های اروپا رایج است؟

2-پروتستانت ها پیرو کدام شخص بودند و او از کجا بود؟
3- مردمان کدام قسمت اروپا به مذهب ارتودوکس

 عقیده دارند؟
4- مسلمانان بیشتر در کدام قسمت اروپا 

زنده گی می کنند؟
5- شاخه هاي دین عیسویت را بنویسید.

فعالیتخارجصنف
شاگردان نقشۀ سفید قارۀ اروپا  را ترسیم کنند و مذاهب را درجاهای مروجۀ آن مشخص 

کنند و  در ساعت آینده درسی جغرافیه درصنف ارائه دهند.

 

   

دین عیسویت 

کلیسا یا قصر سلطنتی سن پتر در داخل وایتکان

 مسجدی در شبه جزیره بالکان

ACKU؟
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درموردجغرافیاياقتصادياروپاچهمیدانید؟
درس دوا زدهم

چرا اقتصاد اروپا پیشرفته است؟  زراعت پیشرفته در اروپا

اروپا یکي از بزرگترین مناطق صنعتي است و اقتصاد خیلي پیشرفته دارد. این قاره داراي 
منابع  این  اما  است،  شمال(  بحیرۀ  )در  نفت  و  سنگ  زغال  معادن  قبیل  از  زمیني  زیر   منابع 
نمي تواند جوابگوي صنایع بزرگ این قاره باشد. از اینرو اروپا براي ادامۀ حیات صنایع خود 

به منابع معدني اولیه کشورهاي دیگر جهان نیز نیاز دارد و وارد کنندۀ این مواد است.
مناطق صنعتي  بزرگترین  از   توانسته است  از علم و تخنیک جدید  استفاده  با  اروپا   امروز  

باشد.
کاالهاي صنعتي کشورهایی چون آلمان، انگلستان و فرانسه در سراسر جهان صادر مي شود.

زراعتومالداري
و  زراعت  رشد  براي  مناسب  بارنده گي  و  معتدل  هواي  و  آب  داشتن  نسبت  به  اروپا  قارۀ 

مالداري زمینه هاي مساعد را مهیا کرده است.
 زراعت تقریباً در همه جاي اروپا رایج است و با استفاده از ماشین آالت مدرن و شیوه هاي 
مورد  خوراکي  مواد  حصه  1

5 قاره این  کشورهاي  هم  آن  وجود  با  مي گیرد.  صورت  علمي 
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)ب(

)ج(

فعالیت های زراعتی و مالداری در اروپا 

  )الف(

ضرورت را در داخل تهیه مي کنند؛ اما کشور هالند عالوه بر رفع ضرورت داخلي مواد غذایي 
را به خارج نیز صادر مي کند.

تولید  و  مي گیرد  صورت  علمي  شیوه هاي  به  حیوانات  تربیه  و  مالداري  کشور  این  در   
محصوالت گوشتي و لبني در آن نیز زیاد است. بسیاري از این محصوالت به خارج صادر 

مي شود.

نواحي مهم زراعتي در اروپا عبارت اند از:
1- اطراف بحیرۀ مدیترانه

2- بخش های اروپاي غربي
3- بخش های اروپاي شرقي

زمینه زرع  منطقه  این  است که در  مدیترانه یي سبب شده  اروپا آب و هواي  در جنوب 
حبوبات، گندم، جو، جواري، برنج، نباتات صنعتي و میوه جات مثل بادام، لیمو، زیتون و انار 

مساعد گردد و در علف چرهاي آن تربیه حیوانات چون بز، گوسفند صورت مي گیرد.
اروپاي غربي زمین هاي حاصل خیز طبیعي دارد که در پهلوي زراعت، مالداري نیز انکشاف 
لبلبو و کچالو است.  خوب کرده است. محصوالت عمدۀ زراعتی آن گندم، جو، جواري، 
فارم هاي حیواني کشور هاي بلجیم، هالند، جرمني، دنمارک، به اندازۀ زیاد لبنیات شیر، مسکه 
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و پنیر تولید مي کند و یکي از اقالم عمدۀ صادرات شان محسوب مي شود.
اروپاي شرقي نیز داراي زمین هاي حاصل خیز طبیعي بوده و مهمترین حاصالت آن گندم، 
دامنه هاي  و  دارد  قرار  زمین ها در کشور روسیه  این  اعظم  قسمت  است.  و کتان   جو، جواري 
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فعالیت ماهی گیری در اروپا

کوه ها زمینه مساعدي را براي تربیه 
مالداري  مساعد ساخته است.

آب ها یکي دیگر از منابع تولید 
مواد غذایي براي اروپاییان به شمار 
می رود و صنعت ماهي گیري رونق 
زیادی نموده است. ماهي گیري از 
شغل های مهم مردم اروپا می باشد.

کشورهایی  از  آیسلند  و  ناروي 
هستند که اقتصاد آن ها بر صنعت 
ماهي گیري استوار است و در این 
صنعت مقام اول را در جهان دارد.


فعالیتداخلصنف

شاگردان   به سه گروپ  تقسیم  شوند و در باره موارد  زیر بحث کنند  و نتیجه  را به هم صنفان 
ارایه کنند.

1- نواحي زراعتي اطراف بحیرۀ مدیترانه
2- نواحي زراعتي بخش های اروپاي غربي

3- نواحي زراعتي بخش های شرقي اروپا

سوالها
1- سه کشور اروپایي که صادر کنندۀ کاالهاي صنعتي هستند، نام ببرید.

2- چرا زراعت اروپا پیشرفته است؟
3- نواحي زراعتي اروپا را نام بگیرید.

4- کدام کشورهاي اروپایی در صنعت ماهي گیري مقام اول را در جهان دارند؟
5- اروپاییان براي ادامه حیات صنایع خود به چه منابع نیازمند اند؟

فعالیتخارجصنف
 شاگردان دربارۀ یکي از کشورهاي صنعتي اروپا که اقتصاد پیشرفته دارد مطلبي تهیه و 

در ساعت آینده درسی جغرافیه در صنف ارائه کنند.
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ازمعادنوصنایعاروپاچهمیدانید؟
درس سیزدهم

چرا اروپا وارد کنندۀ مواد خام صنعتي است؟

الف:معادن
منابع زیر زمیني اروپا چندان غني نیست. این امر یکي از عوامل استعمار کشورهاي جهان 

سوم از سوي کشورهاي اروپایي بوده است.
ساختن  مستعمره  به  خود  های  ضرورت  برآوردن  براي  اروپایي  کشورهاي  گذشته  در 
منابع کشورهاي  بدون غارت  اروپا  قارۀ  توسعۀ  و همچنین  دیگر روي می آوردند  قاره هاي 
جهان از جمله کشورهای آسیایی و افریقایی ممکن نبود. نفت در برخي از قسمت هاي اروپا 
بود  محدود  بسیار  آن  مقدار  بحیرۀ شمال  در  نفتي  منابع  از کشف  قبل  تا  ولي  دارد.  وجود 
 که با توسعۀ صنایع به خصوص با افزایش استفاده از وسایط نقلیه نمي تواند، احتیاجات این 

کشورها را رفع سازد.
 زیادتر توجه کشورهاي اروپاي غربي به منابع نفت وگاز بحیرۀ شمال است که احتیاجات 
لحاظ  از  اروپا  مي کند،  رفع  اندازه یی  تا  فعالً  را  منطقه  این  ازکشور هاي  بعضي  و  انگلستان 
معادن زغال سنگ وآهن غني مي باشد و کشورهاي انگلستان، روسیه، فرانسه، بلجیم، آلمان و 

عملیه استخراج نفت در بحیرۀ شمال
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این  تولید کننده گان عمدۀ  پولند 
معادن هستند.

 آهن از ناحیۀ شمال سویدن به 
صنعتي  مناطق  به  کشتي ها  وسیلۀ 

اروپا انتقال  مي یابد.

 ب:صنایع
در مورد صنایع اروپا چه می دانید؟

1-صنایعدستي
قبل از انقالب صنعتي صنایع اروپا دستي و کار گاهي   بوده

 که مي توان از صنایع شیشه سازي در ایتالیا، چاقو و شمشیر سازي در  اسپانیا، ساعت سازي 
در سویس، ظروف چیني در هالند و بافت تکه هاي کتاني در ایرلند اشاره کرد.  

2-صنایعماشیني
با داشتن منابع زغال سنگ و حمل و نقل خود بزرگترین منطقۀ صنعتي در جهان  اروپا 
است. صنایع سنگین و بزرگترین کارخانه های صنعتي اروپا در نزدیک معادن تأسیس شده 

است.
همچنین شهر هاي بزرگ صنعتي و بنادر مهم اروپا در کنار ابحار و دریاها استقرار یافته است 
 زیرا از طریق بنادر حمل و نقل مواد خام و کاالهاي تولیدي، ارزان تر صورت مي گیرد، یکي از 
مهم ترین بنادر اروپا در کنار کانال کشتي راني امستر دام در ساحل بحیرۀ شمال به نام روتردام 

اروپا  دیگر  صنعتي  بنادر  و  است 
ایتالیا  کشور  در  جنیوا  بندر 

مي باشد.
صنایع مهم اروپا را ذوب فلزات، 
الکترونیکی،  آالت  ــان  ســام
آالت،  ماشین  ــواع  ان تولیدات 
وغیره  کشتی سازی،  موترسازی 

تشکیل می دهد.

صنعت کاغذسازی - سویدن

صنایع فوالد- ایتالیا
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تصویر برج ایفل فرانسه 

توریزم
داشتن  دلیل  به  اروپا  در  توریزم  است.  اهمیت  حایز  نیز  اروپا  اقتصاد  در  توریزم  صنعت 
مراکز فرهنگي و تاریخي فراوان مانند: موزیم ها، کلیساها، پوهنتون ها، ساحات مناسب طبیعي 
کشورهاي اروپایي و تسهیالتی که براي مسافرت از یک کشور به کشور دیگر فراهم شده 

است سیاحت را در اروپا رونق بیشتر بخشیده است.
سواحل جنوب اروپا در کنار بحیرۀ مدیترانه که به اروپاي آفتابي موسوم شده است اهالي 
سایر مناطق اروپا را سوي خود می کشاند، کوه هاي آلپ براي کوه نوردي و ورزش هاي زمستاني 
عالقه مندان بسیاري در کشورهاي دور و نزدیک دارد. ورزش هاي آبي، مراسم وجشن هایی که 
در برخي کشور هاي اروپایي برگزار می شود، قصر ها، آثار هنري معماري و تاریخي از ساحات 

دیگر توریزم در اروپا محسوب مي شود.
باید یاد آور شد که تعداد بیشتر مردم اروپا به خصوص کشورهاي پیشرفته به شغل خدمات 
بانکداري وغیره مصروف هستند و فیصدي آنها در بخش زراعت و صنایع کمتر   تجارت، 

مي باشد که این خود نمایانگر پیشرفت بیشتر اقتصادي در اروپا است.
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بازي ورزشي در کوه آلپ برج ساعت بیگ بن در کنار دریا تایمز جاهای توریستی اروپا

فعالیتداخلصنف
شاگردان به سه گروپ تقسیم شوند. هر گروپ روي مطالب زیر با هم بحث کند و 

نتیجه بحث خود را به هم صنفان خود ارایه کند.
الف- معادن اروپا

ب- صنایع اروپا
ج- توریزم اروپا

سوالها
1- صنایع خفیفه یا دستي اروپا را کدام تولیدات تشکیل مي دهند؟ نام گیرید.

2- مراکز صنعتي اروپا بیشتر در کدام قسمت ها احداث شده است؟ چرا؟
3- صنایع سنگین اروپا را کدام اموال تشکیل مي دهند؟ لست کنید.

فعالیتخارجصنف
نقشۀ سفید اروپا را ترسیم کنید و در آن کشورهاي مهم صنعتي اروپا را درجاهاي آن 

مشخص کنید و در ساعت آیندۀ درسی جغرافیه در صنف ارائه کنید.
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6،1:راجعبهترانسپورتبراعظماروپاچهميدانید؟
درس چهاردهم

 

در گذشته مردم از کدام نوع ترانسپورت برای انتقال مسافرین و اموال استفاده می کرند؟

ترانسپورت)Transports(عبارت از انتقال اموال تجارتی و انسان ها از یک جا به جای 
دیگراست که این عمل به  وسیلۀ ریل، موتر،کشتی، طیاره وپایپ لین انجام می شود .

حمل و نقل به شیوه هاي مختلف صورت مي گیرد که به طور مختصر مطالعه مي گردد.

جادهیاسرك
 سرک هاي مناسب تر و بهتر در اروپا 
نخست براي احتیاجات نظامي و تجارتی  
ایجاد شد و امپراتوري روم اولین سازندۀ 
راه ها براي حرکت سریع تر لشکریان خود 
ناپلیون و هتلر نیز براي همین هدف  بود، 

سرک ها ساختند.
انواع  بیشتر  تولید  بعدي  سال هاي  در 
جاده شد  عامل ساخت  مهم ترین  موترها 

  شبکۀ خط سریع السیر اروپا

ACKU



44

ارتباطي  شاهراه هاي  توسط  را،  ایتالیا  تا جنوب  هالند  در شمال  امستردام  از  مي توان  اکنون 
طي کرد. براي عبور از مناطق کوهستاني تونل هایی ساخته شده که مهم ترین آن مونت بالن 
)Blan Monht( است که 12 کیلومترطول دارد و فرانسه را به ایتالیا وصل مي کند. از جنگ 
جهاني دوم به بعد تعداد موترهای تیز رفتار رو به افزایش است، چنانچه در سویدن براي هر 
چهار نفر یک موتر وجود دارد، ولی در کشورهاي اروپاي شرقي تعداد موتر هاي تیز رفتار 
بسیار کم است و در کشور هالند و دنمارک براي بایسکل راه هاي جدا گانه احداث گردیده 

است.

راهآهن
احداث راه آهن از اروپا  آغاز شده است. در سال  1804م نخستین لکوموتیف بخاري 
)ماشین بخار( در ویلز انگلستان براي انتقال اموال و مسافرین به کار افتاد. در 1825م نخستین 
راه آهن بین شهرهاي ستوکتن  و درلینگتون براي حمل و نقل عمومي احداث شد و به تدریج 

خط آهن در اروپا گسترش یافت و اکنون این قاره پر تراکم ترین راه آهن جهان را دارد.
شبکۀ خط سریع السیر اروپا از سریع ترین و راحت ترین ریل ها استفاده می کند. این خطوط 
بزرگترین شهرهاي اروپا را با هم وصل میکنند. امروز راه های آهن در انتقال اموال و مسافرین 

داخل این قاره نقش مهم بر عهده دارد.

فعالیتداخلصنف
و  سرک  یا  جاده  اهمیت  مورد  در  گروپ  هر  شوند  تنظیم  گروپ ها  در  شاگردان 
راه آهن با هم مشوره کرده و نتیجۀ آنرا توسط نمایندۀ گروپ به هم صنفان ارائه کند.

سوالها
1- ترانسپورت را تعریف کنید.

2- چرا رومي ها براي انکشاف جاده ها توجه خاص داشتند؟
3- ریل براي نخستین بار در کجا  و براي کدام منظور به کار انداخته شد؟

4- نخستین خط آهن کدام شهر هاي اروپا را با هم وصل ساخته بود؟
5- خطوط آهن بیشتر براي کدام اهداف مورد استفاده قرار مي گیرد؟

فعالیتخارجصنف
مطلبي از نقش ریل در توسعۀ اقتصادي قارۀ اروپا تهیه و به هم صنفان ارائه کنید.

؟
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خطوطهوایي
درس پانزدهم

 

آیا مي دانید که از نظر انرژی پر مصرف ترین نوع ترانسپورت جهان کدام است؟

با پرواز نخستین بالون در قرن 18 م در فرانسه، تاریخ هوانوردي اروپا آغاز شد.  نخستین 
خط هوایي تجارتي به نام خطوط هوایي هالند در سال 1919م به وجود آمد. 

خطوط هوایي شهر هاي بزرگ اروپا و کشورهاي خارجي را باهم وصل میکنند و براي 
انتقال مسافرین و اموال تجارتي که وزن آنها کم و قیمت آنها بیشتر باشند، استفاده مي شود.

راههايآبي
آیا مي دانید که ارزان ترین راه ترانسپورتي جهان کدام است؟

و  راین  دریاي  است.  بوده  ارزش  با  نقل  و  حمل  در  باستان  زمانه هاي  از  آبي  راه هاي 
 دانیوب در طول تاریخ در حمل و نقل اروپا نقش عمده یی داشته اند. دریاي راین  از طرف 

رومي ها مورد استفاده قرار گرفته و مصب آن را کنترول می نمودند. 
دانیوب  دریاي  مي گیرند.  قرار  استفاده  مورد  المللي  بین  طور  به  دانیوب  و  راین  دریاهاي 
طوالني تر بوده و کشور هاي بیشتري را با هم وصل میکنند،  این دریا از کشورهاي زراعتی  
اروپا مي گذرد  و به بحیره سیاه مي ریزد. دریاي راین در مناطق صنعتي اروپا اهمیت زیادي 
دارد. بندر بزرگ تر روتردام هالند نسبت به هر بندر دیگر دریایي و  بحري جهان بیشتر کاالها 

میدان هوایی در اروپا
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را انتقال مي دهد.
اکثریت دریاهاي اروپا مانند دریاي 
آلب و آلمان،  سن و لوار فرانسه توسط 
این  ارتباط  مرتبط اند.  هم  با  کانال ها 
اروپا  آهن  راه  توسعه  از  قبل  دریاها 
انگلستان  کشور  است.  گرفته  صورت 
نیز داراي کانال هایي هستند که امروزه 
حاضر  حال  در  ندارد.  سابقه  اهمیت 
مي توان از طریق همین کانال ها از بحیرۀ 
بحیرۀ  ساحل  در  مارسي  بندر  به  شمال 

مدیترانه سفر کرد.
اروپا داراي سواحل گوناگون است و بعضي از آنها براي کشتي راني مساعد است که باعث 
ایجاد بنادر بزرگ تجارتي گردیده است و ارزان ترین راه ترانسپورتي به شمار می رود. تقریباً 

تمام شهرهاي اروپا به جز مادرید در سواحل دریاها، بحیره ها و بحر اتالنتیک واقع شده اند.
همچنان از ترانسپورت پایپ لین براي انتقال نفت، گاز و آب به پیمانه وسیع استفاده مي شود.

فعالیتداخلصنف
شاگردان در گروپ ها تنظیم شوند و هر گروپ در مورد سوال های زیر با هم بحث 

کرده و نتیجۀ آن را نمایندۀ گروپ به هم صنفان ارائه کند.
1- ترانسپورت هوایي بیشتر براي کدام منظور مورد استفاده قرار مي گیرد؟ چرا؟

2- ترانسپورت آبي بنا برکدام دلیل ارزان ترین راه ترانسپورتي جهان است؟
3- ترانسپورت پایپ لین بیشتر براي کدام اهداف مورد استفاده قرار مي گیرد؟

 
سوالها

1- نخستین خط هوایي تجارتي جهان در کدام کشور  فعالیت خود را آغاز کرد؟
2- خطوط هوایي بیشتر براي انتقال کدام اموال مورد استفاده قرار مي گیرد؟

3-کدام ترانسپورت از نظر سابقۀ تاریخي قدیمي می باشد؟
4- طوالني ترین دریاي قابل کشتي راني اروپا کدام است؟

5- بزرگترین بندر تجارتي بحري و دریایي بر اعظم اروپا کدام است؟

فعالیتخارجصنف
مطلبي از دالیل توسعه راه هاي آبي اروپا تهیه و به هم صنفان خود ارائه  کنید. 

فعالیت حمل و نقل کاال در بندر رلین آلمان
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*- اروپا یکي از کوچک ترین قاره هاي جهان است که در منطقۀ معتدله شمالی جهان قرار 
دارد.

*- کوه هاي اروپا به دو بخش کوه هاي فرسوده و قدیمي در شمال و کوه هاي بلند جوان در 
جنوب تقسیم می شود.

*- قارۀ اروپا داراي دریاهاي متعدد است واکثراً قابل کشتي راني می باشد.
*-تقریباً آب تمام جهیل هاي قارۀ اروپا شیرین بوده ومنبع دریا ها را تشکیل مي دهند.

*- مهمترین بحیرۀ براعظم اروپا بحیرۀ مدیترانه است که بین سه براعظم آسیا، اروپا و افریقا 
قرار گرفته است.

قابل  متعدد  خلیج هاي  وجود  اروپایي  کشورهاي  صنعتي  پیشرفت  علت هاي  از  یکي   -*
کشتي راني و موقعیت بحري آن است.

*- اروپا تنها قاره یی است که درآن بیابان گرم و خشک دیده نمي شود.
*- اروپا از نظر سیاسي  متشکل از 47  کشور است که در بین بعضی از این کشورها  مناسبات  
سیاسی، اقتصادی،  فرهنگی  وغیره، مشترک  بر پایۀ یک قرار داد به نام))اتحادیۀ اروپا(( اجرا 

می گردد.
*- قارۀ اروپا  با وسعت کم یکي از قاره هاي پر جمعیت جهان است.
*- قسمت عمدۀ جمعیت قارۀ اروپا را سفید پوستان تشکیل مي دهند.

تقسیم  سالو   و  جرمني  التین،   دسته  سه  به  زباني  ریشه هاي  نظر  از  اروپا  مردم  زبان   -*
می شود.

کاتولیک، بزرگ  مذهب  سه  به  که  هستند  عیسوي  دین  پیرو  اروپا  مردم  اکثریت   -* 
پروتستان و ارتودوکس تقسیم می شود.

*- اروپا یکي از بزرگترین مناطق صنعتي جهان است.
*- براعظم  اروپا داراي منابع  زیر زمیني  از قبیل معادن زغال سنگ و نفت )در بحیرۀ شمال( 

است.
*- اکثر صنایع و شهر هاي  بزرگ  صنعتي و بنادر مهم اروپا در کنار ابحار و دریا ها  استقرار 

یافته است.
*- صنعت توریزم در اروپا به دلیل ساحات خوب طبیعي، فرهنگي؛ تاریخي و ... رونق یافته است.

*- براعظم اروپا متر اکم ترین راه آهن جهان را دارد.
*- خطوط هوایي از نظر مصرف انرژی پر مصرف ترین نوع ترانسپورت جهان است.

*- راه آبي ارزان ترین راه ترانسپورتي اروپا به شمار مي رود.

خالصةفصلاروپا
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جدولشماره4:بعضیازمشخصاتجغرافیاییممالکاروپا)برایمطالعه(

ممالکشماره

عمومیات
فیصدیشغلنفوسدرسكتورهای

مختلفدرسال2001

مركز
مساحتبه
كیلومتر
مربع

تعدادنفوس
درسال
2006

تراكمنفوس
درفیكیلومتر

مربع
خدماتصنعتزراعت

28.7483.581.65512554.723.122.2تیراناالبانیا1

33.00010.379.0673152.627.270.3بروکسلبلجیم2

بوسنی-        3
51.1294.498.9768811.747.540.8سارایووهرزگوین

110.9127.385.3676725.730.843.5صوفیابلغاریا4

43.0945.450.6611263.626.869.6کوپن هاگندنمارک5

357.02282.422.2992312.634.662.9برلینآلمان6

45.1001.324.333299.031.759.3تالیناستونی7

338.1455.231.372156.127.566.4هلسینگیفنلند8

550.10060.876.1361111.525.173.4پاریسفرانسه9

131.99010.688.0588117.522.559.9اتنیونان10 

93.0329.981.3341076.834.458.8بوداپستهنگری11

70.2844.062.235588.530.061.5دوبلینایرلند12

103.000299.38838.625.266.2ریکجاویکایسلند13

301.26858.133.5091935.632.162.3رومایتالیا14

56.5384.494.7497916.430.952.6زاگربکرواتی15

64.6002.274.7353515.526.458.1ریگاالتویا16

65.2003.585.9065520.236.443.5ویلنیوسلیتوانی17

2.586474.4131833.028.069لوکزامبورگلوکزامبورگ18

25.7132.050.5548021.840.437.8سکوپیهمقدونیه19

316400.2141.2672.026.072.0والتامالتا20

33.7004.466.70613345.714.639.7کیشی نفمولداوی21 

13.812630.548462.030.068.0پدگوریکامونتینگرو22

41.52616.491.4613973.222.074.8امستردامهالند23

323.8774.610.820144.121.874.0اوسلوناروی24
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ممالکشماره

عمومیات
فیصدیشغلنفوسدرسكتورهای

مختلفدرسال2001

مركز
مساحتبه
كیلومتر
مربع

تعدادنفوس
درسال
2006

تراكمنفوس
درفیكیلومتر

مربع
خدماتصنعتزراعت

603.70046.710.8167726.127.446.5کیفاوکراین25

83.8598.192.818986.431.362.3ویانااتریش26

323.25038.536.86911919.031.749.3وارساپولند27

91.98210.605.81711512.335.252.5لزبونپرتگال28

238.39122.303.5529441.728.130.2بوخارسترومانیا29

17.075.400142.893.540811.629.658.8مسکوروسیه30

88.3619.394.41110629.732.937.4بلگرادصربیا31

20.2562.010.3479911.037.651.4لیوبلیاناسلووینیا32

49.0125.439.4481117.638.054.4براتیسالواسلواک33

505.99240.397.842806.930.962.2مادرید اسپانیا 34

78.86410.235.4551305.139.155.9پراگچک35

244.10160.609.1532481.625.473.1لندنبریتانیا36

207.60010.293.0115019.740.639.7مینسکروسیۀ سفید37

449.9649.016.596202.625.571.9استکهلمسویدن38

41.2847.523.9341824.626.768.7برنسویس39

6130200467.2سان مرینوسان مرینو40

45369865154اندورا الوالاندورا41

1.9532800161.3موناکوموناکو42

16035100212.9وادوزلختن شبتن43

0.44920204واتیکان سیتیواتیکان44

8660084740094.5باکوآذربایجان45

298002976000111.9ایروانارمنستان46

69700447400071.6تفلیسگرجستان47
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براعظم امریکا
اهدافاینفصل:

شاگردانعزیز:بااهدافعلمیذیلاینفصلآشناشوید:
- آشنایی با موقعیت جغرافیایی قارۀ امریکا.

- آشنایی با مهم ترین پستی و بلندی در قارۀ امریکا)کوهاو دریاها، 
بحیره ها، جهیل ها، خلیج ها(.

- آشنایی با اقلیم قارۀ امریکا.
- آشنایی با جغرافیای واحدهای سیاسی قارۀ امریکا.)کشورها(

- آشنایی با جغرافیای بشری قارۀ امریکا )نفوس(.
- آشنایی با جغرافیای اقتصادی قارۀ امریکا )زراعت، صنعت، تجارت و 

حمل و نقل(.

شاگردانباخواندناینفصلمیتوانندمهارتهایذیلرا
بیاموزند:

- تشخیص موقعیت قارۀ امریکا روی نقشه.
- تشخیص مهمترین کوه ها، دریا ها، بحیره ها و جهیل ها روی نقشه.

- تعیین کشورهای واقع در قارۀ امریکا روی نقشه.
- نتیجه گیری اهمیت حمل و نقل در زندگی بشری.
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درموردموقعیتجغرافیاییبراعظمامریكاچهمیدانید؟
درس شانزدهم

قارۀ امریکا در نقشۀ جهان  قارۀ امریکا را کدام اقیانوس ها  احاطه کرده اند؟

موقعیت
حدوداربعه 

)84 درجه( عرض  بین  و  غربی  و 170 درجه(  بین طول البلدهای)15 درجه  امریکا  قارۀ 
البلدشمالی و )55 درجه( عرض البلد جنوبی موقعیت  دارد. این قاره از شمال به بحر منجمد 
امریکای  و  انتارکتیکا  بین  حد فاصل  )که   )Drak( دریک  گذرگاه  به  جنوب  در  شمالی، 
امریکا جدا  براعظم  از  را  افریقا  و  اروپا  براعظم  که  اطلس  بحر  به  در شرق  است(،  جنوبی 
می کند و در غرب به بحر الکاهل)آرام( و آبنای بیرنگ که به عرض 85کیلومتر االسکا را از 

روسیه جدا می سازد، محدود شده است.
مساحت آن 42.3  میلیون کیلومتر مربع می باشد. شمالی ترین نقطۀ قاره امریکا قطب شمال 
و جنوبی ترین نقطۀ آن دماغۀ کپ هارن )Cope- Horn( می باشد. طول آن از شمال  به 

جنوب 15000 کیلومتر است وعرض آن از شرق به غرب طول های مختلف دارد.
تقسیماتبراعظمامریكا

براعظم امریکا از شمال به جنوب به سه بخش عمده تقسیم گردیده که عبارت اند از:
امریکای شمالی،  امریکای مرکزی و امریکای جنوبی.

لی
شما

ی 
کای

مری
ا

بی
جنو

ی 
کای

مری
ا
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قارۀ امریکا از شمال به جنوب به صورت طوالنی واقع شده است. امریکای شمالی شامل 
کشور کانادا و ایاالت متحده امریکا می باشد،که از قطب شمال الی کشور مکسیکو امتداد 
یافته است. امریکای مرکزی میان امریکای شمالی و جنوبی واقع است، امریکای مرکزی از 
طرف شمال به ایاالت متحده امریکا و از جنوب به امریکای جنوبی هم سرحد بوده و کانال 
پاناما بحیره کارابین را به بحر آرام وصل می سازد و حد فاصل بین امریکای مرکزی و جنوبی 
می باشد. امریکای جنوبی درنیم کرۀ جنوبي بین عرض البلدهاي12 درجه شمالی  تا 55 درجه 
امریکاي جنوبي  در  واقع می باشد.  نیم کره شمالي قسمت کم آن  قرار دارد و در  جنوبی 
جنوب امریکای مرکزی به شکل مثلث قرار گرفته است که رأس آن را کیپ هارن تشکیل 

می دهد و قاعدۀ آن در بحیرۀ کارابین و امریکای مرکزی قرار دارد.
فعالیتداخلصنف

شاگردان به گروپ ها تقسیم شوند و از روی نقشۀ قارۀ امریکا موقعیت براعظم امریکا 
را به اساس طول البلدها و عرض البلدها تعیین کنند.

سوالها
جمالت زیر را تکمیل کنید.

1-  براعظم  امریکا............کیلو متر مربع  مساحت دارد.
2- آبناء................ حد فاصل بین امریکای جنوبی و براعظم انتارکتیکا را تشکیل می دهد.

3- حد فاصل بین براعظم  امریکا و براعظم آسیا را.................... تشکیل  می دهد.

4- حد فاصل  بین  براعظم امریکا و براعظم اروپا  را ...................تشکیل می دهد.
فعالیت

خارجصنف
شده  داده  نقشۀ  روي   از 
امریکای  کشورهاي  نام 
را  جنوبي  مرکزي و  شمالی، 
لیست  جداگانه  به صورت 
درسی   ساعت   در  و  کرده  
صنف    آینده  جغرافیه،  در 

ارائه    کنید. 

؟

ایاالت متحدۀ امریکا

برازیل

گویان فرانسه
گواتیماال

ونزویال

چیلی

پاراگوای

اوروگوای

پیرو

ابنا دریکا

ین
جنتا

ار

نیکاراگوا

کیوبا
جمیکا

پانامه

مکسیکو
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درموردكشفبراعظمامریكاچهمیدانید؟
درس هفد هم

آیا با نام کاشف امریکا آشنایی دارید؟

کرستف کولمب بحر پیمای ایتالوی به اساس کروی بودن زمین  در سال 1492م از طرف 
شاه اسپانیه موظف شد تا سفری به سوی غرب، به  هندوستان کند و ثروتی که در آن سرزمین 
بود بدست آورد، اما وقتی کولمب روانۀ سفر شد، به جایي رسید که آن را غرب الهند گفت و 
اولین منطقه که در آن جا پیاده شد، آنرا سان سلوادور )نجات دهنده مقدس( نامید که از جمله 
مجمع الجزایر بهاما بود. کولمب تصور می کرد که به آسیا و هند رسیده است و به همراهانش 

امر کرد که به جستجوی جزایر بپردازد. کولمب سه بار دیگر نیز به قاره امریکا سفر کرد.
پس از کولمب بحر پیمای دیگری به نام امریکو وسپوچی راه کولمب را ادامه داده تا 25 
درجه عرض البلد جنوبی به نزدیکی های سواحل برازیل پیش رفت. این بحر پیما در بارۀ سفر 
بحری خود یک مقاله نوشت و آن را چاپ کرد، پس از آن در سال 1502 میالدی جغرافیه دانی 

کتابی نوشت و در آن کتاب مقالۀ امریکو را در مقدمۀ اثرش جا داده و چاپ کرد.
به زبان التین ترجمه گردید که در مقدمۀ آن یکی از جغرافیه دانان  این کتاب   در 1507 م 

پیشنهاد کرد که این قطعۀ خشکه به نام کاشف اش امریکا نامیده شود. 

 تصویرکرستف کولمب
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درموردكشفبراعظمامریكاچهمیدانید؟

؟

در ابتدا نام امریکا شامل قارۀ جنوب خط استوا می شد که کولمب به آن سفر نکرده بود  ولی 
بار در جغرافیه در سال 1538م گرهارد  اولین  برای  نیز گردید و  بعدها شامل قسمت شمال 
مرکاتور در نقشه معروف خود نام امریکا را بر تمام نیم کره غربی اطالق کرد. از آن به بعد 

قارۀ جدید را تا امروز به اسم امریکو، قارۀ امریکا مسما ساختند.
 

فعالیتداخلصنف
شاگردان به گروپ ها تقسیم شده به سواالت زیر جواب تهیه کنند.

1- کولمب چرا برای سفر به هند راه غرب اروپا را انتخاب کرد؟
2- جغرافیه دانان مسلمان چه نقشی در کشف امریکا دارند؟

3- جغرافیه دانان چرا این قاره جدید را به نام امریکا یاد کردند؟

سوالها
1-  هدف سفر کرستف کولمب به امریکا چه بود؟

2-ا مریکووسپوچی در سفر بحري خود کجا را کشف کرد؟  
3- برای اولین بار کدام جغرافیه دان قارۀ جدید رابه نام امریکا مسما ساخت؟

4- در ابتداء کلمۀ امریکا به کدام بخش قاره امریکا استعمال می شد؟ 

فعالیتخارجازصنف
سیر حرکت  سفر امریکو  را       از  روی  نقشه  ترسیم  کرده  واضح  سازیدکه  وي  چه کار 

بزرگی انجام داد. 
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جغرافیايطبیعي
درس هجد هم

نقشۀ   صفحه آینده  را مالحظه کنید  و  بگوییدکه کوه ها  در کدام  قسمت هاي   این  بر اعظم  واقع  شده 
است؟

راجعبهكوههایامریكاچهميدانید؟
1-كوههايكمارتفاعقدیمي                           

)Appalachian(کوه های اپالچیان
جزء  که  شده  واقع  ارتفاعی  کم  کوه  شمالی  امریکاي  متحدۀ  ایاالت  شرقی  قسمت  در 
دوران اول جیولوژی است و با گذشت زمان از ارتفاع آن کاسته شده و در حال حاضر دارای 

قله هاي مدور، دامنه های نشیب دار و وادی های وسیع می باشد.
این کوه ها از شمال شرق به جنوب غرب به طول 1500 کیلومتر افتاده است. بلند ترین قله 

آن بلک دیم )Black dame( 2044 متر ارتفاع دارد.
2-كوههايجوانومرتفع

کوه های راکی)Rocky (یا  روشوز:
در امتداد  سواحل  اقیانوس آرام از شمال به جنوب واقع شده، متعلق به دوره سوم جیولوژیکی 
است، این کوه ها، جوان و   خیلی بلند است که در بعضی نقاط ارتفاع آن ها به 6000 متر هم  

کوه های راکی 
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جغرافیايطبیعي

می رسد، بلند ترین قله آن مک کینلی)MicKinley(در االسکا 6193 متر ارتفاع دارد.
درقسمت های شمال وجنوب کوه مذکور آتش فشان های فعال و خاموش موجود بوده و 
زلزله های بزرگ نیز در آن زود زود رخ می دهد. چنانچه در 1964 م  بزرگترین زلزله قرن20 
م در االسکا رخ داد. در میان سلسله کوه های راکی واپالش اراضی هموار و جلگه های وسیع 

نقشۀ طبیعی قاره امریکای شمالی موجود است.
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)Andes(كوههایاندیز
کوه  های اندیز به زبان مردم بومی این سرزمین معنا کوه های عسل رامی دهد، این سلسله به شکل 
مساویانه به طول سواحل  اقیانوس آرام در امریکای جنوبی از شمال    به  جنوب به طول8000کیلومتر 
به ارتفاع6960 متر  بلندترین قله آن اکانکاگوا)Aconcaguva( در ارجنتاین  یافته و  امتداد 
صعودی  حرکات  آتش فشان ها،  قبیل  از  جوان  کوه های  این  تشکیل  پروسه  در  می رسد. 
وزلزله های تخریبی حاال هم ادامه دارد. چنانچه در1960 م در جنوب کوه های اندیز زلزله یی 
صورت گرفت که به نام زلزله چیلی مسما گردیده ، آتش فشان خاموش شده آ ن نیز به فعالیت 
آغاز کرد، بعضی قسمت های ساحلی خشکه زیر آب شد و در بعضی قسمت ها جزایر از آب 

بیرون شده، جزایر جدید را به وجود آورد.



نقشۀ طبیعی قارۀ امریکای جنوبی 

10

0

10

20
23.5

30

40

50

ACKU



58

فعالیتداخلصنف
شاگردان در چند گروپ تنظیم شوند و با مشورۀ هم دو تصویر داده شده را به دقت 
مشاهده کرده، مشابهت ها و تفاوت هاي بین کوه هاي جوان راکي و کوه هاي پیر اپالش 

را به مشوره هم بنویسند و به صنف ارائه کنند.

سوالها
برای سواالت صحیح  حرف )ص( و  برای  سواالت غلط  حرف )غ ( را  انتخاب کنید.
1- کوه های اپالش از جملۀ کوه های دوران اول جیولوژیکی است.)          ( 

2- کوه های راکی از شمال شرق به جنوب غرب امتداد دارد.)    (
جاهای خالی را پر کنید.

امریــکا  براعظــم  کوه هــای  مرتفع تریــن   -1  
....................... است.

به نام  راکی  کوه های  قله  بلندترین   -2   
....................... در ..................... موقعیت دارد.

 3- بلندترین قله کوه های اندیز به نام ........................ 
در .................... موقعیت دارد.

فعالیتخارجصنف
نقشۀ بدون نوشتۀ امریکا را کاپي کرده، نام کوه ها 

را در جاهای تعیین شده آن بنویسید.

 کوه های راکی کوه های اپالش

؟
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راجعبهدریاهایامریكاچهميدانید؟
درس نوزد هم

دریای میسی سی پی چرا به این نام مسما است؟

دریاهايامریكايشمالي
کشتی رانی  در  طرف  یک  از  که  دارد  وجود  خروشان  دریاهای  شمالی  امریکاي  در 
وحمل  و نقل اموال مفید است و از جانب دیگر در کشت و زراعت  سهولت ها را بوجود 

آورده است.
 )Mississippi( بزرگترین دریای حوزۀ بحر اتالنتیک امریکای شمالی دریای میسی سی پی
ایتاسکا  از جهیل  این دریا   ، به معنی دریای بزرگ می باشد  بومی  به زبان هندیان  است که 
در جنگالت مینیسوتا )Minnesota( سرچشمه می گیرد و از طریق همواری و دشت های 
معاونی  طوالنی ترین   آن  وسطی  درجریان  می کند،  حرکت  جنوب  طرف  به  وسیع 
میسوری)Missouri( از سمت راست به آن می ریزد. دریای میسوری به زبان هندی بومی 

معنی آب گل آلود را می دهد. 
طول دریای میسی سی پی از منبع دریای میسوری تا مصب در خلیج مکسیکو 6420کیلومتر 

است، که از لحاظ طول بعد ازدریای نیل و آمازون قرار می گیرد.
اپالش  کوه های  از  که  است   )Ohio(اوهایو دریای  آن  چپ  سمت  معاون  بزرگترین 

دریای  میسی سی پی 
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راجعبهدریاهایامریكاچهميدانید؟

با خود  سرچشمه گرفته و دارای آب زیاد می باشد. دریای میسی سی پی ریگ وگل زیاد 
خلیج  طرف  به  سال  هر  که  آورده،  بوجود  را  وسیع  دلتای  مصب  قسمت  در   و  می آورد  
مکسیکو به اندازۀ  100 مترپیش می رود. این دریا با تمام حوزۀ خویش تقریباً 20000  کیلومتر 

قابل کشتی رانی است و در بخش زراعت نیز از آن استفاده می شود.

لی
شما

ی 
کا

مری
ی ا

اها
دری

شۀ 
نق
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اتالنتیک وصل  بحر  به  را  پنج گانه  سنتالرنس)St .Lawrence( جهیل های  دریای   
می سازد، این دریا به دلیل یخبندان در طول سال قابل کشتی رانی نمی باشد.

دریاهای حوزه اقیانوس منجمد شمالی)Arctic ocean( از برف ها سرچشمه گرفته و 
قسمت اعظم سال یخ بسته می باشد .

    بزرگترین دریای این حوزۀ میکنزی )Mackenzie( است که منبع آنرا جهیل گریت سلیو و 
دریای اتابسکا )Athabasca(  و مصب آن در بحیره بیو فورت )Beaufort( در شمال می باشد. 

این دریا به نام محقق امریکای شمالی، ماکینزی یاد شده است.
  دریا های حوزۀ بحرالکاهل نسبتاً کوتاه، کم ارتفاع و دارای جریان سریع است. بزرگترین 
آنها دریای کلمبیا Columbia و کلورادو )Colorado( می باشد.   این دریا ها از کوه های راکی 

سرچشمه گرفته و به بحر الکاهل می ریزد.
  دریای کلورادو وادی عمیق را که دیوارهایش عمودی است بوجود آورده، منبع آن را باران ها 
و برف ها تشکیل می دهند و به خلیج کلیفورنیا در کشور مکسیکو می ریزد. طول آن 450 کیلو متر 
است. آب این دریا گل آلود و سرخ رنگ می باشد به همین سبب اسپانیایی ها آنرا به نام کلورادو 

یاد کرده اند.
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؟

فعالیتداخلصنف
شاگردان تحت رهنمایی معلم به گروپ ها تقسیم شوند. هر گروپ روی مطالب زیر 

باهم بحث وگفتگو کنند و در نقشه امریکا آن را نشان دهند.
- دریای میسی سی پی 

- دریای میکنزی
- دریای کلورادو 

- دریای سنت الرنس

سوالها
 جاهای خالی را پر کنید.

1- دریای میسی سی پی را.................. تشکیل می دهد.
 2- بزرگترین معاون سمت چپ میسی سی پی........................ است.

مختصر جواب دهید:
1- نام های بزرگترین دریاهای حوزه بحر منجمد شمالی را نام ببرید.

2- آب دریای کلورادو به کجا می ریزد؟
3- دریای میسی سی پی از نظر طول در جهان مقام چندم دارد؟

4- مصب دریای کلمبیا درکجا است؟
5- نام بزرگترین دریا های حوزه بحر اتالنتیک را بگویید.

فعالیتخارجصنف
آن  در  و  کنید  ترسیم  را  امریکا  سفید  نقشه 
دریاها را مشخص کنید، ودر ساعت درسی 

آینده جغرافیه در صنف نشان دهید.
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دریاهایامریكایجنوبی
درس  بیستم

 

به نظر شما چرا در امریکاي جنوبي دریاهاي پر آب وجود دارد؟

بارنده گی فراوان منطقۀ استوایی باعث آن می شود که در این قاره دریاهای بزرگ و پر 
آب زیاد ترباشند.کوه های اندیز در طول سواحل غربی امریکای جنوبی امتداد یافته به حیث 

آب بخش میان حوزه های شرقی و غربی این قطعه محسوب  می شوند.
تمام دریاهای بزرگ ساحۀ شرقی اندیز آب خود را به بحر اتالنتیک می ریزند. دریاهای 
روزه صورت  همه  آمازون  بوده که درحوزۀ  منطقه  این  باران های  محصول  اساساً  قاره  این 
در  دریا  پر آب ترین  آمازون  دریاي  می کنند.  تقویت  را  دریاها  مداوم آب  به طور  گرفته، 

جهان است.
طول دریاي آمازون همراه به معاون آن یوکایالی) Ucayali( در کشور پیرو 6480 کیلومتر 
است و به بحر اتالنتیک می ریزد که از این لحاظ بعد از دریای نیل در مقام دوم قرار دارد. 
این دریا از همواری ها عبور می کند و نشیب کمتر دارد، در مسیر خود با بیش از 500 معاونین 
تابستان در اواخر  اعظمی آن در  پر آب است و طغیان  تمام سال  لذا در   خود یکجا می شود 

پوشانیده  استوایی  جنگالت  را  آمازون  دریاي  حوزۀ  تمام  می گیرد.  صورت  جنوبی  نیم کره 
است که درخت رابر از پیداوار مهم اقتصادی آن نیز می باشد.

                                                 دریاهای امریکای جنوبی 
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دریاهایامریكایجنوبی

 )Negro( و سمت چپ آن نگرو )Madeira( بزرگترین معاون سمت راست این دریا مادیرا
است. عمق زیاد و فراوانی آب دریا امکان آن را می دهد که کشتی ها به فاصله هزاران کیلومتر 
در مسیر دریا حرکت کنند.کلمۀ آمازون به زبان مردمان محلی معنای آب پر صدا را می دهد، در 
این دریا در هنگام مد بحری امواج عموداً به ارتفاع 5 متر با صدای رعد آسا به طرف باال حرکت 

 

می کند و باعث تولید صدا می شود. دریاهای پارانا )Parana( و اورینوکو )Orinoco( از جمله 
دریاهای بزرگ  و پر آب  دیگر امریکای جنوبی می باشند.  دریای پارانا آب خود  را  از دامنه های غربی 
 کوهسار برازیل و همواری های داخلی آن می گیرد. طول آن 4700 کیلومتر است و به بحر اتالنتیک 
مربوط  اورینوکو  همواری های  و   )Guiyana( گیانا  کوهسار  شمالی  دامنه های  می ریزد. 
اراضی هموار می گذرد طول آن 2730  از  اورینوکو می باشد. دریای مذکور  حوزۀ دریای 
از معاونین دریای اورنیکو  کیلومتر است و برای کشتی رانی مساعد می باشد. در   مسیر یکی 
آبشار انجیل )در کشور ونزویال( قرار دارد که بلندترین آبشار جهان به شمار می رود و ارتفاع 

آن به 1054 متر می رسد.

فعالیتداخلصنف
شاگردان به گروپ ها تقسیم شوند. هرگروپ  روی مطالب ذیل با هم  بحث و گفتگو 

کنند.
دریای آمازون، دریای پارانا و دریای اورینوکو از کجا سرچشمه گرفته و در کجا می ریزد.  

سوالها
 سواالت صحیح را به حرف )ص( وغلط را به حرف) غ ( نشانی کنید.

1- دریای آمازون از نظر حجم آب بزرگترین دریای جهان است .)    ( 
 2- آب دریای پارانا به بحر اتالنتیک می ریزد.)    (                        

 صحیح ترین جواب را انتخاب کنید.
3-  مرتفع ترین آبشار جهان )انجیل( درکدام یک از کشورهای ذیل است ؟

الف( ارجنتاین        ب( برازیل                  ج( ونزویال                      د( اکوادور                    
4- دریای اورینوکو به کجا می ریزد ؟

الف( به خلیج مکسیکو   ب( بحراتال  نتیک    ج( بحر آرام         د( بحیرۀ کارابین
- جمالت ذیل را به کلمات مناسب تکمیل کنید.

5-  منبع دریای آمازون را ............... تشکیل می دهد .
6- بزرگترین معاون سمت راست.............. وچپ.............دریای آمازون می باشد .

فعالیتخارجصنف
نقشۀ صفحۀ 64  امریکا را در کتابچه های تان کاپي کنید. در آن نام هاي دریاها  را  

نوشته، و در    ساعت آیندۀ درس جغرافیه در پیش روی صنف نشان دهید.

؟
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راجعبهجهیلهایامریكاچهميدانید؟
درس بیست ویکم

به نظر شما عوامل مؤثر در ایجاد جهیل های  امریکا کدام اند؟

در  طبیعي  خصوصیات  اساس  به  شده اید  آشنا  جهیل ها  اصطالح  به  قبل  درس هاي  در 
عبارت  شمالی  امریکای  بزرگ  جهیل های  دارد.  وجود  بیشتري  جهیل هاي  امریکا  براعظم 
 58020 مساحت  به   )Michigan( مشیگان  کیلومترمربع،   83270)Superior(سوپریر از 
کیلومترمربع، هورن)Huron( 60700 کیلومترمربع، ایری )Eerie( 25680کیلومتر مربع و 
انتاریو ذریعه دریای سنت  به مساحت 19230 کیلومترمربع اند و جهیل   )Ontario(انتاریو

لورنس)Sent Lauwrence( به خلیج سنت لورنس و اقیانوس اطلس وصل می گردد. 
جهیل سوپریر از نظر مساحت خیلی وسیع بوده و با داشتن آب شیرین در جهان مقام اول 

را دارد. این جهیل ها در اثر یخچال ها به وجود آمده و سطح آب آنها از هم متفاوت است.
جهیل سوپریر، هورن و مشیگان توسط آبناهای کوچک با هم وصل شده اند اما جهیل 
ایری علیحده بوده و جهیل انتاریو توسط دریای سنت لورنس به بحر اطلس یک جا می شود. 
نیاگارا  نیاگارا )آب صدا دار( می گویند که در مسیر دریاي  به زبان بومی  نیاگارا را  آبشار 
از کشور کانادا  به هم وصل می کند تشکیل شده که آب آن  را  انتاریو  و  ایری  که جهیل 
برق آبی  استیشن  امریکا می ریزد.  متحدۀ  ایاالت  به خاک  به طرف جنوب  از طرف شمال 
 نیز در این قسمت اعمار گردیده که مربوط به هر دو کشور کانادا و ایاالت متحدۀ امریکا 

جهیل های پنج گانۀ امریکای شمالی
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راجعبهجهیلهایامریكاچهميدانید؟

دریای  به  کانال  توسط  مشیگان  جهیل  و  است  کشتی رانی  قابل  جهیل ها  این  آب   می باشد. 
میسی سی  پی نیز وصل گردیده است. جهیل های غرب و جنوب غرب ایاالت متحدۀ امریکا تقریباً 
به اقیانوس راه نداشته و بزرگترین جهیل این حوزه به نام گریت سالت )Great salt-L( یاد 

می شود.
تصویر ماهواره ای جهیل ها
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جهیل های کشور کانادا بیشتر تحت تأثیر یخچال ها می باشد. این جهیل ها به مساحت 10000 
 کیلومترمربع از طرف جنوب شرق، جنوب و جنوب غرب برجستگی های سطح مرتفع لورنشین

 )Laurentian Plateau (  احاطه 'گردیده است. به نقشه صفحه 62 مراجعه کنید.

بستر اولیه این جهیل ها به پروسۀ یخچالی ارتباط دارد. تقریباً تمام دریاهای این کشور از 
جهیل ها سرچشمه گرفته و عده یی ازآنها قبل از اینکه به اقیانوس ها و یا به خلیج هدسن برسند 

از ده ها ساحه جهیلی می گذرند.
در امریکای مرکزی فرورفتگی تکتونیکی کوه ها را از هم جدا کرده، جهیل های وسیع و 

نوعیتآبموقعیتنامجهیلشماره

1)Great Bear (یخچالي داراي آب شیرینکاناداگریت بیر

2)Great ُSlave(یخچالي داراي آب شیرینکاناداگریت سلیو

3)Winnipeg( یخچالي داراي آب شیرینکاناداویني پج

4)Mani taba(یخچالي داراي آب شیرینکانادامنیي تیبا

جدول شماره 1: سایر جهیل های کشور کانادا )معلومات اضافی(
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عمیق را به وجود آورده است که بزرگ ترین همه، جهیل نیکاراگوا )Nicaragua( دارای  
167کیلومتر طول و 70 متر عمق  است، در غرب کشور نیکاراگوا موقعیت دارد، این جهیل 

دارای جزایر آتش فشانی فعال و غیرفعال نیز می باشد.
جهیل تی تی کاکا )Titicaca( در سرحد بین کشور های پیرو و بولیویا در امریکای جنوبی 

به ارتفاع 3812 متر از سطح بحر واقع شده که مرتفع ترین جهیل این قاره به شمار می رود.

فعالیتداخلصنف
شاگردان به گروپ ها تنظیم شوند و هر گروپ به سوال هاي جدا گانه از روی نقشه 
صفحه 62 و 65 جواب دهد و نمایندۀ گروپ نتیجه کار خویش را برای هم صنفان  

خود بخواند.
1- موقعیت جهیل های کشور کانادا را بر روی نقشه تعیین کنید.

2- موقعیت جهیل های کشور ایاالت متحدۀ امریکا را در نقشه تعیین کنید.
3- موقعیت جهیل های کشورهای امریکای مرکزی را در نقشه تعیین کنید.
4- موقعیت جهیل های کشورهای امریکای جنوبی را در نقشه تعیین کنید.

سوالها
1- جهیل های بزرگ امریکای شمالی کدام ها اند؟

2- جهیل های بزرگ کشور کانادا کدام است؟
3- چرا عده یی از جهیل ها آب شیرین و عدۀ دیگر آنها آب شور دارند؟

4- مرتفع ترین جهیل براعظم امریکا کدام است؟

فعالیتخارجازصنف
نقشۀ طبیعی امریکا از صفحه 64 کاپی شود و نام جهیل های آنرا بنویسید و در ساعت 

آیندۀ درسی جغرافیه در صنف نشان دهید.

؟
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راجعبهبحیرههایامریكاچهميدانید؟
درس بیست ودوم

بحیره ها چه اهمیت اقتصادی دارند ؟

براعظم امریکا از چهار طرف به آب هاي وسیع محدود شده و داراي بحیره های زیادي 
الهند  غرب  جزایر  میان  در  که  مي باشد  قاره  این  بحیرۀ  بزرگترین  کارابین  بحیرۀ  مي باشد. 
)زنجیری از جزایر انتیل بزرگ مانند کیوبا، هایتی، جامیکا، پورتوریکو و جزایر انتیل کوچک 
که منشاء آتش فشانی دارد، مانند ترینیداد توباکو و غیره(، سواحل شرقی امریکای مرکزی 
مربع  و مساحت آن 1943000 کیلومتر  است  قرار گرفته  امریکای جنوبی   و سواحل شمال 
می باشد. این بحیره از نظر موقعیت جغرافیایی در عرض البلدهای استوایی از نگاه ازدیاد درجه 
حرارت) 23 تا 27 درجه سانتی گرید( و به نسبت داشتن نمک کم  از آب اقیانوس متمایز 

می گردد.
بحیرۀ کارابین دارای اهمیت خاص اقتصادی و استراتیژیکی می باشد و در خط السیر راه های 
 مهم تجارتی بحری جهان قرار گرفته که از بحر اتالنتیک به بحرآرام، از طریق کانال پاناما 
می گذرد و پر تراکم ترین راه آبی می باشد. سواحل این بحیره کم  ارتفاع بوده  و بنادر  بزرگ 

تجارتی  در سواحل آن  اعمار گردیده  است. 

بحیرۀ کارابین
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راجعبهبحیرههایامریكاچهميدانید؟

 )Beaufort( بیوفورت  بحیره  قبیل  از  امریکا  براعظم  شمالی  و  شمال شرقی  بحیره های 
در شمال کانادا و البرادور )Labrador( در شرق کشور کانادا از نظر آب و هوا مشابهت 
به اقیانوس منجمد شمالی دارد، تقریباً در طول سال یخ بسته و دارای درجۀ حرارت پایین تر 
از منفی 50 درجۀ سانتی گرید می باشد و حتا تابستان آن یک ونیم تا دو ماه دوام می کند، 
گاه گاهی درجۀ حرارت آن از 10 درجه سانتی گرید تجاوز می کند، به همین لحاظ به نام 
بحیره های قطبی یاد می شود، صرف کشتی های تحقیقاتی در آن رفت و آمد می کنند و در 
عمق و حاشیۀ آن بعضی از حیوانات بحری مانند ماهی زنده گی می کنند، از بحیره بیوفورت 

نفت نیز استخراج می گردد.
- دربینبراعظمهایامریكاوآسیاكدامبحیرهوآبناواقعاست؟

در شمال غرب االسکا بحیرۀ چوکچی )Chukchi( واقع است، که در بیشترین روزها سال یخ بسته 
می باشد . در بین براعظم امریکای شمالی و براعظم آسیا بحیره دیگری به نام بیرینگ )Bering( به 
مساحت 2269000 کیلومترمربع واقع شده که این بحیره از طریق آبناء بیرنگ به عرض 85 کیلومتر 
به بحر منجمد شمالی ارتباط پیدا می کند. بخش شمالی آن در زمستان برای مدت طوالنی سال یخ 

بسته می باشد اما بخش جنوبی آن یخ بندان نمی شود و برای کشتی رانی مساعد است.

بهنقشةصفحه62مراجعهشود.

فعالیتداخلصنف
از صفحه 64  را  امریکا  نقشه سفید  تقسیم شوند. هر گروپ  به چند گروپ  شاگردان 
کاپي کرده، نام های بحیره ها را در جا های معین آن  بنویسند و  نمایندۀ  هرگروپ آنرا 

به هم صنفانش نشان دهند.

سوالها
1- کدام بحیره های براعظم امریکا در طول سال قابل کشتی رانی است؟

2- از طریق کدام کانال، اقیانوس اطلس با اقیانوس آرام وصل شده است؟
3- بحیرۀ  بیرینگ  در کدام  قسمت امریکا  واقع  و حد فاصل بین کدام  براعظم ها  را تشکیل 

می دهد؟
4- بحیره هاي شمال براعظم امریکاي شمالي را با بحیره کارابین مقایسه کنید.

فعالیتخارجصنف
تعیین و در  امریکا را از صفحۀ 64 کاپي کرده وموقعیت بحیره ها را  نام  نقشۀ بدون 

ساعت درسی آینده جغرافیه در صنف نشان دهید.
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راجعبهخلیجهایقارۀامریكاچهميدانید؟
درس بیست وسوم

به نقشۀ فوق دقت کنید. چرا در قارۀ امریکا خلیج هاي زیادي موجود است؟
خلیجهايامریكايشمالي

بین  در  قاره  این  جغرافیایی  مناسب  موقعیت  زیرا  دارد.  زیادی  خلیج های  امریکا  قارۀ 
ایجاد  پیشرفتگی آب در خشکه سبب  اطلس وآرام( و  )اقیانوس  اقیانوس بزرگ جهان  دو 

خلیج های متعدد گردیده است.
صنعت کشتی سازی و تجارت در این قاره نیز بنابر موجودیت همین خلیج ها رونق یافته 
است. در جنوب شرقی امریکای شمالی خلیج مکسیکو موقعیت دارد که توسط جزیره نمای 

فلوریدا از اقیانوس اطلس جدا شده است .
این خلیج عالوه بر اینکه زمینۀ خوب کشتی رانی را مساعد ساخته، در سواحل آن ذخایر فراوان 

نفت وگازطبیعی ونمک نیز موجود است.
جریان گرم گلف ستریم از منطقۀ  خلیج مکسیکو مي گذرد و باعث تغییر اقلیم این منطقه و هم 

باعث باال آمدن سطح آب آن مي گردد . 
خلیج بزرگ دیگر این ساحه کامپیچ )Campeche( در شرق کشور مکسیکو است.

ساحات  بعضی  در  که  پیشرفته  درخشکه  اطلس  اقیانوس  آب  شمالی  امریکای  شرقی  درسواحل 
خلیج های عمیق و در بعضی ساحات خلیج های کم عمق را تشکیل داده است،که این خلیج ها از سواحل 
اعظمی خود می رسد. خلیج هاي  به عرض   )Baffin( بافین  تا سرزمین  یافته  آغاز  فلوریدا  جزیره نمای 

شمال کانادا  از نگاه شرایط اقلیمی مشابه به اقیانوس منجمد شمالی بوده و قابل کشتیرانی نمی باشند. 
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راجعبهخلیجهایقارۀامریكاچهميدانید؟
اضافی( )معلومات  شمالی  امریکای  خلیج های  دوم  شماره  جدول 

موقعیتنامخلیجشماره

   در شرق کانادا در ساحل اقیانوس اطلسSt Lawrence سنت الرنس1
در شرق کانادا در ساحل  اقیانوس اطلسHudsonهودسن2
در شمال شرق کانادا در ساحل  اقیانوس اطلسBaffinبافین3
در شمال کانادا در ساحل  اقیانوس اطلسAmundsen اموندسن4
سواحل اقیانوس اطلس در جنوب شرق کاناداFoundyفوندی5

سال  طول  در  کرده  احاطه  را  امریکا  قارۀ  شمال  و  شمال شرق  سواحل  که  آب های  تمام 
بیشتر  نمی کند،  مثبت 10 درجه سانتی گرید تجاوز  از  حرارت آن کمتر می باشد و گاهی هم 
اوقات سال  یخ بسته می باشد. از این سبب آب سرد خلیج هودسن وآب گرم خلیج مکسیکو 

در اقلیم امریکاي شمالی تأثیر مستقیم دارد.
شمال  سواحل  در  اما  داشته،  شکستگی  کمتر  شمالی  امریکای  آرام  اقیانوس  سواحل 

غربی این قاره جزایر خورد و بزرگ گسترش یافته که بیشتر شکسته اند. 
خلیج های بزرگ این ساحه یکی هم خلیج کلفورنیا )California( است که در ساحل 
این خلیج طویل  قرار داشته و دریای کلورادو در آن می ریزد.  شرقی جزیره نمایی کلفورنیا 

و باریک بوده، ساحه فرورفته و شکسته را تشکیل می دهد.
خلیج بزرگ دیگر این ساحه خلیج االسکا )Alaska( است که در شمال غرب  قارۀ امریکا 
برای  مناسبی  شرایط  عمیق  و  بزرگ  خلیج های  تمام  که  است  یاد آوری  قابل  دارد.  موقعیت 

کشتی رانی وتاسیسات بندری فراهم می کند. 
فعالیتداخلصنف

شاگردان به   گروپ ها تقسیم شوند به مشوره هم نقشه صفحه 64 سفید قاره امریکا را کاپي کرده، خلیج هاي 
مهم قارۀ امریکای شمالی را روي آن نشان دهند و سرگروپ آنرا به هم صنفان خو د نشان بدهند.

سوالها ؟
1- از خلیج مکسیکو چه استفادۀ اقتصادي صورت مي گیرد؟

2- در شرق امریکای شمالي کدام خلیج هاي بزرگ و کم عمق وجود دارد؟
3- چرا خلیج هاي شمال امریکا قابل کشتي راني نمي باشند؟

4- خلیج هاي بزرگ ساحل غربي امریکای شمالي کدام ها اند؟
فعالیتخارجصنف

جدول داده شده را تکمیل کرده در درس آینده جغرافیه آن را در صنف قرائت کنید.
اهمیتاقتصاديموقعیتنامخلیجشماره

در سواحل جنوب شرق امریکای شماليمکسیکو 1
قابل کشتي راني مي باشد.سنت الرنس2
هودسن3
االسکا4
کلفورنیا5

خلیج مکسیکو
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خلیجهایامریكايجنوبي
درس  بیست وچهارم

آیا همه خلیج هاي  امریکای جنوبي  براي  استفاده کشتي هاي  بزرگ تجارتي  مناسب  اند؟

راجعبهخلیجهايامریكايجنوبيچهميدانید؟
در  بیشتر  که  بزرگ  خلیج هاي  جنوبي  امریکاي  اطلس)اتالنتیک(  اقیانوس  سواحل  در 
خشکه پیشرفته باشند وجود ندارد. تنها در بخش های جنوب شرقي درسواحل کشور ارجنتاین 
وسیع  و  سواحل   )Parana( پارانا  رود  مصب  در  مي رسد.  مشاهده  به  دایروي  نیمه  خلیج 
طوالنی   ریودوالپالتا موقعیت دارد و در شمال آن خلیج کوچک سادومارکوس  است که 

شرایط مناسب بندری را برای کشتی رانی 
 فراهم کرده است.

قابل  نیز  آمازون  دریای  مصب 
کشتی رانی است. 

کارابیــن   بحیــرۀ  سواحــل  در 
قرار  ونزویال  خلیج  بزرگتــرین 
تجارتی  اهمیت خاص  دارد که 

را دارا می باشد.

موقعیتنام خلیج شماره

سان ماتیاس1   
)San Matias( 

در شرق کشور ارجنتاین در ساحل 
اقیانوس اطلس

2)Blanca(     در شرق کشور ارجنتاین درساحل بالنکا
اقیانوس اطلس

 سان جورج  3
      )San jorgs (

در شرق کشور ارجنتاین در ساحل 
اقیانوس اطلس

4 )Granda(  در شرق کشور ارجنتاین در ساحل گراند
اقیانوس اطلس 

جدول شماره3: سایر خلیج های امریکای جنوبی )معلومات اضافی(

نقشه از امریکاي جنوبي

خلیج پاناما

خلیج دی پینیاز

 خلیج کورکوادو

خلیج سادو مارکوس
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در سواحل بحرالکاهل)اقیانوس آرام( شمال غرب قارۀ امریکای جنوبي و جنوبی کشور 
پانامه خلیج بزرگ پانامه واقع است،  که   شرایط مناسب را برای حمل و نقل کشتی ها از طریق 
کانال پانامه مساعد ساخته است. همچنین در جنوب خط استوا بزرگترین خلیج این ساحه در 
کشور اکوادور به نام گوایاکیل)Guayaquil( معروف می باشد که بزرگترین بندر گوایاکیل 
نیز در همین جا تأسیس شده و در جنوب آن الی عرض البلد 30 درجه سواحل آن شکستگی 
انتهای  اما  نمی باشد،  مساعد  اندازی  لنگر  برای  که  است  زیاد  هم   آن  ارتفاع ساحل  و  ندارد 
جنوبی سواحل اقیانوس آرام در کشور چیلی شکسته گی زیاد داشته، خلیج های آن مارپیچ و 
 .)De penas( و خلیج  دی پناس )Corcovado( کم عرض اند؛ مانند خلیج بزرگ کورکوادو
که این خلیج های وسیع و عمیق شرایط مناسب را برای تأسیسات بندرگاه های تجارتی بحری 
به علت  اما  دارند؛  بحری  وسیع  این که ساحل  با وجود  از کشورها  بسیاری  می سازد.  مساعد 

نداشتن خلیج ها و یا  وجود خلیج های نا مساعد وکم عمق برای کشتی رانی مناسب نیست.

فعالیتداخلصنف
شاگردان در چند گروپ تنظیم شوند و نقشۀ سفید صفحه 64 را کاپي کرده و در 

آن نام خلیج هاي بزرگ را در جاهاي معین آن بنویسند.
الف- خلیج هاي شمالي امریکاي جنوبي                 ب- خلیج هاي سواحل اقیانوس 

اطلس ج- خلیج هاي سواحل اقیانوس آرام
سوالها

 جمالت زیر راتکمیل کنید.
1- درسواحل خلیج ............کشور اکوادور بزرگترین بندر تجارتي تأسیس گردیده است.

 2- بزرگترین خلیج کشور چیلي ......................... می باشد.
مختصراً جواب دهید:      

1-کدام سواحل به صورت طبیعي قابل ساختن بندرگا ها نیست ؟
2- به نظر شما از خلیج ها چه استفاده اقتصادي صورت گرفته می تواند؟

فعالیتخارجصنف
خلیج هاي  سواحل  اقیانوس آرام را  به  اقیانوس اطلس  از نظر احداث  بنادر   وکشتي راني  

مقایسه کنید. 

؟

 گوشۀ از خلیج ها در امریکای جنوبی

ACKU



75

راجعبهاقلیمقارهامریكاچهميدانید؟
درس بیست وپنجم

جریان اقیانوسی آب گرم و سرد جهان

کنید. 
 

کدام براعظم جهان تمام انواع اقلیم ها و نباتات جهان را دارا است؟ 

براعظم  امریکا بر خالف  براعظم های دیگر جهان در دو نیم کرۀ شمالی وجنوبی موقعیت 
دارد، بنابراین دارای تمام انواع اقلیم  و نباتات جهان است. به نقشۀ صفحه )82( نگاه کنید.

-امریكایشمالیدارایكداممناطقاقلیمیمیباشد؟
امریکای شمالی بین 7 و 83 درجه عرض البلد شمالی موقعیت دارد. به این ترتیب، از شمال به 
جنوب تمام کمربندهای اقلیمی به استثنای استوایی راقطع می کند، طوری که بزرگترین بخش این 
قاره در کمربند اقلیمی قطبی، معتدله و کمتر در تحت استوایی )امریکای مرکزی( قرار دارد. این 

موقعیت سبب اختالف در گرم شدن قسمت های شمالی و جنوبی امریکای شمالی می گردد.
در شرق امریکای شمالی کوه های مرتفع وجود ندارد. از این رو برای داخل شدن کتله های 
مرطوب شرقی از بحر اتالنتیک )اقیانوس اطلس( مساعد است، اما کوه های راکی در غرب 

مانع جریان کتله های هوای مرطوب از جانب بحر آرام می گردد.
موجودیت دشت ها بین بحر منجمد شمالی و خلیج گرم مکسیکو از شمال به جنوب شرایط 
تبادله کتله های هوایی را در میان عرض البلد های قطبی و استوایی در تمام فصل های سال مساعد 

جریان پیرو
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راجعبهاقلیمقارهامریكاچهميدانید؟

ساخته است.
در بحر اتالنتیک تفاوت حرارت بین بخش های شمالی و جنوبی آن به مشاهده می رسد 
و  می سازد  گرم  را  شمالی  امریکای  شرقی  جنوب  سواحل  ستریم  گلف  گرم  جریان  یعنی 
شمالی  امریکای  غرب  در  می کند.  سرد  را  کانادا  شرقی  قسمت های  البرادور  سرد  جریان 
جریان گرم کوروشیو اقیانوس آرام به طرف شمال و جریان سرد کلفورنیا به طرف جنوب 

تغییرات حرارتی را در طول سال به وجود می آورد. 
غرب  در  آرام  بحر  و  شرق  در  اتالنتیک  سواحل  شمالی  امریکای  مناطق  مرطوب ترین 
است، خشک ترین مناطق آن در نواحی مرکزی کوه های راکی می باشد که مقدار بارنده گی 
آن بسیار کم است. در شمال امریکایی شمالی منطقۀ سرد تندرا، در جنوب آن منطقۀ معتدله 

و درجنوب منطقۀ معتدله سب تروپیک می باشد. 
امریكايجنوبيدارايكداممناطقاقلیمياست؟

و  واقع شده  البلد های 12 درجه شمالی و 56 درجه جنوبی  بین عرض  امریکای جنوبی 
قسمت اعظم آن در منطقۀ گرم قرار دارد. یعنی حصۀ بیشتر خاک آن در سرزمین استوایی یا 
حاره بین خط سرطان و جدی واقع شده، تنها یک قسمت جنوبی این قاره در منطقۀ معتدله 

قرار دارد.
عوارض طبیعی کوه های اندیز در قسمت غربی و همواری های وسیع در قسمت شرقی به  
اقلیم امریکای جنوبی تأثیر بارز دارد. کوه های اندیز مانع عبور هوای مرطوب به سوی شرق 

می شود.

تصویر از منطقۀ تحت استوایی
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استوایی عبور  استوا جریان آب گرم  نزدیکی خط  در  تقریباً  قاره  این  از سواحل شرقی 

 

  )Brazilian stream( برازیلی  غربی  جنوب  و  غربی  شمال  گرم  جریان  به  که  می کند 
در  گرید  سانتی  درجه   3 در حدود  زمستانی  درجه حرارت  ازدیاد  باعث  و  می شود  تقسیم 

سواحل امریکای جنوبی می گردد.
جریان آب سرد پیرو )Peru stream( در طول سواحل غربی امریکای جنوبی از جنوب 
به شمال تا خط استوا حرکت کرده و هوای ساحلی را کاهش داده حتا در مدار استوا درجۀ 
حرارت را چهار درجه تنزیل می دهد. شاخۀ دیگر این جریان سواحل جنوب شرقی امریکای 

جنوبی را نیز سرد می سازد.

تصویر از منطقۀ معتدله
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                             فعالیتداخلصنف
تقسیم  نفری  پنج  گروپ های  به  شاگردان 
شوند و هر گروپ نقشۀ اقلیمی براعظم امریکا 
را با راهنمای آن که هر منطقه اقلیمی به رنگ 
طوردقیق  به  گردیده  مشخص  مخصوص 
از  یکي  به  گروپ  هر  و  بگذرانند  نظر  از 
خصوصیات اقلیمي جواب تهیه کرده و در 

صنف ارائه کنند.
1- اقلیم سرد                2- اقلیم معتدل   

  3- اقلیم سب تروپیک 4- اقلیم تندرا

سوالها ؟
جواب صحیح را به حرف )ص( وغلط را 

به حرف )غ(  نشاني کنید.
1- براعظم امریکا در دونیم کرۀ شمالی و 

جنوبی واقع شده است. )       (
2- قسمت اعظم خاک امریکای شمالی در 
منطقۀ گرم و استوایی واقع شده است.)     (

مختصراً جواب دهید.
براعظم  اقلیم  بر  بحري  کدام جریانات   -1

امریکا تأثیر مي گذارد؟
2- کدام کوه ها مانع نفوذ رطوبت اقیانوس 

آرام به داخل بر اعظم امریکا می شوند؟

فعالیتخارجصنف
 نقشۀ سفید براعظم امریکا را طبق نقشۀ داده 

شدۀ اقلیمي رنگ آمیزي کنید.
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راجعبهجغرافیایسیاسیامریكاچهمیدانید؟
درس بیست وششم

نقشۀ سیاسی امریکا در قارۀ امریکا چند کشور مستقل وجود دارد؟

قارۀ امریکا با مساحت 42.3میلیون کیلومتر مربع در نیم کرۀ شمالي وجنوبي موقعیت دارد.
این قاره شامل 51 واحد سیاسي می باشد که از آن جمله 35 واحد آن کشور های مستقل و متباقي 
تا هنوزتحت کنتُرل کشور هاي خارجي قرار دارد. امریکای شمالي که به نام انگلوساکسون نیز 
یاد مي شود، دو کشور ایاالت متحده امریکا )اتازوني( وکانادا درآن موقعیت دارند. کشور 
ایاالت متحده امریکا از نظر مساحت )9363000کیلو متر مربع( چهارمین کشور جهان است 
که از پنجاه ایالت تشکیل شده و  به این سبب در پرچم رسمي شان 50 ستاره موجود است، 

نوع حکومت آن فدرالي و رئیس جمهور آن براي مدت چهار سال انتخاب می شود.
از روسیه وسیع ترین کشور جهان است.  بعد  کشور کانادا )9970610کیلومتر مربع( که 
این مملکت از10 ایالت تشکیل شده وتاهنوز گورنر جنرال آن که حیثیت تشریفاتی دارد   از 
طرف ملکه انگلستان معرفي مي شودکه از جملۀ کشور هاي مشترک المنافع انگلستان به شمار 

می رود.

ایاالت متحدۀ امریکا

برازیل

گویان فرانسه
گواتیماال

ونزویال

چیلی

پاراگوای

اوروگوای
پیرو

ابنا دریکا

ین
جنتا

ار
نیکاراگوا

کیوبا
جمیکا

پانامه

مکسیکو
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امریکاي التین  به نام  امریکاي جنوبي  به شمول  امریکاي مرکزي  کشورهای هشت گانه 
رسمی  زبان  کشورها  اکثر  التیني)در  زبان  آنها  مشترک  وجه  مهم ترین  که  می شوند.  یاد 
برازیل می باشد که داراي  پرتگالي( می باشد. وسیع ترین کشور آن  برازیل،  هسپانیوي ودر 
است،کوچکترین کشور  برازیلیا  پایتخت آن شهر  و  بوده  مساحت  8547404کیلومترمربع  
آن ترینیداد وتوباگو مي باشد. مهمترین شهر آن بوئنس آیرس در آرجنتاین که به نام پاریس 
که  است  فارکلند  به نام  استعمار  تحت  کشور  آن  نفوس ترین  است.کم  مشهور   نیز  امریکا 

2000 نفوس دارد.
کشور   19 فدرالي،  حکومت  نوع  داراي  امریکایي  شش کشورآن  کشورهاي  جملۀ  از 
آن جمهوري و10 کشور متباقي آن مستعمرات سابق انگلستان بوده که حاال استقالل آن به 
رسمیت شناخته شده، اما تا به حال گورنرجنرال آن ها از طرف ملکۀ انگلستان تعیین مي شود 

و جزء کشورهاي مشترک المنافع انگلستان به شمار می روند.

فعالیتداخلصنف
شاگردان به گروپ ها تقسیم شوند. با توجه به اطالعات قبلي در مورد نظام حکومتی 

کشورهای امریکا با هم بحث کرده و نتیجه را به صنف ارائه کنند.

سؤالها
1- با توجه به نقشۀ تقسیمات سیاسي قارۀ امریکا به سؤاالت ذیل جواب دهید.

الف- نام دو کشور امریکاي شمالي را بگویید.
ب- نام یک کشور امریکاي مرکزي را بگویید.

ج- نام سه کشور امریکاي جنوبي رابگویید.
2- مهم ترین وجه مشترک کشورهاي امریکاي جنوبي چیست؟

نوع   و  شده   تشکیل  ایالت  چند  از  )اتازوني(  امریکا   متحدۀ  ایاالت    3-کشور   
حکومت آن  چگونه  است؟

فعالیتخارجصنف
شاگردان راجع  به یکي  از کشور هاي  قارۀ  امریکا  مطلبی تهیه  کرده  و در درس 

آینده جغرافیه به  صنف  ارائه کنید.

ACKU؟
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درموردجغرافیايبشريقارهامریكاچهمیدانید؟
درس بیست وهفتم

 

به نقشۀ مقابل دقت کنید. پراکنده گي نژاد ها را در قارۀ امریکا نشان مي دهد.
کدام نژاد ها در امریکا سکونت دارند؟

الف-نژادوزبان
مردم قارۀ امریکا از نژاد ها و شاخه هاي گوناگون تشکیل شده اند و مهمترین آنها عبارت 

اند از:
1-بومیانیاسرخپوستان

ساکنان اصلي و قدیمي امریکا را تشکیل مي دهند که در ایاالت متحده امریکا و کانادا 
زنده گي می کنند و به آنها هندی ها )Indian( نیز مي گویند. پس از کشف امریکا و با ورود 
بودند  پوستان   قاره که در جستجو و تصرف زمین هاي سرخ  این  به  اروپایي  پوستان  سفید 
جنگ هاي متعدد  بین بومیان و اروپاییان رخ داده که به سبب آن امروز عدۀ کمي از آنها 

باقي مانده اند.
شغل این مردمان زراعت و شکار حیوانات بود و از ریشۀ درختان نیز تغذیه مي کردند. 
سرخ پوستان را از نژاد زردپوستان نیز می دانند که در گذشته ها از قارۀ  آسیا از طریق آبناي 

بیرنگ به قارۀ امریکا مهاجرت کردند.

ACKU
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درموردجغرافیايبشريقارهامریكاچهمیدانید؟

2-سفیدپوستان
از قرن شانزدهم میالدي به بعد به تدریج مهاجران سفید پوست اروپایي به امریکا آمدند و 
در آنجا زنده گي کردند و روز به روز به تعداد آنها افزوده شد. امروز عدۀ زیادي از مردم قارۀ 

امریکا دو رگه هستند که از اختالط نژاد و ملیت هاي گوناگون به وجود آمده اند.

3-سیاهپوستان
در  که  هستند  افریقایي  برده گان  های  نواسه  و  فرزندان  واقع  در  امریکایي  پوستان  سیاه 
دوران استعمار به وسیلۀ سفید پوستان اروپایي براي کار در مزارع زراعتي و معادن به اجبار 
به این قاره آورده شدند. امروز عدۀ زیادي از سیاه پوستان در امریکاي شمالي، مرکزی و 

جنوبي  زنده گي می کنند.
در ایاالت متحده امریکا سیاه پوستان بیشتر در جنوب شرقی این کشور و نیز در شهرهاي 
بزرگي چون شیکاگو و نیویارک زنده گي دارند و شرایط زنده گي آنان از نظر اقتصادي، 

اجتماعي در مقایسه با سفید پوستان نامناسب است.
اسکان نژادها در قاره امریکا

ساکنان اصلی

ACKU
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آیاميدانیدفرهنگهاوزبانهايرایجدرقارۀامریكاكدامهااند؟

الف-امریكايشمالي
در امریکاي شمالی یعني در ایاالت متحده امریکا و کانادا، انگلیسي ها در اثر مهاجرت و 
سکونت در اوایل قرن هفده و اواخر قرن هجده یک نوع فرهنگ انگلیسي را  برقرا رکردند 
که هنوز هم باقي است و مردم کانادا به زبان هاي انگلیسي و فرانسوي و مردم ایاالت متحده 

امریکا به زبان انگلیسي تکلم می کنند.

ب-امریكايالتین
قسمت امریکاي مرکزي و امریکاي جنوبي مجموعاً به امریکاي التین معروف است. نام این 
منطقه و هم روش زنده گي آنان نماینده گي از فرهنگ اروپایي التین یعني هسپانیه و پرتگال 
می کند که زبان هسپانیوي زبان رایج 18 جمهوري از 20 جمهوري این منطقه می باشد. مردم 

برازیل به زبان پرتگالي و هایتی به زبان فرانسوی  تکلم مي کنند.

چهر سیاه پوست                               چهره سفید پوست

ACKU
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فعالیتداخلصنف
شاگردان در گروپ ها روي مطالب زیر با هم مباحثه کنند.

- امریکاي التین به کدام بخش از قاره امریکا گفته مي شود و چرا؟
- منشاء اصلي سیاه پوستاني که امروز در قارۀ امریکا سکونت دارند، از کجاست؟

سوالها
جوابصحیحراانتخابكنید 

1- فرهنگ انگلوساکسون درکدام یک از کشورهاي زیر وجود دارد؟
الف( کانادا                           

ب( برازیل  
ج( ارجنتاین
 د( مکسیکو

2- جملۀ زیر را تکمیل کنید.
در امریکاي جنوبي فرهنگ ........................................ رایج می باشد.

مناسبي  اجتماعي  و  اقتصادي  شرایط  امریکا  متحده ای  ایاالت  پوستان  سیاه  آیا   -3  
دارند؟

؟

تصویری از مردم سرخپوست
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درموردنفوسومذهبامریكاچهمیدانید؟
درس بیست وهشتم

نقشۀ توزیغ جغرافیایی نفوس قارۀ امریکا

 

پرنفوس ترین شهر هاي قارۀ امریکا کدام ها اند؟
به نقشۀ  توزیع  جغرافیایی نفوس  در قارۀ  امریکا دقت کنیدکه تراکم نفوس  در امریکا را نشان 

مي دهد.

امروزه بخش زیادی از نفوس قارۀ امریکا را مهاجرین دو قاره یعني اروپا و افریقا که در شهر هاي 
بزرگ  مسکن گزین شدند در بر مي گیرد.

پرنفوس ترین مناطق این قاره، امریکاي شمالي و مرکزي بوده 
که در سال 2000م. بیش از480 میلیون نفر 
نفوس داشت و در امریکا جنوبي به  بیش از 
346 میلیون نفر سکونت داشت. در مجموع 

نفوس قاره امریکا 827 میلیون نفر بود.
و  امریکای شمالي  در  پرجمیعت ترین شهر 
مرکزي بندر نیویارک است که در سال2005م 
به 5 ، 18 میلیون نفر می رسید و در امریکاي 
جنوبي شهر بوئنوس آیرس پایتخت ارجنتاین 

تصویری از نیویارک ACKU
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درموردنفوسومذهبامریكاچهمیدانید؟

نفر  میلیون    13 ، به 3  نفوس آن  به   شمار می رود  که در سال 2005 م  پرنفوس  از شهرهای 
نفوس شهر  امریکاي جنوبي است و همچنین  پرنفوس ترین شهرهای  از  این شهر  می رسید. 
ساو پائولو در برازیل در سال 2005 م به  3 ، 18 میلیون نفر می رسید. باید یادآور شد که رشد 

نفوس در امریکاي التین بیش تر از امریکاي شمالي است.
بقیه   پیروان مذهب پروتستانت مي باشند و  از  اکثراً  امریکاي شمالي بجز مکسیکو  مردم 
مردم قارۀ امریکا پیرو مذهب کاتولیک اند که میراثي از اروپاي جنوبي یا مدیترانه یي است.  
نیز نظیر  پیروان مذهب کاتولیک در امریکاي التین سکونت  دارند و پیروان  سایر ادیان  

اسالم و یهودیت  در قارۀ امریکا  مسکون اند.

فعالیتداخلصنف
با توجه به نقشۀ توزیع جغرافیای نفوس در امریکا، شهرهاي پرجمعیت این قاره را در 

نقشۀ سفید مشخص کنید.

سوالها
1- در کدام شهر امریکا سیاه پوستان بیشتر زنده گي می کنند؟

2- رشد نفوس در امریکاي شمالي بیشتر است؛ یا در امریکاي جنوبي و مرکزي؟
3- مذهب پروتستانت بیشتر در کدام بخش های این قاره رایج است؟ نام ببرید.

   تصویری از سائو پائولو 

؟
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درموردجغرافیایاقتصادیامریكاچهمیدانید؟
درس  بیست و نهم

 

چه عواملي موجب پیشرفت اقتصادي امریکای شمالي شده است؟

امریكایشمالی
به دالیل  امریکا و کانادا(  متحده  )ایاالت  امریکاي شمالي  در شرایط حاضر دو کشور 

مختلف از پیشرفته ترین ممالک جهان به شمار مي روند به طور مثال:
وسیع،   زمین هاي  سرشارطبیعي،  منابع  فراوان،  زمیني  زیر  معادن  داراي  شمالي  امریکاي   -

دریاهاي پر آب و تنوع آب و هوا می باشد.
- پس از کشف براعظم امریکا، اروپاییان به این قاره مهاجرت کردند، آنها سرمایه هاي خود 
را با خود آورده بودند. این مهاجرین مهارت ها و استعداد هاي خود را به کار انداختند و در 

مدت چند قرن تمدن جدیدي را به وجود آوردند.
- عوامل دیگري نیز در توسعۀ اقتصادي امریکاي شمالي تأثیر داشته اند، مثاًل در جنگ جهاني 
دوم صنایع کشورهاي اروپایي اغلب ویران شد، ولي ایاالت متحدۀ امریکا به دلیل دور بودن 

از منطقۀ جنگ آسیب ندید و توانست از رقیبان خود پیشي گیرد.
اقتصاد  است  توانسته  سایر  کشورها  دانشمندان  و  متخصصین  جذب  با  شمالي  امریکاي   -

خلج مکسیکو ACKU
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درموردجغرافیایاقتصادیامریكاچهمیدانید؟

پیشرفته یي داشته باشد.
زراعتومالداري 

امریکای شمالي منابع سرشار طبیعي وسیع دارد که این امر باعث پیشرفت زراعت ومالداري 
در این منطقه شده است. در زمین هاي حاصل خیز، گندم وجواري به پیمانۀ زیاد زرع مي شود.

تنباکو

نقشۀ اقتصادی  امریکای شمالی

جوار نف  استخراج 
از عمق دریا

خلج مکسیکو

ACKU
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فعالیت هاي زراعتي با استفاده از روش هاي علمي  به نحو احسن انجام مي گیرد. مالداري 
در نقاط مختلف امریکا از جمله کانادا و ایاالت متحده امریکا از اهمیت ویژۀ برخوردار است. 

پرورش گله هاي عظیم گاو، گوسفند و بز و تربیت اسپ در این کشورها صورت مي گیرد.

معادنوصنایع
چاه های نفت، معادن زغال سنگ و آهن در سراسر قارۀ امریکا یافت می شوند. همچنین 

طال، نقره ، مس، نیکل)Nickel( و بسیاري فلزات دیگر از معادن مهم این قاره می باشد.
مانند:  بزرگ  شهرهاي  در  بیشتر  امریکا  متحدۀ  ایاالت  صنعتي  تولیدات  کارخانجات 

نیویارک و مناطق اطراف جهیل هاي پنج گانه امریکا قرار دارند.

 

تصویری از صنایع

ACKU



90

ذوب فلزات، صنایع سنگین، تهیه فوالد، ماشین های زراعتی، راه سازی، تولیدات اسلحه، 
موترسازی، کشتی سازی، ساخت طیارات و باالخره صنایع کیمیاوی، صنایع تصفیه نفت و ... 

از صنایع مهم و قابل ذکر امریکای شمالی به حساب می آیند.

فعالیتداخلصنف
شاگردان به گروپ ها تقسیم شوند و هر گروپ با توجه به جدول زیر عوامل طبیعي و 
بشري راکه موجب پیشرفت هاي کشورهاي امریکاي شمالي شده است در دو ستون 

داده شده واضح سازند.

 
سوالها

1- چند محصول مهم زراعتي امریکاي شمالي را نام ببرید.
2-مهمترین صنایع ایاالت متحده امریکا را چه چیز تشکیل مي دهد؟ بیان دارید.

3-معادن مهم امریکاي شمالي را نام ببرید.
4-در مورد صنایع امریکای شمالی، معلومات دهید.

فعالیتخارجصنف
با استفاده از نقشۀ سفید وبدون نوشته، شهرهاي صنعتي امریکاي شمالي را در جاهاي 

آن مشخص کنید و در ساعت درسی آینده جغرافیه در صنف ارائه کنید.

عواملبشري عواملطبیعي

دور بودن از منطقۀ جنگ
.........................................
.........................................
.........................................

زمین های وسیع حاصل خیز
.........................................
.........................................
.........................................

؟
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امریكایالتین
درس  سی ام

مزرعه از امریکایی التین

- اقتصاد امریکای التین از کدام منابع بدست می آید؟

متحده  ایاالت  کشور  دو  مانند  التین  امریکاي  کشور هاي 
آنها  اقتصاد  بیشتر  بلکه  نیستند.  پیشرفته  وکانادا  امریکا 

زراعت
به  زراعت  زمینه  در  بیستم  قرن  اوایل  از  تحوالتي که  با 
اقتصاد  در  مهمي  مقام  توانست  التین  امریکای  آمد  وجود 
از  امروز  طوري که  کند،  کسب  خود  براي  دنیا  زراعتي 
عمده ترین  محصوالت کشورهاي  امریکاي جنوبيمي توان 
عالوه  برد.  نام  رابر  و  قهوه،کیله  نیشکر،کاکائو،  پنبه،  از 
از  بعضي  در  نیز  وجواري  گندم  مخصوصاً  غالت  اینها  بر 

کشورهاي این منطقه به میزان  فراوان کشت می شوند.

تصویر کشت ککاو ACKU
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امریكایالتین

برازیل  و  مي رود  به شمار  گندم وجواري  تولید  مهم  مراکز  از  ارجنتاین  چنانچه کشور 
مهم ترین صادرکنندۀ قهوه دنیا است و همچنین  رابر خام جنگل هاي آمازون از منابع مهم و 
ثروت این قاره به حساب می آیند.کشت کیله، قهوه،کاکائو، نیشکر، انواع مرکبات و آناناس 
 در جزایر کارابین وکشورهاي امریکاي مرکزي و باالخره محصوالت رابر، لبلبو، قند، کتان و

بهره برداري از جنگالت در نقاط جنگلي در سراسر این قاره قابل توجه است.
مالداري

از اهمیت خاص  برازیل وارجنتاین  از جمله  امریکای جنوبی  نقاط مختلف  مالداري در 
و  گله داري  سرسبز   و  وسیع  دشت هاي  وجود  سبب  به  کشورها  این  در  است.  خوردار  بر 
مالداري مخصوصاً پرورش گاو رواج بیش تری دارد. چنانچه در سال هاي اخیر وسایل مجهز 
براي نگهداري و کنسرو گوشت تهیه گردیده که این امر باعث رشد بیشتر مالداری گردیده 

مال داریاست.

ACKU
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معادنوصنایع
امریکای جنوبي از نظر منابع قاره یی ثروتمند است. در این قارۀ معادن نفت، طال،  مس، 

نقره و آهن وجود دارد، این منطقه از لحاظ  داشتن منابع نفتي  نیز مورد توجه است.
یکي از عواملی که پرتگالي ها و هسپانیوي ها را براي اشغال این قاره جلب کرد، فلزات 
قیمتي مانند: طال و نقره بود که بیش تر معادن نقره در مکسیکو و بوکسیت در جامیکا )که 
براي تولید المونیم به کار مي رود( مي باشند. صنعت نفت و انواع معادن، ذوب فلزات و معادن 
مهم مس در چیلي نیز قابل ذکر است. در امریکای جنوبي توسعه صنایع مراحل اولیه را طي 

مي کند.
                

تصفیۀ نفت  

ACKU
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؟

                                 فعالیتداخلصنف
امریکاي  و  شمالي  امریکاي  اقتصاد  هرگروپ  شوند،  تقسیم  گروپ ها  به  شاگردان 
جنوبي را از نظر زراعت، مالداري، معادن وصنایع مقایسه کنند و نتیجه را به هم صنفان 

ارائه کنند.
سوالها

1- اقتصاد امریکاي جنوبي بیشتر متکي  بر چه است؟
2- مهم ترین محصوالت صادراتي امریکاي جنوبي کدام ها اند؟

3- دالیل توسعه گله داري و مالداري در کشور هاي امریکای التین را بنویسید.
4- مهم ترین معادن امریکاي جنوبي را نام ببرید.

فعالیتخارجصنف
و  پرتگالي ها  مهاجرت  مورد  در  مطلبي  دیگر  منابع  ویا  مکتب  کتابخانۀ  به  مراجعه  با 
هسپانیوي ها به امریکاي التین در چند سطر بنویسید و در ساعت آیندۀ درسی جغرافیه 

در صنف ارائه کنید.

تصویری از کار خانجات

ACKU
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درس سی ویکم

به نظر شما اهمیت راه های مواصالتي امریکاي شمالي در چیست ؟

جغرافیای مواصالتی عبارت از مطالعۀ ارتباطات بین محالت، شهر ها و بندرگاه های مهم 
تجارتی می باشد، که در این مسیر امتعۀ تجارتی)واردات، صادرات( و حمل و نقل افراد و 

اشخاص صورت می گیردکه انواع مختلف دارد. 
راه های مواصالتی امریکا را می توان تحت دو عنوان جداگانه مطالعه کنیم:

امریكاییشمالی:
الف:مواصالتزمینی

امریکاي شمالي داراي شبکه هاي متراکم، شاهراه ها و راه هاي آهن  است، که همه شهرها، 
مراکزاستخراج معادن، مراکز صنعتي، مصرفي و بنادر کشورها را با هم مر تبط ساخته است، 
کشورهاي  با  هم  و  خود  بین  شمالي  امریکاي  کشورهاي  شاهراه هاي  و  آهن  خطوط  یعني 
ساحلي بحرالکاهل امریکاي مرکزي وصل گردیده، که با استفاده از آن مي توان به این همه 

کشورها سفرها و روابط تجارتي قایم کرد.

راجعبهجغرافیایمواصالتيامریكاچهمیدانید؟

شاهراه های مهم امریکای شمالی
شهرپانامه

ACKU
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ب:مواصالتآبي
موقعیت مناسب جغرافیایي امریکاي شمالي در  بین بحر اتالنتیک و بحرالکاهل و  بریده گی  هاي 
مناسب ساحلي باعث آن شده تا تأسیسات و بندرگاه ها،  تجارت و  صنعت کشتي راني  دراین 
مناطق ارتقا  یابد و به بیش از صد کشور سا حلي جهان از طریق آن تجارت کنند. همچنین 
با استفاده از راه های آبي و دریایي نیز می توان در داخل کشور و از طریق آن به راه های بین 

المللي راه یافت.

ج:مواصالتهوایي
فاصله هاي  براي  معموالً  ترانسپورت  این 
دور غرض انتقال مسافرین و اموال که وزن آن 
کم و ارزش آن بیشتر باشد، مورد استفاده قرار 

مي گیرد.
ترانسپورت       هوایي  کمپنی هاي  بزرگترین   
تعداد  داشتن  با  وکانادا  امریکا  متحده  ایاالت 
در  خود  بزرگ  و  خورد  طیارات  از  زیادي 

داخل و خارج کشور در عرصه ترانسپورتی فعالیت دارند.

شاهراه

تصویر میدان هوایي
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حملونقلتوسطپایپلین
توسط حمل و نقل بیش تر مایعات بدون ضایعات با سرعت زیاد به مراکز مصرفي انتقال 
مي گردد. این حمل و نقل بیشتر در کشورهاي امریکاي شمالي انکشاف کرده و براي انتقال 

نفت،گاز و آب استفاده می شود.

لوله های گاز
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 پایپ لین تکزاس-نیویارک طوالني ترین ومهم ترین پایپ لین گاز ایاالت متحده امریکا 
می باشد. در کانادا نیز از ایالت البرتا )در غرب کانادا( و نواحي مجاور آن نفت و گاز توسط 

پایپ لین ها به نواحي مستهلک آن انتقال می یابد.

فعالیتداخلصنف
شاگردان در گروپ های دو نفري پهلوي هم تنظیم شوند و با استفاده از نقشۀ داده 
شده با هم مشوره کنند، که شهر صنعتي و تجارتي شیکاگو)در ساحل جنوب غرب 
جهیل میشیگان( ایاالت متحده امریکا توسط خطوط آهن و شاهراه ها به کدام بنادر 
و کشورهاي هم جوار وصل گردیده است؟ نتیجه کار خویش را  به هم صنفان خود 

ارائه کنند. 
سوالها

1- جغرافیه مواصالتی را تعریف کنید.
2- خطوط آهن ایاالت متحده امریکا به خطوط آهن کدام کشور وصل می گردد؟

3- موقعیت  جغرافیایي  امریکاي  شمالي در بین سه  بحر سبب  توسعه کدام  نوع  ترانسپورت 
گردیده  است؟

4- کدام دریاهاي بزرگ امریکاي شمالي قابل کشتي راني است؟
5- از ترانسپورت هوایي بیش تر در کدام موارد استفاده صورت مي گیرد؟

6- اهمیت ترانسپورت پایپ لین را توضیح کنید.

فعالیتخارجصنف
با استفاده از نقشۀ داده شده اگر بخواهیم از ایالت االسکا توسط شاهراه به کشور پانامه 

سفر کنیم از کدام کشورها عبور می کنیم. معلومات خود را در این مورد بنویسید.

ACKU؟
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درس سی ودوم
امریكايجنوبی

چرا در قاره امریکاي جنوبي مواصالت زمیني رشد و انکشاف خوب نکرده است؟

- عوامل طبیعي در این قاره مانع بزرگ براي توسعه راه های ارتباطي می باشد.
سلسله کوه هاي اندیز از یک طرف و جنگالت وسیع آمازون از طرف دیگر توسعه راه های 

ترانسپورتي را براي کشورهاي ذینفع کمتر ممکن ساخته است.
کشورهاي امریکاي جنوبي از نگاه راه هاي خشکه فقیر می باشد.

مواصالتزمیني
خطوط آهن در امریکای        جنوبي بیشتر در 
زیل  برا  قهوه خیز  منطقۀ  نفوس،  پُر  ناحیۀ  دو 
حاصل خیز  منطقۀ  و  ریودوژنیرو  اطراف  در 
متمرکز  آیرس  بوئنس  اطراف  در  پامپاس 

گردیده است.

تصویر راه  زمیني

شاهراه های مهم امریکای جنوبی
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خطوط مهم آهن امریکاي جنوبي  قرار ذیل است:
1- راه آهن سرتاسري کشور ارجنتاین به کشور چیلي 

2- خط آهن کشور ارجنتاین به بولیویا
3- راه آهن ساحل شرقي از کشور ارجنتاین به کشور برازیل  

4- راه آهن کشور بولیوي به کشور چیلي
شاهراه یی به نام �پان امریکن� که بسیاري پایتخت های 
امریکاي جنوبي  را به هم وصل میکند یکي از مهمترین 

شاهراه های امریکاي جنوبي محسوب می شود.

مواصالتآبي
آبي  های  راه  نگاه  از  جنوبي  امریکاي  کشورهاي 
غني می باشند، زیرا بسیاري از دریاها به فاصله  هاي خیلي 

زیاد قابل کشتي راني اند. مثاًل  دریاي امازون به طول 4000 کیلومتر قابل کشتي راني است. 
سبب  امر   این  اتالنتیک،  و  بحرالکاهل  بین  در  جنوبي  امریکاي  واقع شدن  دیگر  از طرف 
وصل  بحرالکاهل  به  را  بحراتالنتیک  که  پانامه  کانال  است.  شده  آبي  مواصالت   توسعۀ 

مي کند، طول آن 82کیلومتر می باشد و داراي اهمیت خاص اقتصادي واستراتیژیکي است.

سرک وخط آهن

ACKUتصویر  بندري  در امریکاي جنوبي
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مواصالتهوایی
با توجه به محدودیت توسعه راه های زمیني در اکثر کشورهاي امریکاي جنوبي بیش تر به 
راه هاي هوایي توجه کرده اند. بر عالوه بر خطوط بین المللي هوایي که مورد استفاده قرار 
مي گیرد، قسمت عمدۀ ارتباطات داخلي مخصوصاً برازیل و ارجنتاین که وسعت خاک آن ها 

خیلي زیاد است، از راه هوا تأمین می شود.

فعالیتداخلصنف
مشکالت  به  راجع  وهرگروپ  شوند  تنظیم  نفري  پنج  گروپ های  در  شاگردان 
ترانسپورت زمیني قاره  امریکای جنوبي باهم بحث کنند و نتیجه کار خویش  را  به 

هم صنفان ارائه کنند.
سوالها

1- عوامل طبیعي که مانع توسعه راه های زمیني امریکاي جنوبي شده است بگویید.
2- خطوط آهن امریکاي جنوبي بیش تر در کدام مناطق متمرکز گردیده است؟

انکشاف  به ترانسپورت زمیني نسبتاً  3- چرا ترانسپورت آبي امریکای جنوبی نسبت 
یافته است؟

4- علل انکشاف بیش تر ترانسپورت هوایي در امریکاي جنوبي چیست؟

فعالیتخارجصنف
نقشۀ ترانسپورتي  امریکاي جنوبي را  به طور دقیق مطالعه کنید و بگویید،  اگر بخواهیم 
از بوئنوس آیرس پایتخت کشور ارجنتاین  به شهر سانتیاگو پایتخت کشور چیلي مسافرت 

کنیم از کدام خطوط مواصالتي استفاده کرده می توانیم.

تصویر از میدان هوایي
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خالصةفصلامریكا

*- قارۀ امریکا تنها قاره یی است که از قطب شمال تا قطب جنوب امتداد دارد.

*- قارۀ امریکا در سال 1492م توسط کرستف کولمب کشف گردیده؛ شخص دیگر که  به  
این قاره سفر  کرده  امریکو وسپوچي  بود که  نام  این  قاره )امریکا(  نیز  از نام  این شخص 

گرفته شده  است.

*- کوه هاي قارۀ امریکا به دو قسمت چون کوه هاي کم ارتفاع  قدیمي مانند اپاالش وکوه هاي 
جوان و مرتفع مانند راکي و اندیز تقسیم شده است.

*- بزرگترین دریاي قاره امریکاي شمالي میسي سي پي است که به خلیج مکسیکو مي ریزد و 
قابل کشتي راني نیز می باشد.

*- دریاي آمازون یکي از پر آب ترین دریاهاي جهان است که در امریکاي جنوبي جریان 
دارد و قابل کشتي راني نیز می باشد.

هورن،  مشیگان،  سوپریر،  شامل  پنج گانه  جهیل  شمالي  امریکاي  جهیل هاي  بزرگترین   -*
مرتفع ترین جهیل جهان تي تي کاکا در  آنها شیرین می باشد و  وانتاریو است که آب  ایري 

امریکاي جنوبي واقع شده است.

*- با توجه به موقعیت جغرافیایي بر اعظم امریکا  این قاره داراي انواع اقلیم ها و نباتات متنوع 
است.

*-ساکنان اصلي این قاره را سرخ پوستان تشکیل مي دهند و منشاء سفید پوستان امریکا را 
مهاجرین سفید پوست اروپایي تشکیل مي دهند.

*- پر نفوس ترین شهر در امریکاي شمالي نیویارک و در امریکاي جنوبي بوئنوس آیرس 
است.

*- بحیره های امریکا داراي اهمیت اقتصادي و استراتیژیکي می باشند. 

*- کانال  پانامه متراکم ترین  راه  آبي  می باشد که  بحرالکاهل و اتالنتیک  را  به هم  وصل 
می کند.

*- موقعیت مناسب این قاره در بین دو بحر بزرگ جهان )اتالنتیک و الکاهل( سبب ایجاد 
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خلیج های متعدد مي گردد، که وسیع ترین آن ها خلیج مکسیکو است.
مستقل  کشور   35 جمله  آن  از  که  است  موجود  سیاسي  واحد   51 امریکا  اعظم  بر  در   -*

مي باشد.

*- براعظم امریکا داراي دو فرهنگ انگلوساکسون در امریکاي شمالي و التین در امریکاي 
جنوبي می باشد.

*- یکی از عواملي که باعث توسعۀ اقتصاد امریکاي شمالي گردیده دوري از ساحۀ جنگ 
جهاني دوم بود.که صنایع اغلب کشورهاي اروپایي ویران شده بود اما ایاالت متحده امریکا 

یگانه تأمین کنندۀ آن در جهان بود.

*- نظر به موقعیت جغرافیایی براعظم امریکا که در بین دو اقیانوس  اتالنتیک و بحرالکاهل 
قرار دارد، ترانسپورت آبي  بیشتر انکشاف کرده و همچنین براي انتقال مسافرین و اموالي که 

حجم آن کم و ارزش آن بیشتر باشد از ترانسپورت هوایي استفاده می شود. 

موقیعت نفوسدر
سال2006

مساحتبه
كیلومترمربع پایتخت اسمكشور شماره

امریکایی جنوبی 38971000 2780092 بوئنوس آیرس ارجنتاین 1
امریکایی مرکزی 78200 442 سنت جونز آنتی گوا  باربودا 2
امریکایی جنوبی 3266000 176215 مونته ویدئو یوروگوای 3
امریکایی جنوبی 13419000 272045 کیتو اکوادور 4
امریکایی مرکزی 6991000 21041 سان سالوادور السواردور 5
امریکایی شمالی 299330000 9363364 واشنگتن دی سی ایاالت متحدۀ امریکا 6
امریکایی مرکزی 270000 430 بریج تاوان باربیدوس 7
امریکایی مرکزی 327000 13939 ناسائو بهاما 8
امریکایی مرکزی 301000 22965 بلموپان بلیز 9
امریکایی جنوبی 935400 1098581 الپاز وسوکر بولیوی 10
امریکایی جنوبی 5993000 406752 اسون سیون پاراگوای 11
امریکایی مرکزی 3191000 75517 پانامه ستی پانامه 12

جدولشمارهچهارمخصوصیاتجغرافیاییكشورهایامریكایی
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موقیعت نفوسدر
سال2006

مساحتبه
كیلومترمربع پایتخت اسمكشور شماره

امریکایی جنوبی 27544305 1285216 لیما پیرو 13
امریکایی جنوبی 1301000 5128 پرت آو اسپاین ترینیدادوباگو 14
امریکایی مرکزی 2667000 10991 کینگستون جمیکا 15
امریکایی مرکزی 69500 751 روسو دومنیکا 16
امریکایی مرکزی 9021000 48671 سانتودومینگو دومینکن 17
امریکایی مرکزی 49100 261 باستر سنت کیتس ورنویس 18
امریکایی مرکزی 165000 617 کاسترس سنت لوسیا 19

امریکایی مرکزی 96800 389 کنکزتاون  سنت وین سنت
وگرنادین 20

امریکایی جنوبی 502000 163265 پاراماریبو سورینام 21
امریکایی جنوبی 16436000 756626 سانتیاگو چیلی 22
امریکایی مرکزی 4274000 51100 سان جوزه کاستاریکا 23
امریکایی شمالی 32547000 9970610 اوتاوا کانادا 24
43593000 امریکایی جنوبی 1141748 بوگوتا کلمبیا 25
امریکایی مرکزی 11294000 110861 هاوانا کیوبا 26
امریکایی مرکزی 107000 344 سنت جورجز گرینادا 27
امریکایی مرکزی 13019000 108889 گواتیماالستی گواتیماال 28
امریکایی جنوبی 756000 214969 جورج تاون گویان 26
امریکایی مرکزی 104038000 1958201 مکسیکو ستی مکسیکو 30
امریکایی مرکزی 5233000 130700 ماناگوا نیکاراگوا 31
امریکایی جنوبی 27216000 912050 کاراکاس ونیزویال 32
امریکایی مرکزی 8808000 27750 پورتوپرنس هایتی 33
امریکایی مرکزی 7327000 112492 تیگوسیگالپا هندوراس 34
امریکایی جنوبی 186771000 8547404 برازیلیا برازیل 35
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آبنا: مسیر طبیعی و باریک آب است که دو آب بزرگ )بحیره ـ اقیانوس( را متصل می سازد مانند: 
آبنای جبل الطارق.

بخشی از آب بحیره یا اقیانوس که در اثر جریان باد به حرکت در می آید و به سوی ساحل  امواج: 
پیش می آید، باالترین قسمت آن را اوج و پایین ترین قسمت آن را نشیب می گویند.

آتشفشان: منفذی در قشر زمین که ناشی از مواد مذاب مگما Magma است که راه خود را با فشار 
زیاد به طرف سطح زمین باز می کند، و مواد ذوب شده الوا Lava از آن خارج می شود.

آبشار: ریختن آب دریا از بلندی به پایین را گویند که در مسیر دریاها تشکیل می شوند مانند آبشار 
انجیل در کشور ونزویال.

اقلیمقطبی: به نوعی اقلیم گفته می شود که دارای آب و هوای فوق العاده سرد و یخ بندان باشد. 
این نوع اقلیم مخصوص منطقۀ قطب شمال و جنوب است.

اورشیا: از دو کلمه اروپا و آسیا گرفته شده و هر دو قارۀ مذکور به عنوان یک نام قاره اورشیا یاد 
می شوند، زیرا این دو قاره باهم پیوسته اند.

آبوهوایكوهستانی: این آب و هوا مخصوص مناطق کوهستانی است ارتفاع عامل تعیین کننده را 
در این نوع آب و هوا دارد. در آنجا هوا سرد و معموالً در زمستان باران و برف زیاد می بارد.

اتازونی: فرانسوی ها کشور ایاالت متحدۀ امریکا را به این نام مسما ساخته اند.
سرزمین های  و  کشورها  در  قوی  دولت های  مداخله  و  نفوذ  اعمال  امروزه  اصطالح  در  استعمار:

دولت های ضعیف است به بهانه آبادی آن ها.
بندربحری: شهری در کنار بحر است که کشتی ها در آن جا لنگر می اندازند و در آنجا حمل و 

نقل کاالهای تجارتی صورت می گیرد.
تكتونیک:کلیه نیروهای درون زمین را گویند که منجر به پدید آمدن پدیده های مانند آتش فشان، 

زلزله و ... در قشر زمین می شود.
تمدن: شهر نشین شدن، به رسم و رواج شهری عادت کردن و آماده ساختن اسباب ترقی و آسایش خود را گویند.

تندرا:کلمه روسی است که به مناطق بدون درخت شمال روسیه گفته می شود که زمستان آنجا سرد 
و طوالنی است و تابستان آنجا بسیار کوتاه و دارای حرارت کمتر از ده درجه می باشد در همین مدت 

کوتاه یخ های روی زمین آب شده و نباتات مانند خزه و گلسنگ رشد می کنند.
تروپیک: )آب و هوای استوایی( آب و هوایی که در حد فاصل عرض البلد جغرافیایی پنج درجۀ 
شمالی و ده درجۀ جنوبی )به سبب موجودیت اقیانوس ها( خط استوا مسلط است. از خصوصیات آن 
گرمای زیاد و یک نواخت در طول سال، عدم وجود فصول مشخص و باران فراوان می باشد. آفتاب 
در طول سال در این منطقه عمود و یا نزدیک به عمود می تابد. وجود رطوبت دایمی و جنگل های 

انبوه از خصوصیات این نوع آب و هوا است.
سیاح: از نظر تاریخی به اشراف زاده گان فرانسوی که برای تحصیل و کسب تجربیات زنده گی به سفر 
اند. اصطالح توریست از قرن 19 میالدی معمول شد بعدها در فرانسه این  می رفتند توریست می گفته 
اصطالح را برای کسانی بکار بردند که به سرگرمی و گذراندن اوقات فراغت در فرانسه سفر می کردند 

به اینگونه سفرها بعداً اصطالح، سیاحت جهانگردی یا توریزم را اختصاص داده اند.

اصطالحاتجغرافیایی
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پامپاس: علفزارهای بلند و فراوان یا جلگه های علفی امریکای جنوبی را گویند که در عرض های 
برازیل  جنوب  از  و  شده  کشیده  اطلس  اقیانوس  تا  اندیز  کوه های  از  قاره  این  جغرافیایی  متوسط 
زیر کشت گندم،  علفزارها  ازین  امروز قسمت های وسعیی  دارند.  ادامه  ارجنتاین  و  اوروگوای  تا 
جواری و برنج و کتان قرار دارد و مالداری در آنجا توسعۀ بسیار یافته است. اصطالح پامپاس برای 

سایر جلگه های امریکای جنوبی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
جهیل: آب های وسیع ایستادۀ که توسط خشکه بشکل طبیعی اش احاطه شده باشد. یعنی چهارطرف 

آن خشکه باشد.
جزیرهنمایاشبهجزیره: بخشی از خشکه که در آب پیشرفته وسه طرف آن توسط آب احاطه شده باشد.

جزیره: یک قطعه خشکه که در میان آب اقیانوس، بحیره، جهیل یا دریا قرار داشته باشد.
جریانبحری: حرکت عریض آب سطح بحر است، که به دوبخش عمدۀ جریان آب گرم و سرد 
تقسیم می شود. استعمال اصطالح آب گرم و سرد برای یک جریان حرارت آن نسبت به اطراف 
شان می باشد. مانند جریان آب گرم گلف ستریم و کوروشیو و جریان آب سرد البرادور، هامبولت 

)پیرو( و جریان بنگوئال.
جمهوری: نظامی که در آن رئیس دولت از طرف مردم برای مدتی معین انتخاب می شود.

حوضهدریا: منطقۀ که دریای اصلی با تمام معاونین آن در آنجا جریان دارد.
خلیج: عبارت از پیشرفتگی وسیع و عمیق آب در خشکه است که سه طرف آن به خشکه و یک 

طرف آن به آب محدود شده باشد.
دوراناولجیولوجیكی: این دوره از 275 الی 230 میلیون سال قبل ادامه یافته است که در آن 

کوهای بزرگ اروپا و آسیا و سلسله اپاالش در امریکایی شمالی تشکیل شده است.
دریا:جریان آب که به صورت طبیعی در قسمتی از سال یا تمام سال در یک مسیر روان باشد دریا 
گفته می شود. دریاها معموالً به طرف بحیره ها، جهیل ها، با تالق ها یا به دریاهای دیگر جریان دارد، 

این مسیری که دریاها در آن جریان دارد بستر دریا نامیده می شود.
لرزۀ سریع و محسوس آنی قشر زمین است که بر اثر آزاد شدن انرژی های تمرکز یافته و  زلزله: 
فعالیت های شدید مگما یا سایر عوامل در طبقات زیر زمین به وجود می آید که ممکن است باعث 

تغییرات زیادی در سطح زمین و بروز خسارات جانی و مالی فراوان شود.
سرحد مشترک بین خشکه با سطح آب دریا یا حد فاصل بین آب وخشکه می باشد. ساحل: 

سرچشمه: جایی که دریا از آنجا آغاز می شود.
سبتروپیک: آب و هوایی که در تابستان خشک و در زمستان مرطوب و معتدل باشد.

جمعی از احجار و سنگ ها را می گویند که متشکل از یک یا چند نوع منرال   باشد. صخره: 
عرضالبلد:دوایر موازی با خط استوا بوده که استقامت شرقی و غربی دارد و به دوایر طول البلد 

عمود می باشد. بزرگترین دایرۀ آن خط استوا و کوچکترین آن دایرۀ 90 درجه می باشد.
غربالهند: این اصطالح اولین بار به جزایری اطالق شد که در بین بحیرۀ کارابین قرار دارد این جزایر 

شامل انتیل بزرگ )کیوبا، بهاما، دومنکین، هایتی( و انتیل کوچک )ترینیداد و توباگو( هستند.
افزایش ناگهانی آب یا سیالبی شدن یک دریا را گویند که بر اثر بارنده گی زیاد یا آب  طغیان: 

شدن سریع برفها ایجاد می شود.

ACKU



107

طولالبلد: خطوطی که بین قطب شمال و جنوب امتداد دارد و باالی عرض البلد ها عمود می باشد.
تشکیل  مختار  خود  ایالت های  از  یی  اتحادیه  صورت  به  که  حکومت هایی  خصوصیات  فدرال: 

شده، در امور سیاسی و نظامی تابع حکومت مرکزی می باشد.
فرمانروایعام: باالترین مقام اداری دریک ایالت یا کشور می باشد که در کشورهای مشترک 

المنافع انگلستان بیشتر جنبه تشریفاتی دارد.
قله: بلندترین نقطۀ کوه را قله گویند، به طور مثال قله شاه فوالدی در کوه بابا.

قاره: به خشکی های بسیار بزرگ و وسیع در میان آب بحیره ها، اقیانوس ها و کوه ها قاره می گویند 
مانند آسیا، اروپا، افریقا، امریکا، استرالیا و اقیانوسیه و انترکتیکا.

كوههایجوان:کوه هایی که در دورۀ سوم جیولوجیکی به وجود آمده این کوه ها مرتفع، دندانه 
در  هندوکش  کوه های  مانند   . می باشد  عمیق  دره های  و  دار  تیغه  قله های  دارای  پرنشیب،  و  دارد 

افغانستان، راکی و اندیز در قارۀ امریکا و سلسلۀ آلپ در اروپا.
كانال: کندن خشکه به منظور ارتباط دو بحر، بحیره ویا دریا ها توسط انسان برای سهولت حمل و نقل.

كوههایپیر:کوه هایی که در دوران پالیوزویک به وجو د آمده اند این  کوه ها کم ارتفاع، گنبد 
شکل و کم نشیب با دره های باز و کم عمق مانند کوه اپاالش می باشند.

گلفستریم: جریان آب های گرمی که از خلیج مکسیکو عبور کرده تا سواحل کانادا پیشرفته سپس به 
طرف اروپا متمایل شده و باعث گرم شدن آب سواحل شمال غربی براعظم اروپا می گردد.

عامل  مهمترین  و  اند  متحد  باهم  نحوی  به  که  است  کشورهایی  خصوصیات  المنافع:  مشترك
وحدت بین آنها عامل اقتصادی است؛ مانند جامعۀ کشورهای مشترک المنافع.

مدوجزر: باال آمدن و پائین آمدن منظم ویا مسلسل و دوره یی آب اقیانوس ها، بحیره ها، خلیج ها و 
جهیل ها به علت نیروهای جاذبه ماه و آفتاب است که در هر 24 ساعت دوبار تکرار می شود.

منطقةاستراتیژیک:عبارت از منطقۀ است که از نظر سیاسی، نظامی و اقتصادی دارای اهمیت می باشد.
1 66 درجه شمالی و جنوبی 

2
1 23 درجه الی  

2
منطقةمعتدله:به منطقۀ که بین عرض البلدهای 

موقعیت دارد، گفته می شود و چهار فصل سال یکی از خصوصیات مهم آن است.
مصب: جایی که آب دریا بحیره، جهیل، بحر و یا دریای بزرگ به آن می ریزد مصب می نامند.
رودخانه های کوچکی که آب آن ها از سمت راست یا چپ به دریای بزرگ می ریزد. معاون: 

مستعمره: سرزمین یا کشوری که دولت بیگانه آن را تصرف کرده باشد.
به سرزمین های یخ بسته می گویند. منجمد: 

منابعطبیعی: منابع اقتصادی که ایزد متعال برای استفاده انسان ها آماده ساخته است، مثل معادن، خاک 
به دو دسته عمده  منابع طبیعی  نیروی آب، حیوانات بحری وغیره. در حال حاضر  حاصل خیز، جنگل، 
مستهلک و تجدید شونده تقسیم می شود. منبع طبیعی تجدید شونده عبارت است از منابعی که در صورت 
استفاده، تجدید شده و مجدداًً قابل استفاده می باشند؛ مثل انرژی حاصل از باد و خورشید و منابع استهالکی 
که بر اثر استفاده غیر معقول قابل تجدید نبوده و از بین می روند مثل معادن زغال سنگ، نفت و گاز و....

وادی:عبارت از ساحه نسبتاً وسیع است بین دو کوه که دریا در آن جاری بوده و زمینه را برای 
حیات بشری، حیوانی و نباتی مساعد می سازد.

یخچال: کتله های عظیم و ضخیم یخ های دایمی می باشد.
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