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گرامی استفادۀ بهتر کنند و خوشه چین دانش و علم استادان گرامی خود باشند.
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     مبادی جغرافیه

مدل کرة زمین

در این فصل می خوانیم:
• مفاهیم و اصطالحات جغرافیایی: )تعریف علم جغرافیه و اهمیت 

خواندن آن(
• کرۀ زمین

• خط اس��توا، خط س��رطان، خط ج��دی، مناطق مداری��ن، مناطق 
معتدله، مناطق سرد و بارده.

• نیم کره های شمالی و جنوبی
• قطب شمال، قطب جنوب، دایرۀ قطب شمال، دایرۀ قطب جنوب و 

محور زمین
• عرض البلدها

• طول البلدها
• حرکت وضعی زمین و نتایج آن
• حرکت انتقالی زمین و نتایج آن

• خالصۀ فصل

اهداف فصلفصل اول
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از شاگردان انتظار می رود که با خواندن این فصل به اهداف مهارتی 
ذیل دست یابند:

• کرۀ  زمین را با خطوط طول البلد و عرض البلد ترسیم کرده بتوانند.
• وقت هر طول البلد را تعیین کرده بتوانند.

• اقلیم مناطق مختلفۀ کرۀ  زمین را از هم تفکیک کرده بتوانند.
• اهمیت حرکت وضعی زمین را بیان کنند.
• اهمیت حرکت انتقالی زمین را بیان کنند.

 

از شاگردان انتظار می رود که بعد از خواندن این فصل: 
- با علم جغرافیه و اهمیت خواندن آن آشنا شوند.

- مفاهیم، اصطالحات، ارزش ها و مهارت های این فصل را یاد بگیرند.
- رابطه  بین حرکت زمین به  دور خودش و پیدایش شب  و روز  را  درک  نمایند.

- رابطه بین حرکت زمین به دور آفتاب و پیدایش  چهار فصل را بدانند.
- بین وقت هر منطقۀ روی زمین و خطوط طول البلد ارتباط برقرار نمایند.

- با خطوط طول البلد و عرض البلد آشنا شوند.

اهداف فصل



3

مفاهیم و اصطالحات جغرافیایی
درس اول

آیا می دانید که علم جغرافیه راجع به کدام موضوعات بحث می کند؟  

تعریف علم جغرافیه
جغرافیه آیینۀ جهان نمای جهان است که در همه موارد زمین و کاینات به ما معلومات می دهد.

جوامع بشری برای رفع نیازمندی های خود کارهای زراعت و مالداری، استخراج معادن، کارهای 
صنعتی و غیره امور تولیدی مصروف اند که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از محیط طبیعی استفاده 
می نمایند. بالمقابل انواع شرایط محیطی نیز باالی طرز زنده گی و اقتصاد جوامع بشری تأثیر دارد؛ 
اقتصاد آن ها بر مالداری متکی بوده، خانه به دوش  مثاًل: مردمانی که در دشت ها زنده گی دارند، 
دارای            دارند  زنده گی  دریاها  درسواحل  مردمانی که  همچنان  دارند؛  زنده گی  کوچی  شکل  به  یا 
خانه های دایمی اند و اقتصاد آنها به زراعت، شکار ماهی و بعضاً به کشتی را نی متکی می باشند. با در 
نظر داشت مطالب فوق جغرافیه را چنین تعریف کرده می توانیم: جغرافیه علمیست که روابط متقابل 

انسان و محیط طبیعی را مورد مطالعه قرار می دهد.

منظرۀ از یک محیط طبیعی
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منظرۀ از یک محیط طبیعی

فواید علم جغرافیه
ما و شما در مورد قریه، شهر وکشوری که در آن سکونت داریم، معلومات داشته؛ اما در  
مورد سایر شهرها، ممالک، کرۀ ز مین، نظام شمسی، سیاره ها و سایر موضوعات معلومات نداریم. 

وقت و امکانات هم محدود است تا به هرجا سفر کنیم و در بارۀ آن ها معلومات حاصل کنیم.
علم جغرافیه و معلومات مستند آن ما را کمک می کند، بدون آن که به جایی برویم و یا 

 سفر نماییم، معلومات صحیح و موثق علمی را به   دست آوریم.

                     فعالیت داخل صنف 
هرگروهی از شاگردان در صنف به تصویر باال نگاه کنند که چه موضوعاتی را می بینند؛ سپس 

از هرگروه یک نفر نظریات گروه خود را در پیش  روی صنف به دیگران بیان کند.
               

                        سؤال ها 
1- جغرافیه را تعریف کنید.

2- جغرافیه چه کمکی به زنده گی ما می کند؟ 
3- در مورد یک منظرۀ جالب محل سکونت خود معلومات دهید.

منظرۀ طبیعی و بشری نورستان

؟
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آیا می دانید که زمین چگونه شکلی دارد؟   

زمین یکی از سیارات نظام شمس است که تقریباً شکل کروی را دارا می باشد.به اساس 
مطالعات دقیقی که صورت گرفته است قطب های زمین اندکی فرورفته گی داشته و در حصۀ 
استوا قدری برآمده گی دارد. به این اساس زمین شکل یک کرۀ مکمل را نداشته، بلکه آن 
 را به شکل کرۀ نامنظم تعریف می کنند؛ بنابر آن قطر استوایی)1( آن نسبت به قطر قطبی 21 

کیلومتر طویل تر می باشد.
کرۀ  زمین از لحاظ ساختمان دارای برجسته گی ها و فرورفته گی ها وصحراهای هموار و 
همچنین دارای دریاهای خروشان، جهیل ها، بحیره ها و ابحار می باشد. بلندترین ساحۀ زمین 
را قلۀ ایورست تشکیل می دهد که در کوه های همالیای براعظم آسیا در شمال هند موقعیت 
داشته و 8848  متر از سطح بحر بلندی دارد. عمیق ترین قسمت زمین در بحر الکاهل جنوِب 
شرق چین واقع است که 11022 متر از سطح بحر پایین افتاده است و به  نام گودال ماریانا یاد 

می شود.

تصویر زمین از ماهواره

درس دوم

1.قطر استوایی 12754کیلومتر و قطر قطبی 12733 کیلومتر است.

آیا زمین شکل کروی دارد؟
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 فعالیت داخل صنف 
شاگردان در گروه ها تقسیم شوند. 

هر گروپی از شاگردان کرۀ مجسمه زمین و یا نقشه را ببینند و در آن بلندترین نقطه 
زمین، عمیق ترین قسمت زمین را به شکل تقریبی پیدا کنند. سپس نماینده هرگروپ 

موضوعات را در پیش روی صنف به دیگران تشریح نماید.

؟ سوال ها 
1- آیا زمین کرۀ منظم است یا غیر منظم؟  

2-کدام قسمت های کرۀ زمین بر آمده گی و یا فرورفتگی دارد؟ 
3-  در جایی که زنده گی می کنید، بلندترین و عمیق ترین قسمت های آن چه نام دارد؟

4-  بلندترین نقطۀ جهان چقدر بلندی دارد و درکجا واقع است؟
5-  عمیق ترین قسمت جهان درکجا واقع است و چقدر عمق دارد؟

* 8848m

* - 11022m



7

 کدام خط فرضی کرۀ زمین را به دو حصۀ مساوی شمالی و جنوبی تقسیم می کند؟

خط استوا
دایرۀ  فرضی بزرگی است که کرۀ زمین را به دو حصۀ مساوی تقسیم می کند و به دایره های 
طول البلد و محور زمین عمود می باشد. حصۀ شمالی خط استوا را به  نام نیم کرۀ شمالی و حصۀ 

جنوبی آن  را نیم کرۀ جنوبی یاد  می کنند. 

خط سرطان
از اول حمل به بعد، شعاع آفتاب آهسته آهسته به استقامت عرض البلدهای شمالی عمود 
23 درجۀ شمالی عمود واقع می شود. از این  1

2 تابیده تا آن که در اول سرطان باالی عرض البلد
سبب این عرض البلد را به  نام دایرۀ سرطان یا )Tropic of Cancer( یاد می کنند در این 

وقت فصل تابستان نیم کرۀ شمالی و موقع انقالب شمسی تابستان می باشد.

درس سوم
خط استوا و مناطق اقلیمی

خط استوا و مناطق اقلیمی

1
2

1
2

23 درجۀ شمالي

23 درجۀ جنوبي

شمال

جنوب
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خط جدی

بعد از اول میزان شعاع آفتاب به استقامت جنوب دایرۀ استوا عمود می تابد تا وقتی که در 
1 23 درجۀ جنوبی عمود واقع می شود. از این سبب این دایرۀ 

2 اول جدی باالی عرض البلد 
عرض البلد را به  نام دایرۀ جدی )Tropic of Capricorn ( یاد می کنند و تابستان نیم کرۀ 

جنوبی می باشد. 
 بعد از اول جدی شعاع آفتاب دوباره جانب استوا حرکت کرده، با گذشت سه ماه دیگر، 

یعنی در اول حمل باالی خط استوا عمود می تابد. 

خط استوا، سرطان و جدی

                                                                                

خط سرطان

خط استوا

خط جدی
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منطقۀ مدارین

باالی خط جدی و خط سرطان شعاع آفتاب یک بار و باالی دیگر عرض البلدها که بین 
دایرۀ سرطان و جدی واقع  اند دو بار شعاع آفتاب عمود می تابد؛ بنابرآن این منطقه را به  نام 
منطقه مدارین استوایی یاد می کنند که دارای هوای بسیارگرم و مرطوب بوده و بارنده گی 

زیادی دارد.

 
                         

درس سوم

 

ین
دار

ۀ م
طق

من

0
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منطقۀ معتدله
66 درجه در نیم کرۀ شمالی و جنوبی موقعیت دارد  1

2 23 درجه و 1
2 بین عرض البلد های

که آب و هوای آن معتدل است.

منطقۀ سرد و بارده
1 66 درجه و 90 درجه در هر دو نیم کره واقع شده، هوای آن اضافه 

2
بین عرض البلد های 

تر سرد بوده منطقه بارده و یخچالی را تشکیل می دهد.

                      

   

                            فعالیت داخل صنف    
شاگردان به چند گروه تقسیم شوند. هرگروه شکل کرۀ زمین را رسم نموده و باالی 
آن در مورد یکی از موضوعات خط استوا، خط سرطان، خط جدی،  منطقۀ مدارین، 
مناطق معتدله و مناطق سرد و بارده با هم بحث نمایند و نتیجۀ مذاکرات خود را در 

پیش  روی صنف به   دیگران شرح دهند. 

                            سوال ها
1- خط استوا چیست؟

2- شعاع آفتاب چه وقت باالی دایرۀ استوا عمود می تابد؟
3- خط جدی در کدام نیم کره واقع شده است؟

4- دایرۀ سرطان را چرا به  نام دایرۀ سرطان یاد می کنند؟
  

                            فعالیت خارج صنف
 شاگردان  جستجو کنند که چه  وقت  شعاع آفتاب در محل سکونت شان  نزدیک به 

عمود و چه وقت بسیار مایل می باشد.

؟
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آیا می دانید که کشور ما افغانستان در کدام نیم کره موقعیت دارد؟

هرگاه به کرۀ  زمین توجه شود،  خط استوا آن را به دو حصۀ مساوی تقسیم می کند. دایرۀ استوا 
 که به حیث مبدأ عرض البلدها قبول شده صفر درجۀ عرض البلد است، نود درجۀ عرض البلد در 
نیم کرۀ ش��مالی و نود درجۀ عرض البلد در نیم کرۀ جنوبی وجود دارد؛ اگر دقت ش��ود، خط 
استوا از شمال دریای آمازون در امریکای جنوبی، جهیل وکتوریا در افریقا و جزیرۀ سوماترا 
در آس��یا می گذرد. به این ترتیب اکثر حصۀ قطعات خشکه؛ مثل: امریکای شمالی، امریکای 
مرکزی، تمام براعظم اروپا و آس��یا و حصۀ زیاد افریقا در نیم کرۀ ش��مالی واقع ش��ده است. 
انس��ان های اولی و مدنیت های قدیم نیز در همین براعظم ها به  وجود آمده و انکش��اف کرده 

است.
اما در نیم کرۀ جنوبی تنها آس��ترالیا، افریقای جنوبی وحصۀ زیاد امریکای جنوبی و انتارکتیکا 
واقع شده است، از طرف دیگر حصۀ زیاد بحرها در نیم کرۀ جنوبی وجود دارد؛ مثال:ً بحر هند، 

قطب شمال و جنوب

نیم کرة شمالی و جنوبیدرس چهارم
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حصۀ زیاد بحرالکاهل و حصۀ جنوبی اوقیانوس اطلس در نیم کرۀ جنوبی موقعیت دارد.
 بنابراین نیم کرۀ جنوبی را نیم کرۀ آبی و نیم کرۀ شمالی را نیم کرۀ خشکه نیز یاد می کنند. 
آب و هوای نیم کرۀ جنوبی بحری و از نیم کرۀ شمالی نسبتاً خشک است و نفوس جهان، بیشتر 

در نیم کرۀ شمالی زنده  گی دارند. 

              

                            فعالیت داخل صنف              
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند و هر گروه در صنف نیم کره را در قوس نیم دایره تشکیل 

دهند. یک گروه نیم کرۀ شمالی و گروه دیگر نیم کرۀ جنوبی را تمثیل کنند.
              

                                 سؤال ها
1- در نیم کرۀ شمالی کدام قطعات خشکه وجود دارد؟

2- در نیم کرۀ جنوبی کدام ابحار موقعیت دارد؟
3- آسترالیا در کدام نیم کرۀ واقع است؟ 

4- افغانستان در کدام نیم کرۀ موقعیت دارد؟

                           فعالیت خارج صنف
شاگردان  شکل  نیم کرۀ شمالی  و جنوبی را  با  قطعات  خشکه و ابحار در کتابچه های 

خود ترسیم کنند.

نقشۀ جهان

؟
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قطب شمال و قطب جنوب زمین

  
   درس پنجم 

آیا می دانید که در کدام قسمت زمین شش ماه شب می باشد؟

اگر به شکل کرۀ زمین دقت شود دیده می شود که  خط استوا از شرق به غرب زمین را به  
دو حصۀ مساوی تقسیم می کند که قسمت شمالي آن  به  نام نیم کرۀ شمالي و قسمت جنوبي 
آن به نام نیم کرۀ جنوبی یاد مي شود. خط استوا صفر درجۀ عرض البلد بوده که نود درجه در 
شمال و نود درجه در جنوب کره  زمین وجود دارد؛ اما انتهای نود درجۀ عرض البلد ها انجام 

قطب های زمین را تشکیل می دهد. 

قطب شمال و جنوب
شمالی  درجۀ  نود  آن  عرض البلد  که  است  شمال  در  محور  آخری  نقطۀ  شمال  قطب 
عرض البلد  که  است  جنوب  در  زمین  محور  آخری  نقطۀ  جنوب  قطب  است؛همچنین 
طویل  خیلی  استوا(  )خط  صفر  عرض البلد  سبب  این  از  می باشد.  جنوبی  درجۀ  نود  آن 
کوچک ترین  قطبین  درجۀ   90 عرض البلد  و  متوسط  طول  درجه   45 عرض البلد  بوده، 

به صفر می رسد. به شمار می رود که طول آن  عرض البلدها 

قطب شمال و جنوب

جنوب

انتارکتیک
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قطب شمال و جنوب

دایرة آرکتیک
66 درجۀ شمالی 

2
166 دایرۀ قطب شمال )آرکتیک( عرض البلد 

است. 

دایرة انتارکتیک
درجۀ   66

2
166 عرض البلد   )انتارکتیک(  جنوب  قطب  دایرۀ 

جنوبی است.

محور زمین
هرگاه نقطۀ آخری قطب شمالی را به قطب جنوبی وصل نماییم،خطی که این دو نقطه را 
وصل می کند به  نام محور زمین یاد می شود. انجام شمال محور را به نام قطب شمال و انجام 
جنوب محور را به  نام قطب جنوب یاد می کنند. قطب شمال جغرافیایی متوجه به ستارۀ قطب 
1 23 درجه طرف راست میالن داده است. 

2 است که محور زمین را از حالت عمود به زاویۀ
قطب شمال جغرافیایی را به استقامت ستارۀ قطب در موازات به دب اصغر در فضای آسمان 

صاف در شب می توانیم تعیین موقعیت نماییم.

 فعالیت داخل صنف
شاگردان به دوگروه تقسیم شوند؛ یک گروه راجع به محور زمین وگروه دیگر راجع 
به قطب شمال با هم بحث نموده؛ سپس نمایندۀ هرگروه نتیجۀ بحث گروه خود را در 

صنف به دیگران شرح دهد.   

؟ سؤال ها
1- قطب شمال در کدام درجۀ عرض البلد قرار دارد؟

2- قطب جنوب در کدام حصۀ زمین واقع  است؟
3- ستارۀ قطب به استقامت کدام حصۀ زمین است؟

4- به کدام عرض البلد، خط استوا گفته می شود؟

 فعالیت خارج صنف
هر شاگرد شکل کرۀ  زمین  را  در کتابچۀ خود ترسیم کرده، نیم کرۀ شمالی و جنوبی را در 

آن  مشخص سازد.
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عرض البلد

  
   درس ششم 

آیا می دانید که دایره هاي عرض البلد چیست و چه اهمیت دارد؟

دایره ه��اي عرض البلد را دایره های موازی نیز می گویند؛ زیرا تمام این خطوط موازی به خط 
استوا استند که در روی نقشه و مجسمۀ کره زمین به وضاحت دیده می شوند.

عرض البلد دایره هایي را گویند که  موازی به خط استوا استقامت شرق- غرب را  دارند، موازی 
همدیگرنیز بوده و به دایره هاي طول البلد عمود می باشند. چون زمین کروی است، بزرگ ترین 
دایره عرض البلد، خط استوا است و مبدأ عرض البلدها محسوب  می شود؛ بنابر آن صفر درجه قبول 
 شده است. عرض البلد های شمال استوا را عرض البلد های شمالی گویند که به حرف )N( نشان داده 
 می شود و عرض البلد های جنوب استوا را عرض البلدهای جنوبی گویند که به حرف )S( ارائه 
می ش��ود. هر درجۀ عرض البلد به 60 دقیقه و هر دقیقه به 60 ثانیه تقسیم شده که در نقشه ها به 

حساب درجه، دقیقه و ثانیه معرفی می شوند.
اگر در شکل توجه شود90 درجۀ عرض البلد  در نیم کرۀ شمالی و 90 درجه در  نیم کرۀ جنوبی وجود 
 دارد. بزرگ ترین دایرۀ عرض البلد را خط استوا گویند که کرۀ  زمین را به دو حصۀ مساوی تقسیم 
می کند و عبارتند از: نیم کرۀ ش��مالی و نیم کرۀ جنوبی. کوچ��ک ترین دایرۀ عرض البلد نود 

عرض البلد

مدار 66.5 درجه شمالی

مدار 66.5 درجۀ جنوبی

N

S
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درجۀ شمالی و جنوبی است، که طول آن به صفر می رسد باید یادآور شد که باالی دایرۀ استوا 
در اول حمل و میزان و باالی دایرۀ س��رطان در اول سرطان و باالی دایرۀ جدی در اول جدی 

شعاع آفتاب عمود می تابد.
از همین سبب است که میل اشعۀ آفتاب و موقعیت آن در هر فصل مختلف است. توجه 
شود که تفاوت میل اشعۀ آفتاب، در تغییر فصل ها و نشو و نمای نباتات و مناطق اقلیمی اثر مهم 

دارد؛ به خصوص در مناطق معتدله و مناطق قطبی.

 فعالیت  داخل صنف
شاگردان به دوگروپ تقسیم شوند، گروه اول دایره هاي عرض البلد شمالی و گروه دوم 
دایره هاي عرض البلد جنوبی را ترسیم کنند؛ سپس از هر گروه یک نفر و اشکال را در 

مقابل صنف به دیگران توضیح نماید.

؟ سؤال ها
1- دایرۀ استوا را تعریف نمایید.

2- دایرۀ سرطان از کدام درجه می گذرد؟
 23 جنوبي

2
123  23  شمالي               ج( 

2
123  33              ب( 

2
123 الف( 

3- دایره هاي قطبین کدام عرض البلدها را نشان می دهد؟
 فعالیت خارج صنف

نام  شاگردان دایره هاي عرض البلد را در یک کره ترسیم کنند و دایره هاي مهم آن  را 
بگیرند.

میل زاویۀ آفتاب در فصل هاي مختلف سال

 زاویۀ تابش آفتاب در ساعت 12:00 ظهر
دقیقۀ  32 و  درجه   34 عرض البلد   باالی 

    کابل در فصل های مختلف سال

عرض البلد
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دانستن طول البلد چه اهمیت دارد؟

  
  درس هفتم  

آیا می دانید که مبدأ طول البلدها کدام خط است؟

بر روی نقشه های جغرافیایی خطوطی رسم شده که توسط آن باالی نقشه، هر نقطۀ روی 
زمین را که خواسته باشیم پیدا کرده می توانیم. 

وضعیۀ  کمیات  اصطالح  به  که  می باشند  عرض البلد  و  طول البلد  دایره هاي  خطوط  این 
یاد می شوند. زمین دو قطب دارد؛ قطب شمالی و قطب جنوبی. آن خطوط  نیز  جغرافیایی 
فرضی که از قطب شمال شروع شده و تا قطب جنوب می رسند به  نام خطوط طول البلد )نصف 
مجموعی  تعداد  آن  بر  بنا  است  درجه   )360( دایره  یک  محیط  چون  می شوند.  یاد  النهار( 

طول البلدها )360( درجه می باشد. 
خط طول البلدی که از شهر گرینویچ لندن می گذرد مبدأ طول البلد ها  بوده و صفر درجه 
قبول شده است، که )180( درجۀ طول البلد آن به طرف شرق گرینویچ لندن موقعیت دارد و 
به  نام طول البلدهای شرقی و )180( درجۀ دیگر آن که به طرف غرب گرینویچ موقعیت دارد 

طول البلد
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به  نام طول البلدهای غربی یاد می شود. هر  درجۀ طول البلد به 60 دقیقه و هر دقیقۀ آن به60  ثانیه 
تقسیم می شود.

خطوط طول البلد به تنهایی خود تفاوت وقت را در مناطق مختلف جهان نشان می دهد. 
تقاطع خطوط طول البلد و عرض البلد یکجا باالی نقشه ها موقعیت جاها را نشان می دهد.

 فعالیت داخل صنف
شاگردان به گروه ها تقسیم شده، هر گروهی از شاگردان کرۀ  زمین را رسم نمایند 
و باالی آن قطب شمال و قطب جنوب، خط طول البلد گرینویچ و طول البلدهای شرقی 
و غربی را نشان بدهند؛ سپس یک یک نفر به نماینده گی از  گروه  موضوع را به سایر 

شاگردان در صنف توضیح دهند.          

؟ سوال ها
         1- توسط تقاطع کدام خطوط یک نقطه را باالی نقشه پیدا کرده می توانیم؟

         2- تعداد مجموعی طول البلدها چند درجه است و چرا؟
         3- طول البلد صفر درجه از کدام شهر مهم می گذرد؟

         4- تفاوت وقت در جهان توسط کدام خطوط نشان داده می شود.

 فعالیت خارج صنف
              خلص درس امروز را در پنج سطر در کتابچه هاي  تان بنویسید.
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حرکت وضعی زمین و نتایج آن

  
   درس هشتم

چه نتایجی از حرکت وضعی زمین به وجود می آید؟

زمی��ن دو نوع حرکت مه��م دارد: حرکت وضعی و حرکت انتقال��ی. زمین در مدت 24 
ساعت به دور محور خود می چرخد و یک دور کامل خود را تکمیل می کند، که این حرکت 
به  نام حرکت وضعی زمین یاد می ش��ود. از نتایج حرکت وضعی زمین به وجود آمدن شب و 
روز اس��ت. آفتاب همیش��ه در یک طول البلد در حالت طلوع و به جهت مخالف آن در یک 
طول البل��د در حالت غروب می باش��د؛ بنابر این در تمام طول البلدها ش��ب و روز پی هم واقع 
می ش��ود. کرۀ  زمین که ش��امل 360 درجۀ طول البلد است، در مدت 24 ساعت از مقابل شعاع 
آفتاب عبور می کند؛ بنابراین در مدت یک س��اعت 15 درجۀ طول البلد از مقابل شعاع آفتاب 

می گذرد. 
360 ÷24=15 )طول البلد( 

 یک درجۀ طول البلد در مدت 4 دقیقه از مقابل شعاع آفتاب می گذرد.)دقیقه ( 4َ=  ْ 15÷ َ 60
نخست طول البلد های شرقی از مقابل شعاع آفتاب می گذرند و بعد به تعقیب آن طول البلدهای 
غربی؛ بنابراین وقت طول البلد های ش��رقی ناوقت تر از طول البلدهای غربی می باشد. مثاًل: شهر 
کابل که در 69 درجۀ طول البلد شرقی واقع است و شهر مکۀ معظمه که در طول البلد 40 درجۀ 

شرقی موقعیت دارد، تفاوت وقت بین آن ها چند ساعت خواهد بود؟

کرۀ زمین و سمت حرکت وضعي از غرب به شرق

تابستان نیم کرۀ شمالیزمستان نیم کرۀ شمالی
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یک ساعت و پنجاه و شش دقیقه )َ 1/56=َ 60َ÷116=4َ× ْ 29=40ْ-69(
بنابر این تفاوت وقت بین کابل و ش��هر مکۀ معظمه یک ساعت و پنجاه و شش دقیقه است که 
در این صورت اگر در کابل ساعت 56 : 1 دقیقۀ بعد از ظهر باشد، در شهر مکۀ معظمه ساعت 

12 ظهر خواهد بود.
در ص��ورت پیدا نمودن وقت یک منطق��ه، درجۀ طول البلد آن را از نقش��ه پیدا می کنیم؛ 
بعد تفاوت هر درجه را با ش��هر خود مقایس��ه می کنیم؛ چون هر درجه در چهار دقیقه از مقابل 
آفت��اب می گذرد آن را ض��رب در 4 دقیقه می کنیم. به این صورت تفاوت وقت بین دو منطقه 

پیدا می شود. 

 فعالیت داخل صنف
لندن  بین شهر گرینویچ  تفاوت وقت  تقسیم شوند. هرگروه  به چند گروه  شاگردان 
که در صفر درجۀ طول البلد و شهر کابل را که در 69 درجۀ شرقی واقع است محاسبه 

کرده، جواب صحیح را در پیش  روی صنف شرح دهند.

                                                 

؟ سؤال ها
         1- زمین چند نوع حرکت دارد؟

         2- حرکت وضعی زمین چگونه یک حرکت است؟
         3- در مدت 24 ساعت چند درجۀ طول البلد از مقابل شعاع آفتاب می گذرد؟
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حرکت انتقالی زمین

  
  درس نهم

   

حرکت انتقالي زمین

آیا می دانید که چهار فصل     سال  در اثر کدام حرکت زمین  به  وجود می آید؟

حرکت انتقالی زمین به دور آفتاب صورت می گیرد و مدار آن  بیضوی است. آفتاب در 
یکی از محراق های بیضوی قرار دارد؛ از این سبب فاصلۀ زمین از آفتاب در تابستان و زمستان 
تفاوت دارد. نزدیکترین فاصلۀ آن به آفتاب 147 میلیون کیلومتر و دورترین فاصلۀ آن 152 
ثانیه صورت  میلیون کیلومتر است. حرکت زمین در باالی مدار به سرعت 30 کیلومتر فی 

می گیرد.
• در فصل بهار، اشعۀ آفتاب باالی خط استوا عمود است و آن هم در اول حمل.

• در اول سرطان، شروع فصل تابستان، شعاع آفتاب باالی دایرۀ سرطان عمود می تابد.
• در اول میزان، فصل خزان، شعاع آفتاب باالی دایرۀ استوا عمود می باشد.

• در اول جدی، شروع فصل زمستان، شعاع آفتاب باالی دایرۀ جدی عمود می باشد.
  درجۀ عرض البلد( 



2
166 • از جانب دیگر در اول سرطان شعاع آفتاب از عقب دایرۀ آرکتیک )
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شمالی مماس می گذرد و قطب شمال تماماً تحت اشعۀ آفتاب قرار می گیرد؛ اما در قطب جنوب اشعۀ 
آفتاب ناپدید می شود؛ بنا بر آن در قطب شمال روزهای شش ماه و در قطب جنوب شب های شش 

ماه رخ می دهد.
  درجۀ عرض البلد( 



2
166 • بر خالف در اول جدی شعاع آفتاب از عقب دایرۀ آنتارکتیک )

جنوبی مماس گذشته قطب جنوب تماماً توسط اشعۀ آفتاب روشن می گردد و روزهای شش 
ماه در قطب جنوب رونما می شود، که این وضع بر خالف قطب شمال می باشد.

• اول حمل را اعتدال بهار و اول میزان را اعتدال خزان گویند.1
• اول سرطان را انقالب شمسی تابستان و اول جدی را انقالب شمسی زمستان می نامند2.

رفت و برگشت شعاع آفتاب جانب خط سرطان و خط جدی در دوازده ماه تکمیل می گردد 
و در عرض البلدهای متوسط چهار فصل )بهار، تابستان، خزان و زمستان( به وضاحت دیده 

می شود. 

 فعالیت داخل صنف                      
ش��اگردان حرکت  انتقالی زمین را روی کاغذ ترس��یم کنند و راجع  به آن  در صنف 

برای همصنفان خود توضیح  دهند.
؟ سؤال ها

1- دایرۀ آرکتیک درکدام حصۀ زمین واقع شده است؟
2- دایرۀ سرطان چه اهمیت دارد؟

3- اعتدال بهار چیست؟
4- انقالب شمسی تابستان چه وقت صورت می گیرد؟

5- روزهای شش ماه در نیم کرۀ شمالی چه وقت به  وجود می آید؟
  فعالیت خارج صنف

مطلبي در ارتباط با حرکات زمین تهیه کرده و در صنف ارائه نمایید.

 Autumnal  Equinox اعتدال خریف  اعتدال خزان را  Vernal و   Equinox اعتدال ربیعی  بهار را  اعتدال   .1
می نامند.

 Winter Solstice یا انقالب سیفی و انقالب زمستان را Summer Solstice 2. انقالب شمسی تابستان را
یا شتوی نیز می گویند.
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با  قرار می دهد.  مطالعه  را مورد  انسان و محیط طبیعی  متقابل  - جغرافیه علمی  است که روابط 
مطالعه علم جغرافیه در مورد مناطق دور دست معلومات صحیح و علمی به  دست می آوریم. 

- زمین که از جملۀ سیارات نظام شمسی است شکل کروی دارد. خط استوا دایرۀ فرضی یی 
است که زمین را به دو نیم کرۀ شمالی و جنوبی تقسیم می کند. 

 23 درجۀ عرض البلد شمالی موقعیت 
2
123 - دایرۀ خط سرطان، خطی فرضی یی است که در 

دارد و در اول سرطان شعاع آفتاب باالی آن عمود می تابد.
23  درجۀ جنوبی موقعیت دارد و در 

2
123 دایرۀ خط جدی، خطی فرضی یی است که در   -

اول جدی شعاع آفتاب باالی آن عمود می تابد. منطقۀ مدارین ساحۀ بین خط سرطان و 
خط جدی است. منطقۀ معتدله شمالی و جنوبی در هر دو نیم کره بین خطوط عرض البلد         

 66 درجه واقع شده و اقلیم معتدل دارند.
2
166 2 23   درجه و 

123
 66  درجۀ قطب شمال و قطب جنوب 

2
166 - مناطق سرد در هر دو نیم کره بین عرض البلد های 

واقع اند، که اقلیم سرد دارند.
- از خط استوا به طرف شمال را به  نام نیم کرۀ شمالی و از خط استوا به طرف جنوب را به  نام 
نیم کرۀ جنوبی یاد می کنند. از دایر ۀ قطب شمال )آرکتیک( تا به  عرض البلد نود درجۀ 
نود درجۀ  به عرض البلد  تا  دایرۀ قطب جنوب)آنتارکتیک(  از  و  را قطب شمال  شمالی 

جنوبی را قطب جنوب گویند.
  66 

2
166  66  درجۀ شمالی به  نام دایرۀ قطب شمال )آرکتیک( و عرض البلد 

2
166 - عرض البلد 

درجۀ جنوبی به  نام دایرۀ قطب جنوب )آنتارکتیک( یاد می شود. 
- محور زمین خط فرضی یی است که قطب شمال و قطب جنوب را به شکل مستقیم با هم 

وصل  می کند و زمین به دور آن از غرب به طرف شرق می چرخد. 
- خطوطی که از شرق به غرب در کرۀ  زمین امتداد دارند  و موازي به خط استوا استند به  نام 
خطوط عرض البلد یاد می شوند که 90 درجۀ آن به طرف شمال خط استوا و 90 درجه آن 

به طرف جنوب خط استوا موقعیت دارد.
- خطوطی که قطب شمال را به قطب جنوب وصل می کنند به نام طول البلد یاد مي شوند. خطي که 
از گرینویچ لندن مي گذرد صفر درجۀ طول البلد قبول شده که 180 درجه به طرف شرق آن به نام 

طول البلدهاي شرقي و 180 درجه به  طرف غرب آن به  نام طول البلدهاي غربي یاد می شوند.
- زمین در مدت 24 ساعت به دور خود چرخ می خورد که این حرکت به نام حرکت وضعی 
زمین یاد می شود و در نتیجه آن شب و روز به وجود می آید.  زمین در مدت 365 روز و 
6 ساعت به دور آفتاب می چرخد که این حرکت به  نام حرکت انتقالی زمین یاد می شود 

و در نتیجه آن چهار فصل سال به وجود می آید. 

خالصۀ فصل
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فصل دوم
جغرافیای افغانستان

بعد از خواندن  این فصل  از شاگردان انتظار می رود که:
• ساختمان طبیعی کشور را بدانند.

•  با اقلیم افغانستان آشنا شوند.
• راجع به کوه ها و دریاهای مشهور افغانستان معلومات پیدا کنند.

• با حوزه های آبگیر افغانستان و بزرگ ترین دریاهای آن آشنا شوند.
• در مورد جهیل های افغانستان آگاهي یابند.

• با نفوس و قوای بشری افغانستان آشنا شوند.
• با زبان ها و دین مردم افغانستان آشنا شوند.

 • با جغرافیای اقتصادی و زراعت در افغانستان آشنا شوند .
• با انواع نباتات صنعتی آشنا شوند.

• با نباتات طبی آشنا شوند.
• به مالداری و تربیۀ حیوانات عالقمندی پیدا کنند.

• با جنگل ها و علفچرها که ثروت های طبیعی اند آشنا شوند.
• به منابع معدنی عالقمند شوند.

• به اهمیت تجارت پی ببرند.
• اهمیت و انواع حمل و نقل را بدانند.

از شاگردان انتظار می رود که با خواندن این فصل به اهداف مهارتی ذیل دست یابند:
• تحلیل خصوصیت های نفوس در افغانستان 

• تفسیر اختالف تراکم نفوس از یک  منطقه به منطقۀدیگر 
• توزیع ثروت های معدنی روی نقشه

افغانستان
ایران

ترکمنستان

ازبکستان
تاجکستان

قرغزستان

پاکستان

کابل
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موقعیت و حدود افغانستان

  
  درس دهم

 

به مودل کرۀ زمین نظر اندازید که افغانستان در کدام قسمت قارۀ آسیا و جهان موقعیت دارد؟

افغانستان کشوری است کوهستانی،که در جنوب بر   اعظم آسیا در نیم کرۀ شمالی )از خط استوا به 
طرف شمال( و نیم کرۀ شرقی)از خط گرینویچ لندن به طرف شرق( موقعیت دارد. مساحت افغانستان 

بیش از 652000 کیلومتر مربع است. کشور 
با خشکه احاطه  از چهار طرف  افغانستان  ما 
شده است و به بحر آزاد راه ندارد. نزدیکترین 
فاصلۀ آن به بحیره عرب تقریباً به 400 کیلو 

متر می رسد.
به طرف ش��مال افغانستان جمهوریت های 
تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان آسیای میانه 
موقعی��ت  دارن��د. س��رحدات کش��ور ما در 
سمت های جنوب و شرق با جمهوری اسالمی 

نقشۀ سیاسی آسیا
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پاکس��تان به واس��طۀ خط تحمیلی دیورند نشانی شده اس��ت که مردم افغانس��تان آن  را به رسمیت 
نشناخته اند. به طرف غرب کشور ما جمهوری اسالمی ایران موقعیت دارد.

می باشد. با جمهوری چین هم سرحد  فاصلۀ کم  به  یک  ما  در سمت شمال شرق، کشور 
کشورهای آسیای میانه هم به بحر آزاد راه ندارند؛ از این سبب تجارت آن ها از راه افغانستان با 
ممالک جنوبی قارۀ آسیا صورت می گیرد که این موضوع به موقعیت افغانستان اهمیت خوبی 

می دهد.

 فعالیت داخل صنف
از روی نقشه پیدا کنید که افغانستان با کدام کشورها بیشترین سرحد را دارد؛ به ترتیب 

از بیشترین آغاز کنید:
• پاکستان

  •
•

؟ سؤال ها
1- افغانستان در کدام قسمت بر اعظم آسیا موقعیت دارد؟

2- افغانستان در کدام قسمت جهان موقعیت دارد؟
3- مساحت افغانستان چقدر است؟

4- افغانستان محاط به خشکه است یا متصل بحر؟ نزدیکترین فاصلۀ آن با کدام بحیره و 
چقدر است؟

5- به طرف شمال افغانستان کدام کشورها قرار دارند؟ هریک را نام گرفته، در نقشه نشان 
دهید.

نشان  نقشه  در  است؟  هم سرحد  مملکت  کدام  با  شمال شرق  طرف  به  افغانستان   -6
دهید.

                      
 فعالیت خارج صنف

کشور هاي اسالمي همجوار افغانستان را با سمت و موقعیت آن ها در کتابچه های تان 
فهرست نموده، در ساعت درسی آیندۀ جغرافیه در صنف ارائه دهید.
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جغرافیای طبیعی

  
  درس یازدهم

نقشۀ طبیعي افغانستان  راجع به وضع طبیعي افغانستان چه مي دانید؟

به نقش��ه توجه کنید، یک سوم حصۀ خاک کشور ما کوهستانی بوده و بخشی هم مناطق 
هموار را تشکیل داده است. 

سلس��له کوه های هندوکش، کوه بابا، س��فیدکوه و س��یاه کوه، تیربند ترکستان، سپین غر و 
تورغر مناطق  بلند را تشکیل داده اند.

ای��ن کوه ها در نواحی مرکزی، شمال ش��رقی و ش��رقی کش��ور قرار دارن��د. مناطق بلند 
کوهس��تانی در زمس��تان هوای بسیار س��رد دارد و بارنده گی زیاد آن به شکل برف مي باشد، 
برف ها در کوه ها ذخیره ش��ده منابع اصلی آب دریاها را در موسم بهار و تابستان برای مناطق 

هموار می سازد.
 در یاهای زیادی از این سلس��له کوه هاي افغانستان سرچشمه می گیرد که مردم برای نوشیدن و 

آبیاری مزارع خود از آب آن ها استفاده می کنند. 
در باالی یک تعداد از دریاهای افغانس��تان بندهای برق ساخته شده است تا از یک طرف 
از برق آن ها اس��تفاده کنیم و از طرف دیگر از ذخیرۀ آب آن ها به آبیاری زمین های زراعتی 

بپردازیم. 

نقشۀ طبیعی
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سطوح مرتفع
اراضي همواری که در بین کوه ها واقع شده و نسبت به مناطق اطراف خود بلندتر باشند به 
نام سطوح مرتفع یاد می شوند. مشهورترین سطوح مرتفع کشور ما عبارت اند از: سطح مرتفع 

پامیر، واخان و سطح مرتفع مرکزی.
سطح مرتفع پامیر در مرکز براعظم آسیا موقعیت دارد، که بلندی آن از سطح بحر بین6000  
الی 7000 متر بوده  و به نام  بام   دنیا  ش��هرت دارد. یک  قسمتی از این سطح مرتفع در خاک  

افغانستان  واقع است.
دشت ها

ساحۀ جنوب غربی کش��ور که دارای آب و هوای گرم و خشک است، بارنده گی در آن 
کم اس��ت. در این نواحی دشت های  مارگو، سیستان و بکوا واقع اند. دشت های دیگر کشور 

ما عبارت اند از:
همدم آب در هرات، چمتله در کابل، کیلگی در بغالن، گمبیری در لغمان، دش��ت سقاوه 

در لوگر، دشت توپ در وردک و دشت لیلی در جوزجان.

 فعالیت داخل صنف
شاگردان به سه گروه تقسیم شوند. گروه اول در مورد کوه هاي افغانستان و شکل افتاده گی 
و موقعیت آن، گروه دوم در مورد سطوح مرتفع افغانستان و گروه سوم در مورد دشت هاي 
افغانستان با هم بحث نموده؛ سپس نمایندۀ هر گروه موضوع را در پیش روي صنف تشریح 

نمایند.

؟ سؤال ها
1- مشهورترین کوه هاي افغانستان را نام بگیرید.

2- سطوح مرتفع یعني چه؟ معلومات دهید.
3- سطوح مرتفع کشور را نام بگیرید.

4- بلندترین سطح مرتفع چه نام دارد و چقدر بلندي دارد؟
5- دشت هاي مهم کشور را نام بگیرید.

 فعالیت خارج صنف
کوه ها، دریا ها و دشت هاي محل خویش را نام گرفته، در ساعت درسی آیندۀ جغرافیه در صنف 

بیان دارید.
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راجع به اقلیم افغانستان چه  مي دانید؟

  
  درس دوازدهم

 
آیا می دانید که کشور ما در کدام منطقۀ اقلیمی موقعیت دارد؟  

کلمۀ اقلیم ریش��ۀ التین داشته از کالیما )Klima( گرفته شده که مفهوم میالن شعاع آفتاب 
را وانمود می کند. میالن شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین از هم فرق می کند.

اقلیم عبارت از مطالعۀ حد وسط تمام حاالت جوی یک محل در مدت 30 سال است که در 
وقت و جای معین اوصاف جداگانه را اختیار می کند.

افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایي و ساختمان طبیعي به شش  منطقۀ  اقلیمي ذیل تقسیم شده 
است: 

1- اقلیم صحرایی
نواحی جنوب غربی کشور؛ مثل: گرشک، نیمروز و جنوب فراه را در بر دارد. بارنده گی 
در این نواحی کم است و در زمستان برف در آن مناطق نمی بارد. گرمی زیاد و بارنده گی 

کم از خصوصیات آن است.

نقشۀ اقلیمی افغانستان با خطوط عرض البلد

صحرایی گرم
نیمه صحرایی گرم

کاماًل خشک
خشک معتدل

دو موسمه کاماًل خشک
صحرایی سرد

نیمه صحرایی سرد )کمتر از شش ماه یخبندی(
نیمه صحرایی سرد )بیشتر از شش ماه یخبندی(

موسم سرد کاماًل خشک
موسم سرد خشک معتدل

یخچال ها

استیشن های هواشناسی
ارتفاعات به متر
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مناطق صحرایی افغانستان تفاوت هوا بین شب و روز آن زیاد 
است؛ چنانچه هوای شب ها خیلی سرد و 
از روزها بسیار گرم می باشد. دشت های 
در  سیستان  و  خاشرود  بکوا،  مارگو، 
اند. در این نواحی انواع  این مناطق واقع 
و  خشکی  مقابل  در  که  خاردار  بته های 

کمی رطوبت مقاومت دارند، می رویند. 
 

2- اقلیم کوهستانی
سطح  اقلیم  تغییرات  در  ارتفاعات 

زمین تأثیر زیاد دارد که منجر به تشکیل اقلیم سرد کوهستانی می شود. از این که حرارت هوا 
در هر هزار متر ارتفاع حدود شش درجۀ سانتی گراد کاهش می یابد و میزان بارش برف و باران 

افزایش می یابد. به همین دلیل در مناطق بلند کوهستانی با هوای سرد مواجه می شوید.
 بخش زیاد بارنده گی در این نواحی به صورت برف می باشد. 

این برف ها در کوه ها ذخیره شده، منبع اصلی 
دریاها را تشکیل می دهد.

        آب و هوای مناطق مرکزی هندوکش و سالنگ ها  
نمونۀ  این نوع  اقلیم در کشور است. 

3- اقلیم مدیترانه یی
    منطقۀ اقلیم  مدیترانه یی تابس��تان خش��ک و 

بسیار گرم دارد.
ً  به ش��کل ب��اران در  بارنده گ��ی آن اکث��را

زمستان صورت می گیرد. 
      برنج، نیشکر ومیوه های خاندان ستروس در آن  
می روید. والیات  ننگرهار و لغمان  دارای  اقلیم  

نوع مدیترانه یی است.

درخت های مدیترانه یی
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 4- اقلیم مونسونی
بعضی مناطق والیات پکتیا، خوست و ننگرهار دارای اقلیم مونسونی است. در این نواحی 
در تابستان باران می بارد.هوای مرطوب این نواحی مساعدترین منطقه برای رشد درخت های 
ارچه، بلوط، جلغوزه و قهوه می باشد. اکثر جنگل های طبیعی وطن  ما در همین منطقه ها واقع 

شده است. 
5- اقلیم ستپی )علفزار(

بارنده گی در این مناطق بیشتر در زمستان صورت می گیرد. در این مناطق علفزارها خوب 
نشو و نما دارند. این مناطق برای انکشاف زراعت و پرورش حیوانات بسیار مناسب است. در 

این مناطق والیات بغالن، قندز، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل و هرات شامل  اند.

6- اقلیم کوهستانی )آلپی(
مناطق مرتفع بلند که ساحۀ جنگل ها و درخت ها در آن به پایان رسیده و نباتات به شکل 

علف و بته در آن روییده باشند، اقلیم توندراآلپی را تشکیل می دهند. 

تصویر یک علفزار ستپی

  
  درس دوازدهم
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در این مناطق برف زیاد می بارد و زمستان آن بسیار سرد و طوالنی و تابستان آن معتدل و 
کوتاه است. به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن نمی روید. مناطق پامیر در بدخشان،  نقاط 

مرتفع هندوکش و ناور غزنی در این منطقه موقعیت دارند.   

 فعالیت داخل صنف
شاگردان به سه گروه تقسیم شوند. گروه اول در مورد اقلیم و اقلیم صحرایي، گروه دوم در 
مورد اقلیم کوهستاني و اقلیم مدیترانه یي و گروه سوم در بارۀ اقلیم مونسوني،  اقلیم ستپي و  
اقلیم توندراآلپی،  با هم بحث  نموده؛ سپس از  هر گروه یک یک نفر موضوع  خویش  را  در 

پیش  روی صنف  شرح  دهند.  
                               

؟ سؤال ها
1- اقلیم را تعریف کنید.

2- جدول اقلیمي افغانستان را در کتابچه هاي خود تکمیل کنید.
  

 

                       
 

 فعالیت خارج صنف
محل سکونت شما داراي کدام نوع اقلیم مي باشد؟ در چند سطر در کتابچه هاي  تان 

بنویسید و در ساعت درسی آیندۀ جغرافیه در صنف به همصنفان تان بخوانید.

پوشش نباتيخصوصیاتنام اقلیم 

اقلیم صحرایي

پوشش نباتی مختلف

اقلیم مونسوني

میوه هاي خاندان ستروسبارنده گي در زمستان
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کوه ها

  
  درس سیزدهم

کوه های افغانستان چه فایده یی براي ما دارند؟

1 حصۀ خاک آن  را کوه ها در برگرفته 
3 افغانستان کشوری است کوهستانی، که تقریباً 

است. این کوه ها بیشتر در ساحۀ مرکزی و شرقی افغانستان موقعیت دارند. بعضی از کوه های 
وطن ما پوشیده از جنگل است. درکوه های بلند کشور ما، برف های دایمی وجود دارد. این 

برف ها در فصل های گرم سال آب شده منبع دریا ها را می سازند. 
اگر کوه های بلند در افغانستان نمی بود، کشور  ما تبدیل به یک بیابان خشک بی آب و علف 
می شد؛ عالوه بر آن ذخایر بزرگ مواد معدنی از قبیل آهن، مس، سرب، سنگ های قیمتی؛ مانند: 
یاقوت، الجورد، زمرد و غیره در کوه های کشور ما موجود است. از این سبب کوه ها ثروت طبیعی 
افغانستان محسوب می شوند. موقعیت کوه ها در آب و هوای یک محل تأثیر زیاد دارد؛ مثالً: در والیت 
ننگرهار سلسله کوه سپین غر از شرق به استقامت غرب امتداد دارد، که مانع ورود بادهای مونسونی از طرف 
بحر هند در آن منطقه می گردد؛ بنابراین تنها در نقاط بلند سپین غر بارنده گی به صورت برف؛ ولی در 
نقاط هموار این والیت بارنده گی کم و به شکل باران صورت می گیرد. مناطق بلند کوهستانی به نسبت 

جاهای پست، آب و هوای سرد دارند. کوه ها از لحاظ نظامی هم اهمیت دارند. 

کوه های افغانستان
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کوه های مهم افغانستان
1- هندوکش

شمال شرق  در  ُخرد  پامیر  از  که  است  افغانستان  کوه های  بزرگ ترین  جملۀ  از  هندوکش 
افغانستان شروع شده به طرف جنوب غرب تا درۀ بامیان امتداد دارد. این سلسله کوه در حصص 
تقسیم  به دو حصه  مطالعۀ خوب تر  برای  هندوکش  است.  برگرفته  در  را  مرکزی ساحۀ وسیعی 

شده است: هندوکش شرقی و هندوکش غربی.
شرقی  هندوکش  دارد.  امتداد  خاواک  کوتل  تا  بدخشان  زیباک  درۀ  از  شرقی  هندوکش 
دارد.        ارتفاع  متر  که7750  دارد  قرار  چترال  در  تراجمیر  آن  قلۀ  بلندترین  و  دارد  زیاد  بلندی 
بلندی  از سطح بحر  متر  یاد  شده که 7485  نوشاخ  به  نام  افغانستان  قُلۀ آن در خاک  ترین  بلند 

دارد.
هندوکش غربی از کوتل خاواک تا درۀ بامیان امتداد دارد که بلندی آن از هندوکش 

شرقی کمتر است؛ از همین سبب عبور و مرور از کوتل های آن نسبتاً آسان تر است.
کوتل سالنگ به ارتفاع 3400 متر و کوتل شیبر به ارتفاع3200  متر از کوتل های مشهور 
هندوکش غربي است، که راه عبور و مرور مردم از شمال به جنوب و برعکس آن می باشد. 

کوه های هندوکش



35

2-کوه بابا
تا جنوب  از کوتل حاجیگک شروع شده  به غرب  از شرق  افغانستان  بابا در مرکز  کوه 
به  نام شاه فوالدی یاد شده که 5140 متر از سطح  بلندترین قلۀ آن  کوه حصار امتداد دارد. 
بحر ارتفاع دارد. قله های این کوه اکثر اوقات پوشیده از برف می باشد. در دامنه های شمالی و 

جنوبی آن چراگاه های خوبی برای تربیۀ حیوانات وجود دارد.

کوه  بابا

  
  درس سیزدهم
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3- سپین غر
سپین غر در شرق افغانستان واقع شده، بلندترین قلۀ آن سیکارام است که  4755  متر از 
طبیعی  وسیع  جنگل های  از  پوشیده  آن  جنوبی  و  شمالی  دامنه های  دارد.  بلندی  بحر  سطح 
است. درۀ معروف خیبر که از لحاظ تاریخی و ارتباطی دارای اهمیت است در این رشته کوه 

قرار دارد. 
یا  فیروز کوه  از:  عبارت  اند  آن  دیگر  مهم  دارد.کوه های  زیادي  کوه های  افغانستان 

سفید کوه، سیاه کوه، گل کوه، تیربند ترکستان، کوه های سلیمان، چگایی، تورغر و غیره.

 فعالیت داخل صنف
ش��اگردان به سه گروه تقسیم ش��ده، بعد از بحث در موارد ذیل موضوع را در پیش 

 روی صنف شرح دهند.
گروه اول: نقش��ۀ افغانستان را رس��م کرده، کوه بابا را در آن نشان داده و در مورد 

آن معلومات دهند.
گروه دوم:  نقش��ۀ افغانستان را رسم کرده، سپین غر را در آن نشان داده و در مورد آن 

معلومات دهند.
گروه سوم: نقشۀ افغانستان را رسم کرده، کوه هندو  کش را در آن نشان داده و در 

مورد آن معلومات دهند.

                            سؤال ها
1- کوه هاي افغانستان بیشتر در کدام منطقه موقعیت دارند؟

2- چرا در کوه هاي بلند برف دایمي وجود دارد؟
3- کوه هندوکش در کدام قسمت وطن ما واقع است؟

4- کوه بابا در کدام قسمت کشور ما واقع است؟
5- کوه سپین غر در کدام قسمت کشور موقعیت دارد؟

6-اهمیت کوه هاي افغانستان را شرح دهید.

                            فعالیت خارج صنف
نقشۀ افغانستان را درکتابچه هاي  تان رسم نموده،کوه هاي مهم را از روي نقشۀ کتاب 

تان در آن نشاني کنید.

؟
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دریا های افغانستان به حیث منابع زراعتي و تولید انرژی     

  
  درس چهاردهم

نقشۀ دریاهای افغانستان

آیا آب های جاری  و  دریا ها  در  یک  منطقه  به  طور  مستقیم  باالی فعالیت  انسان ها  تأثیر دارد؟ 

            در درس کوه ها خواندیم که در بسیاری از کوه های بلند کشور ما، برف های دایمی وجود دارد. 
این برف ها در فصل گرمای سال آب شده منبع آب دریا ها را می سازند. دریا ها در سرچشمه خود ُخرد 

بوده وآب کمی  دارند. در مسیر راه آب چندین دره با هم یکجا شده، دریا بزرگتر شده می رود. 
طوري که دریا های  افغانستان عموماً از ارتفاعات کوه های بلند سرچشمه گرفته است، در 
نواحی یی که نشیب دریا زیاد باشد، دارای قوه و نیروی آبی استحصال انرژی برق به اندازۀ 
زیاد است. در مسیر هر یک از دریاها در بعضی نواحی امکان ساختمان بندهای تولید برق به 

فاصله های چند کیلو متری آن به مشاهده می رسد. 
دریا های  بستر،  بودن  سنگالخ  و  تا مصب  از سرچشمه  اراضی  زیاد  نشیب  به  نسبت  اما 
قابلیت کشتی رانی را ندارند؛ همچنین در کار هاي زراعت و ماهي گیري از  افغانستان اکثراً 

آب دریاها استفاده مي شود. 
دریاهای بزرگ به صورت عموم  دارای معاونین و شاخه ها می باشند. معاونین دریا ها در کنار 
می شود.      یکجا  بزرگ  دریا های  با  آن ها  آب  بآلخره  بوده،  جریان  در  آن ها  چپ  راست  و 

هریرود

 ادرسکن
دریای

صابری
هامون 

بغرا
نهر 
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یکجا شدن این دریاهای کوچک با دریای بزرگ به نام سیستم دریاها یاد می گردد. 
تقسیم  آبگیر  حوزه   5 به  جاری  آب های  جریان  لحاظ  از  را  افغانستان  جغرافیه،  علمای 

نموده اند که عبارت اند از: 
اول: دریاهای حوزۀ کابل
دوم: دریاهای حوزۀ آمو

سوم: دریاهای حوزۀ هلمند 
چهارم: دریاهای حوزۀ هریرود
پنجم: دریاهای حوزه های بسته

اول: دریاهای حوزة کابل
بزرگ ترین دریای این حوزه دریای کابل است که از کوتل اونی کوه پغمان سرچشمه 
گرفته از غرب به طرف شرق جریان دارد. از شهرکابل، والیت لغمان و ننگرهار گذشته، در 

قسمت اتک پاکستان به دریای سند می ریزد.
 معاونین دریای کابل عبارت اند از: 
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تصویر

دریای لوگر، پنجشیر، لغمان )الیشنگ و الینگار( و دریای کنر. از آب دریای کابل در آبیاری 
مسیر آن  در  درونته  و  نغلو، سروبی  برق ماهیپر،  بندهای  استفاده می شود.  زراعتی  زمین های 
ساخته شده که از برق آن ها  برای تنویر شهرهای کابل ، جالل آباد و لغمان استفاده می شود. 
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دوم: دریاهای حوزة آمو
دریای آمو که یونانی ها آن  را به نام اکسوس و عرب ها آن  را به نام جیحون یاد کرده  اند، 
ارال  جهیل  در  و  گرفته  ُخرد سرچشمه  پامیر  از  که  می باشد،  این حوزه  دریای  بزرگ ترین 

می ریزد. 
این دریا از زرقول تا خم آب به طول  1200 کیلومتر سرحد طبیعی بین افغانستان و جمهوری های 
تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان  را  تشکیل می دهد. معاونین آن از خاک افغانستان دریا های 
کندز و کوکچه می باشند. ا ز آب دریای آمو به نسبت این که دریا پایین و زمین های مجاور مسیر 

دریا در خاک افغانستان  بلند است ، استفاده  نمی شود.

                            فعالیت داخل صنف
شاگردان به چهارگروه تقسیم شوند. دوگروه دربارۀ دریاهای حوزۀ آمو و دو گروه در 
مورد دریاهای حوزۀ کابل طور جدا   گانه با هم بحث نموده، نمایندۀ هر گروه موضوع 

را در پیش  روی صنف تشریح نماید.

                            سوال ها
1- دریاها از چه طور کوه ها سرچشمه مي گیرند؟

2- آیا آب دریا دفعتاً زیاد مي شود؟ 
3- از دریاها چه استفاده مي کنیم؟

4- چرا دریا هاي افغانستان قابل کشتي راني نیستند؟
5- در نواحي یی که دریا نشیب زیاد داشته باشد از آن چه استفاده کرده مي توانیم؟

6- حوزه هاي آبگیر افغانستان را نام ببرید.
7- دریای آمو سرحد طبیعي بین افغانستان و کدام کشور ها را مي سازد؟

8- دریاي کابل از کدام کوه سرچشمه گرفته و سمت جریان آن به کدام طرف مي باشد؟
9- معاونین دریاي کابل را نام ببرید.

10- از آب دریای کابل چه استفاده صورت مي گیرد؟

       
                             فعالیت خارج صنف

در بارۀ اهمیت دریاهاي منطقۀ خویش معلومات تهیه کنید و به صنف ارائه دهید. 

؟
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آیا با طویل ترین دریاي افغانستان آشنا استید؟ 

سوم: دریاهای حوزة هلمند
بزرگ ترین و طویل ترین دریای افغانستان دریای هلمند است، که از دامنه های غربی کوتل 
اونی کوه پغمان سرچشمه گرفته به طرف جنوب غرب جریان دارد. طول آن 1400کیلومتر 

است. معاونین آن، دریاهای موسی قلعه، ارغنداب، ترنک و ارغستان می باشند. 
بعضي از دریاها با هلمند یکجا نشده و در جهیل سیستان می ریزند که عبارت اند از: 
خاشرود، فراه رود و ادرسکن یا هاروت. در کنار دریای هلمند در منطقۀ گرشک نهر بغرا 
اعمار گردیده است. این نهر مناطق نادعلی و دشتی را که در غرب قلعۀ  بست واقع است 

آبیاری می کند. 
چهارم: دریا های حوزة هریرود

مهم ترین دریای این حوزه، هریرود است که از غرب کوه بابا سرچشمه گرفته از شرق 

دریاهای سایر حوزه های افغانستان

  
   درس پانزدهم

دریاي هلمند و معاونین آن

ت(
ارو

ن )ه
ادرسک

صابری
هامون  شرود

خا
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به طرف غرب جریان دارد. این دریا از اسالم قلعه تا ذوالفقار سرحد طبیعی بین افغانستان 
و ایران را تشکیل می دهد. هریرود در مسیر خود والیت هرات را سرسبز می سازد. دریای  

مهم دیگر این حوزه دریای مرغاب می باشد.

پنجم: دریا های حوزه های بسته
دریا هایی که از مناطق مرتفع کوهستانی سرچشمه گرفته و در یک مسیر بسته جریان دارند 
و با دریای دیگری یکجا نمی شوند، به  نام دریا های حوزۀ بسته یاد می شوند مانند: دریای غزنی 

که بعد از عبور از شهر غزنی به آب ایستادۀ غزنی می ریزد. دریاهای دیگر این حوزه عبارت  
اند از: دریای بلخاب، دریای سمنگان، دریای اندخوی و دریای قیصار.

 فعالیت داخل صنف
شاگردان به سه گروه تقسیم شوند و هرگروه در مورد یکی از موضوعات ذیل با هم 
بحث نموده و نمایندۀ هر گروه موضوع خویش را در پیش  روی صنف توضیح نماید.

- دریا های حوزۀ هلمند
- دریا های حوزۀ هریرود

- دریا های حوزه های بسته

؟ سوال ها
1- طویل ترین دریای افغانستان کدام است و چند کیلومتر طول دارد؟

2- معاونین دریاي هلمند را نام بگیرید.
نام  آن را  دارند و در جهیل سیستان مي ریزند  به شکل مستقل جریان  3- دریاهایی که 

بگیرید.
4- از دریاي هلمند تا اکنون چه استفاده هایی صورت گرفته است؟

5- هریرود ازکدام کوه سرچشمه گرفته و کدام والیت را سرسبز مي سازد؟
6- هریرود سرحد طبیعي بین کدام کشور ها را تشکیل مي دهد؟ آن کشور ها را نام بگیرید.

 فعالیت خارج صنف
با دریا هاي حوزه هاي بسته مقایسه کنید و  ... را  دریا هاي حوزه هاي باز مثل هلمند و 

معلومات خود را در صنف ارائه دهید.
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در بارة جهیل های افغانستان چه مي دانید؟

  
  درس  شانزدهم

آیا تاکنون در محیط اطراف خود با آب ایستاده که از چهار طرف به واسطۀ خشکه احاطه 
شده باشد رو به رو شده اید و مي دانید که به آن چه مي گویند؟

آب ایستاده یی را که چهار طرف آن خشکه باشد جهیل مي نامند. وطن ما افغانستان در 
بعضی نواحی دارای حوزه های بسته بوده که باعث به وجود آمدن جهیل ها گردیده است. 

بعضی از این جهیل ها از لحاظ مساحت خُرد وبعضی بزرگ می باشند.
یک تعداد از این جهیل ها در مناطق بلند و مرتفع از آب های یخچالی به وجود آمده و 
برخی در مناطق هموار و کم ارتفاع، آبریزۀ دریا های منطقه یی را تشکیل داده و به نام های 

مختلفی چون هامون، کول، آب ایستاده و یا جهیل یاد می شوند.
هامون سیستان

هامون هلمند، هامون صابری، هامون پوزک و گود زیره درگوشۀ جنوب غرب کشور 
در والیت نیمروز، آبریزۀ دریاهای منطقه یی را تشکیل می دهند. ساحل این هامون ها نظر 

به وضع آب خیزی دریاها فرق می کند. 
هامون هلمند قسمتی از سرحد طبیعی بین افغانستان و ایران را تشکیل داده است. طوری 
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که یک قسمت آن به افغانستان و یک بخش دیگر آن به ایران تعلق دارد.
جهیل شیوا

جهیل شیوا در والیت بدخشان موقعیت دارد. آب آن صاف بوده در موسم زمستان یخ 
می بندد. ارتفاع جهیل شیوا از سطح بحر 3050 متر می باشد.

جهیل زرقول
افغانستان و  بین  پامیر در قسمت خط سرحدی  جهیل زرقول یا زرکول در سطح مرتفع 
تاجکستان واقع است. این جهیل منبع اول آب دریای پامیر و آمو را تشکیل می دهد. طول 
ساحل شمالی آن شش کیلومتر و از ساحل جنوبی آن ده کیلومتر و عرض آن چهار و نیم 
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بسته  یخ  و  منجمد  آن  اکثر وقت سال آب  در  بوده  یخچالی  هم  این جهیل  است.  کیلومتر 
می باشد.

جهیل  چقمقتین

این جهیل هم در پامیر موقعیت دارد. دریای  واخان  از این جهیل سرچشمه می گیرد. 
طول این جهیل هفده کیلومتر و عرض آن  دو و نیم کیلومتر است. اطراف آن سرسبز و 

شاداب بوده، چراگاه حیوانات مردم  قرغز را تشکیل داده  است.

آب ایستادة  غزنی

به سمت جنوب والیت غزنی موقعیت دارد و دریای غزنی به آن می ریزد. آب این جهیل 
طعم خوب ندارد.

جهیل نمکسار هرات در بین خط مرزی افغانستان و  ایران  موقعیت دارد. آب آن نمکی بوده،  
از آن نمک  استحصال  می کنند.

عالوه بر جهیل های فوق، یک تعداد بندهای طبیعی که جهیل های ُخرد منطقه یی را تشکیل 
داده اند نیز در کشور ما وجود دارند، که مناظر زیبا  و جالبی را تشکیل می دهند؛ مانند: بند امیر 
)بند هیبت، پنیر، جداسل، پودینه و ذوالفقار( در والیت  بامیان که این ها همه به نام بند امیر یاد 

می شوند.

  
  درس  شانزدهم
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 فعالیت داخل صنف
شاگردان  به چهار گروه تقسیم شوند. گروه اول در مورد جهیل ها و طرق به وجود 
آمدن آن ها، گروه دوم در مورد هامون سیستان و آب ایستادۀ غزني، گروه سوم در 
بارۀ جهیل هاي والیت بدخشان )شیوا، زرقول و چقمقتین( و گروه چهارم در مورد بند 
امیر با هم بحث کنند و نتیجۀ بحث های  خود را به نوبت در پیش  روي صنف شرح 

دهند.

؟ سؤال ها
1- جهیل را تعریف کنید.

2- جهیل های مناطق مرتفع و مناطق پست از هم چه تفاوتی دارند؟
3- جهیل ها به کدام نام ها و اصطالحات یاد می شوند؟

4- هامون هلمند قسمتی از سرحد بین کدام کشورها را تشکیل نموده است؟
5- جهیل زر قول در کدام قسمت افغانستان واقع است؟

6- کدام دریا از جهیل زرقول سرچشمه می گیرد؟
7- بند امیر در کدام قسمت افغانستان موقعیت دارد؟

 فعالیت خارج صنف
جهیل هایی را که خود تان دیده  اید نام گرفته، در مورد آن ها چند سطر در کتابچه هاي  تان 

بنویسید و در ساعت درسی آینده جغرافیه در صنف به همصنفان تان ارائه دهید.
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جغرافیای بشری

علم جغرافیه به شاخه هاي مختلفي تقسیم مي شود که یکي از آن  شاخه هاي اصلي جغرافیاي 
بشري است، که در موضوعاتی چون نفوس، اقوام، زبان ها، دین ها  و... بحث مي کند.

نفوس
افغانستان سرزمین پهناوري است که تقریباً 30 میلیون نفر جمعیت دارد. در سال 1393 تراکم 
نفوس افغانستان 46 نفر در هر کیلومتر مربع بود. پراگنده گي نفوس در افغانستان در تمام جاها 
یکسان نیست.درمناطق شرقي تراکم زیاد و در مناطق جنوب غربي و مرکزي تراکم نفوس کم 
است،  باشنده گان کشور بنابر عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی و اقلیمی از قریه ها و دهات به 

سوی شهر ها مهاجرت می کنند، که این امر سبب تراکم نفوس درشهر ها گردیده  است.
اقوام

- کدام اقوام در افغانستان زنده گی می کنند؟
کشور عزیز ما افغانستان به  نام دولت جمهوری اسالمی و مردم وطن ما همه افغان نامیده می شوند. 
ازبک،  هزاره،  تاجک،  پشتون،  چون:  مختلفی  اقوام  از  افغانستان  بشری،  جغرافیای  لحاظ  از 
ترکمن، بلوچ، نورستانی و غیره تشکیل یافته است.  پشتون ها و تاجک ها که از جمله نژاد آریایی 

  
    درس  هفدهم
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این سرزمین می  باشند، تقریباً  در تمام  نواحی کشور زنده گی می کنند.    هزاره ها، ازبک ها و 
ترکمن ها نیز از جملۀ اقوام دیگر افغانستان اند که زیادتر در مرکز و مناطق شمال افغانستان 
زنده گی می کنند.  نورستانی ها و پشه یی ها نیز از جملۀ اقوامي آریایی  اند که در والیات  شرقی 
زنده گی دارند؛ همچنان بلوچ ها هم از جملۀ باشنده گان اصلی مملکت اند که به زبان بلوچی 

صحبت و در جنوب غر ب افغانستان  زنده گی می کنند.
        زبان ها

در افغانستان بیش از سی زبان و لهجه وجود دارد که بعضی از آن ها عبارت  اند از: پشتو،  دری، 
ازبکی، ترکمنی، بلوچی،  پراچی، منجی، واخی، زیباکی، اشکاشمی، پشه یی،  نورستانی، تیرایی، 
جتی،  سندی،  پنجابی و غیره که از میان آن ها دو زبان پشتو و دری که اکثریت مردم کشور ما 
با آن ها آشنایی دارند، زبان های رسمی وطن ما مي باشند. زبان های محلی مانند: ازبکی، ترکمنی، 

بلوچی، نورستانی و پشه یی در مناطق خود به حیث زبان سوم رسمیت دارند. 
دین

مردم وطن ما پیرو دین مقدس اسالم استند.اکثریت مردم ما پیرو مذهب حنفی اند و عده یی 
از  پیروان مذاهب جعفری و اسماعیلیه هم در این کشور زیست دارند؛ همچنان یک تعداد اهل 

هنود هم در افغانستان زنده گی می کنند.    
  

 فعالیت داخل صنف
شاگردان به چهار گروه تقسیم شوند. هرگروه در مورد یکي از موضوعات جغرافیاي 
بشري چون: نفوس، اقوام، زبان ها و دین مردم افغانستان با هم بحث و مذاکره نموده، 

یک یک نفر از هر گروه نتیجه بحث ها را در پیش روي صنف تشریح نماید. 

؟ سؤال ها
1- تراکم نفوس در کدام مناطق افغانستان زیاد تر و در کدام مناطق کم تر است؟

2- تعداد زبان ها در افغانستان چقدر است؟ چند زبان مهم را نام بگیرید.
3- زبان هاي رسمي افغانستان را نام بگیرید.

4- پیروان کدام ادیان در افغانستان زیست دارند؟

 فعالیت خارج صنف
در والیت و محل زنده گي شما مهاجرت از روستا به شهر زیاد است یا برعکس؟ آن را 

در چند سطر بنویسید و به صنف ارائه دهید.
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جغرافیاي اقتصادي افغانستان
درس هژدهم

فعالیت زراعتي افغانستان

آیا مي دانید که زراعت در افغانستان چه اهمیتی دارد؟
از  تصاویر چه آموختید؟

رش��د و نموی نباتات به هوا، آب، خاک، 
آفتاب و مواد غذایی مفید و مختلف ضرورت 
دارد. خاک زمین بستر نباتات بوده و در خود 
مواد مختلفۀ غذایي را دارا اس��ت. افغانس��تان 
کش��وري اس��ت که 85  فیصد م��ردم آن از 
محصوالت زراعتی امرار حیات می کنند. شیوۀ 
زراعت در کش��ور ما از دوران آریایي ها تا به 
 حال به  ش��کل عنعنوی قلبه توسط حیوانات و

 کار پرزحمت توسط دست و بازوی دهقان  

شخم زمین به وسیلۀ تراکتور
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مزارع گندم

صورت می گیرد. 
حاصالت زراعتی در سرزمین ما شامل حبوبات: گندم، جو، جواری، برنج، ارزن، لوبیا، 

نخود، ماش، مشنگ، باقلی وغیره مي باشد. 
گندم

زرع گندم به شکل آبی و للمی در فصل خزان و بهار در زمین های زراعتی انجام می یابد.
گندم خزانی در مناطق گرم سیر در ارتفاع 2500 متر و گندم بهاری به  شکل آبی و للمی تا 
ارتفاع 3300 متر زرع می گردد. در مناطق سردسیر در یک سال یک فصل یا دو فصل حاصل 
به دست می آید و در بعضی مناطق گرم سیر؛ مثل: ننگرهار در یک سال از زمین های زراعتی 

تا سه فصل حاصل گیری صورت می گیرد.
گندم للمی در برج حوت و حمل در دامنه های تپه ها و زمین های هموار کشت می شود که 

از آب باران های بهاری سیراب می گردد. 
افغانستان با داشتن 66 میلیون هکتار زمین فقط تا به  حال  3.37 میلیون هکتار زمین آن 

برای کشت گندم اختصاص داده شده است.
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تولید مجموعی غله در سال 1386ه� . ش. 5.6 میلیون تن حساب شده و غرض خوراکۀ 
جمعیت کشور به تورید 527 هزار تن گندم دیگر ضرورت بود. با استفاده از ماشین آالت 
زراعتی محصوالت گندم در هر هکتار زمین 2.6 تن بوده و تولید گندم در سطح مجموعی 

افغانستان در سال 1386ه�.. ش. به 4.5 میلیون تن افزایش یافته است.
برنج

به نظر شما اهمیت برنج به حیث مواد غذایی مردم چه است؟
زرع برنج باریک و لک که از جملۀ مواد غذایی مردم ما بعد از گندم شمرده می شود، 
در ساحۀ 214 هزار هکتار زمین صورت می گیرد. زرع نبات برنج در مناطقی که اقلیم گرم 
و مرطوب و آب فراوان باشد خوب حاصل می دهد؛ بنابراین برنج باریک باره بغالن، برنج 
پشد کنر، برنج باریک لغمان، برنج مناطق خان آباد کندز و مزار شریف از شهرت بیشتری 

برخوردار است.
تصویر کشت برنج 

درس هژدهم
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جواری
ما  وطن  مردم  غذایی  خوب  مواد  جملۀ  از  جواری 
و  گرفته  مترصورت   2600 ارتفاع  در  آن  زرع  که  است 
ساحۀ کشت آن 500 هزار هکتار زمین را در بر می گیرد. 
زرع جواری حد اکثر در والیات وردک، لوگر، پکتیا و 

ننگرهار صورت می گیرد. 

 محصول جواری 

                            فعالیت داخل صنف
شاگردان به سه گروه تقسیم شوند. هرگروه در مورد یکي از فعالیت هاي زیر با هم 
بحث و گفتگو کنند و یک یک نفر به نماینده گي از گروه خویش نتیجۀ مذاکرات 

خود را در پیش روي صنف شرح دهند:
- راجع به کشت گندم معلومات دهند.

- راجع به کشت برنج درکشور معلومات ارائه کنید.
- راجع به کشت جواري معلومات دهید.

                            سؤال ها
1- از مهم ترین محصوالت زراعتي کشور نام بگیرید.

2-  به کدام دلیل گفته مي توانید که افغانستان یک کشور زراعتي است؟
3- در مورد گندم آبي و زمان کشت آن، چه می دانید؟

4- در مورد کشت گندم للمي معلومات ارائه کنید.
5- در مورد کشت برنج و انواع آن در کشور چه مي دانید؟

6- گندم آبي و گندم للمي از هم چه فرقی دارند؟

                            فعالیت خارج صنف
در منطقۀ شما  کدام محصوالت زراعتي کشت مي شوند؟ معلومات خود را به همصنفان  تان 

ارائه کنید.

؟
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نباتات صنعتی و طبي
درس نزدهم

مزارع کشت پنبه
آیا می دانید که درکشور ما کدام نباتات صنعتی کشت می گردند.  

الف: نباتات صنعتي
به نظر شما، نباتات صنعتي در اقتصاد کشور چه اهمیتي را دارا می باشد؟
نباتات صنعتي در وطن  ما حد اکثر شامل پنبه، لبلبو، نیشکر و... می باشد.

1- پنبه
پنبه ش��امل تریشه به  نام لیفه و پنبه دانه می باشد که در فابریکه های نساجی از هم جدا ساخته 
ش��ده و از لیفۀ محلوج آن در فابریکه های  نس��اجی اقس��ام  تکه هاي نخي، ش��طرنجي، جوال و 
ریس��مان مي س��ازند و همین گونه  از پنبه دانۀ آن روغن نباتی، صابون کاالش��ویی و از تفالۀ آن 

کنج��ارۀ حیوانی تهیه می گردد. قب��ل از نا آرامی های چند دهۀ اخیر در کش��ور ما فابریکه های  
نس��اجی بگرامی، گلبهار، پلخمری، کندز، مزار ش��ریف، بلخ، هرات، هلمند، قندهار و ننگرهار 

فعالیت داشتند که پارچه های گوناگون نخی را تولید می کردند.
نبات پنبه در برج ثور کش��ت ش��ده و در اواخر خزان به درجه هاي اول، دوم، سوم و چهارم 
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توسط دست چیده و جدا می شود.
نب��ات پنب��ه در بهار پر باران و تابس��تان گرم حاصل خوب می دهد. والیات��ي که نبات پنبه در 
آن کش��ت می گردد عبارت اند از: بغالن، کندز، تخار و بدخش��ان که حد اکثر نود فیصد پنبۀ 
کش��ور را تهیه می کنند. نبات پنبه در والیات س��منگان، بلخ، هرات، هلمند، ننگرهار، لغمان، 
پروان و کاپیسا نیز زرع می شود. یک قسمت پبنۀ محلوج در بازار های داخلی کشور به فروش 

می رسد.
2- لبلبو

زمین هایي که داراي مواد آهکي و بدون سنگ مي باشند براي کشت لبلبو مناسب اند؛ چنانچه 
س��احۀ وسیع کش��ت آن در والیت های بغالن و کندز می باشد. در فابریکۀ قند بغالن از لبلبو 

بوره و از تفالۀ آن کنجاره برای حیوانات تهیه می کنند. 
3- نیشکر

نبات نیش��کر در مناطقی که دارای هوای گرم و مرطوب و آب فراوان باشد مي روید. این 
نبات بیش��تر در والیات ننگرهار، لغمان و کنر زرع می شود که از آن ُگر تولید می گردد و از 
تفالۀ آن به حیث خوراکۀ حیوانات اس��تفاده می شود. در این اواخر قلمۀ آن از هند وارد شده 

است و در والیات کندهار و هلمند نیز زرع می شود.           
                                                                             

  کشتزار نیشکر
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ب- نباتات طبی
از نباتات طبي چه فایده هایی گرفته مي شود؟

در جملۀ نباتات طبی زعفران، جوانی و بادیان در زمین های زراعتی کشت شده و متباقی 
شیر  خاکشیر،  ختمی،  اسپند،  مستار،  پنیرک،  کاسنی،  هنگ،  بویه،  شیرین  مثل:  نباتات؛ 
خشت، گربه خورک، ملنگان، اسفرزه، پیاز و سیرکوهی، زیره و... تماماً به شکل خودرو 

   ساحۀ کشت به جریبنام نباتشماره

272870پنبه1

22590لبلبو2

11840نیشکر3
جدول شماره1: نباتات صنعتی

درس نزدهم
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در دامنه های کوه ها، تپه ها، دشت ها و کنار جویبار ها و در مزارع زراعتی می رویند و به  
حیث ادویۀ شفا بخش در طبابت یونانی در بازارهای داخلی به فروش می رسند.

زعفران، شیرین بویه، هنگ، زیره و بعضی نباتات طبی دیگر اقالم مهم صادراتی کشور 
ما را تشکیل می دهند.

                            فعالیت داخل صنف
پنبه و طرق استفاده از آن،  شاگردان به سه گروه تقسیم شوند. گروه اول در مورد 
گروه دوم در بارۀ لبلبو و نیشکر و استفاده از آن ها وگروه سوم در مورد نباتات طبي 
و استفاده از آن ها شیرین ها بحث نموده، از هر گروه یک نفر به نماینده گي از گروه 

خویش نتایج بحث خود را در پیش روي صنف براي همصنفان خود بیان کند.

                            سؤال ها
1- والیاتي را که پنبه در آن ها کشت مي شود، نام بگیرید.

2- از نبات پنبه چه استفاده صورت می گیرد؟
3- از لبلبو چگونه استفاده مي شود؟

4- نیشکر در چه نوع آب و هوایی خوب تر رشد مي کند؟
5- نباتات طبي را نام ببرید.

                         فعالیت خارج صنف
در منطقۀ شما چه نوع نباتات صنعتي و طبي رشد مي کند؟ در کتابچه هاي  تان اسم های 
ارائه  خود  همصنفان  به  را  آن  جغرافیه  آیندۀ  درسی  ساعت  در  و  بنویسید  را  آن ها 

کنید.   

؟
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از مالداري، علفچرها و جنگل هاي افغانستان چه مي دانید؟
   درس بیستم

حیوانات اهلی،گوسفند

الف- مالداري
با حیوانات اهلي و وحشي کشور خود آشنا شوید:

مالداری و نگهداري حیوانات یکي از منابع مهم ثروت در عواید داخلی کشور ما شمرده  
می شودکه به دو نوع تقسیم مي شود. 

1- حیوانات اهلی: شامل گوسفند، بز، گاو شیری و قلبه یی، مرکب، اسپ، اشتر و مرغ های 
خانه گی می باشند.

گوسفند: انواع گوسفند هزاره گی، ترکی و  قندهاری شهرت  دارند. رمه های ُخرد  و  بزرگ  
گوس��فند  توسط زمینداران  و کوچی ها  نگهداری می شوند، که از گوشت،  پوست،  پشم و  

رودۀ آن ها  استفاده می گردد.
پشم، پوست  و رودۀ گوسفند به  خارج  هم صادر می شود. رودۀ گوسفند ترکی خریداران زیادی 

دارد.

   به نظر شما در کشور ما کدام حیوانات نگهداری می شوند؟
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گوس��فند  قره قل که زیادتر توس��ط مالداران صفحات ش��مال وش��مال غرب کشور؛ مثل: 
س��منگان، بلخ، جوزجان فاریاب، کندز و هرات نگهداری می ش��ود، از پوست آن پوستین و 
پوس��تینچه ساخته می شود که به ممالک سردسیر؛ مثل: کانادا، روسیه و ایاالت متحدۀ امریکا 
زیادتر به فروش می رس��د. پوست برۀ قره قل به نام پوست سور، کبودچه و سیاه تقر به ممالک 

اروپای غربی، ایاالت متحدۀ امریکا، هند و کانادا صادر می شوند. 
گاو شیری: از آن  لبنیات به دست می آید و زیادتر نزد زمین داران و دهاقین در دهات کشور 

نگهداری می شود.
حیوانات باربر

اسپ: اسپ قطغنی، مزاری، ترکمنی و هراتی مشهور است و برای سواری، بزکشی، نیزه بازی، 
باربری، دهقانی و در کراچی و گادی از آن ها استفاده می گردد. 

اشتر: زیادتر نزد کوچی ها نگهداری می شود و در موقع کوچ کشی به مناطق سرسبز و علفچرها از آن 
در باربری استفاده می کنند و می گویند که: اشتر حیوان وفادار است که خار می خورد و بار می برد. 

 مرکب )خر(: مرکب که برای با رکشی به کار می رود زیادتر نزد دهاقین و خرکاران نگهداری 
می شود. مرکب صفحات شمال قوی بوده و جسامت بزرگ دارد.

 120 ما  کشور  در  وحشی:  حیوانات   -2
دارد،  وجود  وحشی  پستاندار  حیوان  نوع 
روباه،  گرگ،  شیر،  پلنگ،  جمله  از  که 
شغال، خرگوش و غیره می باشد و در حدود 
500 نوع پرندۀ مختلف نیز وجود دارد که 
کلنگ،  اسم های  به  می توان  جمله  آن  از 
قاز، شاهین، مرغ آبی، کبک، مرغ دشتی، 

و اقسام گنجشک اشاره نمود.

حیوانات اهلی، گاو   

 حیوانات وحشی
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ب- علفچر ها
چراگاه های افغانستان در حدود 3.2 میلیون هکتار زمین را در بر می گیرند. چمن زارهای 
را  حیوانات  دایمی  و شرق کشور، چراگاه های  در صفحات شمال، جنوب  مناطق گرم سیر 
تشکیل می دهند. در ساحۀ جنگالت، دره ها و دامنه های سلسله کوه های هندوکش و کوه های 
دیگر افغانستان واقع در شمال، والیات مرکزی، شرقی و جنوبی و دشت ناور غزنی در هوای 
معتدل بهار و هوای گرم تابستان چراگاه های خوبی برای مالداران و کوچی های مالدارکشور 

موجود می باشند. این ثروت خداداد از ارزش مهم حیاتی برخوردار است.

ج- جنگل ها
جنگل ها در افغانستان چه اهمیتی دارند؟

جنگل هدیۀ خدایی، ثروت طبیعی و دارایی ملی در سرزمین ما می باشد. جنگل ها مناظر 
مناطق  هوای  می باشند.  پرنده گان  و  وحشی  حیوانات  پناه گاه  و  داشته  تماشایی  و  دلچسپ 

جنگل زار، تازه شفاف و دلپذیر می باشد. 
در افغانستان حدود دو میلیون هکتار زمین را ساحۀ جنگل زار در  بر دارد. مناطق جنگل زار 
 در کشور ما در والیات نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا، بدخشان، بغالن، سمنگان، 

سرپل، بادغیس و هرات قرار دارد. 
جنگل

   درس بیستم



60

چوب چار تراش کنر و نورستان خریداران زیادی در سطح جهانی دارد و قلم مهم صادراتی 
کشور ما را تشکیل می دهد. 

توجه جدی دولت در ممانعت از قطع درختان در این اواخر صورت گرفته و غرس اقسام 
نهال ها در این نقاط الزم می باشد. 

 فعالیت داخل صنف
شاگردان به چهار گروه تقسیم شوند. هر گروه در بارۀ یکی از موضوعات زیر با هم 
به  نتیجۀ بحث خود را در پیش روي صنف  نفر  از هرگروه یک  نمایند؛ سپس  بحث 

دیگران شرح دهد.
- در بارۀ گوسفند  و گاو معلومات دهید.

- در بارۀ حیوانات وحشي کشور خود چه می دانید؟
- در مورد علفچرها معلومات دهید.

- دربارۀ جنگل هاي طبیعي معلومات دهید.

؟ سؤال ها
شاگردان عزیز، به جدول زیر با دقت توجه کنید. اعداد پهلوی کلمه ها و اصطالحات 
را در برابر  الفبای مربوط توضیحات آن در کتابچه های خود بنویسید؛ مثاًل: عدد 4 به 

حرف الف ارتباط دارد.

 فعالیت خارج صنف
حیوانات  وحش��ي  را  نام گرفته  و برای هر کدام مطلبي در کتابچه هاي  تان بنویس��ید که  در برابر 

آن ها چه  باید کرد.

پوست آن قلم مهم صادراتی کشور ما است.الفاشتر1      

       برای پیدا کردن چراگاه ها از یک جا  به  جای دیگر کوچ می کنند.ب   گاو شیری      2                                          

از آن در سواری، بارکشی، بزکشی و نیزه بازی استفاده می شود.جکوچی ها3       

حیوان وفادار است که خار می خورد و بار می برد.دگوسفند  قره قل4    

مناطق سرسبز و علف دار است که رمه های گوسفند، بز، اسپ، گاو و خر در آن می چرند.ه�اسپ5    

از آن لبنیات به دست می آید.و  جنگل ها6  

از جملۀ میوه های صادراتی کشور ما است.زپسته و بادام7   

ثروت طبیعی و دارایی ملی ما است.حچراگاه8    
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ذخایر معدني
درس بیست  و یکم

نقشۀ معادن افغانستان
استفاده از معادن در اقتصاد کشور چه اهمیتی دارد؟

افغانس��تان دارای مع��ادن مختلف نفت، گاز طبیعی، زغال س��نگ، آهن، مس، طال، نقره، 
سرب، جست، نمک، سلفر، سنگ های قیمتی و سنگ مرمر می باشد.

آهن
آهن به رنگ های نصواری ، سرخ، سیاه و  زرد لیمویی در قشر زمین فراوان پیدا  می شود. 
افغانس��تان معادن آهن زیاد دارد که مهم ترین آن معدن حاجي گک مي باش��د که مقدار آهن 
آن به 63 فیصد مي رسد؛ هم چنین معادن آهن در والیات ارزگان، خاکریز قندهار، فیض آباد 

جوزجان، پکتیا، هرات و جبل السراج پروان دستیاب شده است. 
در صنایع دس��تی آهنگران کش��ور  ما از آهن دس��ت داشته  ش��ان، آالت و ابزار دهقانی، 

نجاری و کارآمد خانه ها را می سازند.

ذخایر معدنی

نایتریک
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مس
در زمان ه��اي قدی��م جای اس��لحه 
و وس��ایل س��نگی و چوب��ی را فلز نرم 
سرخ رنگ مس گرفت و انسان ها یک 
قدم به سوی ترقی گذاشتند، معادن آن 
در کشور ما در عینک لوگر، کهنه خمار 
میدان، منار چک��ری کابل، خاکریز 
قندهار، غوربند، بدخش��ان و والیت 

بلخ موجود است.
مس هادی قوی برق و حرارت اس��ت و از س��یم های آن در لین های برق استفاده می شود. 
مس��گران وطن ما از مس دست داشته، شان دیگ های ُخرد و کالن مسی، چلوصاف، مجمع، 

آبگردان، مالقه، کفگیر، قاشق، آفتابه، لگن دستشویی و سایر ابزارشان را می سازند.

طال
طال فلز قیمتی، رنگ و جالی مقبول و قابل توجه دارد و زنگ نمی گیرد. این فلز به حیث 
پش��توانۀ بزرگ پولی بوده و اقس��ام زی��ورات آن، زینت خانم ها را تش��کیل می دهد. طال در 

والیات زابل، قندهار و بستر دریاي کوکچۀ والیت بدخشان وجود دارد.

نقره
 نقره را مثل طال زنگ نمی زند و هادی قوی برق و حرارت بوده، به حیث زیورات استعمال 

زیاد دارد. معادن آن در مناطق پنجشیر، سیم کوه هرات و بی بی گوهر قندهار وجود دارند.

استفاده از مس
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ه ا

سنگ های قیمتی
الجورد در کوه های بدخش��ان از زمان های قدیم ش��ناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته 
اس��ت  و شهرت جهانی دارد این سنگ به درجه های 1 الی 5 تقسیم شده و به خارج از کشور 
صادر مي شود. یاقوت، لعل، الجورد بدخشان و زمرد پنجشیر نه تنها در میان سنگ هاي قیمتي 

کشور، بلکه در منطقه و جهان شهرت داشته و خریداران زیادی دارد.
معادن سرب و جست

این معادن در هزاره جات، دامنه های کوه هندوکش، مزار شریف، بدخشان و قندهار یافت 
می شود.

معادن نمک 
معادن نم��ک در مناطق تالقان تخار، اندخوی جوزجان، هرات، مزار ش��ریف بلخ، و مُقر 
غزنی وجود دارد. نمک سنگی کوهی سبزرنگ در مناطق هزاره جات پیدا می شود.  از معادن 

نمک تالقان و نمک سنگی هزاره جات در مواد غذایی استفادۀ زیاد صورت مي گیرد.

سلفر
معدن سلفر یا گوگرد  به ذخیرۀ 600 تن در مزار شریف  و یک  مقدار در اشکاشم بدخشان تثبیت 

شده است.

درس بیست  و یکم
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                            فعالیت داخل صنف
ش��اگردان به چهارگروه   تقسیم ش��ده ،  هرگروه  راجع به دو عنوان از معادن افغانستان 

بحث کنند و نتایج آن  را نمایندۀ هر گروه در صنف به دیگران ارائه دهد.

                            سؤال ها
1- هر یک از معادن جدول زیر بیشتر در کدام مناطق افغانستان وجود دارند؟ آن ها را 

در کتابچه هاي خود با کشیدن خط با هم ارتباط دهید.

2- اهمیت معادن آهن را بیان دارید.
3- مهم ترین خصوصیت  معادن مس را توضیح دهید.

                           فعالیت خارج صنف
هر شاگرد راجع به یک معدن منطقۀ خود معلومات تهیه نموده، در ساعت درسی آیندۀ 

جغرافیه در صنف ارائه دهد.

مناطق جغرافیایيمعادن

زابل و قندهارآهن

هزاره جات و دامنه هاي کوه هندوکشمس 

والیت ارزگان و حاجي گک بامیانطال

تالقان تخار و اندخوي جوزجاننقره

 عینک لوگر وکهنه خمار میدان، پنجشیر و بدخشانسنگ هاي قیمتي

مزار شریفسرب و جست

کوه هاي بدخشاننمک 

 پنجشیر و سیم کوه  هراتسلفر

؟
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مواد محروقاتی معدني
درس بیست و دوم

معدن زغال سنگ 
به نظر شما منشأ پیدایش زغال سنگ از چه است؟

زغال سنگ

زغال سنگ منشأ نباتی داشته و از جملۀ احجار رسوبی  است که به  حیث مواد سوخت از 
آن استفاده مي شود. معادن زغال سنگ کشور ما همزمان با تشکیل کوه هندوکش به    وجود 
اثر فشار و  به  به الی احجار قرار گرفته و  بقایای جنگل ها در ال  آمده است.  در آن وقت 
نبودن هوا در زمان طوالنی به کتله های زغال سنگ مبدل شده است، که  حرارت زیاد در 
اکنون در درۀ صوف سمنگان، کرکر پلخمری، آشپشتۀ درۀ سیغان بامیان، کرخ هرات و بنگی 

تخار ذخایر بزرگ آن به دست آمده است. 
معدن زغال سنگ درۀ صوف از دورۀ امیر عبدالرحمن  خان به شکل ابتدایی مورد استفاده 

قرار گرفته و در حدود 76 میلیون تن ذخیره آن تثبیت شده است.
ذخیرۀ معدن زغال سنگ کرکر پلخمری که جنس خوب کوک دارد در حدود چهار 
میلیون تن تخمین شده است. زغال سنگ کرخ هرات در زیرکوتل سبزک موقعیت دارد و 

ذخیرۀ زغال سنگ بنگی تخار هنوز دست ناخورده باقی مانده است.
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نفت
 از نفت چه استفاده هایي مي شود؟

این ماده منشأ حیوانی داشته از گندیده شدن و پوسیدن اجساد حیوانات بحری تحت فشار زیاد 
در زمان های طوالنی در بین طبقات رسوبی زمین به  وجود می آید. از تصفیۀ نفت، تیل طیاره، تیل 
دیزل برای سوخت ماشین های دیزلی، تیل پترول برای سوخت ماشین های سوخت پترولی، تیل 

خاک و دیگر مشتقات آن مثل مبالیل، گریس، وایکم، قیر، واسلین و غیره به دست می آید. 
تفحصات نفت و گاز طبیعی در افغانستان از سال 1314ه�. .ش. تا 1343ه�..ش. صورت 
گرفته و در نتیجۀ آن فهمیده شد که از ولسوالی رستاق تخار الی سرحد ایران در شرق، غرب 
برای  بابا  ترکستان هندوکش غربی و کوه  تیربند  دامنه های شمالی  تا  و جنوب دریاي آمو 

پیدایش نفت مساعد است. 
ذخایر نفت در رستاق تالقان، آبدان میرعلم، شبرغان، میمنه، هرات و هلمند تثبیت گردیده 

است.
گاز طبیعی

گا ز طبیعی در والیت جوزجان در مناطق خواجه گوگردک )یتیم تاق( خواجه 
برهان و جر  قودوق موجود است که قباًل استخراج آن توسط روس ها صورت 

گرفته و یک مقدار آن توسط پایپلین به شوروی سابق صادر گردیده بود.
مواد  پز  و  پخت  زمستان،  در  منازل  در گرم کردن  طبیعی  گاز  از سوخت 

غذایی و روشن کردن چراغ های گازی استفاده می شود. 

                           
                               فعالیت داخل صنف

شاگردان به سه گروه تقسیم شده، هرگروه راجع  به یکي از معادن:  زغال سنگ ، نفت و 
گاز طبیعي  با هم بحث کنند و نتایج بحث ها را از هر گروه یک نفر به دیگران در صنف 

ارائه دهد.
 

                                سؤال ها
1- از کدام مناطق افغانستان زغال سنگ به دست مي آید؟

2- منشأ پیدایش نفت را بیان دارید.
3- از سوخت گاز طبیعي چه استفاده هایي صورت مي گیرد؟

                               فعالیت خارج صنف
هر شاگرد  راجع  به  اهمیت مواد  محروقاتي در افغانستان  معلومات تهیه  نموده و در ساعت 

درسی آیندۀ جغرافیه  در صنف ارائه دهد.

؟
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صنایع و تجارت در افغانستان
درس بیست  وسوم

قالین

در مورد صنایع دستی کشور چه معلوماتی دارید؟

تعریف
صنعت عبارت است از: تغییر شکل مواد اولیه و تبدیل آن به یک کاالي قابل استفاده. این 
مواد و محصوالت اولیه ممکن است محصوالت زراعتي، مالداری یا معدني باشند که براي 
و صنایع  ماشینی  بخش، صنایع  دستی  دو  به  مي شوند. صنعت  برده  کارخانه ها  به  تولیدکاال 

تقسیم می شود.

الف - صنایع دستی
از زمان هاي قدیم که نیاکان ما به زراعت مشغول بودند برای رفع ضروریات شان به تولید 
صنایع دستی پرداختند. این شغل یک مصروفیت خوب و یک عاید پولی برای رفع مشکالت 
مردم می باشد. 6000 سال قبل، دهاقین بلخ گندم و جو رسیده را با داسی که از سنگ چقماق 
ساخته شده بود درو می کردند. تا آخر قرن  19 تقریباً 98 فیصد نفوس کشور ما به حیات 



68

روستایی اشتغال داشتند و از صنایع دستی استفاده می کردند. ایشان فن پخت و پز، ریشتن 
و بافتن را آموختند. از منابع حیوانی پشم، پت، پوست، ابریشم و از منابع نباتی پنبه و سند 

و از منابع معدنی آهن، مس، طال و نقره و خاک در صنایع دستی کار می گرفتند. 

بین مردم صفحات شمال  به  حال در  تا  از زمان های قدیم  قالین بافی  صنعت  قالین بافی: 
کشور ما رواج دارد. مردم دولت آباد فاریاب، اندخوی، آقچه و دولت آباد بلخ در بافتن 
و ساختن قالین با جنس عالی به رنگ و طرح های مقبول و دلچسپ شهرت دارند و در 
قرقین، کندز و هرات نیز بافتن قالین رواج دارد. قالین به  نام مروی، دولت آباد فاریاب، 

اندخوی و آقچه خریداران داخلی و خارجی زیادي دارد.
جنس خوب قالین، قلم عمدۀ صادرات کشور ما را تشکیل می دهد که به هند، پاکستان، 

اروپا، روسیه و امریکا صادر می شود.

فلزکاري: آهنگران کشور ما از آهن دست داشتۀ  شان، وسایل و لوازم دهقانی، نجاری 
و ضروریات منازل را می سازند. در میان این وسایل بیل آهنگران ده داناي کابل، چاقوي 

آهنگران چاریکار و حیدرخاني لغمان شهرت دارد.
    فلزکاران وطن ما در ترمیم موتر، ساختن دروازه، کتاره، زینۀ آهنی و سیم کاری برای 

ساختمان های تعمیرات مصروف اند. 
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ب - صنایع ماشینی در افغانستان

افغانستان از جملۀ کشورهای رو به انکشاف، از نظر صنایع ماشیني است. صنایع ماشیني بار 

اول در دورۀ امیر شیرعلی خان  بنیان گذاری شد و در دورۀ امیر عبدالرحمن  خان  دو فابریکۀ 

صنعتی به  نام »ماشین خانه« و »فابریکۀ پشمینه بافی« تأسیس شد که فعالیت های تولیدی آن ها 

افغانستان  در  مهم  ماشیني  سایر صنایع  از  می ساخت.  مرفوع  را  قطعات عسکری  ضروریات 

مي توان به فابریکۀ جنگلک کابل، فابریکۀ قند بغالن، روغن سپین زرکندز، فابریکۀ کود و 

برق مزار شریف،  فابریکۀ سمنت،  دستگاه هاي تولید برق آبي نغلو، سروبي، درونته، ماهیپر، 

کجکي و گرشک اشاره کرد.

درس بیست  و سوم
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تجارت افغانستان
به نظر شما، تجارت چه نقشي در رونق اقتصاد کشور دارد؟

پیشرفت و ترقی هرکشوری مربوط به مقدار تولیدات متنوع داخلی آن است. به هر اندازه یی 
که تولیدات مختلف و صادرات زیاد وجود داشته باشد به همان اندازه یک کشور خودکفا بوده  
و مردم آن در آسایش و آرامش زنده گی می کنند و قدرت و قیمت پول آن هم ارتقا مي یابد.

صورت  کشور  ما  تجارت  در  نظارت  به  توجه  1298ه�.ش.  در  استقالل  کسب  از  بعد 
تا سهولت  تهران فرستاده شدند  انقره و  برلین،  لندن،  به مسکو،  افغانی  نماینده گان  گرفت. 
در تجارت به میان آید و پیداوار افغانستان به پیمانۀ زیادتر صادر گردد. صادرات کشور ما 
به درجۀ اول شامل محصوالت حیوانی، پشم، پوست، روده، پوست قره قل، قالین، گلیم و 
نباتات طبی  نباتی شامل میوۀ تازه و خشک، سنگ های قیمتی و  به درجۀ دوم محصوالت 

بوده که به ممالک مختلف صادر مي گردد.

 فعالیت داخل صنف
دانش آموزان به گروه هاي مختلف تقسیم شوند هرگروه راجع به یکي از انواع صنایع 

دستي یا ماشیني با هم بحث کنند؛ بعد نتیجه را به سایر همصنفان خود ارائه دهند.

؟ سؤال ها
1- صنعت را تعریف کنید.

2- صنعت قالین بافي در کدام مناطق کشور بیشتر رواج دارد؟
3- از مهم ترین صنایع ماشیني افغانستان نام ببرید.

4- در چه مواقع اقتصاد کشور مي تواند رشد پیدا  کند؟
5- مهم ترین محصوالت صادراتي افغانستان را نام برده و بگویید که به کدام کشورها 

صادر مي شوند؟

 فعالیت خارج صنف
در   والیت  شما کدام صنایع دستي  و یا ماشیني  رایج است؟  معلومات خود  را  تهیه  و در ساعت 

درسی آیندۀ جغرافیه   در صنف   بیان  دارید.
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جغرافیاي مواصالتي
درس بیست و چهارم

 راه مواصالتی خشکه

 به نظر شما،  راه ها و وسایط حمل و نقل در زنده گی مردم چه اهمیتي دارند؟

راه
راه وسیلۀ ارتباطی انسان ها است. راه عامل مهم در توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
یک کشور محسوب می شود. نقش راه ها در توسعۀ فرهنگ و تمدن و در نزدیکی و ارتباط 

بین اقوام و ملت ها زیاد ارزنده می باشد. راه وسیلۀ زیادت در ثروت می شود.
رسانیده  مصرف  محل  به  تولید  محل  از  راه ها  طریق  از  صنعتی  و  زراعتی  دست آوردهای 

می شوند. 

راه هاي مواصالتي افغانستان به سه دسته تقسیم می شوند:
1- راه های خشکه 2- راه های هوایی  3- راه های آبی

در افغانستان اقسام موتر در سرک ها و اقسام طیارات در خطوط هوایی برای حمل و نقل 
داخلی  تجارت  افغانستان،  در  موتر  اقسام  شدن  وارد  از  قبل  فعالیت  اند.  در  کاالها  و  مردم 
قاطر صورت می گرفت.  اشتر، اسپ و  ما توسط کاروان های حیوانی  و خارجی در کشور 
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وقتی که موتر در دورۀ امیر حبیب اهلل خان در وطن وارد شد، اقسام موتر های باربر و تیزرفتار 
درکشور ما زیاد گردید و به ساختن سرک های موتررو نیز اقدامات صورت گرفت. از آن 
نیم آن  تقریباً  که  شده  ساخته  موتررو  سرک های  کیلومتر   15000 از   بیش  حال  به  تا  زمان 
سرک ها قیر و کانکریتی می باشند و متباقی سرک ها به حالت خامه استند که مناطق مختلف 

کشور را با هم  ارتباط می دهند.
تورخم، سپین بولدک،  بنادر سرحدی  از طریق  افغانستان  در  تجارتی  اموال  نقل  و  حمل 
اسالم قلعه، تورغندی و بنادر آبی کنار دریاي آمو تاشگذر، شیرخان بندر، حیرتان و کلفت 
صورت مي گیرد. این سرک ها و شاهراه ها  باعث انکشاف در زمینه های زراعتی، صنعتی و 
اموال تجارتی گردیده و ارتباط بین آسیاي جنوبی و ممالک آسیاي میانه را برقرار می سازند.

فاصله به کیلومترنام سركشماره

483کابل – قندهار1

679قندهار – هرات تورغندي2

124هرات – اسالم قلعه3

104قندهار – سپین بولدک4

231کابل – تورخم5

405کابل – شیرخان بندر6

360پلخمري- مزار شریف - شبرغان7

132کابل – گردیز8

117گردیز – خوست9

جدول سرک هاي مهمی که کابل را به والیات و بنادر کشور وصل مي کنند.
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 بحمل و نقل هوایی
پروازهای داخلی و خارجی طیارات در زنده گی مردم چه اهمیتی دارد؟

مسیر خطوطي که طیاره در فضا از شهری به شهر دیگر می پیماید راه هوایي و خطوط 
هوایی گفته می شود. طیاره سریع ترین و راحت ترین وسیلۀ مسافرت است که مسافران و اموال 

تجارتی قیمتی و نازک را در وقت کم به مناطق دور و نزدیک دیگر انتقال می دهد.
بعد از کسب استقالل کشور درسال 1298ه�..ش. چند فروند طیاره از کشور های آلمان 
و روسیه خریداری شد و اولین میدان هوایی در خواجه رواش شهرکابل ساخته شد. امروز 
اقسام طیاره هاي ملکی و نظامی در انتقال مسافرین و اموال تجارتی در داخل و خارج از کشور 

در پرواز و فعالیت قرار دارند.
پروازهای داخلی از کابل به والیات و مناطقی که میدان هوایی در آن ها ساخته شده صورت 
می گیرد. پروازهای خارجی از کابل به اسالم آباد، دهلی جدید، تهران، دوبی، شارجه، اورومچي، 

فرانکفورت و عکس آن به میدان هوایی بین المللی کابل و قندهار صورت می گیرد. 
میدان هوایی خواجه رواش کابل کانکریتی و از قندهار قیرریزی می باشد؛ بعداً میدان های 
مناطق  میدان ها در  پکتیا ساخته شد که دیگر  ننگرهار، کندز، مزار شریف، هرات و  هوایی 
))شیبرتو(( در  نام  به  بامیان  در  میدان هوایی  می باشند. آخرین  به شکل خام  مختلف کشور 

1376ه�. .ش. ساخته شده است. 
میدان های هوایی شامل طیارات، خطوط پرواز )Runway(، ترمینال، وسایل مخابراتی 
نقلیه در داخل میدان، زینۀ طیاره، هوتل و مسافر خانه و پرسونل فنی و مسلکی می  وسایل 
سرمایۀ  با   1333 سال  در  الوتنه((  افغان  آریانا  ))د  نام   به  آریانا  هوایي  ملي  شرکت  باشند. 
افغانستان و 49 فیصد از سرمایۀ شرکت اندیمار که بعداً جاي آن  51 فیصد از سرمایۀ ملي 
را پان امریکن گرفته ساخته شد. در اوایل طیاره هاي نوع داکوتا که ظرفیت سي نفر مسافر 
را داشت در میدان هاي هوایي داخلي و خارجي به کار آغاز کرد؛ بعداً شرکت ملي دیگری 
الوتنه( تأسیس شد که اکنون فعالیت ندارد. فعاًل شرکت هاي هوایي  افغان  باختر  نام ))د  به 

خصوصي هم در کشور ما فعالیت دارند.

درس بیست و چهارم
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                            فعالیت داخل صنف
راه هاي  از  یکی  اهمیت  به  راجع  تقسیم شده، هرگروه  به دوگروه مختلف  شاگردان 

خشکه و هوایي بحث کنند و نتیجه را به تمام همصنفان خود ارائه دهند.

                            سؤال ها
1- اهمیت راه ها را بیان کنید.

2- قبل از  وارد شدن  اقسام  موتر در افغانستان تجارت داخلي و خارجي توسط....... صورت 
مي گرفت.

3- منظور از خطوط هوایي چه است؟
4- پروازهاي طیاره ها از کابل به کدام شهرهاي داخلي و خارجي صورت مي گیرد؟

5- حمل و نقل اموال تجارتي افغانستان از طریق کدام بنادر صورت مي گیرد؟

                           فعالیت خارج صنف 
اعداد پهلوی لغات و اصطالحات را به الفباي مربوط ارتباط داده و در کتابچه های خود 

بنویسید.

                                                 

به سه دستۀ راه های خشکه، هوایی و آبی تقسیم شده است.الفطیاره1     

  قبل از وارد شدن موتر و ساختن سرک اموال تجارتی توسط حیوانات بموتر2
چون؛ اشتر، اسپ و قاطر از یک جا  به  جای دیگر انتقال می شد.

باالی سرک موتررو در عبور و مرور قرار گرفته، مسافرین و اموال را جکاروان حیوانی3
انتقال می دهد.

در پرواز های هوایی مسافرین و اموال نازک و قیمتی را به وقت کم و د بنادر افغانستان4
راحت از یک جا به جای دیگر حمل می کند.

باعث انکشاف در زمینه های زراعتی، صنعتی و اموال تجارتی و ارتباط ه� راه ها5
بین آسیای جنوبی و آسیای میانه می باشد.

؟



75

خالصۀ فصل
- افغانستان کشوري است کوهستاني که در جنوب براعظم آسیا با مساحت 652000 کیلومتر 

مربع واقع شده است. 
1 حصۀ خاک افغانستان کوهستاني بوده و بخشي نیز از مناطق هموار تشکیل شده است.

3  -
- قسمتي از خاک افغانستان را دشت هاي مارگو، سیستان، بکوا و غیره  تشکیل مي دهند.

اقلیمي صحرایي،  به شش منطقۀ  نظر موقعیت جغرافیایي و ساختمان طبیعي  از  افغانستان   -
کوهستاني، مونسونی، مدیترانه یي، ستیپي و توندراآلپي تقسیم مي شود.

افغانستان شامل هندوکش، کوه      بابا، سفیدکوه، سیاه کوه و سپین غر  - سلسله کوههاي مهم 
و  مهم  عامل  و  زیاد  دریاهاي  سرچشمۀ  و  معدني،  مواد  بزرگ  ذخایر  داراي  که  مي باشد 

اثرگذار بر آب و هواي کشور مي باشد. 
- دریاهاي افغانستان به پنج حوزۀ آبگیر کابل، آمو، هلمند، هریرود و حوزۀ بسته تقسیم شده است.

- طویل ترین دریاي افغانستان دریاي هلمند است که از دامنه هاي غربي کوه  پغمان سرچشمه 
گرفته و به طرف غرب جریان دارد.

- دریاي هریرود سرحد طبیعي بین افغانستان و ایران را از اسالم قلعه تا منطقۀ ذوالفقار تشکیل 
مي دهد.

- در بعضي از نواحي افغانستان که داراي حوزه هاي بسته بوده، جهیل هایي به وجود آمده 
 اند؛ مانند: هامون سیستان، جهیل شیوا، جهیل زرقول، بند امیر و آب ایستادۀ غزني.

- افغانستان سرزمین پهناوري است که پراگنده گي نفوس در تمام جاهاي آن یکسان نیست؛ 
مناطق شرقي پر نفوس و مناطق جنوب غربي و مرکزي کم نفوس است. 

- افغانستان کشور زراعتي  است. مهم ترین محصوالت آن  شامل گندم، برنج، جواري، جو و غیره است.
- با توجه به موقعیت جغرافیایي و ویژ ه گي هاي طبیعي و فضایي، نباتات صنعتي و طبي مانند 

پنبه، لبلبو، نیشکر، زعفران، شیرین بویه جواني  و  بادیان و غیره در افغانستان رشد مي کنند. 
- نگهداري از حیوانات، یکي از منابع مهم ثروت کشور افغانستان است که شامل پرورش 

گوسفند، بز، گوسفند قره قل، گاو و غیره مي باشد. 
- افغانستان  داراي معادن مختلف آهن، مس، طال، نقره، سنگ هاي قیمتي، سرب و جست، 

نمک و سلفر مي باشد.
افغانستان داراي مواد محروقاتي معدني مختلفي؛ مانند: زغال سنگ، نفت و گاز طبیعي   -

مي باشد که در رشد و توسعۀ اقتصادي کشور نقش زیادي دارد. 
- صنایع در افغانستان به دو بخش صنایع دستي )قالین بافي و ...( و صنایع ماشیني )فابریکۀ 

جنگلک کابل و ...( تقسیم مي شود.
-در افغانستان اقسام موتر در سرک هاي موتررو )راه هاي خشکه( و اقسام طیارات در راه هاي 

هوایي براي حمل و نقل مسافران و اموال تجارتي در فعالیت  اند. 
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براعظم آسیا

اهداف فصل سوم
از شاگردان انتظار می رود که بعد از خواندن این فصل:

• با موقعیت قارۀ آسیا در جهان آشنا شوند.
• دربارۀ جغرافیای طبیعی آسیا معلومات پیدا کنند.

• با جغرافیای بشری آسیا آشنا شوند.
• با جغرافیای اقتصادی قارۀ آسیا آشنا شوند.

• دربارۀ جغرافیای حمل و نقل در قارۀ آسیا معلومات پیدا کنند.
• با جغرافیای سیاسی قارۀ آسیا آشنا شوند.

• با اقلیم قارۀ آسیا آشنایی حاصل کنند.
• با ثروت های اقتصادی در قارۀ آسیا معلومات پیدا کنند.

• با  دریا های مهم، بحیره ها و جهیل های قارۀ آسیا آشنایی حاصل کنند.

با خواندن این فصل به اهداف مهارتی  انتظار می رود که  از شاگردان 
زیر دست یابند:

• رسم کردن نقش��ۀ قارۀ آسیا و مشخص کردن سرحدات، بحیره ها، دریاهای مهم، 
جهیل ها، کوه ها و غیره.

• پدیده های طبیعی قارۀ آسیا را بر روی نقشه نشان دهند.
ا بر روی نقشۀ  مشخص کردن سرحدات، بحیره ها، دریاهای مهم، جهیل ها و کوه ه• 

سفید آسیا.

فصل سوم
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درس بیست و پنجم

آیا می دانید آسیا وسیع ترین قارۀ جهان است؟

آسیا بزرگ ترین براعظم  است که اکثریت ساحۀ آن در نیم کرۀ شرقی و نیم کرۀ شمالی 
موقعیت دارد. براعظم آسیا در بین طول البلد 25 درجۀ شرقی،170 درجۀ طول البلد غربی، 10 
درجۀ عرض البلد جنوبی و 80 درجۀ عرض البلد شمالی واقع است. مساحت آن 44/2 میلیون 
کیلومتر مربع است. به طرف شمال براعظم آسیا بحر منجمد شمالی، به طرف جنوب آن بحر 
هند و به طرف شرق آن بحرالکاهل واقع است. به طرف غرب سرحد طبیعی بین قارۀ آسیا و 
اروپا را کوه های اورال، دریای اورال، بحیرۀ کسپین، بحیرۀ سیاه و آبنای باسفورس تشکیل 
می دهد. به سمت جنوب غرب بحیرۀ سرخ و کانال سویز آسیا را از افریقا جدا می سازد و به 

طرف شمال  شرق آبنای بیرنگ آسیا را از براعظم امریکا جدا می سازد.
قارۀ آسیا و اروپا را یک جا به نام یوریشیا هم یاد کرده  اند.  از این که در مورد سه قارۀ 
آسیا، اروپا و افریقا، مردم از زمانه  های قدیم شناخت داشتند بنابراین به نام دنیای قدیم هم از 

آن ها نام برده شده است.

نقشۀ براعظم آسیا با حدود آن

 
موقعیت و حدود اربعۀ آسیا

بحیرۀجاپان

جاپان
کوریاي

کوریاي

بحیره

جهیل

جهیلجهیل
بحیره

کسپین

بحیره

بحیره

بحیره

بحیره

انقره
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براعظم آسیا سه جزیره نمای بزرگ دارد که عبارت اند از: جزیره نمای عربستان، جزیره نمای 
هند و جزیره نمای هند و چین. در این براعظم بلندترین  نقاط جهان واقع است.

قارۀ آسیا گهوارۀ قدیمی ترین تمدن ها و ادیان است. مردم دنیا آسیا را با تمدن های قدیمی 
و  معظمه  مکۀ  در  خانۀ کعبه  تاریخی؛ چون:  و  دیدنی  آثار  می شناسند.  بابل  و  آسور  کلده، 

در  اسالم  بزرگ  پیامبر  آرامگاه 
دارد.  زیاد  اهمیت  منوره  مدینۀ 
حضرت آدم و بی بی حوا در آسیا 
زنده گی می کردند. مهم ترین و 
چون:  الهی  ادیان  بزرگ ترین 
دین مقدس اسالم، دین عیسویت 
و یهودیت و بزرگ ترین آیین ها 
چون: بودیزم، کنفسیوس و غیره 
در این قاره به میان آمده اند.                              

                            فعالیت داخل صنف
شاگردان به گروه  های مختلف تقسیم شوند و هرگروه به پیش  روی صنف با استفاده 
از نقشه، موقعیت جغرافیایی، بحرهای اطراف، کانال و آبناها و جزیره نماهای آسیا را 

روی نقشه نشان دهند.

                            سؤال ها
1- اقیانوس های اطراف براعظم آسیا را نام ببرید.

2- جاهای خالی را با کلمه های مناسب تکمیل کنید.
الف(کوه های .................. سرحد طبیعی بین قارۀ آسیا و اروپا را تشکیل می دهند.

ب-( بحیرۀ ........................... و کانال ..................... آسیا را از افریقا جدا می سازد.
ج( آبنای ...................... آسیا را از براعظم امریکا جدا می سازد.

3- سه جزیره نمای آسیا را نام ببرید.

                            فعالیت خارج صنف
شاگردان در ارتباط با قدیمی ترین تمدن ها و ادیان مختلف در براعظم آسیا معلومات 

تهیه کرده و در ساعت درسی آیندۀ جغرافیه در صنف ارائه نمایند.

؟

 نقشۀ ادیان و مذاهب مردم  آسیا

بحیرۀجاپان

جاپان
کوریاي

کوریاي

بحیره

جهیل

جهیلجهیل
بحیره

کسپین

بحیره

بحیره

بحیره

بحیره

انقره
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جغرافیای طبیعی
درس بیست و ششم

در بارۀ کوه های براعظم آسیا چه می دانید؟

قارۀ آسیا دارای بلندترین کوه ها و سطوح مرتفع  و وسیع ترین دشت ها می باشد. همه زمین های 
قدیمی آسیا در دوران دوم جیولوژی زیر آب بحر بزرگی به  نام تیتس واقع بود که جهیل های 
ارال، بالخاش و بحیره های کسپین و سیاه از بازماندۀ بحر تیتس می باشد. اکنون بحر تیتس از 
بین رفته و در جای آن براعظم آسیا واقع است. کوه های قارۀ آسیا از سطح مرتفع پامیر شروع 
شده به طرف شرق تا قسمت شرق چین و جنوب شرق سایبریا و به  طرف غرب تا آخر ترکیه 

امتداد دارد.
بلندترین سلسله کوه های آسیا عبارت از کوه همالیا در شمال هند می باشد که از شرق به غرب 
افتاده است. بلندترین قلۀ آن به  نام ایورست یاد شده که 8848  متر از سطح بحر بلندی دارد. از 
کوه های همالیا به طرف غرب کوه های هندوکش در افغانستان، کوه های البرز و زاگروس در 
ایران، کوه های قفقاز، کوه های پونتیک و اناتولی در ترکیه می باشند؛ همچنان به طرف شرق 
کوه های بلند تیانشان و آلتایی در شمال چین  است. سطوح مرتفع مغولستان، تبت، گوبی و پامیر 
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که در مرکز براعظم آسیا موقعیت داشته بزرگ ترین سطوح مرتفع آسیا را تشکیل می دهند؛
 همچنان براعظم آسیا دشت های وسیعی دارد که عبارت اند از: دشت های مغولستان، دشت های 

کویر و لوت در ایران، دشت های سوریه، عراق و ربع الخالی در عربستان.

 فعالیت داخل صنف
شاگردان به گروه ها تقسیم شوند. هرگروه یکی از پدیده های طبیعی آسیا شامل کوه ها، 
دشت ها، جهیل ها و بحیره های به جا مانده از تیتس و سطوح مرتفع آسیا را بر روی 

نقشه نشان دهند.
؟ سؤال ها

افتاده گی آن چگونه  بوده؟ شکل  1- سلسله کوه های هندوکش درکدام کشور واقع 
است؟

2- همالیا در کدام قسمت آسیا موقعیت دارد و بلندترین قلۀ آن چقدر ارتفاع دارد؟
چطور  آن ها  افتاده گی  سمت  و  می شوند  یاد  نام  چه  به  ترکیه  و  ایران  کوه های   -3

است؟
4- بحر تیتس در کجا موقعیت داشت و چه نشانه یی از آن باقی مانده است؟

5- دشت های آسیا را نام بگیرید.
 فعالیت خارج صنف

شاگردان در مرکز یک چوکات، سطح مرتفع پامیر را نشانی کرده؛ سپس کوه های 
آسیا را رسم و  نام گذاری کنند و در ساعت درسی آینده در صنف ارائه نمایند.
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   راجع به دریاهای براعظم آسیا چه می دانید؟
درس بیست و هفتم 

از بی آبی در آن ها مردم  قارۀ آسیا دشت های وسیعی وجود دارد که  با وجودی که در 
رنج می برند؛ اما باز هم قاره آسیا دارای دریاهای زیادی می باشد. دریاهای آسیا را از جهت 

سمت جریان آن ها به طرف اقیانوس ها به چهار حوزه تقسیم کرده اند:

1- دریاهای که از کوه های جنوب سایبریا سرچشمه گرفته و از جنوب به طرف شمال جریان 
 ،)ob( دارند و به بحر منجمد شمالی می ریزند، از غرب به شرق عبارت اند از: دریاهای اوب

ینسی و لینا. آب این دریاها بعضی اوقات در نزدیکی بحر منجمد شمالی یخ بسته می باشند.

2- دریاهایی که در شرق آسیا جریان دارند و به بحیره های بحرالکاهل می ریزند به ترتیب از 
شمال به جنوب عبارت اند از : دریای آمور که از کوه های شمال مغولستان سرچشمه گرفته 
در شمال بندر والدی و استوک به بحیره اخوتسک می ریزد؛ دریای هوانگهو که از کوه های 

جهیل

جاپان

 بحیرۀ

 دریای

 جهیل
 جهیل

ین
کسپ

رۀ 
بحی

 

 بحیرۀ

بیرنگ

سایبری
سطح مرتفع

سطح مرتفع

سطح مرتفعسطح مرتفع

سطوح مرتفع

یا
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چین مرکزی سرچشمه گرفته و در خلیج چیهلی که در غرب خلیج کوریا واقع است، می ریزد 
و دریای میکانگ که از کوه های چین جنوبی سرچشمه گرفته و در جنوب کمبودیا به بحیرۀ 

چین جنوبی می ریزد.
3- دریاهایی که به بحیره های بحر هند، بحیرۀ عرب و خلیج فارس می ریزند از شرق به غرب 
به خلیج مارتابان می ریزد؛ دریای گنگا که نزد  ایراوادی در قسمت میانمار  از:   اند  عبارت 
در  بنگال می ریزد؛ دریای سند که  به خلیج  بنگله دیش  و در قسمت  است  مقدس  هندی ها 
بحیرۀ عمان می ریزد و دریای کارون و دریاهای دجله و فرات که شط العرب )اروند رود( را 

تشکیل داده و بعداً به خلیج فارس می ریزند.

4- دریاهایی که در جهیل های داخلی آسیا می ریزند عبارت  اند از: آمو )جیحون( و سیر دریا 
)سیحون( که به جهیل ارال می ریزند و دریای اورال که در سرحد بین آسیا و اروپا قرار دارد 

و به بحیرۀ کسپین می ریزد.

 فعالیت داخل صنف 
شاگردان به چهارگروه تقسیم شده، هرگروه در مورد یکی از دریاهای چهارگانۀ فوق 
با هم بحث کرده و به ارتباط با نقشه، نمایندۀ هر گروه به نوبت موضوع را در پیش 

 روی صنف شرح نماید.

؟ سؤال ها
1- دریاهای آسیا به چند بخش یا حوزه تقسیم شده  اند؟

2- دریاهای سمت شمال آسیا را نام بگیرید.
3- دریاهایی را که به بحیره های بحر الکاهل می ریزند نام بگیرید.

4- دریاهایی را که در خلیج بنگال و بحیرۀ عرب می ریزند نام بگیرید.
5- کدام دریای افغانستان در جهیل ارال می ریزد؟

6- دریاهایی را که در خلیج فارس می ریزند، نام بگیرید.

 فعالیت خارج صنف
از دریاها چه استفاده می کنیم؟ یک مقاله در حدود پنج سطر در کتابچه های تان 

بنویسید و در ساعت درسی آیندۀ جغرافیه در صنف بخوانید.
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جهیل ها، بحیره ها و خلیج های براعظم آسیا
درس بیست و هشتم 

آیا می دانید که در براعظم آسیا کدام بحیره ها و جهیل ها موقعیت دارند؟

جهیل های مهم آسیا  به طور عموم در سایبریای روسیه، چین، قزاقستان، آسیای مرکزی، 
جنوب شرق و غرب آسیا موقعیت دارند، که مهم ترین آن ها را نام می گیریم:

در سایبریا جهیل بایکال در امتداد دریای انگارا دارای آب منرالی است، طول اعظمی آن 
تقریباً 700 کیلومتر و عرض آن 130 کیلومتر می باشد.

جهیل خانکا در شرق چین و در قزاقستان جهیل بالخاش و جهیل ارال معروف اند. 
در قرغزستان جهیل بسیک کول شهرت دارد. 

در افغانستان جهیل چقمقتین، جهیل شیوا، جهیل های بند امیر، آب ایستادۀ غزنی و جهیل  
هامون سیستان خیلی معروف  اند.

 در غرب جمهوری اسالمی ایران جهیل ارومیه شهرت دارد.
 در ترکیه جهیل وان معروف است.

جهیل سون کاری در شمال کوریای شمالی، لوب نور و یک تعداد زیاد جهیل های دیگر که 
این جهیل ها  از  توریست ها  تعداد  همه ساله یک  اند که  مشهور  دارند  زیاد  توریستک  مناظر 

دیدن می کنند.
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آیا راجع به خلیج های براعظم آسیا معلومات دارید؟
 سواحل آسیا بریده گی ها و انحناهای زیادی دارد، از این سبب 
تعداد زیاد خلیج ها در اطراف سواحل آسیا دیده می شود که بعضی از 

آن ها برای کشتی رانی زمینۀ مساعدی را تشکیل می دهند.
 خلیج های سواحل شمالی آسیا: معروف ترین آن ها خلیج اوب بوده، 

اما خلیج های ُخرد دیگر نیز وجود دارد. 
خلیج های سواحل شرقی آسیا: خلیج کرونوتسکی و غیره.

خلیج  بنگال،  خلیج  سیام،  خلیج  آسیا:  جنوبی  سواحل  خلیج های   
فارس، خلیج عدن و غیره.

 خلیج های سواحل غربی آسیا: خلیج کوچکی به  نام خلیج عقبه بحیره های ُخرد و بزرگی نیز 
در آسیا دیده می شوند.بحیره، کسپین در داخل آسیا از بزرگ ترین بحیره های داخل قارۀ آسیا 
می باشد. بحیره های شرق آسیا بحیرۀ بیرینگ، بحیرۀ اخوتسک، بحیرۀ جاپان، بحیرۀ زرد و 

بحیرۀ چین شرقی می باشند.
  بحیره های جنوب آسیا: بحیرۀ چین جنوبی، بحیرۀ جاوا، بحیرۀ اندامان، بحیرۀ عرب و بحیرۀ 

عمان که اهمیت تجارتی زیاد دارند.
در غرب آسیا بحیرۀ احمر بیشتر قابل اهمیت است.

 فعالیت داخل صنف
شاگردان به سه گروه تقسیم شوند.گروه  اول جهیل های آسیا،گروه دوم خلیج های آسیا 
و گروه سوم بحیره های آسیا را روی نقشۀ نصب شدۀ طبیعی آسیا، در پیش  روی صنف 

نشان دهند. 
؟ سؤال ها

1- سه بحیرۀ شرق آسیا را نام بگیرید.
2- بحیرۀ جاپان کدام کشورها را از هم جدا می کند؟

الف( ترکیه و سوریه   ب( جاپان و کوریا 
3- بحیرۀ کسپین در کدام حصۀ آسیا موقعیت دارد؟

الف( شرق         ب( غرب    ج( شمال      د( جنوب   ه� ( مرکز    
4- چرا در کناره های سواحل آسیا خلیج های زیادی وجود دارد؟ 

 فعالیت خارج صنف
هر شاگرد در کتابچه خود نقشۀ آسیا را کاپی کند و در آن نام بحیره ها و خلیج های 

مهم را بنویسد.

بحیره ها و جهیل های آسیا
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  اقلیم براعظم آسیا
درس بیست و نهم

به  جا  خود  از  تأثیراتی  چه  براعظم  این  مردمان  زنده گی  باالی  آسیا  اقلیم  که  می دانید  آیا 
می گذارد؟

براعظم آسیا، یک قارۀ وسیع و بزرگ است که از ساحۀ خط استوا  الی قطب شمال و از شرق 
الی غرب آن مناطق مختلف اقلیمی وجود  دارد، از همین سبب است که در براعظم آسیا پیداوار 
نباتی، جنگالت،  خاک، طرز منازل  و لباس به  اشکال گوناگون  و مختلف  می باشد. انواع  مختلف  

اقلیم آسیا  از این قرار است:
1- اقلیم ساحۀ قطبی و یخچالی

1 درجۀ شمالی الی 85  درجۀ 
266 در امتداد سواحل شمالی براعظم آسیا  از عرض البلدهای

اقلیم قطبی انکشاف یافته است. این ساحۀ اقلیمی را به  نام منطقۀ تندرا یاد می کنند. بته های 
برف می باشد.  و  یخ  با  توأم  و  نبوده  بوده، خاک آن حاصل خیز  زیاد  اینجا  در  پست قامت 

حرارت آن بسیار کم است که تقریباً به 60 -  درجۀ سانتی گراد می رسد.

2- اقلیم تحت قطبی
این منطقۀ اقلیمی از شرق به غرب ساحۀ وسیع سایبریا را در بر می گیرد. زمستان آن بسیار 

نقشۀ اقلیمی بر اعظم آسیا

 بحیرۀ

 جاپان
 کوریا

 بحیرۀ

 بحیرۀ احمر
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سرد و تابستان آن کمی سرد؛ یعنی بین 18 و 19 درجۀ سانتی گراد می باشد. جنگالت سوزنی 
برگ همیشه   سرسبز )تایگا( در این منطقه اکثریت دارد.

3- اقلیم منطقۀ ستپ
 این نوع اقلیم در آسیای مرکزی که از شمال غرب چین شروع شده مثل یک نوار بزرگ 
تا ترکیه امتداد دارد و کشورهای  آسیای  مرکزی را به شمول افغانستان و ایران در بر می گیرد. 
مقدار بارنده گی آن خیلی کم بوده،  تقریباً بین 150 و 200 میلی متر قرار می گیرد. حرارت آن 

در تابستان تقریباً 40 درجۀ سانتی گراد و در سردی زمستان به منفی10 الی 15 درجۀ سانتی 
گراد می رسد. شبیه این صحراها در ایران، افغانستان، هند و پاکستان نیز به مالحظه می رسد. 

4- اقلیم کوهستانی و نقاط مرتفع
و  مرتفع  مناطق  اقلیم  زاگروس  و  البرز  هندوکش،  شان،  تیان  قراقرم،  همالیا،  سلسلۀ 

کوهستانی را تشکیل داده مقدار بارنده گی آن ها در زمستان، بهار و خزان زیاد می باشد.
 در این مناطق بارنده گی  به طور دایمی  به شکل  برف  بوده؛ همچنان  این سلسله کوه ها منبع  اصلی 

آب  دریاهای آسیا  را   نیز تشکیل می دهند.
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آنید که اقلیم آسیا با الی زنده گی مردمان این براعظم چه تأثیراتی از خود به جا ی گذارد؟
5- اقلیم صحرایی

شبه جزیرۀ عربستان سعودی در امتداد صحرای اعظم افریقا واقع شده است. در این شبه 
به 20  باال می رود  و در زمستان  از 45 درجۀ سانتی گراد  تابستان  جزیره درجه حرارت در 
بارنده گی دیده نمی شود؛ یعنی   پایین می آید. در آنجا اکثر سال ها  و 15 درجۀ سانتی گراد 

بارنده  گی آن تقریباً به 50 میلی متر در سال می رسد که آن هم سیالبی و تخریبی می باشد.
6- اقلیم معتدله

بارنده گی ساالنۀ آن از 400 میلی متر اضافه تر بوده و حرارت وسطی زمستان از 15 درجۀ 
سانتی گراد بلندتر و تابستان آن به 30 درجۀ سانتی گراد می رسد. تمام کشور های چین، جنوب 

همالیا و شمال هند در این جمله شامل استند.
7- اقلیم مدیترانه یی

ناحیۀ کوچک ساحل  ترکیه، حصۀ شمال شرق عراق، یک  یک حصۀ محدود سواحل 
جنوب شرقی بحیرۀ کسپین و ساحل شرقی مدیترانه در جملۀ اقلیم مدیترانه یی شامل است. 
تابستان آن گرم و خشک و زمستان آن بارانی است. نباتات ستروس )نارنج، مالته و  لیمو( و 

مدیترانه یی در اینجا به کثرت می رویند.
8- اقلیم سوانای استوایی

بارنده گی تابستان آن خیلی زیاد بوده از 800 میلی متر زیادتر می باشد. حرارت تابستان و 
زمستان آن زیاد اختالف نداشته بین 20 و 30 درجۀ سانتی گراد در تحول می باشد. جزیره نمای 
هند و چین و حصۀ زیادتر نیم قاره هند دارای همین نوع اقلیم استوایی سوانا می باشد. بته های 

بلند قامت و اشجار مثمر و غیر مثمر در آن می رویند.
9- اقلیم جنگالت بارانی استوا

و یک حصۀ  بنگله دیش  به  شمول جنوب  و چین  هند  غربی  جزایر شرق الهند، سواحل 
شمال غربی هند در این جمله شامل است. بارنده گی ساالنۀ آن خیلی زیاد است و در هر ماه 

از 500 میلی متر اضافه تر بارنده گی دارد. 
درجۀ   30 و   25 بین  آن  ساالنۀ  و حرارت وسطی  ندارد  اینجا وجود  در  سال  فصل های 
سانتی گراد است. هوای آن به طور دایمی گرم و مرطوب است و درخت رابر از پیداوار مهم 

آن ها می باشد.

درس بیست و نهم
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                            فعالیت داخل صنف
شاگردان به سه گروه تقسیم شوند و هرگروه سه منطقۀ اقلیمی آسیا را مورد بحث قرار 

داده، نتیجۀ بحث ها را از هر گروه یک نفر برای سایر همصنفان خود توضیح دهد.

                             سؤال ها
1- منطقۀ تندرا در کدام نوع اقلیم آسیا وجود دارد؟

ج( صحرایی       د( کوهستانی ب( ساحۀ قطبی    الف( تحت قطبی 
2- اقلیم جنگالت استوایی دارای چه اوصافی است؟

الف( بارنده گی زیاد با درجۀ حرارت گرم
ب( بارنده گی کم و حرارت تحت صفر 

3- بنگله دیش دارای کدام نوع اقلیم است؟
ج( اقلیم استوایی    د( اقلیم صحرایی ب( اقلیم تحت قطبی  الف( اقلیم قطبی 

4- اقلیم صحرایی در کدام حصۀ آسیا اکثریت دارد؟
                            فعالیت خارج صنف

شاگردان  نقشۀ اقلیمی آسیا را در کتابچه های شان ترسیم کنند و محدودۀ  انواع اقلیم  ها 
را در آن به وسیلۀ رنگ نشان دهند. 

؟
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جغرافیای بشری
درس سی ام 

در مورد نفوس، زبان، ادیان و نژاد مردم در قارۀ آسیا چه می دانید؟

به نقشۀ پراگنده گی نفوس آسیا توجه کنید. آیا پراگنده گی نفوس در تمام جاهای این 
قاره یکسان است؟ در کدام نواحی تراکم نفوس زیاد و در کدام نواحی تراکم نفوس کم 

دیده می شود؟
قرار احصائیۀ سال 2017 میالدی تعداد نفوس در قاره آسیا تقریباً به 4.1 ملیارد نفر محاسبه 
گردیده است. مناطق پر نفوس و کم نفوس نظر به شرایط زنده گی در نقاط مختلف آسیا فرق 

می کند.
اراضی وسیع  اقلیم گوارا، موجودیت  مثل  زنده گی  بهتر  و  مناطقی که شرایط خوب  در 
زراعتی و مالداری، موجودیت فابریکه های صنعتی، شهری و بنادر تجارتی، خطوط متراکم 
ترانسپورتی، وسایل و وسایط مواصالتی و کاریابی زیادتر میسر باشد، تعداد نفوس در آن جا 

رو به افزایش می رود.
زراعتی،  محدود  و  اراضی کوچک  طوالنی،  و  سرد  اقلیم  دارای  کوهستانی  مناطق  در 
نبودن فابریکه های صنعتی، کم و ابتدایی بودن خطوط و وسایط ترانسپورتی، عدم کاریابی و 

بیکاری و مناطق گرم و مرطوب جنگلی و باتالقی تعداد نفوس کم و ناچیز می باشد.

بحیرۀ اختسک

جاپان
بحیرۀ
جاپان

جهیل
بایکال

بحیرۀ عمان

بحیرۀ سرخ

بحیرة

سیاه بحیرة
بحیرۀ
کسپین کوریای جنوبی

کوریای شمالی
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ممالک پرنفوس در آسیا: کشورهای چین، هند، اندونیزیا، پاکستان، بنگله دیش، جاپان و 
کشورهای جنوب شرقی آسیا می باشد.

زبان
تقسیم  بزرگ  به دو دستۀ  زبان مردم آسیا  زبان های مختلف تکلم می کنند.  به  مردم آسیا 
شده که شامل زبان زردپوستان مثل زبان مردم چین، کوریا و مغولستان و زبان سفیدپوستان مثل 

زبان های عربی، اردو، پشتو، فارسی و ترکی می باشد.

ادیان
 قارۀ آسیا، قارۀ ادیان بزرگ و آیین های قدیمی است. ادیان بزرگ آن عبارت است از: دین 
مقدس اسالم، مسیحیت و یهودیت. دین کشور های عربی، کشورهای آسیای میانه، افغانستان، 
ایران، پاکستان، بنگله دیش و اندونیزیا اسالم است و در دیگر کشور ها نیز مسلمان ها با فیصدی 
مختلف زنده گی می کنند که اماکن مقدسۀ آن ها در مکۀ معظمه، مدینۀ منوره و بیت المقدس 

می باشد.
بودایی، برهمنی، شنتو، کنفسیوس وغیره آیین های قدیمی قارۀ آسیا اند، که ممالک چین، 

هند، جاپان و کوریا پیروان این آیین ها می باشند.

         مسجد اقصا در بیت المقدس       تصویر مکۀ معظمه
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 نژاد
مردم آسیا شامل سه نوع نژاد سفید، زرد و سیاه کم رنگ می باشند. 

نژاد سفید: در آسیای میانه، آسیای غربی و جنوب غربی و یک  قسمت  آسیای جنوبی سکونت 
دارند.

 نژاد زرد: در نواحی شرقی، جنوب شرقی و سایبریا زنده گی دارند.
نژاد سیاه: در جنوب هند، سریالنکا و جزایر مالدیو بود و باش دارند.

درس سی ام 
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                            فعالیت داخل صنف
شاگردان به چند گروه تقسیم شوند؛ سپس اعضای هرگروه بعد از مشوره بین هم به یکی از 

سؤال های زیر با توجه به نقشه جواب دهند.
1- کشور های پرنفوس آسیا را نام بگیرید.

2- مناطق کم نفوس در کدام جاهای آسیا وجود دارد؟ چرا کم نفوس اند؟
3- اماکن مقدسۀ اسالمی در کدام کشور قرار دارند و به چه نام یاد می شوند؟

4- زبان های مشهور مردم آسیا را نام بگیرید.
5- زردپوستان درکدام کشورهای آسیایی سکونت دارند؟

6- مردم جاپان، هند و بنگله دیش پیرو چه دین و آیین استند؟
؟ سؤال ها

                            فعالیت خارج صنف
کدام عوامل  باعث  تراکم نفوس در یک منطقه می شود؟ در این مورد در کتابچه های  تان 

مطلبی بنویسید و در ساعت درسی آیندۀ جغرافیه در صنف بیان دارید.

در نواحی شرقی و جنوب شرقی آسیا و سایبریا زنده گی دارند.اماکن مقدسه مسلمانانالف1

در جنوب هند، سریالنکا و جزایر مالدیو زنده گی دارند.ممالک پرنفوس آسیاب2

در مناطق کوهستانی اقلیم سرد، مناطق گرم مرطوب جنگلی و باتالقی زردپوستانج3
می باشند.

در عربستان سعودی و فلسطین جای دارد.تراکم نفوسد4

وسیلۀ افهام و تفهیم بین انسان ها می باشد.سیاه پوستان کمرنگه�5

چین، هند، اندونیزیا، پاکستان، بنگله دیش، جاپان و ممالک هند و چین مناطق کم نفوسو6
است.

مناطقی که دارای شرایط خوب زنده گی و کاریابی باشند.زبانز7

در جدول زیر با دقت مشاهده کنید و اعداد پهلوی الفبا را در ستون جمله های مربوط آن 
برسانید.
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جغرافیای اقتصادی
درس سی  و یکم

آیا می توانید چند کشور تولیدکنندۀ چای را در قارۀ آسیا نام ببرید؟

به نقشۀ اقتصادی قارۀ آسیا نظر اندازید. 
درگذشته اقتصاد قارۀ آسیا متکی به زراعت و مالداری بود که به شیوۀ ابتدایی صورت 
می گرفت اما با افزایش جمعیت و توسعۀ شهرها نیاز به مواد غذایی روز به روز بیشتر شده 

آسیایی  کشورهای  رو  این  از  است. 
مواد غذایی  تأمین  برای  می کوشند 
مردم، با به کارگیری شیوه های جدید 
آالت  و  ابزار  از  استفاده  و  زراعت 
ماشینی، تولیدات زراعتی را باال ببرند. 
در قارۀ آسیا نظر به شرایط خاص اقلیمی 
 در جاهایی که زمین های حاصل خیز و 
آب فراوان وجود دارد، مردم مصروف 

کشت و زراعت می باشند. 
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مناطق  نظر داشت. در  باید در  قارۀ آسیا  مناطق مختلفۀ  را در  اقلیم  با  همآهنگی زراعت 
خشک قارۀ آسیا غله هایی؛ مانند: گندم، جو و جواری کشت می شوند. در بخش مرکزی و 
جنوب شرق آسیا در کنار اقیانوس آرام و اقیانوس هند به علت رطوبت کافی و  بارنده گی 
زیاد کشت برنج صورت می گیرد. در سال های اخیر کشت و برداشت مکانیزه در همۀ این 
مناطق؛ به  خصوص در کشورهایی که بیشتر به صنعت توجه داشته اند، افزایش یافته است. 

تولید چای و کنف در هند، پاکستان، سیلون و بنگله دیش اهمیت فراوان دارد.
مالداری

پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قارۀ آسیا؛ به  خصوص در مناطق مرکزی و غربی 
بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و گوسفند می پردازند. 
پرورش اسپ به خصوص اسپ های زیبای ترکمنی در آسیای میانه صورت می گیرد. پرورش 

گوسفند قره قل در افغانستان و ایران رواج دارد.
 پرورش فیل در کشورهای جنوب شرق آسیا و قسمتی از هند رواج دارد. از فیل در کارهای 

زراعتی و حمل و نقل استفاده می شود.

 فعالیت داخل صنف
شاگردان به گروه ها تقسیم شوند. هر گروه در ارتباط موضوعات زیر با هم بحث کنند 

و نتیجۀ بحث را از هر گروه یک نفر به همصنفان خود ارائه نماید.
زراعت .........................................
مالداری .......................................

؟ سؤال ها
جمله های صحیح و غلط ذیل را از هم تشخیص دهید:

1- اقتصاد قارۀ آسیا متکی به صنایع است. )         (
2- کشورهای آسیا می کوشند برای تأمین مواد غذایی میزان تولیدات زراعتی را باال ببرند.)      (

3- در مناطق خشک قارۀ آسیا برنج بیشتر تولید می شود. )                    (
4- در قارۀ آسیا تولید چای در هند، پاکستان، سیلون و بنگله دیش اهمیت فراوان دارد.)     ( 

 فعالیت خارج صنف
در مورد فیل که چه قسم حیوانی است و در کجا و برای چه منظور نگهداری می شود، 

مطلبی بنویسید و در ساعت درسی آیندۀ جغرافیه در صنف بیان دارید.
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معادن و صنایع
درس سی و دوم

بهره برداری از منابع زیرزمینی و استخراج معادن که بخش دیگری از تولیدات و درآمدهای 
اقتصادی قارۀ آسیا را تشکیل می دهد خیلی دیرتر از زراعت مورد استفاده قرار گرفته است.

است.  بوده  قاره  این  معادن  استخراج  در  عقب مانی  عمدۀ  علت  استعماری  رقابت های 
قارۀ آسیا از نظر معادن و منابع زیرزمینی؛ به  خصوص نفت و گاز و زغال سنگ بسیار غنی 
می باشد. کشورهای جنوب غربی که در اطراف خلیج فارس موقعیت دارند؛ مثل: عربستان، 
عراق، ایران، کویت و امارات متحدۀ عربی دارای منابع بزرگ نفت و گاز جهان استند که 
ترکیه و هند )غرب  ایران،  استخراج زغال سنگ در  به کشورهای مختلف صادر می کنند. 

کلکته( شهرت دارد.
جاپان در شرق آسیا  از  بزرگ ترین کشورهای صنعتی این قاره است. با آن که این کشور 

از جهت مواد معدنی ضعیف است؛ اما با حد اقل استخراج سنگ آهن، نمک و سلفر صنایع 
اش را گسترش داده است. جاپان از تولیدکننده گان بزرگ برق آبی جهان است. روسیه در 
بخش آسیایی عالوه بر نفت، منابع وسیعی از زغال سنگ، آهن و سایر فلزات را دارا است. 

اندونیزیا و میانمار بزرگ ترین تولیدکننده گان  نفت  در  جنوب شرق آسیا استند.
صنایع

صنایع در آسیا رشد زیادی نکرده است؛ لیکن صنایع سنگین در روسیه، جمهوری خلق 
چین، هند و جاپان به وجود آمده است. با آنکه جاپان از مهم ترین کشورهای صنعتی آسیا 

است ولی؛ می توان از کوریای جنوبی، چین و تایوان نیز نام برد.

تصفیۀ گاز
آیا می دانید کشورهای صنعتی آسیا کدام کشورها استند؟
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؟

کاالهای صنعتی این کشورها به سراسر جهان صادر می گردد که بعضی از آن ها عبارت 
اند از:

انواع ماشین آالت، هواپیما، موتر، تراکتور، کمپاین ماشین های راه سازی، موتر سایکل، رادیو 
و لوازم عکاسی، صنایع غذایی و صنایع زراعتی. در جاپان کشتی بزرگ نفت کش نیز ساخته 
می شود.  بعضی از کشورهای آسیا هنوز به زراعت اتکا دارند، در این کشورها صنعت عمده 

قالین بافی و صنایع دستی می باشد؛ ولی به تدریج به کشورهای صنعتی تبدیل می گردند.
کشورهای آسیایی که به آب ها ارتباط دارند، تجارت آن ها بیشتر از طریق حمل و نقل 

آبی صورت می گیرد. ماهیگیری نیز در آسیا رونق دارد.
در آسیا جاهای دیدنی توریستی فراوانی؛ چون زیارتگاه ها، مناظر طبیعی و تفریحی وجود 
دارد. هر سال هزاران نفر از جاهای تاریخی و طبیعی این براعظم دیدن می کنند که در اقتصاد 

این قاره اهمیت زیاد دارد.

                          
                              

                                 فعالیت داخل صنف
شاگردان به گروه ها تقسیم شوند، هرگروه در مورد موضوعات زیر با هم بحث کنند و 

از هر گروه یک نفر نتیجۀ بحث ها را در صنف ارائه نماید.
1- معادن 
2- صنایع

3- توریزم

                            سؤال ها
1- نفت در کدام کشورهای آسیایی بیشتر است؟

2- صنایع ثقیل کشورهای آسیایی را کدام تولیدات تشکیل می دهند؟
3- مهم ترین کشورهای صنعتی آسیا را نام ببرید.

                            فعالیت خارج صنف
در مورد نقش نفت در کشورهای شرق میانه معلومات تهیه نموده و در ساعت درسی 

آیندۀ جغرافیه در صنف ارائه نمایید.
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جغرافیای مواصالتی آسیا
درس سي  و سوم 

آیا راجع به راه ابریشم چیزي مي دانید؟

وصل  اروپا  و  مدیترانه  بحیرۀ  به  را  هندوستان  و  چین  که  بود  قدیمي  راه  ابریشم  جادۀ 
مي کرد. این راه از بسیاري کشورهاي آسیا؛ به  خصوص افغانستان مي گذشت که ابریشم و 
ادویه را از آسیا به اروپا مي برد. امروز راه ها نسبت به گذشته توسعه بیشتري پیدا کرده است. 

راه ها را به سه قسمت تقسیم مي کنند:
یا  آبي  خطوط   -3 هوایي   خطوط   -2 آهن    خطوط  و  جاده ها  شامل  خشکه،  راه هاي   -1

بحري
1- راه هاي مواصالتي خشکه

این راه ها شامل سرک هاي موتررو و خطوط آهن مي باشند. خطوط آهن یکي از مهم ترین، 
ارزان ترین و امن ترین راه ها است که بسیاري از ممالک آسیایي از آن استفاده مي کنند. طویل ترین 
خط آهن در روسیه است که بندر والدي و استوک را که در کنار ))بحیرۀ جاپان(( موقعیت 
دارد به مسکو و اروپا وصل مي کند. در حال حاضر کشورهاي ترکیه، ایران، پاکستان و هند با 
یکدیگر توسط خطوط آهن وصل بوده و کاالهاي تجارتي و مسافرین را به نقاط مختلف انتقال 
مي دهند. در بعضي شهرهاي بزرگ آسیا خطوط آهن به شکل زیر زمینی )مترو( وجود دارد. 
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2- راه هاي بحري
داراي آب  دریاهاي  و  بحیره ها  در جاهایی که  به حال  تا  قدیم  زمان هاي  از  آسیا  مردم 
فراوان و نشیب کم و قابل کشتي راني وجود داشت از آن ها براي انتقال مسافرین و کاالهاي 
تجارتي استفاده مي کردند.آبناها و کانال هاي مهمي؛ مانند: آبناي باب المندب، مالکا و هرمز 
در اطراف قارۀ آسیا وجود دارند. روزانه کشتي هاي زیادي از آبناي هرمز که بین بحیرۀ عمان 
و خلیج فارس قرار دارد عبور مي کنند و هزاران بشکه نفت را به نقاط مختلف جهان انتقال 
مي دهند. کانال سویز بحیرۀ احمر را به بحیرۀ مدیترانه وصل مي کند که اموال تجارتي زیادي 
را بین آسیا، اروپا و افریقا مبادله مي کند. آبناي مالکا که بین ممالک مالیزیا و اندونیزیا موقعیت 

دارد نیز ارتباط ممالک شرق و جنوب شرق آسیا را با سایر نقاط جهان برقرار مي کند.
4-خطوط هوایي

در ساختمان  قرن 20  اواخر  در  با هم وصل مي کند.  را  بزرگ  هوایي شهرهاي  خطوط 
که  است  نقلیه  وسیلۀ  سریع ترین  طیاره  است.  گرفته  صورت  زیادی  پیشرفت هاي  طیاره ها 
هر  بزرگ  شهرهاي  است.  آورده  به  وجود  نقل  و  حمل  پروسۀ  در  را  زیادي  سهولت هاي 
مملکت داراي میدان هاي هوایي مي باشد که مسافرین و اموال تجارتي را به وقت کم از یک 

جا  به  جاي دیگر انتقال مي دهند. 

  فعالیت داخل صنف
شاگردان به سه گروه تقسیم شوند و هرگروه در مورد موضوعات ذیل بحث کنند و از 

هر گروه یک نفر نتیجۀ را به همصنفان ارائه نماید. 
1- خطوط هوایي             2- خطوط بحري                     3- خطوط خشکه

؟ سؤال ها
1- راه هاي مواصالتي خشکه شامل کدام راه ها مي باشند؟
2- ارزان ترین و امن ترین راه هاي مواصالتي کدام است؟

3- کدام آبنا بین بحیرۀ عمان و خلیج فارس قرار دارد؟
4-کانال سویز بحیرۀ ...................... را به بحیرۀ .................... وصل مي کند.

 فعالیت خارج صنف
در رابط��ه ب��ا اهمیت اقتصادي راه ه��اي مواصالتي مطالبي را تهیه نموده و در س��اعت 

درسی آیندۀ جغرافیه در صنف ارائه نمایید. 



99

جغرافیاي سیاسي آسیا
درس سي و چهارم 

 راجع به جغرافیاي سیاسي آسیا چه مي دانید؟

جغرافیاي سیاسي شاخه یی از علم جغرافیه است که در بارۀ حدود و سرحدات کشورها، 
روابط داخلي و بین المللي و تشکیالت اداري آن ها بحث مي کند. 

قارۀ آسیا بزرگترین براعظم جهان است که ساحۀ وسیعي را در برگرفته است. در این قاره 46 
کشور مستقل وجود دارد که داراي رژیم هاي گوناگوني مي باشند. در بعضي از کشورها از جمله 
افغانستان و ایران، جمهوري اسالمي حکم فرمایي دارد و تعدادي دیگر داراي حکومت جمهوري 
استند. بعضي از ممالک؛ مثاًل: جاپان رژیم شاهي دارد. کشورهاي قطر و امارات متحدۀ عربي 

حکومت شیخ نشیني دارند و فلسطین داراي دولت خود مختار است.
بعضي از صاحب نظران براعظم آسیا را از نظر جغرافیاي سیاسي به هفت منطقه تقسیم مي کنند: 

1- خاور میانه که در جنوب غرب موقعیت دارد و کشورهاي اسالمي عربي و ایران در آن واقع اند.
2- جنوب آسیا که جمهوري اسالمي افغانستان، پاکستان، هند و بنگله دیش در آن موقعیت دارند.

مالیزیا  و  اندونیزیا  اسالمي  کشور های  آن  کشورهاي  مهم ترین  که  آسیا  جنوب شرق   -3
مي باشند. 

کوریایجاپان
کوریای

ین
کسپ

رۀ 
بحی
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4- شرق دور که کشورهاي مهم آن چین، جاپان و کوریا  اند. 
5-آسیاي مرکزي که کشورهاي تاجکستان تا ترکمنستان و قزاقستان در آن شامل اند.

6- آسیاي شمالي که تنها بخش آسیایي روسیه در آن واقع است. 
7- آسیاي غربي که به آسیاي صغیر هم شهرت دارد و بزرگترین کشور آن ترکیه مي باشد. 

کشورهایی که در کنار ابحار قرار دارند راه آزاد به طرف تمام کشورها دارند. کشورهاي 
افغانستان، مغولستان، الووس، نیپال، بوتان و کشورهاي آسیاي میانه به بحر آزاد راه ندارند 
که از این لحاظ به مشکالت ارتباطي با کشورهاي دیگر جهان مواجه  اند. براعظم آسیا منابع 
معدني فراوان و با ارزش، محصوالت زراعتي مهم و جمعیت و بازار فروش قابل توجهي دارد؛ 
به همین علت مورد توجه کشورهاي اروپایي مي باشد. کشورهاي استعماري اروپا در ابتدا به 
نام کمپني  هاي تجارتي به آسیا آمدند سپس مناطق ساحلي را تحت تصرف خود در آوردند. 
در قرن های 18 و 19 اروپایي ها )پرتگالي ها، هالندي ها، اسپانوي ها، انگلیسي ها و فرانسوي ها( 
دادند،  قرار  خود  استعماري  تصرف  تحت  را  آسیا  جنوب شرق  پرتگالي ها  آمدند.  آسیا  به 
هالندی ها اندونیزیا را و انگلیس ها مناطق بین میانمار و افغانستان را اشغال کردند. افغانستان 
با سه جنگ که با انگلیس ها کرد  اولین کشوري بود، که قدرت استعماري بزرگ جهان را 
شکست داده و استقالل خود را به دست آورد. در وسط قرن 20 در آسیا صرف 20 کشور 
مستقل وجود داشت. جنبش هاي آزادي خواهي در ملت ها روز به روز تقویت مي شد تا که 

اکثر کشورها استقالل خود را حاصل کردند. 

  فعالیت داخل صنف
از مناطق  نقشۀ سیاسي، یکي  به هفت گروه تقسیم شوند و هر گروه روي  شاگردان 

هفت گانۀ  آسیا را نشان دهند. 
؟ سؤال ها

1- جغرافیاي سیاسي راجع به چه موضوعاتي بحث مي کند؟
2- در کدام ممالک جمهوري اسالمي حکم فرما است؟ نام ببرید.

3- کدام کشورها به بحرهاي آزاد راه ندارند؟ نام ببرید.
4- چرا براعظم آسیا در قرن های 18 و 19 میالدي مورد توجه استعمارگران قرار گرفته 

بود؟  
 فعالیت خارج صنف

کشورهایی را که در براعظم آسیا به بحر آزاد راه   ندارند با کشورهایي که به بحر راه 
دارند  از نظر اقتصادي مقایسه کرده و نتیجه را در ساعت درسی آیندۀ جغرافیه در صنف 

براي همصنفان تان بخوانید. 
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لست کشورهاي بر اعظم آسیا

پایتختنام کشورشماره
مساحت به 
کیلومتر مربع

طرز حکومتنفوس به نفر

جمهوري اسالمي65200030000000کابلافغانستان1

امارات متحدۀ 2
فدراسیون )7(امیرنشین836004214000ابوظبيعربي

جمهوري اسالمي1904233222731000جاگارتا اندونیزیا3

شاهي مشروطه893265505000عماناردن4

جمهوري چند حزبي44740026383000تاشکندازبکستان 5

جمهوري اسالمي 164819570472846تهرانایران 6

شاهي694727000منامهبحرین7

شاهي 5765475000بندر سري بگاوانبرونئي 8

جمهوري 147570138835000داکهبنگله دیش9

شاهي مشروطه47000790000تیمپوبوتان10

جمهوري  اسالمي  فدرال796095156770000اسالم آبادپاکستان 11

جمهوري 1431007063000دوشنبهتاجکستان12

شاهي مشروطه51311564632000بنکاکتایلند13

جمهوري 3600022815000تایپيتایوان14

جمهوري 4881004899000عشق آبادترکمنستان15

جمهوري چند حزبي 148741032000دیلي تیمور شرقي 16

جمهوري چند حزبي 77945272932000انقرهترکیه 17

جمهوري یک حزبي 95729001311381000پیکنگچین18

جمهوري فدرالي 17075400142394000مسکوروسیه19

شاهي مشروطه377819127716000توکیوجاپان20

جمهوري 6561019879000کلمبوسریالنکا21

جمهوري 6414408000سنگاپورسنگاپور22

جمهوري 18518018542000دمشقسوریه23
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مساحت پایتختنام کشورشماره
به کیلومتر مربع

طرز حکومتنفوس به نفر

جمهوري43831728513000بغدادعراق 24

شاهي مشروطه224000023687000ریاضعربستان سعودي 25

مطلقه3095002516000مسقطعمان26

دولت خودمختار62634141000قدسفلسطین 27

جمهوري چند حزبي30000085563000مانیالفلیپین28

جمهوري چند حزبي92501004000نیکوزیاقبرس29

جمهوري چند حزبي1985005192000بیشککقرغزستان30

جمهوري چند حزبي27170015242000استانهقزاقستان31

امارتي شیخ نشین11471838000دوحهقطر32

شاهي مشروطه 18103513648000پنوم پنکمبودیا33

جمهوري چند حزبي9964628138000سیولکوریاي جنوبي 34

جمهوري یک حزبي12276222583000پیونگ یانگکوریاي شمالي 35

شاهي مشروطه178183084000کویتکویت 36

جمهوري یک حزبي2368005751000وین تیانالووس 37

جمهوري چند حزبي104003834000بیروتلبنان38

جمهوري چند حزبي289300000مالهمالدیو39

شاهي مشروط فدرال32975826640000کواال المپورمالیزیا40

جمهوري چند حزبي15665002580000اوالن باتورمغولستان41

جمهوري یک حزبي67657747383000رنگونمیانمار 42

شاهي مشروطه14718127678000کتمندونیپال 43

جمهوري یک حزبي33104183458000هانوي ویتنام44

جمهوري چندحزبي31655961119538000دهلي جدیدهند 45

جمهوري چندحزبي55500020676000صنعایمن46
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خالصۀ فصل
- آسیا بزرگترین براعظم جهان است که اکثریت ساحۀ آن در نیم کرۀ شرقي و نیم کرۀ شمالي 

موقعیت دارد.
- قارۀ آسیا، داراي قدیمي ترین تمدن ها و ادیان است. 

- آسیا داراي بلندترین کوه ها )همالیا، هندوکش و البرز( و وسیع ترین دشت ها )مغولستان در 
مغولستان، لوت در ایران و ربع الخالي در عربستان( مي باشد. 

- در آسیا دریا هاي زیادي جریان دارد که شامل اوب، آمور، سند، هلمند، کارون، فرات و غیره مي باشد.
دارند که شامل:  قارۀ آسیا وجود  متعددي در  به موقعیت جغرافیایي، جهیل هاي  توجه  با   -

بایکال، بالخاش، شیوا، ارومیه، وان و ارال است. 
- خلیج هاي مهم آسیا شامل خلیج فارس، بنگال و عقبه و مهم ترین بحیرۀ آن بحیرۀ کسپین 

است که بزرگترین بحیرۀ داخل قارۀ آسیا مي باشد. 
- با توجه به این که براعظم آسیا از ساحۀ خط استوا الي قطب شمال امتداد دارد، داراي انواع گوناگون 
اقلیمي از جمله اقلیم ساحۀ قطبي و یخچالي، تحت قطبي، منطقۀ ستپ آسیاي مرکزي، کوهستاني و 

نقاط مرتفع، صحرایي، معتدله، مدیترانه یی، سواناي استوایي و جنگالت باراني و استوا مي باشد. 
- پراگنده گي نفوس در قارۀ آسیا یکسان نیست. در اراضي وسیع زراعتي، کنار فابریکه های 
صنعتي، شهرها، بنادر تجارتي و ... تراکم نفوس زیاد و در مناطق کوهستاني و گرم مرطوب 

جنگلي تعداد نفوس کم و ناچیز مي باشد. 
- مردم آسیا شامل سه نوع نژاد سفید، زرد و سیاه کمرنگ مي باشند.

- اقتصاد آسیا در گذشته بیشتر به زراعت و مالداري متکي بوده و به شکل ابتدایي صورت مي گرفت. 
- کشورهاي جنوب غرب آسیا داراي منابع بزرگ نفت و گاز جهان مي باشند.

- مهم ترین کشورهاي صنعتي آسیا شامل جاپان، کوریاي جنوبي، چین و تایوان است. 
- راه هاي مواصالتي در آسیا به سه قسمت راه هاي خشکه، خطوط هوایي و آبي تقسیم مي شود. 

- آبناهاي باب المندب، هرمز و مالکا که از نظر اقتصادي و نظامي اهمیت زیادي دارند در 
قارۀ آسیا واقع شده  اند. 

- کانال سویز بحیرۀ احمر را به بحیرۀ مدیترانه وصل مي کند.
- کشورهاي افغانستان و ایران داراي حکومت جمهوري اسالمي مي باشند.

- کشورهاي قطر و امارات متحده داراي حکومت شیخ نشین مي باشند. 
- براعظم آسیا از نظر جغرافیاي سیاسي به هفت منطقه تقسیم مي شود که عبارت  اند از: خاورمیانه، 

آسیای جنوبی، جنوب شرق، شرق دور، آسیاي مرکزي، آسیاي شمالي و آسیاي غربي.
- براعظم آسیا به دلیل دارا بودن منابع معدني فراوان و با ارزش و بازار فروش قابل اطمینان، 

همیشه مورد توجه کشورهاي استعماري قرار گرفته است.  
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 اصطالحات جغرافیایي

احجار قیمتي: سنگ هاي با ارزش و قیمتي را گویند؛ مانند: الجورد، فیروزه و غیره.

تعیین  معین  محلي  در  طوالني  مدت  یک  در  که  است  زمین  جوي  متوسط  حالت  اقلیم: 

مي شود.
تغییرات زیاد درجۀ حرارت  بارنده گي،  از خصوصیات آن کمي  اقلیمي که  اقلیم صحرایي: 

شب و روز، وزش بادهاي شدید و کمبود نباتات گیاهي است. 
اعتدالین: زمان هایي از سال که اشعۀ خورشید عمود بر خط استوا مي تابد و قطبین زمین یکسان 

نیم کره هاي  در  و هر مکان دیگري  استوا  امتداد خط  در  و  استفاده مي کنند  نور خورشید  از 
شمالي و جنوبي طول مدت روز 12 ساعت است. زمان اعتدالین اول بهار )اول حمل( و اول 

خزان )اول میزان( است. 
1 23 درجۀ 

2 انقالب شمسي تابستاني: این انقالب با عمود شدن اشعۀ خورشید بر خط سرطان )

شمالي( در روز اول سرطان اتفاق مي افتد که تابستان در نیم کرۀ شمالي آغاز مي شود.
1 23 درجۀ 

2 انقالب شمسي زمستاني: این انقالب با عمود شدن اشعۀ خورشید بر خط جدي )

جنوبي( در اول ماه جدی اتفاق مي افتد که زمستان در نیم کرۀ شمالي آغاز مي شود. 
بحیره: قسمتي از آب هاي وسیعي را گویند که از بحر کوچکتر بوده ممکن است به بحر وصل 

شده و یا توسط خشکه محدود شده باشد. 
تندرا: کلمۀ روسي است که به مناطق بدون درخت در شمال روسیه گفته مي شود که زمستان 

آن  جا سرد و طوالني و در بیشتر ایام سال یخ بسته است. تابستان آن    جا بسیار کوتاه و درجۀ 
حرارت آن کمتر از 10 درجه است و در همین مدت کوتاه، یخ هاي روي زمین آب مي شود 

و نباتاتی؛ مانند: خزه و گلسنگ رشد مي کند. 
تمدن: شهرنشین شدن، به رسم و رواج شهري عادت کردن و آماده ساختن اسباب ترقي و 

آسایش خود را تمدن گویند.
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براي تحصیل و کسب تجربیات  فرانسوي که  به اشراف زاده گان  تاریخي  نظر  از  توریست: 

از قرن 19 میالدي معمول شد.  این اصطالح  به سفر مي رفتند توریست مي گفتند.  زنده گي 
بعدها در فرانسه این اصطالح را براي کساني به کار بردند که به سرگرمي و گذراندن اوقات 

فراغت به فرانسه سفر مي کردند. به این گونه سفرها بعداً جهانگردي یا توریزم گفته شد. 
جغرافیاي طبیعي: شاخه یی از جغرافیه است که در بارۀ کوه ها، دریاها، آب و هوا، نباتات و 

اقیانوس ها بحث  مي کند. 
جو: هواي اطراف سطح زمین را جو گویند. 

جهیل: آب هاي وسیع ایستاده یي استند که به شکل طبیعي توسط خشکه احاطه شده  اند. 

جنگل طبیعي: منطقه یی از زمین است که با درخت ها و بته هاي خودرو پوشیده شده باشد. 

چراگاه: زمیني داراي پوشش گیاهي است که حیوانات مي توانند مدتي در آن چرا کنند.

حضیض: نزدیکترین نقطه یی را که کرۀ زمین در گردش انتقالي خود به دور آفتاب، در آن 

نقطه قرار مي گیرد، حضیض مي گویند. 
خلیج: عبارت از پیش رفته گي وسیع و عمیق آب در خشکه است که سه طرف آن به خشکه 

و یک طرف آن به آب محدود شده باشد. 
1 درجۀ شمالي را به این اصطالح مي نامند.

266 دایرة آرکتیک: عرض البلد 

1 درجۀ جنوبي انتارکتیک گفته مي شود. 
266 دایرة انتارکتیک: به عرض البلد 

دایرة استوا: دایرۀ بزرگ عرض البلد است که کرۀ زمین را به دو نیم کرۀ شمالي و جنوبي 

تقسیم مي کند. 
عمود  آن  باالي  اول جدي  در  آفتاب  نیم کرۀ جنوبي که شعاع  درجۀ   1

223 دایرة جدي: 

مي تابد. 
باالي آن  اول سرطان  در  آفتاب  1  درجۀ شمالي که شعاع 

223 دایرة سرطان: عرض البلد 

عمود مي تابد. 
دایرة عرض البلد: دایره هایی که موازي به خط استوا بوده استقامت شرق و غرب را دارند و 

به دایره هاي طول البلد عمود می باشند. 
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ستاره قطب:  درخشان ترین ستارۀ قطب  شمال است که قطب  شمال زمین هم به سمت آن 

قرار دارد.
اقلیم       داراي  ساحات  است.  مساعد  حیوانات  چراگاه  و  زراعت  به  که  علفزار  منطقۀ  ستپ: 

دیده  آن ها  در  قطعه قطعه  یا  و  پراگنده  صورت  به  اشجار  و  علفي  نباتات  که  نیمه خشک 
مي شوند. 

سوانا: منطقۀ اقلیمي یی است که داراي بته ها ، نیزارها و درخت هاي پست باشد. 

شیوة ابتدایي زراعت: کشت و کاري است که توسط دست و قلبۀ حیواني انجام مي گیرد.

شیوة ماشیني زراعت: کشت و کاري است که توسط ماشین آالت زراعتي صورت مي گیرد. 

شالیزار: زمین هاي استند که در آنجا شالي )برنج( کشت می شود.

صنعت: کار و فعالیتي است که مواد خام به واسطۀ آن به مواد پخته تبدیل مي شود؛ مثال:ً از 

سنگ آهن، موتر و از پنبه تکه و لباس ساخته مي شود. 
صنایع ماشیني: کار و فعالیتي است که ساختن اشیا توسط ماشین صورت مي گیرد. 

عمود  عرض البلد  بر  و  دارد  امتداد  جنوب  و  شمال  قطب  بین  که  خطوطي  طول البلد: 

مي باشد. 
قله: بلندترین قسمت کوه را قله گویند.

قطر استوایي: بزرگ ترین قطر کرۀ زمین را گویند که زمین را به طور مساوي به دو نیم کرۀ 

شمالي و جنوبي تقسیم مي کند.
قطر قطبي: که در اصل محور زمین است که بر قطر استوایي عمود مي باشد و یک انجام آن 

قطب شمال و انجام دیگر آن قطب جنوب را تشکیل مي دهد.
قطب شمال: انتهاي شمالي کرۀ زمین را گویند. 

کرة مجسمه: مدل کوچک شدۀ  کرۀ زمین با یک مقیاس معین است.

گرینویچ: پارکي در نزدیکي لندن است که رصدخانۀ  گرینویچ در آن بنا شده و طول البلد 

صفر درجه از وسط آن مي گذرد.
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محور زمین: خط فرضي یی است که کرۀ زمین به دور آن مي چرخد. 

1  درجه باالي مستوي مدار زمین است. 
223 میالن محور زمین: میالن محور زمین به زاویۀ 

نقطۀ قطب جنوب: جنوبي ترین نقطۀ کرۀ زمین است که در انتهای محور جنوبي زمین قرار 

دارد.
نیم کرة شمالي: از خط استوا تا قطب شمال را نیم کرۀ شمالي گویند.

نیم کرة جنوبي: از خط استوا تا قطب جنوب، نیم کرۀ جنوبي مي باشد. 

موتر،  مانند:  مي شوند؛  آورده  داخل  به  کشور  خارج  از  که  یی  تجارتي  کاالهاي  واردات: 

لباس، وسایل برقي، مواد خوراکه و غیره.
هکتار: واحد اندازه گیري مساحت است و معادل ده هزار متر مربع یا پنج جریب می باشد. 
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