
����

جغرافيه
اووم ټولگى

گى
 ！ول

ووم
-  ا

فيه 
غرا

ج

هـ . ل

د پوهن３ وزارت

1398



 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـو＇ـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه يان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پ＋ـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا ه５ــــــواد به تل ＄لي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود
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د درسي کتابونو د چاپ، و４ش او پلورلو حق د افغانستان اسالمي جمهوريت د پوهن３ وزارت سره 
محفوظ دی. په بازار ک３ ي３ پلورل او پ５رودل منع دي. له سرغ７وونکو سره قانوني چلندک８５ي.   



ج

د پوهن３ د  وزير پيغام
اقرأ باسم ربک

د لوی او بښونکي خدای> شکر په ځای کوو، چ３ موږ ته ي３ ژوند رابښلی، او د لوست او ليک 
له نعمت څخه ي３ برخمن ک７ي يو، او د الّلهٰ تعالی پر وروستي پيغمبر محمد مصطفیU چ３ د الهي 

لوم７نی پيغام ورته )لوستل( و، درود وايو. 
څرنگه چ３ ټولو ته ښکاره ده ١٣٩٧ هجري لمريز کال د پوهن３ د کال په نامه ونومول شو، له دې امله 
به د گران ه５واد ښوونيز نظام، د ژورو بدلونونو شاهد وي. ښوونکی، زده کوونکی، کتاب، ښوونځی، 
اداره او د والدينو شوراگان３ د ه５واد د پوهنيز نظام شپ８گوني بنسټيز عناصر بلل کي８ي، چ３ د ه５واد د 
ښوون３ او روزن３ په پراختيا او پرمختيا ک３ مهم رول لري. په داس３ مهم وخت ک３ د افغانستان د پوهن３ 
وزارت د مشرتابه مقام، د ه５واد په ښوونيز نظام ک３ د ودې او پراختيا په لور بنسټيزو بدلونونو ته ژمن دی.
له همدې امله د ښوونيز نصاب اصالح او پراختيا، د پوهن３ وزارت له مهمو لوم７يتوبونو څخه دي. 
همدارن／ه په ښوونځيو، مدرسو او ټولو دولتي او خصوصي ښوونيزو تأسيساتو ک３، د درسي کتابونو 
باور  په دې  لري. موږ  په سر ک３ ځای  پوهن３ وزارت د چارو  د  پاملرنه  ته  توز４ع  او  محتوا، کيفيت 
يو، چ３ د باکيفيته درسي کتابونو له شتون پرته، د ښوون３ او روزن３ اساسي اهدافو ته رس５دلی نشو.
پورتنيو موخو ته د رس５دو او د اغ５زناک ښوونيز نظام د رامنځته کولو لپاره، د راتلونکي نسل د روزونکو په 
توگه، د ه５واد له ټولو زړه سواندو ښوونکو، استادانو او مسلکي مديرانو څخه په درناوي هيله کوم، چ３ 
د ه５واد بچيانو ته دې د درسي کتابونو په تدريس، او د محتوا په ل８５دولو ک３، هيڅ ډول هڅه او هاند ونه 
سپموي، او د يوه فعال او په ديني، ملي او انتقادي تفکر سمبال نسل په روزنه ک３، زيار او کوښښ وک７ي. 
هره ورځ د ژمن３ په نوي کولو او د مسؤوليت په درک سره، په دې نيت لوست پيل ک７ي، چ３ د نن ورځ３ 
گران زده کوونکي به سبا د يوه پرمختللي افغانستان معماران، او د ټولن３ متمدن او گټور اوس５دونکي وي.
څو  لرم،  غوښتنه  ده،  پانگه  ارزښتناکه  ه５واد  د  چ３  څخه،  کوونکو  زده  خوږو  له  راز  همدا 
په  گ６ونوالو  فعالو  او  ځيرکو  د  ک３  پروسه  په  ک７ې  زده  د  او  ک７ي،  پورته  گټه  څخه  فرصت  هر  له 
وک７ي. استفاده  اغ５زناکه  او  ښه  څخه  تدريس  له  سره،  درناوي  په  ته  ښوونکو  او  توګه، 
په پای ک３ د ښوون３ او روزن３ له ټولو پوهانو او د ښوونيز نصاب له مسلکي همکارانو څخه، چ３ 
د دې کتاب په ليکلو او چمتو کولو ک３ ي３ نه ست７ې ک５دونک３ هل３ ځل３ ک７ې دي، مننه کوم، او 
د لوی خدای> له دربار څخه دوی ته په دې سپيڅل３ او انسان جوړوونک３ هڅ３ ک３ بريا غواړم.
د معياري او پرمختللي ښوونيز نظام ا و د  داس３ ودان افغانستان په هيله چ３ وگ７ي ３４ خپلواک، پوه او سوکاله وي.

د پوهن３ وزير

دکتور محمد ميرويس بلخي
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            د جغرافيې بنسټ )مبادي(

                               د ＄مک３ د ُکرې مدل

په دغه ＇پرکي ک３ لولو:

�tجغرافيايي مفاهيم او اصطالحات )د جغرافي３ د علم تعريف او د جغرافي３ 
د لوستلو گ＂３(

�tد ＄مک３ ُکره
�tد استوا کر＊ه، د سرطان کر＊ه، د جدي کر＊ه، د مدارونو سيمه، معتدل３ 

سيم３ او س７ې سيم３.
�tشمالي او سهيلي نيم３ ُکرې

�tشمالي قطب، سهيلي قطب، د شمالي قطب دايره، د سهيلي قطب دايره 
او د ＄مک３ محور.

�tعرض البلدونه
�tطول البلدونه

�tد ＄مک３ وضعي حرکت او نتيج３ ي３
�tد ＄مک３ انتقالي حرکت او نتيج３ ي３

�tد ＇پرکي لن６يز

لوم７ى څپرکى
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د  لوستلو ＇خه وروسته  له  هيله ک８５ي چ３ ددغه ＇پرکي  زده کوونکو ＇خه  له 

جغرافي３ له علم او د هغه د لوستلو له گ＂و سره بلد شي.
ـ د دغه ＇پرکي مفاهيم، اصطالحات، ارز＊تونه او مهارتونه زده ک７ي.

ـ په خپل چاپ５ر د ＄مک３ ＇رخ５دل او د شپ３ او ور＄３ له پيداي＋ت سره ي３ اړيکه 
درک ک７ي.

ـ د لمر په شاوخوا د ＄مک３ د گر＄５دو او د ＇لورو فصلونو د پيداي＋ت پر اړيکه 
پوه شي.

ـ د ＄مک３ پرمخ د هرې سيم３ د وخت د بدلون او طول البلد د کر＊و ترمن＃ 
اړيک３ ！ينگ３ ک７ي.

ـ د طول البلد او عرض البلد له کر＊و سره بلد شي.

له زده کوونکو ＇خه هيله ک８５ي چ３ ددې ＇پرکي په لوستلو سره الندې مهارتي 
هدفونو ته الس رسى ومومي:

�tد ＄مک３ ُکره د طول البلد او عرض البلد له کر＊و سره رسم ک７اى شي.
�tوکوالى شي د هر طول البلد وخت و！اکي.

�tد ＄مک３ د مخ د ب５الب５لو سيمو د اقليم توپير وکوالى شي.
�tد ＄مک３ د وضعي حرکت اهميت بيان ک７ي.
�tد ＄مک３ د انتقالي حرکت اهميت بيان ک７ي.

د څپرکي هدفونه
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جغرافيايي مفاهيم او اصطالحات  
لوم７ى لوست

أيا پوه８５ئ چ３ د جغرافيي علم د ＇ه په هکله معلومات راکوي؟

د جغرافيې د علم تعريف
جغرافيه د ن７ۍ د ＊ودلو هنداره ده چ３ د ＄مک３ او کايناتو په ！ولو برخو ک３ موږ ته معلومات راکوي.

بشري ！ولن３ د خپلو اړتياوو د لرې کولو لپاره په کرن３، مالدارۍ د کانونو په را ا４ستن３ او نورو توليدي کارونو 
بوخت دي چ３ په مستقيمه او يا په غير مستقيمه تو－ه د طبيعي چاپ５ريال ＇خه －＂ه اخلي.بالمقابل د چاپ５ريال 
ډول ډول شرايط هم د انساني ！ولنو پر ژوند او اقتصاد پوره اغ５زې لري؛ د ب５ل／３ په تو－ه: هغه خلک چ３ په 
د＊تو او صحرا－انو ک３ استو－نه کوي، د هغوی اقتصاد په مالدارۍ متکي دی او په کوچي ب２ه ژوند کوي او 
همدارن／ه هغه خلک چ３ د س５ندونو په غاړو استو－ن دي، دايمي کورونه او اقتصاد ي３ پر کرنه، د کبانو په ＊کار 
او په ＄ينو ＄ايونو ک３ د ب７５يو په چلون３ متکي دی. د پورتنيو مطالبو په نظر ک３ نيولو سره جغرافيه داس３ تعريفوو: 

جغرافيه هغه علم دی چ３ د انسان او طبيعي چاپ５ريال متقابل３ اغ５زې تر ＇７５ن３ الندې نيسي.
د جغرافيې گټې 

موږ او تاسو د خپل کلي، ＊ار او ه５واد په هکله چ３ په هغه ک３ اوس８５و معلومات لرو، خو د نورو 
＊ارونو، ه５وادونو، د ＄مک３ کرې، لمريز نظام، سيارو او نورو موضوعاتو په هکله معلومات نه لرو. 
وخت او امکانات هم محدود دي چ３ هر＄اى ته الړشو او د هغو په هکله معلومات السته راوړو. د 
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جغرافي３ علم او د هغه مستند معلومات له موږ سره مرسته کوي، پرته له دې چ３ چ５رته الړشو او 
يا سفر وک７و، صحيح او مؤثق علمي معلومات السته راوړو.

                          د ټولگي فعاليت
په ！ولگي ک３ دې د زده کوونکو هره ډله پورتني عکس ته وگوري چ３ کوم شيان پک３ ويني؟ له 

هرې ډل３ ＇خه دې يو تن د خپل３ ډل３ نظريـ３ د ！ولگي ترمخه نورو ته بيان ک７ي.
               

                            پوښتنې
١- جغرافيه تعريف ک７ئ.

٢ـ جغرافيه ز موږ په ژوند ک３ ＇ه مرسته کوي؟
٣ـ د خپل３ استوگن３ د ＄اى د يوې په زړه پورې منظرې په هکله معلومات ورک７ئ.

د نورستان طبيعي او بشري منظره

؟
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＄مکه د لمريز نظام له سيارو ＇خه ده چ３ کابو ُکروي شکل لري. د هغو د قيقو ＇７５نو پر اساس 

چ３ شوي دي د ＄مک３ قطبونه ل８ ننوتي او د استوا په برخه ک３ ل８)١( وتلي دي. په دې اساس ＄مکه 

د يوې بشپ７ې کرې شکل نه لري، بلک３ هغه د يوې نامنظم３ کرې په شکل تعريفوي. ＄که چ３ 

له مخ３   ＊ُکره د جوړ اوږد دی. د ＄مک３  پرتله ٢١ کيلومتره  په  ي３ د قطبي قطر  استوايي قطر 

لوړې او ژورې هوارې د＊ت３ او همدارنگه ＇پانده سيندونه، جهيلونه، سمندرگي او سمندرونه لري. 

د ＄مک３ ډ４ره لوړه ＇وکه د ايوريست ＇وکه ده چ３ د أسيا د لوي３ وچ３ د هماليا په غرونو ک３ چ３ 

د هند په شمال ک３ پراته دي، موقعيت لري او د سمندر له سطح３ ＇خه )٨٨٤٨( متره لوړوالى 

لري. د ＄مک３ ډ４ره ژوره برخه د چين په سهيل ختي＃ ک３ په أرام سمندر ک３ ده چ３ )11022( متره 

د ＄مک３ عکس له سپوږمک９ ＇خه

دويم لوست

  1.  استواي３ قطري３ ١٢٧٥٤ کيلومتره او قطبى قطر ي３ ١٢٧٣٣ کيلومتره دي.

آيا ځمکه کروي شکل لري؟  

أيا پوه８５ئ چ３  ＄مکه ＇ه ډول شکل لري؟
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د سمندر له سطح３ ＇خه ！ي＂ه پرته ده او د ماريانا گودال په نامه يادي８ي.

                                     د ټولگي فعاليت  
د زده کوونکو هره ډله دې د مجسم３ ُکرې يا نقش３ په مرسته د ＄مک３ ډ４ره لوړه ＇وکه، د ＄مک３ 
ډ４ره ژوره برخه په تقريبي توگه پيدا ک７ي. وروسته دې د هرې ډل３ استازی د ！ولگي په مخ ک３ هغه 

تشريح ک７ي.

                                       پوښتنې 
١ـ  ＄مکه منظمه ُکره ده او که غير منظمه؟

٢ـ د ＄مک３ کوم３ برخ３ وتل３ او يا  ننوتل３ دي؟
٣ـ په هغه ＄اى ک３ چ３ تاسو ژوند کوئ، لوړې او ژورې برخ３ يـ３ ＇ه نوم８５ي؟

٤ـ د ن７ۍ جگه ＇وکه ＇ومره  لوړوالى لري او په کوم ＄اى ک３ ده؟
٥ـ د ن７ى ژوره برخه چ５رته پرته ده او ＇ومره ژور والى لري؟

؟

د ايوريست
لوړه څوکه 

٨٨٤٨m

-١١٠٢٢m
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کومه فرضي کر＊ه د ＄مک３ کره په دوو مساوی شمالی او جنوبي برخو و４شي؟

د استوا کرښه
لويه فرضي دايره ده چ３ د ＄مک３ ُکره په دوو برابرو برخو و４شي او د طول البلد پر دايرو او محور باندې 
عمود ده. د استوا د کر＊３ شمالي برخ３ ته شمالي نيمه ُکره او جنوبي برخ３ ته ي３ جنوبي نيمه کره ويل 

کي８ي.

د سرطان کرښه
د وري د لوم７ۍ ن５＂３ ＇خه وروسته، د لمر وړانگ３ ورو ورو د شمالي عرض البلدونو پر لور عمودي 
باندې عمود  2 ٢٣ درجو 

1 په  البلد  ن５＂ه د شمالي عرض  لوم７ۍ  په  تر ＇و چ３ د سرطان  لگ８５ي 
ولگ８５ي. له دې کبله دا عرض البلد د سرطان د دايرې )Tropic of Cancer( په نامه يادوي. په 

دې وخت ک３ د شمالي نيم３ ُکرې دوبی او د دوبي لمريز انقالب وي.

دريم لوست

د استوا کر＊ه او اقليمي سيم３

د استوا کرښه او اقليمي سيمې

د استوا کر＊ه

د سرطان کر＊ه
شمالي نيمه کره

سويلي نيمه کره

د جدي کر＊ـه
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د جدي کرښه
د تل３ له لوم７ۍ ن５＂３ ＇خه وروسته د لمر وړانگ３ د استوا د دايرې جنوب په لور عمودي لگ８５ي، 
 ٢٣ درجو باندې عمود لگي８ي. له دې کبله 

2
1 تر＇و د جدي په لوم７ۍ ن５＂ه دجنوبي عرض البلد  په 

دا عرض البلد د جدي د دايرې )Tropic of Capricorn( په نامه يادوي او د جنوبي نيم３ کرې 
دوبى وي. د جدي له لوم７ۍ ن５＂３ ＇خه وروسته د لمر وړانگ３ ب５رته د استوا خواته حرکت کوي. د 

درې مياشتو په اوږدو ک３ يعن３ د وري په لوم７ۍ بيا د استوا پر کر＊３ باندې عمود لگي８ي.

د استوا، سرطان او جدي کر＊３

                                                                                

سرطان

استوا

جدي
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د مدارين سيمه
د جدي او سرطان پر کر＊و د لمر وړانگ３ يو يو＄ل او پر نورو عرض البلدونو چ３ د سرطان او جدي 
د دايرو تر من＃ پراته دي، د لمر وړانگ３ دوه ＄ل３ عمودي لگ８５ي، نو＄که دا سيمه د استوايـي مدارينو 

په نامه يادوي. چ３ هوا ي３ ډ４ره توده او مرطوبه ده او زيات اور＊ت لري.

 
                         

دريم لوست

سويلي قطب

د سويلي قطب دايره

د جدي دايره

د سرطان دايره

شمالي س７ه سيمه

شمالي معتدله سيمه

استوايي توده سيمه

استوايي توده سيمه

سويلي معتدله سيمه

سويلي س７ه سيمه

د استوا کر＊ه

شمالي قطب

مه
 سي

ينو
دار

د م

1د شمالي قطب دايره
شمالي        66 درج2３

1
سويلي        66 درج2３

0 درجه

1
2

درج３سويلي        23

1
2

درج３شمالي        23
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معتدلې سيمې
٦٦ درجو تر من＃ پرت３ دي  1

2
٢٣ درجو او 1

2 په شمالي او جنوبي نيمو کرو ک３ د عرض البلد د 
چ３ هوا ي３ معتدل ده.

س７ې او باردې سيمې

٦٦ درجو او ٩٠ درجو په من＃ ک３ هوا نوره هم س７ه وي چ３ بارده  1
2 په دواړو نيمو کرو ک３ د 

او يخچالي سيمه جوړوي.
                      

  

                                        په ټولگي کې فعاليت    
زده کوونکي دې په ＇و ډلو وو４شل شي. هره ډله دې د ＄مک３ د ُکرې شکل رسم ک７ي او 
په هغه باندې دې د استوا کر＊ه، د سرطان کر＊ه، د جدي کر＊ه، د مدارين سيم３، معتدل３ 
سيم３ او س７ې سيم３ ديوې موضوع په هکله په خپل من＃ ک３ سره بحث وک７ي او د خپل 

بحث پر４ک７ه دې د ！ولگي تر مخ نوروته بيان ک７ي.

                                       پوښتنې
١- د استوا کر＊ه ＇ه ده؟

٢ـ د لمر وړانگ３ ＇ه وخت د استوا پر کر＊３ عمود لگ８５ي؟
٣ـ د جدي کر＊ه په کومه سيمه ک３ ده؟

٤ـ د سرطان دايره ول３ د سرطان د دايرې په نامه يادوي؟
  

                                        له ټولگي څخه بهر فعاليت
 زده کوونکي دې پل＂نه وک７ي چ３ د لمر وړانگ３ ＇ه وخت د دوى د استوگن３ په سيمه ک３ عمود ته نژدې 

او ＇ه وخت د لمر وړانگ３ ډ４رې ک８ې )مايل( لگ８５ي. 

؟
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زده کوونکي دې د شمالي او سويلي نيمو ُکرو، شمالي قطب او سويلي قطب سره بلد شي.

أيا پوه８５ی زموږ هيواد کومه نيمه ُکره ک３ موقعيت لري؟

که د ＄مک３ ُکرې ته ＄ير شو، نو ليدل ک８５ي چ３ د استوا کر＊ه هغه پردوو برابرو برخو ويشي. 
د استوا کر＊ه چ３ د عرض البلدونو مبدا منل شوې ده د عرض البلد صفر درجه ده. د عرض البلد 
نوي درج３ په شمالي نيمه کره ک３ او د عرض البلد نوي درج３ په سويلي نيمه کره ک３ دي. که ＄ير 
شو د استوا کر＊ه په سويلي امريکا ک３ د امازون د سيند له شمال، په افريقا ک３ د وکتوريا له جهيل 
او په أسيا ک３ د سوماترا له ！اپو ＇خه ت５ري８ي. په دې توگه د وچ３ زياتره سيم３، لکه: شمالي امريکا، 
مرکزي امريکا، د اروپا ！وله لويه وچه، د  أسيا او د افريقا زياته برخه په شمالي نيمه کره ک３ پراته دي. 
لوم７ني انسانان او لرغوني مدنيتونه هم په همدې لويو وچو ک３ من＃ ته راغلي او وده ي３ ک７ي ده، خو 
په سويلي نيمه کره ک３ يوازې استراليا، سويلي افريقا، د سويلي امريکا زياته برخه او انتارکتيکا پراته 
دي. له بل３ خوا د سمندرونو زياته برخه په جنوبي نيمه کره ک３ ده؛ د بيلگ３ په توگه: د هند سمندر، د 

شمالي او سويلي قطب

＇لورم لوست
شمالي او سويلي نيمې ُکرې

شمال قطب

سويلي قطب

د استوا کرښه

سويلي نيمه ُكره

شمالي نيمه ُکره
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أرام سمندر زياته برخه، سويلي کنگل سمندر او د اطلس سمندر سويلي برخ３ په سويلي نيمه کره ک３ 
موقعيت لري، نو ＄که سويلي نيمه کره د اوبيزې نيم３ ُکرې او شمالي نيمه کره د وچ３ نيم３ کرې په 
نامه يادوي. د سويلي نيم３ کرې د هوا حالت سمندري او د شمالي نيم３ کرې د هوا حالت  کابو وچه 

ده. د ن７ۍ وگ７ي ډ４ر په شمالي نيمه کره ک３ ژوند کوي.

              

                                  د ټولگي فعاليت             
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، هره ډله دې په ！ولگي ک３ نيمه کره د نيمي دايرې د قوس په 

توگه جوړه ک７ي. يوه ډله دې شمالي نيمه کره او بله ډله دې سويلي نيمه کره تمثيل ک７ي.
              

                                 پوښتنې
١- په شمالي نيمه ُکره ک３ د وچ３ کوم３ ！و！３ پرت３ دي؟
٢ـ په سويلي نيمه ُکره ک３ کوم سمندرونه موقعيت لري؟

٣ـ أستراليا په کومه نيمه ُکره ک３ موقعيت لري؟
٤ـ افغانستان په کومه نيمه کره ک３ دى؟

                                 له ټولگي څخه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د شمالي او سويلي نيم３ کرې شکل د سمندرونو او وچو له ！و！و سره په خپلو 

کتابچو ک３ رسم ک７ي.

؟

                                                     د ن７ۍ نقشه

 د اطلس
سمندر

د اطلس سمندر

 جنوبي
آمريكا

 شمالي
آمريكا

شمالي کنگل سمندر

 سويلي قطب

قطبي دايره

قطبي دايره

د جدي کر＊ه

د سرطان کر＊ه

آرام سمندر

د استوا کر＊ه

سوما تراد هند سمندر
د امازون سيند

ويکتوريا جهيل
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د ځمکې شمالي او سويلي قطبونه

  
پن％م لوست 

أيا پوه８５ی د ن７ۍ په کومه برخه ک３ شپ８ مياشتی شپه وي؟

نه  که د ＄مک３ د ُکرې شکل ته ＄ير شو، نو ليدل کي８ي چ３ د استوا کر＊ه ＄مکه له ختي＃ 
لو４دي＃ ته په دوو برخو و４شي چ３ شمالي برخه ي３ د شمالي نيم３ ُکرې په نامه او جنوبي برخه ي３ د 
سويلي نيم３ ُکرې په نامه يادي８ي. د استوا کر＊ه د عرض البلد صفر درجه ده، نوي درج３ په شمال 
او نوي درج３ د ＄مک３ په سويل ک３ پرت３ دي، خو د نوي درجو عرض البلدونو پاى د ＄مک３ د 

قطبونو وروست９ برخه جوړوي. 
او جنوبي قطب شمالي 

البلد ي３ شمالي نوي درج３  نقطه ده چ３ عرض  په شمال ک３ د محور وروست９  شمالي قطب 
البلد  دی. همداراز سويلي  قطب د ＄مک３  په سويل ک３ د محور وروستی ！کى دى چ３ عرض 
ي３ سويلي نوي درج３ دی. له دې کبله د عرض البلد د صفر درج３ ) د استوا کر＊３( اوږدوالى ډ４ر 
البلدونه  البلد د ٤٥ درج３ اوږدوالي من％ني او د قطبينو ٩٠  درج３ عرض  زيات دى، د عرض 

ته رسي８ي.  ي３ صفر  اوږدوال９  البلدونه شم５رل ک８５ي چ３  ډ４ر کوچني عرض 

د سويلي قطب ٩٠ درج３

د استوا کر＊ه

د شمالي قطب ٩٠ درج３

1
شمالي        66 درج2３

د جنوبي قطب دايره )د انتارکتيک کر＊ه(

د جدي کر＊ه

د سرطان کر＊ه

د شمالي قطب دايره )د ارکتيک کر＊ه(

1
2

شمالي        23

1
سويلي        66 درج2３

1
سويلي       23 درج2３

0o

درجې
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د ارکتيک دايره
  

2
1

666 د شمالي قطب دايره )ارکتيک( د شمالي عرض البلد 
درج３ ده.

د انتارکتيک دايره
 درج３ ده. 

2
1

666 د جنوبي قطب دايره )انتارکتيک( د سويلي عرض البلد 
د ځمکې محور

که چ５رې د شمالي قطب وروست９ نقطه د سويلي قطب له وروستى نقط３ سره و ن＋لو، هغه کر＊ه 
چ３ دا دوه ！کي سره ن＋لوي د محور په نامه يادي８ي. د محور شمالي پاى شمالي قطب او د محور 
سويلي پاى د سويلي قطب په نامه يادوي. جغرافيايي شمال قطب د قطب ستوري په لور دى چ３ د 
 ٢٣ درجو په زاويه ميالن ورک７ی دی. 

2
1 ＄مک３ محور ته ي３ له عمودي حالت ＇خه ＊ي لور ته د  

جغرافيايي شمال قطب چ３ د قطب ستوري په لور دى او د قطب ستوري موقعيت د دب اکبر سره 
موازي په شنه أسمان ک３ د شپ３  له خوا کوالى شو و！اکو.

                                د ټولگي فعاليت

زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، يوه ډله دې د ＄مک３ د محور په هکله او بله ډله دې 
د شمالي نيم３ ُکرې په هکله سره بحث وک７ي او وروسته د هرې ډل３ استازي دې د بحث پايله 

په ！ولگي ک３ بيان ک７ي.   

                                پوښتنې
١ـ شمالي قطب د عرض البلد په کومه درجه ک３ پروت دى؟
٢ـ سويلي قطب د ＄مک３ په کومه برخه ک３ موقعيت لري؟
٣ـ د قطب ستورى د ＄مک３ د کوم３ برخ３ په لور دى؟

٤ـ کوم عرض البلد ته د استوا کر＊ه ويل ک８５ي؟

                                 له ټولگي څخه بهر فعاليت
هر زده کوونکى دې د ＄مک３ شکل رسم ک７ي، شمالي او سويلي نيم３ ُکرې دې په هغه ک３ و＊يي.

؟
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عرض البلد
شپ８م لوست   

أيا پوه８５ئ د عرض البلد دايرې ＇ه شی دي او ＇ه اهميت لري؟

د عرض البلد دايرو ته موازي دايرې هم وايي، ＄که دا ！ول３ کر＊３ د استوا له کر＊３ سره موازي 
دي چ３ د نقش３ او مجسم３ کرې په مخ باندې په ډاگه ليدل ک８５ي. عرض البلدونه هغو دايرو ته ويل 
ک８５ي چ３ د استوا له کر＊３ سره موازي د ختي＃ لو４دي＃ لوري ولري يوله بل سره موازي او د طول 
البلد پر دايرو عمود دي. ＇رنگه چ３ ＄مکه کروي ده، د عرض البلد ډ４ره لويه دايره د استوا کر＊ه 
ده او د عرض البلدونو مبداء )پيل( گ２ل ک８５ي، نو ＄که صفر درجه منل شوې ده. د استوا شمالي 
عرض البلدونوته شمالي عرض البلدونه وايي چ３ د )N( په توري ＊ودل ک８５ي او د استوا جنوبي عرض 
البلدونو ته جنوبي عرض البلدونه وايي او د )S( په توري ＊ودل ک８５ي. د عرض البلد هره درجه په ٦٠ دقيقو 
او هره دقيقه په ٦٠ ثانيو و４شل شوې چ３ په نقشو ک３ د درج３، دقيق３ او ثاني３ په توگه ＊ودل ک８５ي. 
که شکل ته ＄ير شو، د عرض البلد ٩٠ درج３ په شمالي نيمه ُکره ک３ او د عرض البلد ٩٠ درج３ په 
جنوبي نيمه ُکره ک３ شته دي. د عرض البلد لوي３ دايرې ته د استوا کر＊ه وايي چ３ د ＄مک３ ُکره په 
دوو مساوي برخو و４شي او عبارت دي له: شمالي نيم３ ُکرې او جنوبي نيم３ ُکرې ＇خه. د عرض 

البلد ډ４ره کوچن９ دايره شمالي او جنوبي ٩٠ درج３ دي چ３ اوږدوالی ي３ صفرته رسي８ي.

N

S

عرض البلد

 شمالي

 سويلي

1
2

66 درجې کرښه

1
2

66 درجې کرښه

1
2

66
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د لمر وړانگ３ د استوا پر کر＊３ د حمل )وري( او ميزان )تل３( پر لوم７ۍ، د سرطان په کر＊３ 
باندې د سرطان )چنگاښ( پر لوم７ۍ او د جدي په دايرې باندې د جدي)مرغومي( پر لوم７ۍ ن５＂３ 
عمود لگي８ي. له همدې کبله د لمر وړانگو د لگ５دو زاويه او موقعيت په هر فصل ک３ توپير لري. 
پاملرنه دې وشي چ３ د لمر د وړانگو د لگ５دو توپير د فصلونو په بدلون او د نباتاتو په وده او اقليمي 

سيمو باندې مهمه اغ５زه لري، په ＄انگ７ې توگه په معتدلو او قطبي سيمو ک３. 

                                د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي ، لوم７ۍ ډله دې د شمالي عرض البلدونو دايرې، دويمه ډله دې د 

جنوبي عرض البلد دايرې رسم ک７ي او خپل رسم شوي شکلونه دې د ！ولگي پر وړاندې تشريح ک７ي.

                                 پوښتنې
1- د استوا دايره تعريف ک７ئ.

٢ـ د سرطان دايره له کوم３ درج３ ＇خه ت５ري８ي؟
 23 درج３ 

2
1

23  23 درج３         ج( جنوبي
2
1

23  33 درج３       ب( شمالي 
2
1

23 الف( 
٣ـ قطبي دايرې کوم عرض البلدونه ＊يي؟

                                له ټولگي څخه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د عرض البلد دايرې په يوه کره ک３ رسم ک７ي او د مهمو دايرو نومونه دې واخلي.

؟

د لمر وړانگو کوږوالى د کال په ب５لو ب５لو موسمونو ک３

د کال په ب５ال ب５لو فصلونو ک３ د لمر د وړانگو لگيدل 
د غرم３ پر ١٢ بجو ک３ د کابل د عرض البلد پر ٣٤ 

درجو او ٣٢ دقيقو باندې

دوبى

ختي＃

لويدي＃

شمال جنوب

پسرلی يا منی

７ۍژمی
لوم

ښ 
نگا

د چ

لوم７ۍ
تل３ 

او د 
ري 

د و
 لوم７ۍ

رغوم３
د م



17

په طول البلد پوهېدل څه اهميت لري؟
  اووم لوست 

- د طول البلد له دايرو سره د زده کوونکو بلدتيا.

أيا پوه８５ئ چ３ د طول البلدونو مبداء کومه کر＊ه ده؟
د  باندې  په نقش３  په وسيله  پر مخ داس３ کر＊３ رسم شوې دي چ３ د هغو  نـقشو  د جغرافيايي 
＄مک３ پرمخ هره نقطه چ３ وغواړو پيدا کولى شو. دا کر＊３ د طول البلد او عرض البلد کر＊３ دي 
چ３ د جغرافيايي وضعيه کمياتو په نوم هم يادي８ي. ＄مکه دوه قطبه لري، شمالي قطب او جنوبي 
قطب. هغه فرضي کر＊３ چ３ د شمالي قطب ＇خه پيل او ترجنوبي قطبه رس８５ي د طول البلد )نصف 
النهار( په نامه يادي８ي. له دې امله د يوې دايرې محيط  )٣٦٠( درج３ دی، نو د طول البلد د ！ولو درجو 
شم５ر )٣٦٠( درج３ ک８５ي. د طول البلد هغه کر＊ه چ３ د لندن په ＊ار ک３ له گرينويچ ＇خه ت５ري８ي 
د طول البلدونو مبداء ده او صفر درجه منل شوې ده چ３ د طول البلد )١٨٠( درج３ ي３ د گرينويچ 
ختي＃ خواته پرت３ دي او د ختي＃ طول البلدونو په نامه او )١٨٠( نورې ي３ د گرينويچ لو４دي＃ خواته 
پرت３ دي او د لو４دي＃ طول البلدونو په نامه يادي８ي. د طول البلد هره درجه په )٦٠( دقيقو او هره دقيقه 

طول البلدونه

داء
 مب

ونو
بلد

ل ال
طو

د 

ار(
لنه

ف ا
نص

د )
البل

ول 
３ ط

رج
١ د

٨٠
 ＃

ختي

ونه
بلد

ل ال
طو

 ３
رج

١ د
٨٠

 ＃
ودي

ل
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ي３ په )٦٠( ثانيو باندې و４شل ک８５ي. د طول البلد کر＊３ په يوازې توگه د ن７ۍ په ب５لو ب５لو ＄ايونو ک３ 
د وخت توپير ＊يي. په نقشو ک３ د طول البلد او عرض البلد د کر＊و تقاطع د ＄ايونو موقعيت ＊يي.

                            د ټولگي فعاليت
پرهغ３  او  ک７ي  رسم  کره  ＄مک３  د  دې  ډله  هره  شي،  وو４شل  ډلو  په  دې  کوونکي  زده 
لو４دي＃  او  ختي＃  او  کر＊ه  البلد  طول  د  گرينويچ  د  قطب،  جنوبي  قطب،  شمالي  دې 
ته خپله  زده کوونکو  استازيتوب  په  ډل３  د خپل３  يوتن  البلدونه و＊يي. وروسته دې  طول 

په ！ولگي ک３ توضيح ک７ي. موضوع 
          

                               پوښتنې
          ١ـ د کومو کر＊و د تقاطع په وسيله يوه نقطه د نقش３ پرمخ موندالی شو؟

٢ـ د ！ولو طول البلدو شم５ر ＇و درج３ دى او ول３؟  
٣ـ د صفر درج３ طول البلد له کوم مهم ＊ار ＇خه ت５ري８ي؟  

٤ـ په ن７ۍ ک３ د وخت توپير د کومو کر＊و په وسيله ＊ودل ک８５ي؟  
٥ـ جغرافيايي طول البلد تعريف ک７ئ؟  

                      له ټولگي څخه بهر فعاليت
              د نن ور＄３ د لوست لن６يز په پن％و کر＊و ک３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.

؟
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د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پايلې

  
اتم لوست 

أيا پوه８５ئ چ３ د ＄مک３ له وضعي حرکت ＇خه ＇ه نتيج３ من＃ ته را＄ي؟

＄مکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري: وضعي حرکت او انتقالي حرکت. ＄مکه په ٢٤ ساعتونو ک３ 
د خپل محور په چاپ５ر چورلي او خپله دوره بشپ７ وي چ３ دا حرکت د ＄مک３ د وضعي حرکت په نامه 
يادي８ي. د＄مک３ وضعي حرکت له نتايجو ＇خه د شپ３ او ور＄３ من＃ ته راتگ دى. لمر تل په يوه طول 
البلد ک３ د ختلو په حالت ک３ او د هغه په مخالف لوري ک３ په يوه طول البلد ک３ د پريوتو په حالت ک３ وي، 
نو＄که په ！ولو طول البلدونو ک３ شپه او ورځ پرله پس３ واقع ک８５ي. د ＄مک３ کره چ３ د طول البلد )٣٦٠( درج３ 
لري، د )٢٤( ساعتونو په موده ک３ د لمر د وړانگو له مخ３ ت５ري８ي. په دې اساس په يوه ساعت ک３ د لمر 
د طول البلد يوه درجه  oo 5 14 2360 =÷ د وړانگو له مخ３ د طول البلد )١٥( درج３  ت５ري８ي . 
په ＇لورو دقيقو ک３ د لمر له مخ３ ت５ري８ي. لوم７ى ختي＃ طول البلدونه د لمر له مخ３ ت５ري８ي او له هغو 
＇خه وروسته لو４دي＃ طول البلدونه  د لمر له مخ３ ت５ري８ي، ＄که نو د ختي＃ طول البلدونو وخت نسبت 
لو４دي％و طول البلدونو ته ناوخته وي. د بيلگ３ په توگه: د کابل  ＊ار چ３ د ختي＃ طول البلد په )٦٩( درجو 
ک３ پروت دى او د مک３ معظم３ ＊ار چ３ د ختي＃ طول البلد په )40( درجو ک３ پروت دى د وخت توپير 

به ي３ ＇ومره وي؟
يو ساعت او شپ８ پن％وس دقيق３ )َ 1/56=َ 60َ÷116=4َ× ْ 29=ْ 40ْ-69( په دې اساس د کابل او مک３ 
معظم３ ＊ارونو په من＃ ک３ د وخت توپير يو ساعت او شپ８ پن％وس دقيق３ دى چ３ په دې صورت ک３ که 

د لمر وړانگ３
د سرطان کر＊هد سرطان کر＊ه

د استوا کر＊ه
د استوا کر＊ه

د جدي کر＊ه
د جدي کر＊ه

 د شمالي نيمې کرې
ژمى

 د شمالي نيمې کرې
دوبی
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د کابل وخت د غرم３ نه وروسته يوه بجه او شپ８ پن％وس دقيق３ وي، د مک３ معظم３ وخت به د غرم３ 
١٢ بج３ وي. د يوې سيم３ د وخت د پيداکولو لپاره له نقش３ ＇خه د هغ３ سيم３ د طول البلد درجه پيدا 
کوو. وروسته د هرې درج３ توپير له خپل ＊ارسره پرتله کوو. ＇رنگه چ３ هره درجه په ＇لورو دقيقو ک３ 
د لمر له مخ３ ت５ري８ي، نو هغه په ＇لورو دقيقو ک３ ضربوو، په دې توگه د دوو سيمو تر من＃ د وخت توپير 

موندل ک８５ي.
 

                               د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ＇و ډلو وو４شل شي. هره ډله دې د لندن د گرينويچ ＊ار چ３ د طول البلد په صفر 
درج３ ک３ پروت دى او کابل ＊ار چ３ د ختي＃ طول البلد په ٦٩ درجو ک３ پروت دى، د هغو ترمن＃ د 

وخت توپيرمعلوم ک７ي او سم ＄واب دې د ！ولگي ترمخ  وړاندې ک７ي.

                                                  
                                   پوښتنې

         ١ـ ＄مکه ＇و ډوله حرکتونه لري؟
٢ـ د ＄مک３ وضعي حرکت ＇رنگه يو حرکت دى؟  

٣ـ د طول البلد ＇و درج３ د ٢٤ ساعتونو په موده ک３ د لمر له مخ３ ت５ري８ي؟  
٤ـ د طول البلد هره درجه په ＇ومره وخت ک３ د لمر له مخ３ ت５ري８ي؟  

                      له ټولگي څخه بهر فعاليت
د وضعي حرکت د پايلو په هکلو لن６ معلومات وليکئ.  

o360  په 24 ساعتو ک３ د لمر د وړانگو له مخ３ ＇خه ت５ري８ي. په دې شکل ک３ د طول البلد 

؟
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د ځمکې انتقالي حرکت

  
 نهم لوست  

أيا پوه８５ئ چ３ د کال ＇لور فصلونه د ＄مک３ د کوم حرکت په پايله کی من＃ ته را＄ي؟
د ＄مک３ انتقالي حرکت د لمر په چاپ５ره ترسره ک８５ي او مدار ي３ بيضوي دى. لمر د بيضوي په يوه 
محراق ک３ ＄اى لري. له دې کبله د ＄مک３ وا！ن له لمر ＇خه په دوبي  او ژمي ک３ توپير لري. نژدې 
وا！ن ي３ د ١٤٧ م５ليونه کيلومتره او ډ４ر ل５رې وا！ن ي３ ١٥٢ ميليونه کيلومتره دى. د ＄مک３ حرکت 

پرمدار باندې په يوه ثانيه ک３ د )٣٠( کيلومترو په چ＂کوالي ترسره ک８５ي. 
t په پسرلي ک３ د لمر وړانگ３ د استوا پر کر＊３ باندې عمود وي او هغه هم د وري پر لوم７ۍ باندې.

t د چنگاښ لوم７ۍ ورځ د دوبي د فصل پيل وي او د لمر وړانگ３ د سرطان پر دايرې باندې عمود 
＄لي８ي.

t د تل３ په لوم７ۍ د مني د فصل پيل او د لمر وړانگ３ د استوا پر کر＊３ باندې عمود لگي８ي.
t د جدي )مرغومي( په لوم７ۍ ک３ د ژمي د فصل پيل او د لمر وړانگ３ د جدي پر دايرې باندې عمود لگي８ي.

  
2
166
2
166 t له بل３ خوا د سرطان )چنگاښ( لوم７ۍ ن５＂ه د لمر وړانگ３ د ارکتيک د شمالي عرض البلد

د ＄مک３ انتقالي حرکت

پسرلى

منی

شمال
ژمى

دوبی

پسرلى

د ＄مک３ د ＇رخيدو لورې

منى

سويل

ژمى

دوبی
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درجو له شا ＇خه مماس ت５ري８ي او ！ول شمالي قطب د لمر د وړانگو الندې را＄ي، خو په جنوبي 
قطب ک３ د لمر وړانگ３ نه ليدل ک８５ي، ＄که په شمالي قطب ک３ شپ８ مياشت３ ورځ او په جنوبي قطب 

ک３ شپ８ مياشت３ شپه من＃ ته را＄ي.
 درج３ 

2
166
2
166 t د دې په خالف د جدي )مرغومي( په لوم７ۍ ک３ د لمر وړانگ３ د انتارکتيک )جنوبي 

په  او  ک８５ي  رو＊انه  په وسيله  وړانگو  د  لمر  د  ！ول جنوبي قطب  ت５ري８ي  البلد( ＇خه مماس  عرض 
جنوبي قطب ک３ شپ８ مياشت３ ور＄３ من＃ ته را＄ي چ３ دا حالت د شمالي قطب په خالف وي.

�tد حمل )وري( لوم７ۍ ته د پسرلي اعتدال او د ميزان )تل３( لوم７ۍ ته د مني اعتدال1 وايي.
ژمي  د  ته  لوم７ۍ  )مرغومي(  جدي  د  او  انقالب  لمريز  دوبي  د  ته  لوم７ۍ  سرطان)چنگاښ(  د   t

شمسي انقالب وايي2 .
د سرطان او جدي کر＊و ترمن＃ د لمر د وړانگو تگ او راتگ په دولسو مياشتو ک３ پوره ک８５ي او په 

من％نيو عرض البلدونو ک３ ＇لور فصله )پسرلى، دوبى، منى او ژمى( رو＊انه ليدل ک８５ي.
 

                            د ټولگي فعاليت                      
زده کوونکي دې د ＄مک３ انتقالي حرکت رسم ک７ي او د هغه په هکله دې په ！ولگي ک３ خپلو 

！ولگيوالوته معلومات  ورک７ي.
                            پوښتنې

١ـ د ارکتيک دايره د ＄مک３ په کومه برخه ک３ ده؟
٢ـ د سرطان دايره ＇ه اهميت لري؟

٣ـ د پسرلي اعتدال ＇ه دی؟
٤ـ د دوبي لمريز انقالب ＇ه وخت من＃ ته را＄ي؟

٥ـ په شمالي نيمه کره ک３ شپ８ مياشت３ ورځ ＇ه وخت من＃ ته را＄ي؟

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت
د ＄مک３ د حرکتونو په هکله يو مطلب وليکئ او په ！ولگي ک３ ي３ ولولئ.  

---------------------------------------------------------------------------
 Autumnal Equinox او د مني اعتدال ته خريف اعتدال Vernal Equinox 1. د پسرلي اعتدال ته ربيعي اعتدال

هم وايي.
2. د دوبي لمريز انقالب ته Summer Solistice يا سيفي انقالب او د ژمي انقالب ته Winter Solistice يا شتوي 

هم وايي.

؟
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- جغرافيه هغه پوهه ده چ３ د انسان او طبيعي چاپ５ريال متقابل３ اړيک３ مطالعه کوي. د جغرافي３ د پوه３ 

په مطالع３ سره د ډ４رو لرو سيمو په باره ک３ صحيح او علمي معلومات ترالسه کوو. 
- ＄مکه چ３ د لمريز نظام د سيارو له جمل３ ＇خه ده ُکروي شکل لري. د استوا کر＊ه يوه فرضي 

دايره ده چ３ ＄مکه په دوو شمالي او سويلي نيمو کرو و４شي.
٢٣ درجو ک３ پرته ده او د چنگاښ  2

123 - د سرطان دايره هغه کر＊ه ده چ３ د شمالي عرض البلد په 
په لوم７ۍ ک３ ورباندې د لمر وړانگ３ عمود لگي８ي.  

٢٣ درجو ک３ پرته ده او د مرغومي په لوم７ۍ ک３ 
2
123 - د جدي دايره هغه کر＊ه ده چ３ په جنوبي 

ورباندې د لمر وړانگ３ عمود لگي８ي.
 ٦٦ درجو په من＃ ک３ پرت３ دي او 

2
123 ٢٣ درجو او  2

123 - معتدل３ سيم３ په دواړو نيمو کرو ک３ د
معتدل اقليم لري.

٦٦ درجو د عرض البلدونو او شمالي او سويلي قطب  2
123 - س７ې سيم３ په دواړو نيمو کرو ک３ د 

ترمن＃ پرت３ دي چ３ سوړ اقليم لري.
- د استوا له کر＊３ شمال خواته د شمالي نيم３ کرې په نامه يادوي. د استوا له کر＊３ سويل خواته د 
سويلي نيم３ کرې په نامه يادوي. د شمالي قطب له دايرې )ارکتيک( نه تر شمالي نوي درج３ پورې 
٦٦ درجو )انتارکتيک( ＇خه تر جنوبي ٩٠ درج３ عرض البلد 

2
123 شمالي قطب او د سويلي قطب له 
پورې د سويلي قطب په نامه يادوي.

- د ＄مک３ محور فرضي کر＊ه ده چ３ شمالي او سويلي قطب له يوبل سره په مستقيمه توگه ن＋لوي 
او ＄مکه دهغه په چاپ５ره له لو４دي＃ ＇خه د ختي＃ په لور ＇رخي.

- هغه کر＊３ چ３ د ＄مک３ په کره ک３ له ختي＃ ＇خه د لو４دي＃ په لور ک＋ل شوي دي او د استوا 
کر＊３ سره موازي دي د عرض البلد د کر＊و په نامه ياد８４ي چ３ ٩٠ درج３ ي３ د استوا د کر＊３ په 

شمال ک３ او ٩٠ درج３ ي３ د استوا د کر＊３ سويل خواته پرت３ دي.
- هغه کر＊３ چ３ شمالي او سويلي قطبونه سره ن＋لوي د طول البلد په نامه يادي８ي. هغه کر＊ه چ３ د لندن 
له گرينويچ ＇خه ت５ري８ي د طول البلد صفر درجه منل شوې چ３ ١٨٠ درج３ ي３ ختي＃ خواته د ختي％و 

طول البلدونو په نامه او ١٨٠ درج３ ي３ د لو４دي＃ په لور د لو４دي％و طول البلدونو په نامه ياد８４ي. 

د لوم７ي څپرکي لن６يز
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دويم څپرکى
    د افغانستان جغرافيه

ددې څپرکي له لوستلو څخه وروسته له زده کوونکو څخه هيله کې８ي چې:
t د ه５واد پر طبيعي جوړ＊ت پوه شي.

د افغانستان له اقليم سره بلد شي.  t
د افغانستان د مشهورو غرونو او سيندونو په هکله معلومات ولري.  t

د افغانستان د جهيلونو په هکله معلومات ولري.  t
د افغانستان له نفوسو او بشري قواوو سره بلد شي.  t

د افغانستان د خلکو له ژبو او دين سره بلد شي.  t
د افغانستان له اقتصادي جغرافي３ سره بلد شي.  t

صنعتي او طبي بو！و سره أشنا شي.  t
د مالدارۍ او ＇ارويو له روزن３ سره بلد شي.  t

د ＄نگلونو او ＇７＄ايونو سره چ３ ملي شتمني ده، بلد شي.  t
د کاني ز４رمو په هکله معلومات ترالسه ک７ي.  t

د سوداگرۍ له اهميت ＇خه خبر شي.  t

له زده کوونکو څخه هيله کې８ي چې ددې څپرکي په لوستلو سره په الندې مهارتي 
هدفونو الس برى پيداک７ي.

t  په افغانستان ک３ د نفوسو د خصوصياتو تحليلول.
t له يوې سيم３ ＇خه بل３ سيم３ ته د وگ７و د گ２والي د توپير تشريح.

t د نقش３ پرمخ د کاني شتمنيو و４ش. 

افغانستان
ايران

تركمنستان

ازبكستان
تاجكستان

قرغزستان

ستان
پاك

كابل
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د افغانستان موقعيت او څلورخواوې

  
لسم لوست

 

د ＄مک３ د کرې مدل ته وگورئ چ３ افغانستان د أسيا د لوي３ وچ３ او ن７ۍ په کومه برخه ک３ پروت 
دى؟

لوي３  افغانستان غرنى ه５واد دى چ３ د أسيا د 
وچ３ په سويل ک３ په شمالي نيمه کره )د استوا له 
کر＊３ نه شمال خواته( او په ختي％ه نيمه کره ک３ ) د 
لندن د گرينويچ له کر＊３ ＇خه ختي＃ خواته( پروت 
کيلومتره   )٦٥٢٠٠٠( پراخوالی  افغانستان  د  دى. 
له ＇لورو خواوو  افغانستان  ه５واد  زموږ  دى.  مربع 
ته الر  أزاد سمندر  او  ＇خه وچ３ چاپ５ر ک７ى دى 
نژدې وا！ن ٤٠٠  ي３  ته  لري. د عربو سمندرگي  نه 

کيلومترو ته رسي８ي. 
د  أسيا  من％ن９  د  خواته  شمال  افغانستان  د 

شمالي قطب

سويلي قطب

د أسيا سياسي  نقشه
شمالي کنگل سمندر

روسيه )أسيايي برخه(

د هند سمندر

د خزرار 
سيند

شمالي کوريا

د سرطان کر＊ه

د استوا کر＊ه

در
نــ

ـم
ـــ

 س
ام

آر

سويلی 
کوريا

مدار
د شمال قطبي 

د فارس خليج د عمان سمندرگى
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تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوريتونه پراته دي. زموږ د هيواد سويل３ او ختي％３ پول３ )سرحدونه( 
د پاکستان له اسالمي جمهوريت سره د ډيورند د تحميلي کر＊３ په واسطه په ن＋ه شوي چ３ د افغانستان 
خلکو هغه په رسميت نه دي پ５ژندلي. زموږ د ه５واد لو４دي＃ خواته د ايران اسالمي جمهوريت پروت دی. 
زموږ ه５واد شمال ختي＃ لورته په يوه ل８ه برخه ک３ د چين له جمهوريت سره گ６ه پوله لري. د من％ن９ أسيا 
ه５وادونه هم أزاد سمندرته الر نه لري. له دې کبله د هغوى سوداگري د أسيا له سويلي ه５وادونوسره د افغانستان 

له الرې ترسره ک８５ي چ３ دا موضوع د افغانستان موقعيت ته ＊ه اهميت ورکوي.

                                 د ټولگي فعاليت
د نقش３ له مخ３ پيدا ک７ئ چ３ افغانستان له کومو ه５وادونو سره ډ４ره گ６ه سرحدي پوله لري،  په 

ترتيب سره ي３ له اوږدې پول３ لرونکو ＇خه پيل ک７ئ.
پاکستان �t

�� �t
t

                                 پوښتنې
١ـ افغانستان د أسيا د لوي３ وچ３ په کومه برخه ک３ پروت دی؟

٢ـ افغانستان د ن７ۍ په کومه برخه ک３ پروت دى؟
٣ـ د افغانستان پراخوالی ＇ومره دی؟

٤ـ له افغانستان ＇خه وچه چاپ５ره ده او که سمندر؟ نژدې وا！ن ي３ له کوم سمندرگي سره او ＇ومره دى؟
٥ـ د افغانستان شمال خواته کوم ه５وادونه پراته دي؟ د هريوه نوم واخلئ اوپه نقشه ک３ ي３ و＊يئ.

٦ـ افغانستان د شمال ختي＃ له خوا ＇خه کوم ه５واد سره گ６ه پوله لري؟ په نقشه ک３ ي３ و＊يئ.
                      

                                له ټولگي څخه بهر فعاليت
د افغانستان گاون６ي اسالمي ه５وادونه د هغو له لوري سره په خپلو کتابچو ک３ ل５ست ک７ئ او د 

جغرافي３ په راتلونکي درسي ساعت ک３ ي３ ولولئ. 

؟
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طبيعي جغرافيه

  
يوولسم لوست

د افغانستان د طبيعي حالت په هکله ＇ه پوه８５ئ؟

   برخه غرن９ ده،  نورې برخ３ ي３ هوارې دي. دهندوکش 
3
1 نقش３ ته ＄ير شئ، زموږ د ه５واد 

د  تور غر  او  د سپين غر  او  ترکستان،  ت５ربند  د  او سياه کوه  کوه  بابا غر، سفيد  د  ل７ۍ،  د غرونو 
غرو ل７ۍ لوړې سيم３ جوړوي. دا غرونه د ه５واد په من％نيو، شمال ختي％و او ختي％و سيمو ک３ 
ب２ه  په  او زيات اور＊ت ي３ د واورې  په لوړو غرنيو سيمو ک３ ژمى ډ４ره س７ه هوا لري  پراته دي. 
وي. واورې په غرونو ک３ ز４رمه ک８５ي او د پسرلي او دوبي په موسمونو ک３ د هوارو سيمو لپاره 

د سيندونو د اوبو اصلي سرچينه جوړوي.
اوبو  له  ي３  خلک  چ３  اخلي  سرچينه  سيندونه  زيات  ＇خه  ل７يو  له  غرونو  ددې  دافغانستان 
پر ＄ينو  افغانستان  د  اخلي.  گ＂ه  ک３  برخه  په  د خ７وبولو  د خپلو ＄مکو  او  لپاره  د ＇＋لو  ＇خه 
اخيستن３  گ＂３  په  بندونو ＇خه  نوموړو  له  يوې خوا  له  دي،  بندونه جوړ شوي  بر４＋نا  د  سيندونو 
سره د هغو له بر４＋نا ＇خه گ＂ه اخيستل ک８５ي او له بل３ خوا د هغو د اوبو له ز４رمو ＇خه د کرنيزو 
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－＂ه اخيستل ک８５ي. په خ７وبولو ک３  ＄مکو 

لوړې سطحې
هوارې ＄مک３ چ３ د غرونو په من＃ ک３ پرت３ دي او دخپلو شاوخوا سيمو په پرتله لوړې وي د 
لوړې سطح３ په نامه يادي８ي. زموږ د ه５واد مشهورې لوړې سطح３ د پامير او واخان سطح３ او مرکزي 

لوړې سطح３ دي.
د پامير لوړه سطحه د أسيا د لوي３ وچ３ په من％ن９ برخه ک３ پرته ده چ３ لوړ والی ي３ د سمندر له 
سطح３ ＇خه د ٦٠٠٠ او ٧٠٠٠ مترو تر من＃ دى او د ن７ۍ د بام په نامه شهرت لري. د دې لوړې 

برخ３ يوه برخه د افغانستان په خاوره ک３ پرته ده.

دښتې
د ه５واد سويل لو４دي％ه برخه چ３ توده او وچه هوا لري، اور＊ت ي３ کم دى. په دې سيمو ک３ د مارگو، 
سيستان او بکوا د＊ت３ پرت３ دي. زموږ د ه５واد نورې د＊ت３ عبارت دي له: همدم أب ＇خه په هرات ک３، 
چمتله په کابل ک３، کيله گي په بغالن ک３، گمبيري په لغمان ک３، د سقاوې د＊ته په لوگر ک３، د توپ د＊ته 

په وردگو ک３ او د ليلي د＊ته په جوزجان ک３.
                            د ټولگي فعاليت

زده کوونکي دې په دريو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې دافغانستان د غرونو او د هغو د موقعيت 
او د غزيدو د لوري په هکله، دويمه ډله دې د افغانستان د لوړو سطحو په هکله او دريمه ډله دې د 
افغانستان د د＊تو په هکله په خپل من＃ ک３ سره بحث وک７ي او د هرې ډل３ استازى دې خپله موضوع 

د ！ولگي تر مخ بيان ک７ي.
                           پوښتنې

١ـ دافغانستان د ډ４رو مشهورو غرونو نومونه واخلئ.
٢ـ لوړې سطح３ يعن３ ＇ه؟ معلومات ورک７ئ.

٣ـ د ه５واد د لوړو سطحو نومونه واخلئ.
٤ـ ډ４ره لوړه سطحه ＇ه نومي８ي او ＇ومره لوړوالى لري؟

٥ـ د ه５واد د مهمو د＊تو نومونه واخلئ.

                             له ټولگي څخه بهر فعاليت
د خپل３ سيم３ د غرونو، سيندونو او د＊تو نومونه واخلئ او د جغرافي３ په راتلونکي درس３ ساعت ک３ ي３ بيان ک７ئ.

؟
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د افغانستان د اقليم په اړه څه پوهې８ئ؟

  
دولسم لوست

د اقليم کلمه التيني ري＋ه لري، له Klima ＇خه اخيستل شوې ده  چ３ د لمر د وړانگو د ميالن 
معنا ورکوي. د لمر د وړانگو ميالن د ＄مک３ د مخ په ب５لو ب５لو برخو ک３ توپير کوي. اقليم د )٣٠( کلونو 
په موده ک３ د يوې سيم３ د هوا د حاالتو له من％ن９ اندازې ＇خه عبارت دى چ３ په يوه ！اکلي وخت او 

＄اى ک３ ب５ل３ ب５ل３ ＄انگ７ن３ غوره 
جغرافيايي  د  افغانستان  کوي. 
جوړ＊ت  طبيعي  او  موقعيت 
اقليمي  الندې  شپ８و  په  امله  له 

سيمو و４شل شوى دى:

١- صحرايي اقليم
لو４دي３％  سويل  ه５واد  د 
نيمروز  گرشک،  لکه:  سيم３، 
او د فراه سويلي برخ３ صحرايي 
ک３  سيمو  دې  لري.په  اقليم 

صحرايي سيم３

اقليمي سيم３

تود صحرايي
تود نيمه صحرايي

وچ
وچ معتدل

دوه موسمه وچ
سوړ صحرايي

نيمه صحرايي سوړ )شپ８ومياشتو نه ل８ کنگل(
نيمه صحرايي سوړ)له شپ８و مياشتو ＇خه زيات کنگل(

سوړ ډ４ر وچ موسم
سوړ وچ معتدل موسم

کنگلونه

د هوا پيژندلو مرکزونه 
لوړوالى په متر

د أمو سيند

شمالي سالنگ

د افغانستان اقليمي نقشه د عرض البلد له کر＊و سره
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اور＊ت ل８ او په ژم３ ک３ واوره نه وري８ي. زياته تودوخه او ل８ اور＊ت ددې سيم３ له ＄انگ７نو ＇خه 
دي. د شپ３ او ور＄３ تر من＃ ي３ د هوا د تودوخ３ توپير زيات دی. شپ３ ي３ ډ４رې س７ې او د ور３＄ 
هوا ي３ ډ４ره توده وي. د مارگو، بکوا، خاشرود او سيستان د＊ت３ په دې سيمو ک３ پرت３ دي. په دې 
برخو ک３ اغزي لرونکي ډول، ډول بو！ي  چ３ د وچ３ هوا او لنده بل د ل８والي په مقابل ک３  مقاومت 

لري، شنه کي８ي.
 ٢- غرنى اقليم

لوړوالى د ＄مک３ د مخ د اقليم په بدلون ک３ ډ４ره اغ５زه لري چ３ د غرني سوړ اقليم سبب ک８５ي. د هوا 
تودوالى په هرو زرو مترو ک３ د شپ８و درجو په شاوخوا ک３ کمي８ي او د واورې او باران د اور＊ت کچه زياتي８ي، 
نو له دې کبله په لوړو غرنيو برخو ک３  له س７ې هوا سره مخامخ ک８５و. ډ４ر اور＊ت په دغو سيمو ک３ د واورې په 
شکل وي. دغه واورې په غرونو ک３ ز４رمه ک８５ي او د سيندونو اصلي سرچينه جوړوي. د هندوکش او سالنگونو 

د من％ن９ برخ３ أب و هوا د دې راز اقليم بيلگه ده.

٣- مديترانه يي اقليم
تود  ډ４ر  سيمه  اقليمي  يي  مديترانه  د 
او وچ دوبى لري. اور＊ت ي３ ډ４ر وختونه 
په ژمي ک３ د باران په توگه وي. وريج３، 
گني او د ستروس د کورن９ م５وې په هغ３ 
ک３ وده کوي. د ننگرهار او لغمان واليتونه 

مديترانه يي اقليم لري. 

4- د مونسون اقليم

د پکتيا، خوست او ننگرهار د واليتونو 
دې  په  لري.  اقليم  مونسوني  ＄ين３ سيم３ 
ددې  اوري.  باران  ک３  دوبي  په  ک３  سيمو 
سيمو لنده هوا د لمن％３، ＇７５ۍ، ＄２غوز４و 
او قهوې د ونو د  ودې لپاره ډ４ره برابره او 

مديترانه يي ون３
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مناسبه ده. زموږ د ه５واد ډ４ر طبيعي ＄نگلونه په همدې سيمو ک３ دي. 
5- ستپى )واښه لرونکى( اقليم

اور＊ت په دې سيمو ک３ زياتره په ژمي ک３ ک８５ي. په دې سيمو ک３ بو！ي ＊ه وده کوي. دا سيم３ 
د کرن３ او د ＇ارويو روزن３ ته ډ４رې مناسب３ دي. په دې سيمو ک３ د بغالن، کندز، فارياب، پروان، 

غزني، کاپيسا، کابل او هرات واليتونه شامل دي.

6- غرنى)الپي( توندرا اقليم

لوړې برخ３ چ３ د ＄نگلونو او ونو ساحه پک３ پاى ته رسي８ي او نباتات پک３ د وړو بو！و او وا＊و په 
ب２ه شنه ک８５ي د توندرا د اقليم سيمه جوړوي. په دې سيمو ک３ واوره زياته اوري. ژمى  ي３ ډ４ر سوړ او 
اوږد او دوبى  ي３ معتدل او لن６ وي. د هوا د ډ４ر س７＊ت له امله پک３ ون３ نه شن３ ک８５ي. په بدخشان 

ک３ د پامير سيمه، د هندوکش لوړې برخ３ او د غزني ناور په دغه اقليم ک３ را＄ي.

د استپی بو！و ان％ور
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                                   د ټولگي فعاليت

زده کوونکي دې په دريو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د اقليم  دتعريف او صحرايي اقليم په اړه، دويمه ډله دې 
د غرني اقليم او مديترانه  يي اقليم په اړه، دريمه ډله دې د مونسوني اقليم، ستپي اقليم او الپي توندار اقليم په اړه 

     سره بحث وک７ي او هره ډله دې خپله موضوع د ！ولگي په مخ ک３ تشريح  ک７ي.
                    پوښتنې

١ـ اقليم تعريف ک７ئ.
٢ـ د افغانستان دغه الندې اقليمي  جدول په خپلو کتابچو ک３ بشپ７ ک７ئ.

  
 

                       
 

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت
ستاسو د استوگن３ سيمه کوم ډول اقليم لري. په هکله ي３ په خپلو کتابچو ک３ ＇و کر＊３ وليکئ 

او د جغرافي３ په راتلونکي ساعت ک３  ي３ خپلو ！ولگيوالو ته ولولئ.

نباتي  پوښښځانگ７نېد اقليم نوم

صحرايي اقليم

مختلف نباتي پوښښ

مونسوني اقليم

د ستروس د کورن９ ميوېاورښت په ژمي کې

؟
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غرونه

  
ديارلسم لوست

   د افغانستان غرونه موږ ته ＇ه گ＂３ لري؟
1 برخه خاوره ي３ غرونو نيول３ ده. دا غرونه د افغانستان په 

3
افغانستان غرنى ه５واد دى چ３ کابو  

من％نيو او ختي％و برخو ک３ پراته دي. زموږ د وطن ＄ين３ غرونه په ＄نگلونو پو＊ل شوي دي. زموږ د 
هيواد په لوړو غرونو ک３ دايمي واورې شته، دا واورې د کال په توده هوا ک３ ويل３ ک８５ي او د سيندونو 

سرچين３ جوړوي. 
که په افغانستان ک３ دا لوړ غرونه نه واى، زموږ ه５واد به په يوې ب３ اوبو او ب３ بو！و وچو صحراوو 
بدل شوى واى سربيره پر دې زموږ د ه５واد په غرونو ک３ ډ４رې کاني ز４رم３،  لکه: اوسپنه، مس، 
سرپ او قيمتي ډبرې، لکه: ياقوت، الجورد، زمرد او داس３ نورې شته دي. له همدې کبله غرونه د 
افغانستان طبيعي شتمني شم５رل ک８５ي. د غرونو موقعيت د يوې سيم３ د هوا په حالت ک３ هم زياته 
اغ５زه لري. د مثال په توگه: د ننگرهار په واليت ک３  سپين غر له ختي＃ نه د لو４دي＃ په لوري پروت دى 
چ３ په هغه سيمه ک３ د هند د سمندر له خوا ＇خه د مونسوني لمدې هوا د راتلو مخه نيسي،  ＄که 
نو يوازې د سپين غره په لوړو ＇وکو ک３ اور＊ت د واورې په شکل وي، خو د دې واليت په هوارو 
برخو ک３ اور＊ت کم او د باران په ډول وي. لوړې غرن９ سيم３ د ！ي＂و برخو په نسبت س７ه  هوا لري. 

غرونه له پو＄３ اړخه هم د اهميت وړ دي.

د افغانستان غرونه

 پامير غر
د

د واخان غر

رونه
ن غ

ليما
د س

ختي＃ هندوکش

لويدي＃ هندوکش

د بابا غر

د چ／ايي غرونه
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د افغانستان مهم غرونه
١ ـ هندوکش

هندوکش د افغانستان د ډ４رو لويو غرونو له ډل３ ＇خه دى، چ３ د افغانستان له شمال ختي＃ کوچني 
پامير ＇خه پيل او د سويل لو４دي＃ په لور د باميان تر درې پورې غ％５دلی دى. د دې غرونو ل７ۍ په 
مرکزي برخه ک３ پراخه سيمه نيول３ ده. هندوکش د ＊３ مطالع３ لپاره په دوو برخو و４شل شوى: ختي＃ 

هندوکش او لو４دي＃ هندوکش.  
پورې غزيدلى دى. ختي＃  کن６و  تر  د خاواک  زيباک درې ＇خه  له  بدخشان  د  ختي＃ هندوکش 
او  ده  پرته  ک３  چترال  په  نومي８ي چ３  تيراجمير  ي３  ＇وکه  لوړه  ډ４ره  لري.  لوړوالى  زيات  هندوکش 
د  نومي８ي، چ３  نوشاخ  په خاوره ک３  افغانستان  د  ي３  لوړه ＇وکه  ډ４ره  لري.  لوړوالى  متره   )٧٧٥٠(

سمندر له سطح３ ＇خه )٧٤٨٥( متره لوړوالى لري. 
لو４دي＃ هندوکش د خاواک له کن６و ＇خه د باميانو تر درې پورې غ％５دلى دى. لوړوالى  ي３ له 
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ختي＃ هندوکش نه ل８ دى. له دې کبله ي３ له کن６وونو تگ راتگ أسانه دى. د سالنگ کن６و د )٣٤٠٠( 
مترو او د شيبر کن６و د )٣٢٠٠( مترو په لوړوالى سره د لو４دي＃ هندوکش له مشهورو کن６وونو ＇خه دى، 

چ３ د خلکو د تگ او راتگ الره ده،  له شمال ＇خه سويل ته او د هغ３ برعکس.

٢ـ د بابا غر
د بابا غر د افغانستان په من％ن９ برخه ک３ له ختي＃ ＇خه لو４دي＃ ته د حاجيگک له کن６و نه پيل 
شوى د حصار د غره تر سويل پورې غ％５دلى دى. لوړه ＇وکه ي３ شاه فوالدي نومي８ي چ３ د سمندر 
له سطح３ ＇خه )٥١٤٠( متره لوړه پرته ده. ددې غره لوړې ＇وک３ زياتره له واورو ډک３ وي. په شمالي 

او سويلي لمنو ک３ ي３ د ＇ارويو د روزن３ لپاره ＊ه ＇７ ＄ايونه شته دي.

  
ديارلسم لوست

د بابا غر
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3-سپين غر

سپين غر د افغانستان په ختي＃ ک３ پروت دى. لوړه ＇وکه ي３ سيکارام ده چ３ د سمندر له سطح３ 
＇خه )٤٧٥٥( متره لوړه ده. شمالي او سويلي لمن３ ي３ له طبيعي پراخو ＄نگلونو ＇خه ډک３ دي. د 

خيبر نامتو دره چ３ له تاريخي او ارتباطي پلوه د اهميت وړ ده،  ددې غره په ل７ۍ ک３ پرته ده.
افغانستان زيات غرونه لري. نور مهم غرونه ي３ دادي: فيروز کوه يا سفيد کوه، سياه کوه، گل کوه، 

د تيربند ترکستان، د سليمان غرونه، چگايي، تورغر او نور. 

                            د ټولگي فعاليت

زده کوونکي دې  په دريو ډلو وو４شل شي، د الندې موضوعاتو په اړه  دې بحث وک７ي او موضوع 
دې د ！ولگي ترمخ شرح ک７ي. لوم７ۍ ډله دې د افغانستان نقشه رسم ک７ي،  د بابا غر دې پک３ 
و＊يي او د هغه په اړه دې معلومات ورک７ي. دويمه ډله دې د افغانستان نقشه رسم ک７ي سپين غر 
دې پک３ و＊يي او د هغه په اړه  دې معلومات ورک７ي. دريمه ډله دې د افغانستان نقشه رسم ک７ي، 

د هندوکش غر دى پک３ و＊يي او د هغه په اړه دې معلومات ورک７ي. 
                            پوښتنې

 ١ـ د افغانستان غرونه زياتره په کومه سيمه ک３ پراته دي؟
٢ـ ول３ په لوړو غرونو ک３ دايمي واورې شته دي؟

٣ـ د هندوکش غر زموږ د ه５واد په کومه برخه ک３ پروت دى؟
٤ـ د بابا غر د ه５واد په کومه برخه ک３ پروت دی؟

٥ـ سپين غر د ه５واد په کومه برخه ک３ موقعيت لري؟
٦ـ د افغانستان د غرونو اهميت بيان ک７ئ.

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت
په خپلو کتابچو ک３ د افغانستان نقشه رسم ک７ئ او مهم غرونه د کتاب د نقش３ له مخ３ په 

هغ３  ک３ په ن＋ه ک７ئ.

؟
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د افغانستان سيندونه د کرنې او انرژۍ د توليد وسيله

  
＇وارلسم لوست

أيا روان３ اوبه او سيندونه په يوه سيمه ک３ په مستقيمه تو－ه د خلکو پر فعاليتونو اغ５زه لري؟

           د غرونو په بحث ک３ مو ولوستل چ３ د ه５واد په ډ４رو لوړو غرونو ک３ دايمي واورې شته. 

دا واورې د کال په اوږدو ک３ اوبه ک８５ي او د سيندونو د اوبو سرچينه جوړوي. سيندونه له سرچين３ 
ل８ې اوبه لري، د الرې په اوږدو ک３ د ＇و ناوونو اوبه ور سره يو＄اى کي８ي او سيند  ورو ورو لو４ي８ي. 
＇رنگه چ３ د افغانستان  ！ولو سيندونو له لوړو غرونو ＇خه سرچينه اخست３ ده،  نو په هغو سيمو ک３ 
چ３ د سيندونو ＄وړ زيات وي. په زياته اندازه د اوبو د بر４＋نا انرژي د توليد او قوت درلودونکي وي.  
او د هر يوه سيند په اوږدو ک３ په ＄ينو برخو ک３ د  ＇و کيلومترو په اوږدو ک３ د ＇و بر４＋نا بندونو د 
جوړ＊ت امکان شته دى. خو د سيندونو له سرچين３ ＇خه تر خول３ )مصب( پورې د زيات ＄وړ 
او ډبرين بستر له امله  د افغانستان زياتره سيندونه د ب７５ۍ چلولو وړ نه دي. همدارنگه د سيندونو له 
اوبو ＇خه په کرنه او کب نيولو ک３ هم گ＂ه اخيستل ک８５ي. لوى سيندونه عموماً مرستياالن او ＇انگ３ 
لري. د سيندونو ＇انگ３ د سيند په ＊ي او کي２و غاړو ک３ بهي８ي، په پاى ک３ ي３ اوبه د لويو سيندونو 

د هرات نمکسار
هريردو

د هلمند هامون

د －وذايری جهيل د لورا هامون

د کابل سيند

بند امير

د کابل سيند

د غوربند سيند

د ارغستان سيند

د أمو سيند

د کوکچ３ سيند

د پنج سيند

د ادرسکن سيند

صابری هامون
د 

د پوزک هامون

 وياله
دبغرا

د غزنی سيند

د هلمند سيند
لو－ر سيند

د 

پالتو سيند
د 

 لورا سيند
د

د ترنک سيند

د پنجشير سيند

د واخان سيند
د ارقول جهيلد پامير سيند

يند
， س

يشن
يندد ال

ن س
ن／ا

سم
د 

هيل
ا ج

شيو
د 

يند
ز س

کند
د 

يند
ر س

ن／ا
د الي

يند
７ س

د کن

د هلمند سيند

د ارغنداب سيند

د کجکی بند

د غزنی والړې اوبه

شرود
خا

د افغانستان سيندونه او جهيلونه
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اوبو يو＄اى ک５دل د سيندونو د  له لويو سيندونو سره  ددې کوچنيو سيندونو د  سره يو＄اى ک８５ي. 
سيستم په نامه يادي８ي. 

د جغرافي３ پوهانو د افغانستان روان３ اوبه په پن％و اوبه لرونکو حوزو و４شل３ دي چ３ عبارت دي له:
لوم７ى ـ د کابل د حوزې سيندونه

دويم ـ  د أمو د حوزې سيندونه
دريم ـ د هلمند د حوزې سيندونه

＇لورم ـ د هريرود د حوزې سيندونه
پن％م ـ د  ت７لو حوزو سيندونه

لوم７ى  ـ د کابل د حوزې سيندونه
د دې حوزې ډ４ر لوى سيند د کابل سيند دى چ３ د پغمان د غره د اون９ له کن６و ＇خه سرچينه 
اخلي، له لو４دي＃ ＇خه د ختي＃ په لور بهي８ي.د کابل ＊ار، لغمان او ننگرهار واليتونو ＇خه ت５ري８ي 
او په ا！ک ک３ د سند له سيند سره يو＄اى ک８５ي. د کابل د سيند مرستياالن دادي: د لوگر، پنجشير، 

د نغلو د بر４＋نا بند
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په  اوبو ＇خه د کرن３ د ＄مکو  له  او د کون７ سيندونه. د کابل د سيند  الينگار(  او  )اليشنگ  لغمان 
خ７وبولو ک３ گ＂ه اخيستل ک８５ي. د ماهيپر، نغلو، سروبي او درون＂３ د بر４＋نا بندونه د کابل د سيند په 
اوږدو ک３ جوړ شوي دي چ３ د هغو له بر４＋نا ＇خه د کابل، جالل أباد او لغمان د ＊ارونو په رو＊انولو 

ک３ گ＂ه اخيستل ک８５ي.

＇وارلسم لوست

د کابل سيند او د ＊ار مرکز
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دويم  ـ د آمو د حوزې سيندونه
د أمو سيند چ３ يونانيانو د اکسوس او عربانو د جيجون په نوم ياد ک７ی دی، ددې سيم３ ډ４ر لوى 
سيند دى چ３ له کوچني پامير ＇خه سرچينه اخلي او د ارال په جهيل ک３ تو４ي８ي. دا سيند د زرقول 
او  ازبکستان  تاجکستان،  او  افغانستان  د  اوږدوالي  په  کيلومترو   )١٢٠٠( د  پورې  خماب  تر  ＇خه 
ترکمنستان د جمهوريتونو ترمن＃ طبيعي پوله جوړوي. مرستياالن ي３ د افغانستان له خاورې ＇خه د 

کندز او کوکچ３ سيندونه دي.
 د أمو د سيند له اوبو ＇خه له دې کبله چ３ سيند ！ي او د افغانستان په خاوره ک３ د سيند بهير ته 

نژدې ＄مک３ لوړې پرت３ دي، گ＂ه نه ترې اخيستل ک８５ي.

                              د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ＇لورو ډلو وو４شل شي. دوې ډل３ دې د أمو د حوزې پر سيندونو او دوې 
ډل３ دې د کابل د سيند د حوزې پر سيندونو ب５ل ب５ل بحث وک７ي او د هرې ډل３ استازي دې 

خپله موضوع د ！ولگي تر مخ تشريح ک７ي.

                            پوښتنې
١ـ سيندونه له ＇ه ډول غرونو ＇خه سرچينه اخلي؟

٢ـ أيا د سيند اوبه نا＇اپه زيات８５ي؟
٣ـ له سيند ＇خه ＇ه گ＂ه اخلو؟

٤ـ ول３ د افغانستان سيندونه د ب７５ۍ چلولو وړ نه دي؟
٥ـ په هغو سيمو ک３ چ３ سيند ډ４ر ＄وړ لري، ترې ＇ه گ＂ه اخيستالى شو؟

٦ـ د افغانستان د اوبه لرونکو حوزو نومونه واخلئ.
٧ـ د أمو سيند د افغانستان او کومو ه５وادونو ترمن＃ طبيعي پوله جوړوي؟

٨ـ د کابل سيند له کوم غره ＇خه سر چينه اخيست３ او د بهيدو لورى ي３ کوم لوري ته دى؟
٩ـ د کابل د سيند د مرستياالنو نومونه واخلئ.

١٠ـ د کابل د سيند له اوبو ＇خه ＇ه گ＂ه اخيستل ک８５ي؟

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت
د خپل３ سيم３ د سيندونو د اهميت په باره ک３ معلومات را！ول ک７ئ او په ！ولگي ک３ ي３ وړاندې ک７ئ.

؟



41

د افغانستان د نورو حوزو سيندونه

أيا د افغانستان له ډ４ر اوږده سيند سره بلد ياست؟

دريم  ـ د هلمند د حوزې سيندونه
کوتل  د  دوان９  غره  د  پغمان  د  دى چ３  سيند  هلمند  د  سيند  اوږد  او  لوى  ډ４ر  افغانستان  د 
ي３ )١٤٠٠(  اوږدوالى  بهي８ي.  لور  په  لو４دي＃  او د سويل  اخلي  لمنو ＇خه سرچينه  لو４دي％و  له 
دي. ＄ين３  سيندونه  ارغستان  او  ترنک  ارغنداب،  موسى کال،  د  ي３  مرستياالن  دى.  کيلومتره 
سيندونه له هلمند سره نه يو＄اى ک８５ي او د سيستان په جهيل ک３ تو４ي８ي چ３ هغه له: خاشرود، 
فراه رود، ادرسکن يا هاروت ＇خه عبارت دي. د هلمند د سيند تر ＇نگ د گرشک په سيمه ک３ 
د بغرا نهر جوړ شوى دى. دا نهر د نادعلي سيم３ او هغه د＊ت３ چ３ د بُست کال په لو４دي＃ ک３ 

پرت３ دي خ７وبوي.
څلورم  ـ د هريرود د حوزې سيندونه

د دې حوزې ډ４ر مهم سيند هريرود دى چ３ د بابا د غره له لو４دي＃ ＇خه سرچينه اخلي او له 
ختي＃ ＇خه د لو４دي＃ لور ته بهي８ي. دا سيند له اسالم کال ＇خه تر ذوالفقار پورې د افغانستان او 

  
پن％لسم لوست

د هلمند  او د هغه د مرستياالنو نقشه

د سيستان هامون

اروت
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امون
ي ه

صاپر
د 

  
ا



42

ايران ترمن＃ طبيعي پوله جوړوي. هريرود په خپله تگ الره ک３ هرات واليت سمسوروي. ددې 
حوزې بل مهم سيند د مرغاب سيند دى.

پنځم  ـ د ت７لو حوزو سيندونه
هغه سيندونه چ３ له لوړو غرونو نه سرچينه اخلي او په يوې ت７ل３ حوزې ک３ د افغانستان په دننه 
ک３ بهي８ي او د بل سيند سره نه يو＄اى ک８５ي، د ت７لو حوزو د سيندونو په نامه ياد８４ي، لکه: د غزني 
سيند چ３ د غزني له ＊ار ＇خه له ت５ريدو وروسته د غزني په والړو اوبو ک３ توي８５ي. د دې حوزې نور 

سيندونه له: بلخاب سيند، سمنگان سيند، اندخوى سيند او د قيصار له سيند ＇خه عبارت دي.

 

                                  د ټولگي  فعاليت
زده کوونکي دې په دريو ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د الندې يوې موضوع په هکله سره 

بحث وک７ي او د هرې ډل３ استازى دې خپله موضوع د ！ولگي ترمخ بيان ک７ي.
ـ د هلمند د حوزې سيندونه
ـ د هريرود د حوزې سيندونه

ـ د ت７لو حوزو سيندونه

                                پوښتنې
١- د افغانستان ډ４ر اوږد سيند کوم دى او ＇ومره اوږدوالى لري؟

٢ـ د هلمند د سيند د مرستياالنو نومونه واخلئ.
٣ـ د هغو سيندونو نومونه واخلئ چ３ په مستقله توگه بهي８ي او د سيستان په جهيل ک３ توي８５ي؟

٤ـ د هلمند له سيند ＇خه تر اوسه پورې ＇ه گ＂３ اخيستل شوي دي؟
٥ـ هريرود له کوم غره ＇خه سرچينه اخيست３ او کوم واليت سمسوروي؟

٦ـ هريرود د کومو ه５وادونو ترمن＃ طبيعي پوله جوړوي؟ د هغو ه５وادونو نومونه واخلئ.

                       له ټولگي څخه بهر فعاليت
د پرانيستو حوزو سيندونه، لکه: هلمند او نور د ت７لو حوزو له سيندونو سره پرتله ک７ئ او خپل 

معلومات ！ولگي ته وړاندې ک７ئ.

؟
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د افغانستان د جهيلونو په اړه څه پوهې８ئ؟

  
شپاړسم لوست

أيا تر اوسه په خپل چاپيريال ک３ له والړو اوبو سره چ３ له ＇لورو خواوو ＇خه پر وچه چاپيره شوي 
وي، مخامخ شوى ياست او پوه８５ئ چ３ هغو ته ＇ه وايي؟

هغه والړې اوبه چ３ ＇لورو خواوو ته ي３ وچه وي د جهيل په نامه ياد８４ي. زموږ ه５واد افغانستان 
په ＄ينو برخو ک３ ت７ل３ حوزې لري چ３ د جهيلونو د رامن＃ ته ک５دو سبب شوي دي. د مساحت له 
مخ３ داجهيلونه ＄ين３ کوچني او ＄ين３ لوى دي. يو شم５ر جهيلونه په لوړو سيمو ک３ له يخچالي 
اوبو ＇خه من＃ ته راغلي او ＄ين３ په هوارو سيمو ک３ د سيمه ييزو سيندونو د اوبو له توي５دو ＇خه 

جوړ شوي دي او په ب５لو ب５لو نومونو، لکه: هامون، کول، والړې اوبه او يا جهيل په نامه ياد８４ي. 

د سيستان هامون
د هلمند هامون، د صابري هامون، د پوزک هامون او گود زيره د ه５واد په سويل لو４دي％ه برخه 
ک３ د نيمروز په واليت ک３ د سيمه ييزو سيندونو اوبه جوړوي. ددې هامونونو غاړې د سيندونو د 

اوبو د زيات５دو له امله توپير کوي. 
د هلمند هامون د افغانستان او ايران ترمن＃ يوه برخه طبيعي پوله جوړوي. لکه چ３ دارنگه يوه 
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برخه چ３ د افغانستان او بله برخه ي３ په ايران پورې اړه لري.
د شيوا جهيل

د شيوا جهيل د بدخشان په واليت ک３ پروت دی. اوبه ي３ پاک３ او ر３１ دي،  په ژم３ ک３ ي３ مخ 
کنگل ک８５ي. د شيوا جهيل د سمندر له سطح３ ＇خه )٣٠٥٠( متره لوړوالى لري.

د  زرقول جهيل
د زرکول يا زرقول جهيل د پامير په لوړه سطح ک３ د افغانستان او تاجکستان د پول３ تر من＃ پروت 
دی. دا جهيل د أمو او پامير د سيندونو لوم７ن９ سرچينه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالى ي３ شپ８ 
کيلومتره،  سويلي غاړې ي３ لس کيلومتره او سور ي３ ＇لورنيم کيلومتره دى، دا جهيل هم يخچالي 

دى. د کال په ډ４رو وختو ک３ ي３ اوبه منجمدې او کنگل وي.
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د چقمقتين جهيل

دا جهيل هم په پامير ک３ پروت دى. له دې جهيل ＇خه د واخان سيند سرچينه اخلي.  د دې 

جهيل اوږدوالى ١٧ کيلومتره او سور ي３ دوه نيم کيلومتره دى. شاوخوا ي３ شنه او سمسوره ده، د قرغز 

خلکو د ＇ارويو لپاره ي３ ＇７ ＄ايونه جوړ ک７ي دي.

د غزني والړې اوبه

د غزني واليت سويل خواته موقعيت لري. د غزني سيند پک３ توي８５ي. د دې جهيل اوبه ＊ه خوند 

نه لري. 

د هرات مالگين جهيل د افغانستان او ايران د پول３ تر من＃ پروت دى. اوبه ي３ مالگين３ دي او له 

هغه ＇خه مالگه الس ته راوړي. 

له پورتنيو جهيلونو پرته، يو شم５ر طبيعي بندونه چ３ سيمه ييز جهيلونه ي３ جوړ ک７ي دي، هم 

زموږ په ه５واد ک３ شته دي چ３ ډ４رې ＊کل３ او زړه وړونک３ منظرې جوړوي، لکه:  د باميانو په واليت 

ک３ د )هيبت، پنير، جداسل، پودينه او ذولفقار بندونه( چ３ دا ！ول د بند امير په نامه ياد８４ي.

  
شپاړلسم لوست
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                            په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په ＇لورو ډلو وو４شل شي، لوم７ۍ ډله دې د جهيلونو او د هغو د من＃ ته 
راتگ، دويمه ډله دې د سيستان د هامون او د غزني د والړو اوبو، دريمه ډله دې د بدخشان 
د واليت د جهيلونو، زرقول او چقمقتين او ＇لورمه ډله دې د امير بند په هکله سره بحث 

وک７ي او د بحث پايله دې د ！ولگي په مخ ک３ بيان ک７ي.

                            پوښتنې
١ـ جهيل تعريف ک７ئ؟

٢ـ د لوړو او ！ي＂و برخو جهيلونه سره ＇ه توپير لري؟
٣ـ جهيلونه په کومو نومونو او اصطالحاتو يادي８ي؟

٤ـ د هلمند هامون د کومو ه５وادونو ترمن＃ يوه برخه پوله جوړه ک７ي ده؟
٥ـ د زرقول جهيل د افغانستان په کومه برخه ک３ پروت دى؟

٦ـ کوم سيند د زرقول له جهيل ＇خه سرچينه اخلي؟
٧ـ د امير بند د افغانستان په کومه برخه ک３ پروت دى؟

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت
هغه جهيلونه چ３ تاس３ ليدلي دي، نومونه ي３ واخلئ، د هغو په هکله ＇و کر＊３ په خپلو کتابچو ک３ 
وليکئ او د جغرافي３ په راتلونکي درسي ساعت ک３ ي３ په ！ولگي ک３ خپلو ！ولگيوالوته وړاندې ک７ئ.

؟
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بشري جغرافيه

بشري  هم  يوه  ＇انگو ＇خه  اصلي  له  هغو  د  ک８５ي چ３  ويشل  ＇انگو  بيالبيلو  په  علم  د جغرافي３ 
جغرافيه ده چ３ د نفوسو، قومونو، ژبو، دينونو او نورو موضوعاتو په هکله بحث کوي.

نفوس
افغانستان يو غرنی ه５واد دى چ３ کابو ٣٠ ميليونه وگ７ي لري. په ١٣٩٣ لمريز کال ک３ په افغانستان 
ک３ په هر کيلومتر مربع ک３ د وگ７و گ２والى په من％ن９ توگه ٤٦ تنه و. د نفوسو و４ش د افغانستان په ！ولو 
＄ايونو ک３ يو ډول نه دى،  په ختي％و برخو ک３ د وگ７و گ２والى زيات او په سويل لو４دي％و او من％نيو برخو 
ک３ د وگ７و گ２والى ل８ دى. د ه５واد اوس５دونکي د ب５الب５لو سياسي، اقتصادي او اقليمي عواملو پر اساس له 

کليو نه د ＊ارونو په لور مهاجرت کوي چ３ دا کار په ＊ارونو ک３ د خلکو د گ２والي سبب شوى دى. 

قومونه
- په افغانستان ک３ کوم قومونه ژوند کوي؟

زموږ گران ه５واد افغانستان، د افغانستان د اسالمي جمهوري په نامه او هره تبعه ي３ د افغان په نوم 
ياد８４ي. د بشري جغرافي３ له نظره افغانستان له ب５لوب５لو قومونو، لکه: پ＋تون، تاجک، هزاره، ازبک، 
ترکمن، بلوڅ، پشه يان، نورستاني او نورو ＇خه جوړ شوی دی. پ＋تانه او تاجکان چ３ ددې سيم３ 

  
اووه لسم لوست

د نفوسو ويش د آمو سيند

په زرو کسو ک３
لس زره کسه

هغه کلي چ３ د ٣٠ زره کسو ＇خه زيات وگ７ي ولري

زر کسه
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له أريايي نژاد ＇خه دي د ه５واد په کابو ！ولو برخو ک３ ژوند کوي. هزاره گان، ازبکان او ترکمنان هم د 
افغانستان له نورو توکمونو ＇خه دي چ３ زياتره دافغانستان په مرکزي لوړو سطحو او شمالي برخو ک３ 
اوس８５ي. نورستانيان او پشه يان هم له اصلي قومونو ＇خه دي چ３ په ختي％و والياتو ک３ ژوند کوي. 
بلو＇ان هم د دې ه５واد له اصلي اوس５دونکو ＇خه دي چ３ په بلو＇ي ژبه خبرې کوي او د افغانستان 

په سويل لو４دي＃ ک３ ژوند کوي.
ژبې

په افغانستان ک３ له د４رشو ＇خه زيات３ ژب３ او ډ４رې لهج３ شته دي چ３ ＄ين３ ي３ دادي: پ＋تو، 
دري، ازبيکي، ترکمني، بلو＇ي، پراچي،منجي، واخي، زيباکي، اشکاشمي، پشه يي، نورستاني، 
تيرايي، جتي، سندي، پنجابي او نورې چ３ له دې جمل３ ＇خه دوې ژب３ پ＋تو او دري چ３ د ه５واد 
اکثريت وگ７ي ورسره بلد دي، زموږ د ه５واد رسمي ژب３ دي. سيمه ييزې ژب３، لکه: ازبکي، ترکمني، 

بلو＇ي، نورستاني او پشه يي په خپلو سيمو ک３ د دريم３ ژب３ په توگه رسميت لري.
دين

زموږ د ه５واد خلک د اسالم د مقدس دين پيروان دي. زموږ اکثريت خلک د حنفي مذهب پيرو 
دي. د جعفري او اسماعليه د مذهبونو يو شم５ر پيروان هم په دې ه５واد ک３ ژوند کوي. يو شم５ر هندوان 

هم په افغانستان ک３ اوسي８ي. 
    

                                  د ټولگي دننه فعاليت
زده کوونکي دې په ＇لورو ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د بشري جغرافي３ پر يوې موضوع، 
لکه: نفوس، قومونو، ژب３ او د افغانستان د خلکو د دين په هکله سره بحث وک７ي او له هرې 

ډل３ ＇خه دې يوتن موضوع د ！ولگي په مخ ک３ تشريح ک７ي.

                                 پوښتنې
١- د افغانستان په کومو واليتونو ک３ د وگ７و گ２والى زيات او په کومو ک３ ل８ دى؟

٢ـ د افغانستان اتباع په ＇ه نامه ياد８４ي؟
٣ـ په افغانستان ک３ د ژبو شم５ر ＇ومره دى؟ د ＇و مهمو ژبو نومونه واخلئ.

٤ـ د افغانستان د رسمي ژبو نومونه واخلئ.
٥ـ په افغانستان ک３ د کومو دينونو پيروان ژوند کوي؟

                                 له ټولگي څخه بهر فعاليت
ستاسو په واليت او د استوگن３ په سيمه ک３ مهاجرت له کلي نه ＊ار ته زيات دى او که له ＊اره 

کلي ته؟ په ＇و کر＊و ک３ ي３ وليکئ اوپه ！ولگي ک３ ي３ تشريح ک７ئ.

؟
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آيا پوهې８ئ چې کرنه په افغانستان کې څه اهميت لري؟

له ان％ور ＇خه مو ＇ه زده ک７ل؟

د نباتاتو د غ＂５دو او ودې لپاره هوا، 
اوبو، خاورې، لمر او ＊３ او ډول، ډول 
د  خاوره  ＄مک３  د  ده،  اړتيا  ته  سرې 
ب５الب５ل  پکى  او  دى  ＄اى  تکيه  نباتاتو 
غذايي توکي شته دي. افغانستان داس３ 
په سلوک３ ٨٥ خلک  ه５واد دی چ３ 
ي３ د کرنيزو محصوالتو له الرې ژوند 
له  أريايانو  د  ک３  ه５واد  په  زموږ  کوي. 
او  دوديزه  په  کرنه  پورې  اوسه  تر  وخته 

د افغانستان اقتصادي جغرافيه
اتلسم لوست

د افغانستان کرنيز فعاليتونه

د تراکتور په واسطه د ＄مک３ پستول )يوې کول(
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عنعنوي توگه يوې کول د ＇ارويو په وسيله او د کروندگرو د م＂و او السونو په زور ترسره کي８ي.
زموږ د هيواد کرنيز حاصالت غلى دان３، لکه:  غنم، وربش３، جوار، وريج３، گدن، لوبيا، نخود، م９، 

مشنگ، باقلي او داس３ نور دي.

غنم
غنم  په کرنيزو ＄مکو ک３ په اوبيز او للمي توگه د مني او پسرلي په موسمونو ک３ کرل کي８ي. د مني غنم 
په تودو سيمو ک３ تر )٢٥٠٠( مترو لوړوالي او پسرلني غنم په اوبيز او للمي توگه تر) ٣٣٠٠( مترو لوړوالي 
پورې کرل ک８５ي. په س７و سيمو ک３ د کال يو يا دوه فصله حاصل اخستل کي８ي او د تودو برخو په ＄ينو سيمو 

ک３، لکه:  ننگرهار په يو کال ک３ د يوې کرنيزې ＄مک３ ＇خه تر درې فصله هم حاصل اخ５ستل ک８５ي.
للمي غنم د کب او وري په مياشتو ک３ د غون６يو په لمنو او هوارو ＄مکو ک３ کرل ک８５ي چ３ د پسرلنيو 

اور＊تونو په وسيله خ７وبي８ي.
افغانستان ٦٦ ميليونه هک＂اره ＄مک３ لري چ３ تر اوسه ي３ يوازې ٣،٣٧ ميليونه هک＂اره ＄مکه د 

غنمو کرن３ ته ＄انگ７ې شوې ده.

د غنمو کروندې
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په )١٣٨٦( هـ، ل کال ک３ د غلو ！ول توليد ٥،٦ ميليونه ！نه شم５رل شوى، خو د هيواد د وگ７و 
د خوړو لپاره د نورو )٥٢٧( زره ！نو د واردولو اړتيا وه. د کرن３ له ماشين أالتو ＇خه د گ＂３ اخيستن３ 
پر اساس په هر هک＂ار ＄مکه ک３ د غنمو حاصالت )٢،٦( ！نه و او په ١٣٨٦ هـ،ل کال ک３ په ！ول 

افغانستان ک３ د غنمو توليد )٤،٥( ميليونه ！نه زيات شوى دى. 

وريجې
ستاسو په نظر د وريجو اهميت د خلکو د خوراکي توکي په توگه ＇ه دى؟

نرۍ او غ＂３ وريج３ چ３ له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو ＇خه شم５رل ک８５ي،  په 
)٢١٤( زره هک＂اره ＄مکه ک３  کرل ک８５ي. د وريجو د بو！ي کرل په هغو سيمو ک３ چ３ تود اقليم، لنده 
هوا او ډ４رې اوبه لري،  ＊ه حاصل ورکوي، نو ＄که د بغالن نرۍ باړه وريج３، د کون７ د پشد وريج３، 

د لغمان نرۍ وريج３، د کندز د خان أباد د سيمو وريج３ او د مزارشريف وريج３  ډ４ر شهرت لري. 
         

د وريجو كرونده
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جوار

توکی دى چ３  بل خوراکي  د وطن د خلکو  جوار زموږ 
کرنه ي３ تر ٢٦٠٠ مترو لوړوالي پورې کي８ي او د کرن３ ساحه 
ي３ د ٥٠٠ زره هک＂اره ＄مک３ په شاوخواک３ ده. د جواروکرنه 

زياتره د پکتيا او ننگرهار په واليتونو ک３ کرل ک８５ي. 

د جوارو محصول 

                                   د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په دريو ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د الند４نيو فعاليتونو ＇خه د يوه په هکله 
پخپل من＃ ک３ بحث او خبرې وک７ي او يو تن دې د خپل３ ډل３ په استازيتوب د خپلو خبرو 

پايله د ！ولگي تر مخ وړاندې ک７ي.
ـ د غنمو د کرن３ په هکله معلومات ورک７ئ.

ـ په ه５واد ک３ د وريجو د کرن３ په هکله معلومات ورک７ئ.
ـ د جوارو د کرن３ په هکله معلومات را！ول ک７ئ.

                                  پوښتنې
1- د ه５واد د غوره کرنيزو محصوالتو نومونه واخلئ.

٢ـ په کوم دليل ويالى شئ چ３ افغانستان يو کرنيز ه５واد دى؟
٣ـ د أبي غنمو او د هغو د کرن３ د وخت په هکله ＇ه پوه８５ئ؟

٤ـ د للمي غنمو د کرن３ په هکله معلومات ورک７ئ.
٥ـ په ه５واد ک３ د وريجو د کرن３ او ډولونو په هکله ＇ه پوه８５ئ؟

٦ـ أبي او للمي غنم سره ＇ه توپير لري؟

                                  له ټولگي څخه بهر فعاليت
بيان  ！ولگيوالوته  خپلو  معلومات  خپل  ک８５ي،  کرل  محصوالت  کرنيز  کوم  ک３  سيمه  په  ستاسو 

ک７ئ.

؟
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 أيا پوه８５ئ چ３ په ه５واد ک３ کوم صنعتی نباتات کرل ک８５ي؟
د افغانستان طبيعي ＄انگ７نو او جغرافيايي موقعيت ته په پام سره په دې ه５واد ک３ ډ４ر صنعتي او طبي 

بو！ي وده کوي.
الف ـ صنعتي بوټي

ستاسو په نظر صنعتي بو！ي د ه５واد په اقتصاد ک３ ＇ه اهميت لري؟
زموږ په ه５واد ک３ صنعتي بو！ي له پنب３، چغندرو، گنيو او نورو ＇خه عبارت دي.

١- پنبه
پنبه له دوو برخو ＇خه جوړه ده چ３ يوه يـ３ مالوچ او بله برخه ي３ د پنب３ دانه ده او د نساجي په 
فابريکو ک３ يو له بل ＇خه جال ک８５ي. د مالوچو له برخ３ نه ي３ د نساجي په فابريکو ک３ هر ډول نخي 
！وکران، شطرنج９، جوال او رس９ جوړوي او همداراز له پنبه دان３ ＇خه ي３ نباتي غوړي، د کالي مين％لو 
صابون او د پات３ توکو نه ي３ حيواني کنجاړه جوړوي. له ＇ولسيزو نا أراميو ＇خه د مخه زموږ په ه５واد 
ک３ د بگراميو، گلبهار، پلخمري، کندز، مزارشريف، بلخ، هرات، هلمند، کندهار او ننگرهار د نساجي 

فابريکو فعاليت کاوه چ３ ډول، ډول سپ２سين ！وکران ي３ توليدول. 

طبي او صنعتي نباتات
نولسم لوست

د پنب３ کرونده
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د پنب３ نبات د ثور په مياشت ک３ کرل ک８５ي او د مني په وروستيو ک３ په لوم７ۍ، دويم３، دريم３ او 
＇لورم３ درج３ د الس په وسيله  را！ول او سورت ک８５ي او د دوبي په توده هوا ک３ ＊ه حاصل ورکوي. 
د  بدخشان ＇خه چ３  او  تخار  کندز،  بغالن،  له:  عبارت دي  ک８５ي  کرل  پک３  پنبه  واليتونه چ３  هغه 
پروان  لغمان،  ننگرهار،  بلخ، هرات، هلمند،  په سمنگان،  پنبه  توليدوي.  پنبه  نوي  په سلو ک３  ه５واد 
 او کاپيسا واليتونو ک３ هم کرل ک８５ي. د پنب３ د مالوچو يوه برخه په کورنيو بازارونو ک３ پلورل ک８５ي.

٢ـ چغندر
نه وي.  پک３  ډبرې  او  لري  توکي  أهکي  مناسب３ دي چ３  لپاره هغه ＄مک３  کرن３  د  د چغندرو 
بغالن  د  شته.  ک３  واليتونو  په  کندز  او  بغالن  د  ه５واد  د  زموږ  سيم３  پراخ３  ک＋ت  د  رنگه  دا  چ３ 
ي３ حيواني کنجاړه جوړوي. برخ３ ＇خه  پات３  له  او  بوره  له چغندرو ＇خه  فابريک３ ک３  په  بورې   د 

٣ـ گني
د گنيو بو！ي په توده او لنده هوا ک３ چ３ ډ４رې اوبه لري، شنه ک８５ي. دا بو！ي زياتره د ننگرهار، 
لغمان او کون７ په واليتونو ک３ کرل ک８５ي چ３ له هغه ＇خه گوړه جوړه وي. د هغه له پات３ برخ３ ＇خه 
د ＇ارويو د خوراک لپاره گ＂ه اخيستل ک８５ي. په دې وروستيو وختونو ک３ د گنيو قلم３ له هند ＇خه 

وارد شوي او د کندهار او هلمند په واليتونو ک３ هم کرل ک８５ي.           
                                                                             

د گنيو کرونده
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د کښت ساحه په جريبد بوټي نومشمېره

272870پنبه1

22590چغندر2

11840گني3

ب  ـ طبي بوټي
له طبي بو！و ＇خه ＇ه گ＂ه اخيستل ک８５ي؟

د طبي بو！و له جمل３ ＇خه زعفران، سپ５رک９، باديان او زيره په کرنيزو ＄مکو ک３ کرل ک８５ي او 
نور بو！ي، لکه: خوږه وله، هنگه، کاسني، پنيرک، مستار، سپ５لني،ختمي، خاکشير، شيرخشت، 
گربه خورک، ملنگان، سپيغول، د غره پياز او هوږه او... ！ول په خپلسري توگه د غرونو او غون６يو په 

نولسم لوست
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لمنو، د＊تو، ويالو او د کروندو په ＇نگ ک３ شنه ک８５ي او د شفا ورکوونکو درملو په توگه په يوناني 
طبابت ک３ په کورنيو بازارونو ک３ پلورل ک８５ي. زعفران، خوږه وله، هنگه، ＄２ک９ او ＄ين３ نور طبي 

بو！ي د ه５واد د صادراتو مهمه برخه جوړوي.

                            د ټولگي فعاليت
گ＂ه  ＇خه  هغ３  له  او  پنب３  د  دې  ډله  لوم７ۍ  شي،  وو４شل  ډلو  دريو  په  دې  کوونکي  زده 
اخيستل، دويمه ډله دې د چغندرو او گنيو او له هغو ＇خه  گ＂ه اخيستل او دريمه ډله دې د 
طبي بو！و او له هغو ＇خه د گ＂３ اخيستلو په هکله بحث وک７ي او يو يو تن دې د خپل３ ډل３ 

په استازيتوب د بحث پايل３ د ！ولگي  په مخ ک３ خپلو ！ولگيوالوته بيان ک７ي.
                            

     پوښتنې
١ـ د هغو واليتونو نوم واخلئ چ３ پنبه پک３ کرل ک８５ي؟

٢ـ د پنب３ له بو！ي نه ＇ه گ＂ه اخيستل ک８５ي؟
٣ـ له چغندرونه ＇رنگه گ＂ه اخيستل ک８５ي؟

٤ـ گني په ＇رنگه أب و هوا ک３ ډ４ره ＊ه وده کوي؟
٥ـ د طبي بو！و نومونه  واخلئ.

                         له ټولگي څخه بهر فعاليت
ستاسو په سيمه ک３ ＇ه ډول صنعتي او طبي بو！ي وده کوي؟ په خپلو کتابچو ک３ د هغو نومونه 

وليکئ او د جغرافي３  په راتلونکي درسي ساعت ک３ ي３ خپلو ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ئ.  

؟
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د افغانستان د مالدارۍ، څ７ځايونو او ځنگلونو په هکله څه پوهې８ئ؟

 مالداري
مالداري او د حيواناتو ساتل زموږ  د ه５واد  د کورن９ شتمن９ يوه مهمه سرچينه جوړوي  چ３  په دوو 

برخو و４شل ک８５ي. 

اهلي  حيوانات: اهلي او کورني حيوانات، لکه: پسه، وزه، شيدې ورکوونک３ غوا او غوايى، أس، اوښ او 
کورني چرگان دي.

پسه: د پسونو ＄ين３ ډولونه، لکه: هزاره گي، ترکي او کندهاري مشهور دي. د پسونو لوي３ او وړې 
رم３ د ＄مکه لرونکو او کوچيانو په وسيله ساتل ک８５ي چ３ له غو＊و، پوستکو، وړيو او کولمو ＇خه 
ي３ گ＂ه اخيستل ک８５ي. د پسونو وړۍ، پوستکي او کولم３ بهرته هم صادري８ي. د ترکي پسونو کولم３ 

ډ４ر پيرودونکي لري. 

شلم لوست

اهلي ＇اروي - پسونه ستاسو په اند په ه５واد ک３ کوم ＇اروي روزل ک８５ي؟
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د قره قل  پسونه د مالدارانو له خوا زياتره د ه５واد په شمالي واليتونو، لکه: په سمنگانو، بلخ، 
جوزجان، فارياب، کندز او هرات ک３ ساتل ک８５ي. د هغو له پوستکو ＇خه پوستين او پوستينچه 
جوړي８ي او په هغو ه５وادونو چ３ س７ه هوا لري،  لکه: کاناډا، روسيه او د امريکا متحده اياالتو باندې 
پلورل ک８５ي. د قره قل د وري پوستکي د سره، کبودچه او تور تقر په نامه د لو４دي％３ اروپا ه５وادونو، د 

امريکا متحده اياالتو، هند او کاناډا ته صادري８ي.  
غوا: له غوا ＇خه لبنيات الس ته را＄ي او د ه５واد په کليو ک３  ي３ کروند گر او د ＄مک３ خاوندان ساتي.

باروړنکی حيوانات
آس:  قطغني، مزاري، ترکمني او هراتي أسونه مشهور دي او د سپرل９، وزلوب３، ن５زې وهلو، بار 

وړلو، دهقان９ او د گاډۍ په چلولو ک３ ور＇خه گ＂ه اخيستل ک８５ي.
اوښ: زياتره ي３ کوچيان ساتي او شنو سيمو او ＇７＄ايونو ته د ک６ه کولو په وخت ک３ له هغو ＇خه 

په بار وړلو ک３ گ＂ه اخلي او وايي چ３ اوښ وفا داره ＇اروى دى،  چ３ ＄وز خوري او بار وړي.
لپاره پکاري８ي. زياتره ي３ کروندگر او خرکاران ساتي. د شمالي سيمو خره  بار وړلو  خر: خر د 

غ＋تلي او غ جسمونه لري.

ه５واد ک３ ١٢٠  په  زموږ  وحشي حيوانات: 
شته چ３  حيوانات  لرونکي  تي  او  وحشي  ډوله 
له هغ３ ډل３ ＇خه پ７انگ، زمرى، ل５وه، گيدړ، 
او همدارن／ه ٥٠٠  نور دي  او  سورلن６ى، سوى 
هغ３  له  چ３  شته  هم  الوتونکي  ب５الب５ل  ډوله 
باز،  زا３１،  ډينگ،  د  شو  کوالى  ＇خه  جمل３ 

اهلي ＇اروي – غواگاني

وحشي حيوانات
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هيل９، زرک، د＊تي چرگ او د کوچنيو مرغيو ډولونو ته اشاره وک７و.
څ７ځايونه

د افغانستان ＇７＄ايونو ٣،٢ ميليونه هک＂اره ＄مکه نيول３ ده. د ه５واد په شمال، جنوب او ختي＃ 
ک３ د تودو سيمو چمنونه، د ＇ارويو دايمي ＇７＄ايونه جوړوي. د ＄نگلونو په ساحه، د هندوکش د 
غرونو د ل７يو په لمنو او ناوونو ک３ او د افغانستان د شمال په نورو غرونو، مرکزي، ختي％و او سويلي 
واليتونو او د غزني د ناور په د＊ته ک３ د پسرلي په معتدله او د دوبي په توده هوا ک３ د مالدارانو او 
مالداره کوچيانو لپاره ＊ه ＇７＄ايونه شته دي. دا خداى> ورک７ې شتمني مهم حياتي ارز＊ت لري.

ځنگلونه
ځنگلونه په افغانستان کې څه اهميت لري؟

＄نگل زموږ په ه５واد ک３ خدايي سوغات، طبيعي او ملي شتمني ده. ＄نگلونه په زړه پورې او د 
ليدو وړ منظرې لري او د وحشي حيواناتو او الوتونکو پ＂ن ＄ايونه دي. د ＄نگلونو د سيمو هوا پاکه، 

صافه او زړه وړونک３ ده. 
په افغانستان ک３ د ＄نگلونو ساحه د دوو ميليونو هک＂ارو په شا او خوا ک３ ده. زموږ په ه５واد ک３ 
سمنگانو،  بغالن،  بدخشان،  پکتيکا،  پکتيا،  کون７،  لغمان،  ننگرهار،  نورستان،  د  سيم３  ＄نگلي 

سرپل، بادغيس او هرات په واليتونو ک３ دي.
＄نگل

شلم لوست
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د نورستان او کون７ د چارتراشو لرگي د ن７ۍ په کچه ډ４ر پ５رودونکي لري او د ه５واد مهم صادراتي 
برخه جوړوي. په دې وروستيو وختونو ک３ دولت کلکه پاملرنه ک７ې چ３ د ونو د وهلو او پرې کولو 

مخه ونيسي او په دې سيمو ک３ د ډول، ډول نيالگيو ک５نول الزم دي.

                            په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي،  له هرې ډل３ ＇خه دې يو تن پر يوې الند４ن９ موضوع 

خبرې وک７ي او له بحث ＇خه وروسته دې د خپل بحث پايله د ！ولگي تر مخ بيان ک７ي.
ـ د پسه او غوا په هکله معلومات ورک７ئ.
ـ د وحشي حيواناتو په هکله ＇ه پوه８５ئ؟

ـ د ＇７ ＄ايونو په هکله دې معلومات را！ول ک７ي.
ـ د طبيعي ＄نگلونو په هکله دې ＇رگندون３ وک７ي.

                           پوښتنې
گرانو زده کوونکو! الند４ني جدول ته په ＄ير سره پاملرنه وک７ئ. د کلمو او اصطالحاتو تر＇نگ 
عدد د الفبا د اړوند توري سره چ３ توضيحات لري، په خپلو کتابچو ک３ ون＋لوئ. د مثال په 

توگه د ٤ عدد د الف له توري سره اړيکه لري.

                           له ټولگي څخه بهر فعاليت
د وحشي حيواناتو نومونه واخلئ او په خپلو کتابچو ک３ د هريوه په هکله يو مطلب وليکئ  چ３ له هغو سره بايد ＇ه 

وشي؟ 

پوستکى ي３ زموږ د ه５واد د صادراتو مهم قلم دى.الفاوښ1      

د ＇７ ＄ايونو لپاره له يوه ＄ايه بل ＄اى ته ک６ه کوي.ب  غوا2                                          

له هغه نه په سپرل９، باروړلو، وزلوبي او نيزې وهلو ک３ گ＂ﾢ اخليجکوچيان3       

وفا داره حيوان دى چ３ ＄وزخوري او بار وړي.دد قره قل پسه4    

شن３ بو！ي لرونک３ سيم３ دي چ３ د پسونو، وزو، أسونو، غوايي او خرو رم３ پک３ هـأس5    
＇ري.

له هغ３ ＇خه لبنيات السته را＄ي.و  ＄نگلونه6  

زموږ د ه５واد له صادراتي م５وو ＇خه دي.زپسته او بادام 7   

زموږ طبيعي او ملي شتمني ده.ح＇７ ＄ايونه8    

؟
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کاني منابع

د ه５واد په اقتصاد ک３ له کانونو ＇خه گ＂ه اخيستل ＇ه اهميت لري؟

افغانستان ب５الب５ل کانونه، لکه:  نفت، طبيعي گاز، د ډبرو سکاره، اوسپنه، مس، سره زر)طال(، 
سپين زر، سرپ، جست، مالگه، سلفر، قيمتي ډبرې او د مرمرو ډبرې لري.

اوسپنه

اوسپنه د ＄مک３ پرمخ )قشر(  ک３ ډ４ره په نصواري، سور، تور او ژ７４ ليمويي رنگونو پيداک８５ي. 
افغانستان د اوسپن３ زيات کانونه لري چ３ ډ４ر مهم ي３ د حاجيگک د اوسپن３ کان دى چ３ د اوسپن３ 
اندازه ي３ په سلو ک３ ٦٣ ته رس８５ي. همدا رنگه د اوسپن３ کانونه په ارزگان، د کندهار په خاکريز، د 
جوزجان په فيض أباد، پکتيا، هرات او د پروان په جبل السراج ک３ پيداک８５ي. زموږ د ه５واد پ＋گران 

په السي صنايعو ک３ له اوسپن３ ＇خه د بزگرۍ، ترکا９１ او د کورونو د کار وسايل جوړوي.

يو ويشتم لوست

د افغانستان د کانونو نقشه

کاني منابع
د أمو سيند

＇رخ

 د غزني
والړې اوبه

منرالي چين３

په  برمه کارۍ  د  کاني سيم３ چ３ 
واسطه تثبيت شوي دي

د ډبرو سکاره
خام پطرول
طبيعي گاز

اوسپنيزه －＂ور مواد
کروم
مس

جست او سرب
باکسيت

ليتيم
تليم

سره زر
د تي８ې مالگه 

سلفر
فلورايت

پيرايت
ابرک

سنگ ريشه
تلک

گرافيت
الجورد

قيمتي ډبرې
د آهک تي８ه - د ولوميتا و مرموا

شگه او وړې تيگ３
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مس

د  او  وسلو  د  ک３  زمانو  لرغونو  په 
ډبرو او لرگيو د وسايلو ＄اى د مسو سور 
د  گام  يو  انسانانو  او  ونيو  فلز  نرم  رنگه 
پرمختگ په لور ک５＋ود. د مسو کانونه 
زموږ د هيواد د لوگر په عينکو، د ميدان 
په کهنه خمار، د کابل په منار چکري، 

د کندهار په خاکريز، غوربند، بدخشان او د بلخ په واليتونو ک３ شته دي. مس د بري＋نا او حرارت قوي 
هادي دي. د هغه له سيمونو ＇خه د بر４＋نا په لينونو ک３ گ＂ه اخيستل کي８ي. زموږ د ه５واد مسگران 
له مسو ＇خه واړه او غ مسي ديگونه، چلوصافونه، غوري، أبگردان، ＇م）９، کفگير، کاچوغ３، 

أفتابه او د الس مين％لو ل／ن او نور د اړتيا وړ شيان جوړوي.

سره زر
د سرو زرو قيمتي فلز، ＊ه رنگ او په زړه پورې ＄ال لري. سره زر زنگ نه اخلي. د پيسو لوى 
مالت７ي دي. له هغو＇خه ډول، ډول د ＊％و －ا３１ جوړوي. سره زر په زابل، کندهار او بدخشان په 

واليتونو او د کوکچ３ د سيند په غاړو ک３ شته دي.

سپين زر

 سپين زر لکه سره زر زنگ نه نيسي، د بر４＋نا او تودوخ ې قوي هادي دي. د گا１و په توگه ډ４ر 

استعمال８５ي. کانونه ي３ په پنجشير، د هرات په سيم غره او د کندهار په بي بي گوهر سيمو ک３ شته 
دي.

له مسو گ＂ه اخيستل
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قيمتي ډبرې
الجورد د بدخشان واليت په غرونو ک３ له لرغونو زمانو ＇خه پ５ژندل شوي او له هغو ＇خه گ＂ه 
اخيستل ک５ده. د بدخشان الجورد ن７يوال شهرت لري او له ١ ＇خه تر ٥ درجو و４شل شوي دي. له 

ه５واد ＇خه بهر ته صادري８ي.
 ياقوت، الل، د بدخشان الجورد او د پنجشير زمرد نه يوازې د ه５واد په قيمتي ډبرو ک３، بلک３ په 

سيمه او ن７ۍ ک３ شهرت لري او ډ４ر پ５رودونکي لري.

د سرپو او جستو کانونه
نوموړي کانونه په هزاره جاتو، د هندوکش د غرو په لمنو، بلخ، بدخشان او کندهار ک３ موندل ک８５ي. 

د مالگې کانونه 
د مالگ３ کانونه د تخار په تالقانو، د جوزجان په اندخوى، هرات، مزارشريف او د غزني د مقر 
په سيمو ک３ شته دي. د ډبرو شين رنگه، شنه بخنه ډبرينه غرن９ مالگه د هزاره جاتو په سيمو ک３ 
په توکو ک３ زياته گ＂ه اخيستل  له ډبرين３ مالگ３ ＇خه د خوړو  او د هزاره جاتو  تالقانو  پيداک８５ي. د 

ک８５ي.
سلفر

د سلفر يا گوگ７و کان د )٦٠٠( ！نو په ظرفيت په مزارشريف او يوه اندازه ي３ د بدخشان په اشکاشم ک３ 
تثبيت شوي دي.

يو ويشتم لوست
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      د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ＇لورو ډلو وو４شل شي، هره ډله دې؟ د افغانستان د کانونو د دوو عنوانو 

په هکله سره بحث وک７ي او پايل３ دې په ！ولگي ک３ وړاندې ک７ي.

                            پوښتنې
1-د الندې جدول هر يو کان د افغانستان په کومو سيمو ک３ ډ４ر دي؟ هر کان په خپلو کتابچو 

ک３ د يوې کر＊３ په وسيله له اړوندې سيم３ سره ون＋لوئ

2- د اوسپن３ د کانونوارز＊ت او اهميت بيان ک７ئ.

٣ـ د مسو د کانونو ډ４رې مهم３ ＄انگ７تياوې بيان ک７ئ.

                           له ټولگي څخه بهر فعاليت
هر زده کوونکى دې د خپل３ سيم３ د يوه کان په هکله معلومات را！ول او د جغرافي３ په راتلونکي 

درسي ساعت ک３ دې  په ！ولگي ک３ وړاندې ک７ي.

جغرافيايي سيمېكانونه

ــــــ زابل او کندهاراوسپنه

هزاره جات او د هندوکش د غرو لمن３مس    

ـــ د ارزگان واليت او د باميان حاجيگکسره زر   

 د تخار تالقان او د جوزجان اندخوىسپين زر

 د لوگر عينک، د ميدان کهنه خمار، پنجشير او بدخشانقيمتي ډبرې

ــــ مزارشريفسرپ او جست  

ـ د بدخشان غرونهمالگه  

پنجشير او د هرات سيم غرسلفر

؟
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کاني سون مواد

ستاسو په نظر د ډبرو سکرو د پيداي＋ت منشاء له ＇ه نه ده؟

د ډبرو سکاره

د ډبرو سکاره نباتي منشاء لري او د رسوبي ډبرو له جمل３ ＇خه دي  چ３ د سون موادو په توگه ور 
＇خه کار اخيستل ک８５ي. زموږ د ه５واد د ډبرو سکرو کانونه د هندوکش د غرو له رامن＃ ته ک５دو سره 
يو＄اى من＃ ته راغلي دي. په هغه وخت ک３ د ＄ن／لونو و４جاړې شوی پات３ شون３ د ډبرينو طبقاتو په من＃ 
ک３ واقع شوي وو  او د ډ４ر فشار او تودوخ３ له امله په يوې اوږدې مودې ک３ د هوا د نشتوالي له امله په 
ډبرو سکرو باندې او＊تي دي چ３ اوس د سمنگانو په دره صوف، د پلخمري په کرکر، د سيغان درې  په 
اشپشت３، د هرات کرخ او د تخار په بنگ３ ک３ ي３ لوي３ ز４رم３ تثبيت شوي دي. د صوف د درې د ډبرو 
سکرو له کان ＇خه د امير عبدالرحمن خان له دورې ＇خه په ابتدايي شکل سره گ＂ه اخيستنه پيل شوې 
ده او زيرمه ي３ ٧٦ ميليونو ！نو په شاوخوا ک３ تثبيت شوې ده. د پلخمري د کرکر د ډبرو د سکرو کان 
ز４رمه چ３ د کوک ＊ه جنس لري د ＇لور ميليونو ！نو په ظرفيت ا！کل شوې ده. د هرات د کرخ سکاره د 

سبزک د غا＊ي په لمنو ک３ پراته دي. د بنگ３ د سکرو ز４رم３ تر اوسه پورې الس نه دى خوړلى.

دوه ويشتم لوست

د ډبرو د  سکرو کان
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نفت
له نفتو ＇خه ＇ه گ＂ه اخيستل ک８５ي؟

دا توکي حيواني منشاء لري چ３ د سمندري حيواناتو له اجسادو ＇خه چ３ په يوه اوږده موده ک３ 
د ＄مک３ د رسوبي طبقاتو په من＃ ک３ د زيات فشار الندې واقع او خوسا شوي په الس راغلي. د 
نفتو له چا１يدو ＇خه، د الوتکو ت５ل، ډيزل د ډيزلي ماشينونو د سون لپاره، پ＂رول د پ＂رولي ماشينونو د 
سون لپاره، د خاورو ت５ل او نور مشتقات ي３،  لکه:  مباليل، گريس، وايکم، قير، واسلين او داس３ 

نور الس ته را＄ي.
په افغانستان ک３ د ١٣١٤ هـ ش کال ＇خه تر ١٣٤٣ هـ ش پورې د طبيعي گاز او نفتو پل＂ل شوي 
او په پايله ک３ ＇رگنده شوه چ３ د تخار د رستاق له ولسوال９ ＇خه د ايران تر سرحده د أمو سيند تر 
ختي＃، لو４دي＃ او سويل، د ترکستان له تيربند ＇خه ترشمالي لمنو، لو４دي＃ هندوکش او د بابا تر غره 
پورې د نفتو د پيداي＋ت لپاره سيمي برابرې دي. د نفتو ز４رم３ په رستاق، تالقان، د ميرعلم په ابدان، 

شبرغان، ميمن３، هرات او هلمند ک３ تثبيت شوي دي.
طبيعي گاز

طبيعي گاز په جوزجان واليت ک３ د خواجه گوگردک، يتيم تاق، خواجه 
برهان اوجر قدوق په سيمو ک３ شته دي چ３ پخوا ي３ را ايستنه د روسانو 
په وسيله شوې او يوه برخه ي３ د پايپ لين په وسيله پخواني شوروي ته 

صادرشوي وو. 
د طبيعي گاز له سوزولو ＇خه په ژمي ک３ د کورونو په تودولو، د غذايي 

موادو په پخولو او د گازي ＇راغونو په رو＊انولو ک３ －＂ه اخيستل ک８５ي. 

                            د ټولگي فعاليت

زده کوونکي دې په درې ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د يوه کان  د ډبرو د سکرو، نفت او 
طبيعي گازو په هکله سره بحث وک７ي او پايله دې په ！ولگي ک３ وړاندې ک７ي.

 
                            پوښتنې

 ١ـ د افغانستان له کومو برخو ＇خه د ډبرو سکاره السته را＄ي؟

٢ـ د نفتو د پيداي＋ت د منشاء په هکله ＇رگندون３ وک７ئ.
٣ـ د طبيعي گازونو له سوزولو ＇خه ＇ه گ＂ه اخيستل ک８５ي؟

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت
هر زده کوونکی دې په افغانستان ک３ د سون د موادو د اهميت په هکله معلومات را！ول او د 

جغرافي３ په راتلونکي درسي ساعت ک３ دې په ！ولگي ک３ وړاندې  ک７ي. 

؟
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په افغانستان کې صنايع او سوداگري

د ه５واد د السي صنايعو په هکله ＇ه معلومات لرئ؟

تعريف

صنعت په －＂ورو توکو باندې د لوم７نيو توکو د شکل له بدلون ＇خه عبارت دی. دا لوم７ني توکي 
ته وړل  لپاره کارخانو  مالونو  توليدي  د  يا کاني محصوالت وي چ３  او  ک５داى شي کرنيز، حيواني 

ک８５ي. صنعت پر دوو برخو و４شل ک８５ي: السي صنايع او ماشيني صنايع.

الف ـ السي صنايع
د ډ４رو لرغونو زمانو ＇خه چ３ زموږ نيکونه په کرن３ بوخت شول، د خپلو اړتياوو د پوره کولو 
لپاره ي３ په السي صنايعو الس پورې ک７. دا کار يوه ＊ه بوختيا ده او د خلکو د ستونزو د له من％ه وړلو 
لپاره د پيسو پيداکول و. شپ８ زره کاله مخک３، د بلخ کروندگرو رسيدلي غنم او وربش３ د هغه لور په 
وسيله ر４بلي چ３ د چقماق له ډبرو ＇خه جوړ شوی و. د نولسم３ پي７ۍ په وروستيو وختونو ک３ زموږ 
د ه５واد په سلوک３ ٩٨ خلک په کليوالي ژوند بوخت وو او له السي صنايعو ＇خه ي３ گ＂ه اخيستله 

درويشتم لوست

غال９
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هغوى د پخولو او تارتاوولو او اوبدلو فن زده ک７. 
 په السي صنايعو ک３ ي３ له حيواني سرچينو تر السه شوې وړۍ، پت، پوستکي او ور４＋م له 
نباتي منابعو، لکه:  پنب３ او سن６ او کاني منابعو، لکه: اوسپن３، مسو، سرو زرو، سپينو زرو او خاورو 

＇خه کار اخيست.

غال９ اوبدل

 د غال９ اوبدل له لرغونو زمانو ＇خه تر اوسه پورې زموږ د ه５واد د شمالي برخو د خلکو تر من＃ رواج 
لري. د فارياب د دولت أباد، اندخوى، اقچ３ او د بلخ د دولت أباد خلک د ＊و او عالي جنس او په 
زړه پورې ډيزاين او رنگ لرونکو غاليو جوړولو او اوبدلو ک３ ډ４ر مهارت لري او په قرقين، کندز او 
هرات ک３ هم غال９ اوبدل رواج لري. د مروې، د فارياب دولت أباد، اندخوى او اقچ３ په نامه غال９ 

ډ４ر کورني او بهرني پيرودونکي لري. 
اروپا،  پاکستان،  قلم جوړوي چ３ هند،  او مهم  د صادراتو ستر  ه５واد  د  د غال９ ＊ه جنس، زموږ 

روسي３ او امريکا ته صادري８ي.

فلزکاري

 زموږ د ه５واد پ＋گران له اوسپن３ ＇خه د کرکيل３، ترکا９１ او د کورونو د اړتيا وړ وسايل جوړوي. 

د دې وسايلو په من＃ ک３ د کابل د ده دانا د پ＋گرانو يوم او د چاريکارو او لغمان د حيدر خانيو د 
پ＋گرانو چ７ې شهرت لري. زموږ د ه５واد فلزکاران د مو！رو په ترميم، د دروازو، ک＂ارو او اوسپن３ زينو 

په جوړولو او د ودانيو په سيم کارولو ک３ شهرت لري.
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ب  ـ په افغانستان کې ماشيني صنايع
افغانستان د ماشيني صنايعو له نظره د مخ پر ودې ه５وادونو له ډل３ ＇خه دی. د ماشيني صنايعو 
بنس لوم７ى ＄ل د امير شيرعلي خان په دوره ک３ ک５＋ودل شو. د امير عبدالرحمن خان په دوره ک３ 
دوه صنعتي فابريک３ د ماشين خان３ او وړۍ اوبدلو د فابريکو په نامه تاسيس شوې چ３ د هغو توليداتو 
د عسکري قطعاتو اړتيا پوره کوله. د افغانستان د نورو مهمو ماشيني صنايعو په ل７ ک３ کوالى شو د کابل 
جنگلک فابريک３، د بغالن بورې جوړولو فابريک３، د کندز د سپين زر غوړي، د مزارشريف د کود او 
برق کارخانه، د سمن＂و فابريک３، د اوبو د بري＋نا د دستگاوو، لکه: نغلو، سروبي، درون＂３، ماهيپر، کجکي 

او گرشک نومونه واخلو.

درويشتم لوست
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د افغانستان سوداگري
ستاسو په نظر سوداگري د اقتصاد په وده ک３ ＇ه رول لري؟

د هره５واد پرمختيا او پرمختگ د کورنيو توليداتو په زياتوالي او ډولونو پورې اړه لري. په هره اندازه 
چ３ توليدات ډول ډول او صادرات زيات وي په همغه اندازه يو ه５واد په ＄ان بسيا او خلک ي３ په 

هوساي９  او أرامتيا ک３ ژوند کوي او د پيسو ارز＊ت او قدرت ي３ زياتوالى مومي.
له خپلواک９ ＇خه وروسته په ١٢٩٨ هـ ل ک３ زموږ په ه５واد ک３ پر سوداگرۍ باندې ＇ارن３ ته 
پاملرنه وشوه. افغاني استازي مسکو، لندن، برلين،انقرې او تهران ته ول８５ل شول، تر＇و په سوداگرۍ 
ک３ أسانتياوې من＃ ته راشي او د افغانستان صادرات په زياته اندازه بهرته صادر شي. زموږ د ه５واد 
صادرات په لوم７ۍ درجه ک３ حيواني محصوالت، لکه: وړۍ، پوستکي، کولم３، د قره قل پوستکي، 
غال９، ！غرونه او په دويمه درجه نباتي محصوالت، لکه: تازه او وچ３ م５وې همدارنگه قيمتي ډبرې 

او طبي نباتات دي چ３ ب５الب５لو ه５وادونو ته صادري８ي.

                            د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ب５الب５لو ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د السي يا ماشيني صنايعو پر يوه ډول 

باندې سره بحث وک７ي او پايله دې خپلو ！ولگيوالوته وړاندې ک７ي.

                            پوښتنې
١ـ صنعت تعريف ک７ئ.

٢ـ د غال９ اوبدلو صنعت د هيواد په کومو سيمو ک３ ډ４ر رواج لري؟
٣ـ د افغانستان د غوره ماشيني صنايعو نومونه واخلئ.

٤ـ د ه５واد اقتصاد ＇ه وخت وده کوالى شي؟
٥ـ دافغانستان د غوره صادراتي محصوالتو نومونه واخلئ او کومو ه５وادونو ته صادري８ي؟

                           له ټولگي څخه بهر فعاليت
ستاسو په واليت ک３ کوم السي او ماشيني صنايع رواج لري؟ په اړه ي３ خپل معلومات 

را！ول او د جغرافي３ په راتلونکي درسي ساعت ک３ ي３ په ！ولگي ک３ بيان ک７ئ. 

؟
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مواصالتي جغرافيه

 ستاسو په نظر الرې او د وړلو او راوړلو وسايل د خلکو په ژوند ک３ ＇ه اهميت لري؟

الره
 الره يوه ارتباطي وسيله ده او د يوه ه５واد په اقتصادي، ！ولنيز او فرهنگي پراختيا ک３ مهم عامل 
شم５رل ک８５ي. د الرو رول د کلتور او تمدن په پراختيا او د قومونو او ملتونو په نژديوالي ک３ زيات 
ارز＊ت لري. الره د شتمنيو د زياتيدو وسيله ده، کرنيز او صنعتي توليدات د الرو په وسيله له توليدي 

سيم３ ＇خه لگ＋تي سيم３ ته رسول ک８５ي.  

د افغانستان مواصالتي الرې په دريو برخو ويشل ک８５ي:
٣- د اوبو الرې ١ـ وچ３ الرې      ٢ـ هوايي الرې 

په افغانستان ک３ ډول، ډول مو！رونه په سرکونو او ډول ډول الوتک３ په هوايي کر＊و ک３ د خلکو او 
د  واردولو ＇خه  له  ډولونو  ب５الب５لو  د  د مو！رو  افغانستان ک３  په  فعاليت کوي.  لپاره  ل８５دولو  د  مالونو 
مخه، زموږ په هيواد ک３ کورني او بهرني سودا－ريز مالونه د حيواناتو،  لکه: اوښ، أس، او کچرو د 

＇لورويشتم لوست

د وچ３ مواصالتي الره
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کاروان په وسيله ترسره کيده. کله چ３ د امير حبيب اهلل خان په دوره ک３ مو！ر ه５واد ته وارد او ډول 
ډول باروړونکي او گ７ندي مو！رونه زموږ په ه５واد ک３ زيات شول او دسرکونو جوړول هم پيل شول. نو 
له هغه وخته تر اوسه پورې د )١٥٠٠٠( کيلو مترو نه زيات د مو！ر د تگ سرکونه جوړشوي چ３ کابو 
نيم ي３ پاخه او کانکري＂ي دي او نور س７کونه ي３ خامه دي چ３ د ه５واد ب５الب５ل３ سيم３ سره ن＋لوي. په 
افغانستان ک３ د سوداگريزو مالونو ل８５دونه د سرحدي بندرونو له الرې، لکه: تورخم، سپين بولدک، 
اسالم کال، تورغن６ۍ او د أمو د سيند د غاړو بندرونو تاشگذر، شيرخان بندر، حيرتان او کلفت نه 

ک８５ي.
پراختيا سبب گر＄５دلي چ３ د  د  مالونو  او د سوداگريز  لوي３ الرې د کرنيزو، صنعتي  او  دا سرکونه 

سويلي او من％ن９ أسيا د ه５وادونو ترمن＃ اړيک３ ！ينگوي. 

                 

واټن په کيلومترد سرک نومشمېره

483كابل ـ كندهار1

679کندهار ـ هرات تورغن６ۍ2

124                                 هرات ـ اسالم كال 3

104كندهار – سپين بولدك4

231كابل – تورخم5

405كابل – شيرخان بندر6

360پلخمري- مزار شريف - شبرغان7

132كابل – گرديز8

117گرديز – خوست9

د مهمو سرکونو جدول چ３ کابل د ه５واد له بندرونو او والياتو سره ن＋لوي)اضافی معلومات(
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هوايي حمل او نقل
د الوتکو کورن９ او بهرن９ الوتن３ د خلکو په ژوند ک３ ＇ه اهميت لري؟

د کر＊و هغه تگلوري چ３ الوتک３ ي３ په فضا ک３ له يوه ＊اره تر بله ＊اره پورې وهي هوايي الرې او 
هوايي کر＊３ ورته ويل ک８５ي. الوتکه د مسافرت ډ４ره چ＂که او أرامه وسيله ده چ３ مسافران، قيمتي 
او نازک سوداگريز توکي په کم وخت ک３ نورو ل５رې او نيژدې سيمو ته وړي. په ١٢٩٨ هـ لمريز 
ک３ وروسته له دې چ３ د ه５واد خپلواکي ترالسه شوه د ألمان او روسي３ له ه５وادونو ＇خه الوتک３ 
و پيرودل شوې او لوم７نی هوايي ډگر د کابل د ＊ار په خواجه راوش ک３ جوړ شو. اوس ډول، ډول 
ملکي او پو＄ي الوتک３ د ه５واد په دننه او بهر ک３ د مسافرينو او سوداگريزو مالونو په ل８５دولو، الوتنو 

او فعاليت بوخت３ دي.
کورن９ الوتن３ له کابل ＇خه واليتونو او هغو سيمو ته ترسره ک８５ي چ３ هوايي ډگرونه پک３ جوړ شوي 
دي. بهرن９ الوتن３ له کابل نه اسالم أباد، نوي ډيلي، تهران، دوب９، شارج３، اورمچى، فرانکفورت او له 
نوموړو ＊ارونو ＇خه بيرته کابل او کندهار ن７يوالو ډگرونو ته ترسره ک８５ي. د کابل د خواجه رواش ميدان 
او پکتيا  او د کندهار ميدان قير شوي دي. وروسته د ننگرهار، کندز، مزارشريف، هرات  کانکري＂ي 
هوايي ډگرونه جوړ شول. د ه５واد په ب５الب５لو سيمو ک３ نور هوايي ډگرونه خام دي. وروستى هوايي ډگر 

په ١٣٧٦ هـ ل ک３ په باميانو ک３ د )شيبرتو( په نامه جوړ شوی دی. 
په هوايي ډگرونو ک３ الوتک３، د الوتلو کر＊Runway( ３(، ترمينال، مخابراتي وسيل３، نقليه 

وسايل د الوتکو زينه، هو！ل، د مسافرينو خون３ او فني او مسلکي پرسونل شته دي. 
د أريانا ملي هوايي شرکت په ١٣٣٣ هـ لمريز کال ک３ چ３ په سلو ک３ ٥١ پانگه ي３ د افغانستان ملي 
پانگه او په سلو ک３ ٤٩ ي３ د انديمار د کمپن９ په پانگ３ چ３ وروسته ي３ ＄اى پان امريکن ونيو        )دأريانا 
افغان الوتنه( په نامه جوړ شو. په لوم７يو ک３ د اکوتا ډوله الوتکو چ３ د د４رش تنو ظرفيت ي３ درلود په 

＇لورويشتم لوست
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کورنيو او بهرنيو ډگرونو ک３ ي３ کار پيل ک７. وروسته بل ملي شرکت )د باختر افغان الوتن３( په نامه جوړ شو 
چ３ اوس فعاليت نه لري. زموږ په ه５واد ک３ اوس ＄ين３ خصوصي هوايي شرکتونه هم فعاليت لري.

                            د ټولگي دننه فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ب５الب５لو ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د وچ３ او هوايي الرو ＇خه پر 

يوې باندې بحث وک７ي او پايله دې خپلو ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي.

                            پوښتنې
1ـ د الرو اهميت بيان ک７ئ؟

٢ـ افغانســتان ته د مو！رو له وارد４دو نه مخک３ کورن９ او بهرن９ ســوداگري د ＇ه شي په وسيله 
ترسره ک５ده؟

٣ـ له هوايي کر＊و ＇خه مقصد ＇ه دی؟
٤ـ د کابل نه د الوتکو الوتن３ کومو کورنيو او بهرنيو ＊ارونو ته ک８５ي؟

                           له ټولگي څخه بهر فعاليت 
د لغتونو او اصطالحاتو عددونه د الفبا د اړوندو تورو سره په خپلو کتابچو ک３ ون＋لوئ او وي３ وليکئ.

                                                 

الفالوتکه1     
په دريو برخو د وچ３، هوايي او د اوبو الرو ويشل شوي دي.

2
مو！ر

ب
د مو！ر له وارديدو او سرک جوړولو نه مخک３ سوداگريز مالونه د حيواناتو په 

واسطه، لکه: اوښ، أس او کچر له يوه ＄ايه بل ＄اى ته وړل کيده.

3
د ＇ارويو کاروان

ج
پر سرک تگ او راتگ کوي خلک او مالونه ل８５دوي.

4
د افغانستان بندونه

په هوايي الوتنو ک３ مسافرين، نازک او قيمتي مالونه په کم وخت ک３ په أرامه د
توگه له يوه ＄ايه بل ＄اى ته ل８５دوي.

5
الرې

هـ
د کرنيزو، صنعتي او سوداگريزو مالونو د ودې او د سويلي او من％ن９ أسيا په 

من＃ ک３ اړيک３ ！ينگوي.

؟
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- افغانستان غرنی ه５واد دى چ３ د أسيا د لوي３ وچ３ په سويل ک３ د )٦٥٢٠٠٠( کيلومتره مربع په 
پراخوالي سره پروت دى.

ـ  د افغانستان دريمه برخه خاوره غرن９ ده او ＄ين３ برخ３ ي３ هوارې دي.
ـ د افغانستان يو＇ه برخه خاوره د مارگو، سيستان، بکوا او داس３ نورو د＊تو نيول３ ده.

ـ افغانستان د جغرافيايي موقعيت او طبيعي جوړ＊ت له نظره په شپ８و اقليمي سيمو صحرايي،غرني، 
مونسون، مديترانه يي، ستپي او توندرا باندې ويشل شوی دی.

ـ د افغانستان د غرونو غوره ل７ونه هندوکش، د بابا غر، سفيد کوه، تور غر او سپين غر دي چ３ د کاني 
توکو د لويو ز４رمو لرونکي، د ډ４رو سيندونو سرچينه او د ه５واد پر أب و هوا ډ４ره اغيزه لري. 

ـ د افغانستان سيندونه په پن％و اوبه لرونکو حوزو کابل، أمو، هلمند، هريرود او ت７لو حوزو باندې و４شل 
شوي دي.

ـ د افغانستان ډ４ر اوږد سيند د هلمند سيند دى چ３ د بابا د غره له لو４دي％و لمنو ＇خه سرچينه اخلي 
او لو４دي＃ لور ته بهي８ي.

ـ د هريرود سيند د افغانستان او ايران ترمن＃ له اسالم کال ＇خه د ذوالفقار تر سيم３ پورې طبيعي پوله 
جوړوي.

ـ د افغانستان په ＄ينو برخو ک３ چ３ ت７ل３ حوزې لري جهيلونه من＃ ته راغلي دي،  لکه: د سيستان 
هامون، د شيوا جهيل، د زرقول جهيل، د امير بند او د غزني والړې اوبه.

ـ افغانستان يو پراخه ه５واد دی چ３ د وگ７و و４ش ي３ په ！ولو ＄ايونو ک３ يوشان نه دی، ختي％３ سيم３ 
د نفوسو نه ډک３ او سويل لو４دي％３ او مرکزي سيم３ ي３ کم نفوسه دي.

ـ افغانستان کرنيزه５واد دى. ډ４ر مهم حاصالت ي３ غنم، وريج３، جوار، اوربش３ او نور دي.
ـ جغرافيايي موقعيت او طبيعي ＄انگ７نو ته په پام سره په افغانستان ک３ صنعتي او طبي نباتات لکه: 

پنبه، چغندر، گني، زعفران، خوږه وله، سپيرک９، باديان او نور په ک３ وده کوي.
ـ د ＇ارويو ساتل، د افغانستان له منابعو ＇خه يوه مهمه سرچينه ده  چ３ پسونه، وزې، د قره قل پسونه، 

غواگان３ او نور پک３ شامل دي.
ډبرې، سرپ، جست،  قيمتي  اوسپنه، مس، سره زر، سپين زر،  لکه:  کانونه،  ب５الب５ل  افغانستان  ـ 

مالگه او سلفر لري.
ـ افغانستان د سون بيالبيل  کاني توکي،  لکه: د ډبرو سکاره، نفت او طبيعي گاز لري چ３ د هيواد د 

اقتصاد په ودې او پرمختيا ک３ مهم رول لري.
ـ په افغانستان ک３ صنايع په دوو برخو السي صنايعو )د غال９ اوبدل...( او ماشيني صنايعو )د کابل 

جنگلک فابريکه او ...(  و４شل کي８ي.
ـ په افغانستان ک３ ډول ډول مو！رونه پر سرکونو او وچو الرو ک３ او راز، راز الوتک３ په هوايي کر＊و ک３ 

د مسافرينو او سوداگريزو مالونو د ل８５دولو لپاره فعاليت کوي.

د څپرکي لن６يز
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              د آسيا لويه وچې

د دې څپرکي موخې 
له زده کوونکو څخه هيله کې８ي چې ددې څپرکي له ويلو وروسته:

- په ن７ۍ ک３ د أسيا د لوي３ وچ３ له موقعيت سره بلد شي.
- د أسيا طبيعي جغرافي３ په اړه معلومات پيدا ک７ي.

- د أسيا له بشري جغرافي３ سره بلد شي.
- د  أسيا د لوي３ وچ３ اقتصادي جغرافي３ سره بلدشي.

- د أسيا د لوي３ وچ３  د حمل او نقل په اړه معلومات پيدا ک７ي.
- د أسيا د لوي３ وچ３ له سياسي جغرافي３ سره بلد شي.

- د أسيا د لوي３ وچ３ له اقليم سره بلد شي.
- د أسيا په لويه وچه ک３ د اقتصادي شتمنيو په اړه معلومات پيدا ک７ي.

- د أسيا د لوي３ وچ３ له مهمو سيندونو، سمندرگيو او جهيلونو سره بلد شي.
له زده کوونکو څخه هيله کې８ي چې د دې څپرکي په لوستلو سره الندېنيو 

مهارتي موخو ته ورسې８ي:
په هغ３ ک３ د سرحدونه، سمندرگي، مهم سيندونه،  او  ان％ورول  لوي３ وچ３  د  أسيا  د    -

جهيلونه، غرونه او داس３ نور په ن＋ه ک７ای شي.
- د أسيا د لوي３ وچ３ د نقش３ پرمخ طبيعي شيان و＊ودالی شي.

- د سپين３ نقش３ پرمخ سرحدونه، سمندرگي، مهم سيندونه، جهيلونه او غرونه په ن＋ه ک７ای شي.

دريم څپرکى

  
76
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پن％ه ويشتم لوست

                          د أسيا لويه وچه

أيا پوهي８ئ چ３ أسيا تر ！ولو لويه وچه ده؟

د أسيا لوي３ وچ３ زياته برخه په ختي＃ او شمالي نيمه کره ک３ موقعيت لري. د أسيا لويه وچه د 
ختي＃ طول البلد  د ٢٥ درجو او د لو４دي＃ طول البلد د ١٧٠ درجو په من＃ ک３، د جنوبي عرض 
البلد د ١٠ درجو او د شمالي عرض البلد  په ٨٠ درجو ک３ پرته ده. پراخوالی ي３ ٤٤،٢ ميليونه 
کيلومتره مربع دى. د أسيا د لوي３ وچ３ په شمال ک３ کنگل شوى شمالي سمندر، جنوب خواته ي３ 
د هند سمندر او ختي＃ خواته ي３ أرام سمندر پروت دی. لو４دي＃ خواته د أسيا او اروپا د لويو وچو په 
من＃ ک３ د اورال غرونه، د اورال سيند، د کسپين سمندرگى، تور سمندرگى او د باسفورس أبنا جوړه 
وي. د جنوب لو４دي＃ خواته سورسمندرگى او د سويز کانال أسيا له افريقا ＇خه ب５لوي. د شمال ختي＃ 

خواته ي３ د بيرنگ أبنا أسيا د امريک３ له لوي３ وچ３ نه جال کوي.
د أسيا او اروپا  لوي３ وچ３ يو＄اى د يوريشيا په نامه هم يادوي. ＇رنگه چ３  خلکو د أسيا اروپا 
او افريقا دريو لويو وچو په اړه له پخوا ＇خه معلومات درلودل،  نو ＄که د لرغوني ن７ۍ په نامه هم د 

د أسيا  نقشه له ＇لورو خواوو سره ي３

 
د آسيا د لويې وچې موقعيت او څلور خواوې

ود د نقشې الر
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هغو يادونه شوې ده.
د أسيا لويه وچه درې لوي３ ！اپو وزم３ لري چ３ هغه دا دي: د عربستان ！اپو وزمه، د هند ！اپو وزمه 

او د هند و چين ！اپو وزمه. په دې لويه وچه ک３ د ن７ۍ ډ４رې لوړې ＇وک３ پرت３ دي.
د أسيا لويه وچه د لرغونو تمدنونو او دينونو زانگو ده. د ن７ۍ خلک أسيا د کلدې، أشور او بابل 
د لرغونو تمدنونو سره پ５ژني. د کتن３ وړ او تاريخي أثار، لکه:  په مکه معظمه ک３ د کعب３ خونه او د 
اسالم د ستر پيغمبرحضرت محمدU زيارت په مدينه منوره ک３ ډ４ر اهميت لري. حضرت أدم او بي 
بي حوا عليهما السالم په أسيا ک３ ژوند کاوه. د اهلل پاک لوى او مهم دينونه لکه: د اسالم مقدس دين، 
د عيسويت او يهوديت دينونه او لوى ائينونه لکه: بوديزم، کنفيسوس او نور په دې لوي３ وچ３ ک３ من＃ 

ته راغلي دي.

                            د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ب５الب５لو ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د ！ولگي په مخ ک３ د أسيا جغرافيايي 

موقعيت، شاوخوا سمندرونه، کانالونه، أبنا گان３ او ！اپو وزم３ د نقش３ پرمخ و＊يي.

                            پوښتنې
١ ـ د أسيا د لوي３ وچ３ د شاوخوا سمندرونو نومونه واخلئ؟

٢ ـ  تش ＄ايونه په مناسبو کلمو سره ډک ک７ئ:
الف  ـ د ............. غرونه د أسيا او اروپا د لويو وچو په من＃ ک３ طبيعي سرحد جوړوي.

ب ـ  د ................ سمندرگى او .......... کانال أسيا له افريقا نه ب５لوي.
ج  ـ د ................. أبنا أسيا د امريکا له لوي３ وچ３ نه جال کوي.

٣ ـ د أسيا د دريو ！اپو وزمو نومونه واخلئ.

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت
زده کوونکي دې  د أسيا د لرغونو تمدنونو او ب５الب５لو دينونو  په اړه معلومات را غون６ ک７ي او 

په راتلونکي درسي ساعت ک３ دې په ！ولگي ک３ واوروي.

؟
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طبيعي جغرافيه
شپ８ ويشتم لوست

د أسيا د غرونو په اړه ＇ه پوه８５ئ؟

د  برخ３  لرغون３  ！ول３  أسيا  د  لري.  پراخ３ د＊ت３  او  لوړې سطح３  لوړ غرونه،  لويه وچه  أسيا  د 
جيولوژي په دويمه دوره ک３ د يوه لوى سمندر تر اوبو الندې وې او د تيتس په نامه ياد４دې چ３ د ارال 
او بالخاش جهيلونه او د کسپين او تور سمندرگى، د تيتس د سمندر د پاتيشون３ برخه ده. اوس د تيتس 
سمندر له من％ه تللى او د هغه پر＄اى د أسيا لويه وچه پرته ده. د أسيا د لوي３ وچ３ غرونه د پامير له لوړې 
برخ３ نه پيل  شوي، ختي＃ خواته د چين ترختي＃ د سايبريا  تر جنوب ختي＃ او لو４دي＃ خواته د ترکي３ تر 

أخره پورې پراته دي.

د أسيا ډ４ر جگ غرونه د هند په شمال ک３ د هماليا غرونه دي چ３ له ختي＃ ＇خه مخ پر لويدي＃ پراته 
دي. جگه ＇وکه ي３ د ايورست په نامه يادي８ي چ３ د سمندر له سطح３ ＇خه ٨٨٤٨ متره لوړوالى 
لري. د هماليا د غرونو لو４دي＃ خواته په افغانستان ک３ د هندوکش غرونه، په ايران ک３ د البرز او زاگروس 
غرونه، قفقاز غرونه او په ترکيه ک３ د پونتيک او اناتولي غرونه پراته دي. همداراز ختي＃ خواته د چين په 
شمال ک３ د تيانشان او د التايي لوړ غرونه دي. د مغولستان، تبت، گوبي او پامير لوړې برخ３ چ３ د أسيا د 

د هماليا غر
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لوي３ وچ３ په من％ن９ برخه ک３ پرت３ دي، د أسيا ډ４ره لويه جگه سطح جوړوي. همداراز د أسيا لويه وچه 
پراخ３ د＊ت３ لري چ３ هغه دا دي:

د مغولستان د＊ت３، د ايران د کوير او لوت د＊ت３، د سوري３ او عراق د＊ت３ او په عربستان ک３ د ر بع 
الخالي د＊ت３:

             د ټولگي فعاليت
په ب５الب５لو ډلو وويشل شي، هره ډله دې د أسيا د طبيعي شيانو له جمل３  زده کوونکي دې 
＇خه يو، لکه: غرونه، د＊ت３، جهيلونه او د تيتس له سمندر نه پات３ سمندرگى او د أسيا لوړې 

سطح３ د نقش３ پرمخ و＊يي.

                            پوښتنې
١ ـ د هندوکش د غرونو ل７ۍ په کوم ه５واد ک３ ده؟ او کوم لورته غ％５دل３ ده؟

٢ ـ د هماليا غر د أسيا په کومه برخه ک３ پروت دى او جگه ＇وکه ي３ ＇ومره لوړوالى لري؟
٣ ـ د ايران او ترکي３ غرونه  په ＇ه نامه يادي８ي او کومو خواووته پراته دي؟

٤ ـ د تيتس سمندر په کوم ＄اى ک３ و او ＇ه ن＋ه ي３ پات３ ده؟
٥ ـ د أسيا د د＊تو نومونه واخلئ.

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د  يوه چوکاټ په من＃ ک３ د پامير لوړه سطح په ن＋ه ک７ي، وروسته دې د أسيا د غرونو 

نومونه وليکي او په راتلونکي درسي ساعت ک３ دې په ！ولگي ک３ ولولي.

؟
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د آسيا د لويې وچې د سيندونو په اړه څه پوهې８ئ؟
اووه ويشتم لوست

که ＇ه هم د أسيا په لويه وچه ک３ پراخ３ د＊ت３ پرت３ دي، خلک د اوبو د نشتوالي له امله له ستونزو 
سره مخامخ دي، خو بيا هم د أسيا لويه وچه ډ４ر سيندونه لري. د أسيا سيندونه د بهير له مخ３ چ３ 

سمندرونو خواته روان دي په ＇لورو حوزو و４شل ک８５ي.
١ ـ هغه سيندونه چ３ د سايبريا د جنوب له غرونو ＇خه سرچينه اخلي او له سويل ＇خه مخ پر شمال 
بهي８ي او شمالي کنگل سمندرته ور توي８５ي او له لو４دي％ی نه مخ پر ختي＃ دا دي: د ob اوب، ينسى 

او لينا سيندونه. د دې سيندونو اوبه کله، کله شمالي کنگل شوي سمندر ته نژدې کنگل وهي.
٢ ـ هغه سيندونه چ３ د أسيا ختي＃ خواته بهي８ي او د أرام سمندر، سمندرگيو ته توي８５ي په ترتيب 
سره د شمال نه سويل خواته ＄ي دا دى: د أمور سيند چ３ د مغولستان له شمالي غرونو ＇خه سرچينه 
اخلي او د والدی واستوک بندر ته نژدې د اخوتسک سمندرگي ته توي８５ي. د هوانگهو سيند چ３ د 
من％ني چين له غرونو ＇خه سرچينه اخلي او د چيهلي په خليج ک３ چ３ د کوريا د خليج په لو４دي＃ 

ک３ پروت دى، توي８５ي.
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د ميکانگ سيند چ３ د سويلي چين له غرونو ＇خه سرچينه اخلي او د کمبوديا په سويل ک３ د سويلي 
چين سمندرگي ته توي８５ي.

٣ ـ هغه سيندونه چ３ د أسيا له ختي＃ نه لو４دي＃ ته د هند د سمندر، سمندرگيو، د عربو سمندرگي 
او د فارس خليج ته توي８５ي دا دي:

ايراوادي له ميانمار ＇خه د مارتابان خليج ته تويي８ي. د گنگا سيند چ３ هنديانو ته سپي）لى دى او د 
بنگله د４ش په ＇نگ ک３ د بنگال خليج ته توي８５ي. د سند سيند چ３ د عمان په سمندرگي ک３ توي８５ي 
د کارون سيند او د دجل３ او فرات سيندونه چ３ شط العرب )اروند رود( جوړوي او وروسته د فارس 

خليج ته ورتوي８５ي. 

٤ ـ هغه سيندونه چ３ د أسيا په داخلي  جهيلونو ک３ توي８５ي دا دي:
أمو )جيحون( او سيردريا )سيحون( چ３ د ارال په جهيل ک３ تويي８ي. د اورال سيند چ３ د أسيا او اروپا 

په سرحد ک３ بهي８ي د کسپين په سمندرگي ک３ تويي８ي.

                             د ټولگي فعاليت 

زده کوونکي دې په ＇لورو ډلو وو４شل شي، هره ډله دې له پورتنيو سيندونو ＇خه په يوه باندې په 
خپل من＃ ک３ سره بحث وک７ي او د نقش３ پرمخ دې مطلب په ！ولگي ک３ بيان ک７ي.

                            پوښتنې
١ ـ د أسيا سيندونه په ＇و برخو و４شل شوي دي؟

٢ ـ د أسيا د شمالي برخ３ د سيندونو نومونه واخلئ.
٣ ـ هغه سيندونه چ３ د أرام سمندر، سمندرگيو ک３ توي８５ي نومونه ي３ واخلئ.

٤ ـ هغه سيندونه چ３ په بنگال خليج او عربو سمندرگي ک３ تويي８ي نومونه ي３ واخلئ.
٥ ـ د افغانستان کوم سيند په ارال جهيل ک３ توي８５ي؟ 

٦ ـ هغه سيندونه چ３ د فارس په خليح ک３ توي８５ي نومونه ي３ واخلئ.

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت
راتلونکي درسي ساعت  په  او  وليکئ  مقاله  يوه  اړه  په دې  اخلو؟  گ＂ه  نه ＇ه  له سيندونو 

ک３ ي３ په ！ولگي ک３ ولولئ

؟
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د آسيا د لويې وچې جهيلونه، سمندرگي او خليجونه
اته ويشم لوست

أيا پوه８５ی چ３ د اسيا به لويه وچه ک３ کوم ستر سمندر－ی او جهيلونه موقعيت لري؟

د أسيا مهم جهيلونه اکثراً د روسي３ په سايبريا، چين، قزاقستان، من％ن９ أسيا، سهيل ختي＃ او 
لو４دي＃ أسيا ک３ پراته دي چ３ مهم ي３ دا دي:

په سايبريا ک３ د بايکال جهيل چ３ د انگارا د سيند په اوږدو ک３ منرالي اوبه لري، اعظمي اوږدوالی 
ي３ ٧٠٠ کيلومتره او سور ي３ ١٣٠ کيلومتره دى.

د خانکا جهيل د چين په ختي＃ ک３، په قزاقستان ک３ د بالخاش او ارال جهيلونه نامتو دي. 
په قرغزستان  ک３ د بسيک کول جهيل مشهور دى.

په افغانستان ک３ د چقمقتين او شيوا جهيلونه، د امير بند، د غزني والړې اوبه او د سيستان هامون 
جهيل ډ４ر مشهور دي.

د ايران په لو４دي＃ ک３ د اروميه جهيل مشهور دى.
په ترکيه ک３ د وان جهيل نامتو دى.

نور جهيلونه چ３  يو شم５ر زيات  او  نور  په شمال ک３، لوب  د سون کارى جهيل د شمالي کوريا 
توريستي زيات３ منظرې لري مشهور دي چ３ هر کال يو شم５ر سيالنيان د هغو جهيلونو ليدو ته ور＄ي.

شمالي کنگل سمندر

سايبريا

رونه
ل غ

د ارا

د کوريل 
！اپوگان

د جاپان 
سمندر

 د ختي＃ چين
سمندر

د ريوکيو ！اپوگان

د فليپين مجمع 
الجزاير

د اندونزيا 
مجمع الجزاير

د سويلي چين 
سمندر

د بنگال دلتا
هـــــنــدد بنگال خليج

دکن
د مکنگ دلتا

تبت
د ايران لوړې سطحې

د ارال جهيل
د بالخاش جهيل

د بايکال جهيل

سور سمندرگى د عمان سمندرگى

د فارس خليج

نال
ز کا

سوي
د 

د اناتولي لوړې سطح３
تور سمندرگى

د مديتران３ 
سمندرگى

ذر(
 )خ

گى
ندر

سم
ين 

کسپ
د 

زمه
و و

ن ！اپ
ستا

عرب
د 

د شمالي قطب کر＊ه



84

أيا د أسيا د لوي３ وچ３ د خليجونو په اړه معلومات لرئ؟
د  امله  دې  له  لري،  زيات  ＄ايونه  تاوراتاو  او  ک７ي  پرې  سواحل  أسيا  د 
سواحلو په شاوخوا ک３  ي３ زيات خليجونه ليدل ک８５ي چ３ ＄ينو ي３ د ب７５ۍ 

چلولو لپاره ＊ه الره هواره  ک７ې ده.
د آسيا د شمالي سواحلو خليجونه: ډ４ر مشهور ي３ د اوب خليج دى، خو 

واړه نور کوچني خليجونه هم لري.
د ختيځې آسيا د سواحلو خليجونه: د کرونوتسکي خليج او نور.

د  خليج،  بنگال  د  خليج،  سيام  د  خليجونه:  سواحلو  سويلي  د  آسيا  د 
فارس خليج، د عدن خليج او نور.

د آسيا لوېديځ ساحلي خليجونه: کوچنى خليج د عقب３ د خليج په نامه ياد８４ي. 
لوى او واړه سمندرگي هم په أسيا ک３ ليدل کي８ي. د کسپين سمندرگى  د أسيا په دننه ک３ چ３ د أسيا 

د لوي３ وچ３ په دننه ک３ ډ４ر لوى سمندرگى دى. 
د آسيا د ختيځ سمندرگي: د بيرنگ سمندرگى، د اخوتسک سمندرگى، د جاپان سمندرگى، ژ７４ 

سمندرگى او د ختي＃ چين سمندرگي دي.
د آسيا د سويل سمندرگی: د ختي＃ چين سمندرگى، د جاوا سمندرگى، د اندامان سمندرگى، د 

عربو سمندرگى او د عمان سمندرگى چ３ زيات سوداگريز اهميت لري.
د أسيا په لو４دي＃ ک３ سور سمندرگى د ډ４ر اهميت وړ دى.

د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په دريو ډلو وو４شل شي، لوم７ۍ ډله دې د أسيا جهيلونه، دويمه ډله دې د أسيا خليجونه او 

در４يمه ډله دې د أسيا سمندرگي په هغه نقشه ک３ چ３ د ！ولگي مخ３ ته ＄７يدل３ ده و＊يي.
؟ پوښتنې

١ ـ د أسيا د ختي＃ د دريو سمندرگيو نومونه واخلئ.
٢ ـ د جاپان سمندرگى کوم ه５وادونه سره بيلوي؟

ب  ـ جاپان او کوريا الف  ـ ترکيه او سوريه  
٣ ـ د کسپين سمندرگى د أسيا په کومه برخه ک３ پروت دى؟

هـ  ـ من％ن９ د  ـ سويل  ج  ـ شمال  ب  ـ لويدي＃   الف  ـ ختي＃ 
٤ ـ ول３ د أسيا د سواحلو په ＇نگ ک３ ډ４ر خليجونه شته دي؟

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
هر زده کوونکى دې د أسيا نقشه ان％ور ک７ي او په هغه ک３ دې د مهمو سمندرگيو او خليجونو نومونه وليکي.
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د آسيا د لويې وچې اقليم نهه ويشتم لوست

أيا پوه８５ئ چ３ د أسيا اقليم د دې لوي３ وچ３ د خلکو په ژوند  باندې ＇ه اغيزه لري؟

أسيا ډ４ره پراخه او لويه وچه ده. د استوا له سيم３ ＇خه ترشمالي قطبه او له ختي＃ نه تر لو４دي＃ پورې 
ب５الب５ل３  اقليم３ سيم３ لري. له دې امله چ３ د أسيا په لويه وچه ک３ نباتي پيداوار، ＄نگلونه، خاوره، د کورونو 

او جامو ډولونه ب５الب５ل او راز راز دي، د أسيا راز راز اقليم په الندې توگه دى:

١ - د قطبي او يخچالي سيمو اقليم
1 درجو ＇خه 

266 د أسيا د  لوي３ وچ３ د شمالي سواحلو په اوږدو ک３ د شمالي عرض البلد له 
تر ٨٥ درجو پورې  قطبي اقليمي برخ３ پراختيا پيدا ک７ې ده. دا اقليمي سيمه د تندرا سيم３ په نامه 
يادي８ي. ！ي بو！ي دلته زيات دي، خاوره ي３ حاصلخيزه  نه ده. له کنگل او واورې نه ډک وي. تودوخه 

ي３ ډ４ره کمه ده چ３ کابو د سانتي گريد ٦٠- درجو  ته رسي８ي.

٢ ـ د قطب الندې اقليم
دغ３ اقليمي سيمه له ختي＃ نه لو４دي＃ ته د سايبريا زياته برخه نيول３ ده. ژمى ي３ ډ４ر سوړ او دوبى 
ي３ ل８ سوړ يعن３ د سانتي گريد ١٨ او ١٩ درج３ دى. د ناجو－انو هم５شني شنه ＄نگلونه په دې سيمو 

ک３ زيات دي.

د شمالي قطب دايره

قطبي سيم３

جاپان

کوريا

جنوبي چين

د هند سمندر
سوړ ژم９ او تود اوړى

تودې سيم３

د أسيا د لوي３ وچ３ اقليمي نقشه

د کال ډ４رې ور＄３ چ３ س７ه هوا لري

د استوا کر＊ه

د عمان 
سمندرگي

سور سمندرگيد فارس خليج

د مديتران３ سمندرگي

د سرطان کر＊ه

در
ــــ

منــ
م س

أرا
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٣ ـ د ستپ د سيمې اقليم
دا ډول اقليم د من％ن９ أسيا د چين له شمال لو４دي＃ ＇خه پيل شوی لکه د يوه کمربند په ＇５ر تر 
ترکي３ پورې غ％５دل３ ده. د افغانستان او ايران په گ６ون د من％ن９ أسيا ه５وادونه پک３ را＄ي. د اور＊ت 
اندازه ي３ ډ４ره کمه ده يعن３ کابو د ١٥٠ او ٢٠٠ ملي مترو په من＃ ک３ ده. تودوخه ي３ په دوبي ک３ 
کابو ٤٠ درج３ د سانتي گريد ته او د ژمي سوړ والى ي３ منفي لس او پن％لس درجو د سانتي گريد  ته 

رسي８ي . ددې په ＇５ر صحراگان３ په ايران ، افغانستان، هند او پاکستان ک３ هم ليدل ک８５ي. 

٤ ـ د غرنيو او لوړو برخو اقليم
اقليم جوړ  ل７يو د لوړو سيمو  او زاگروس د غرو  البرز  تيان شان، هندوکش،  د هماليا، قراقرم، 
ک７ی دی. د اور＊ت اندازه  ي３ تل د واورو په شکل وي. د غرونو دا ل７ۍ د أسيا د سيندونو سرچينه 

جوړوي. 

٥  ـ صحرايي اقليم
د عربستان ！اپو وزمه چ３ د افريقا د لوي３ صحرا په اوږدو ک３ پرته ده  د  دوبي د تودوخ３ درجه ي３ له ٤٥ سانتي 
گريد درجو نه زياتي８ي او په ژمي ک３ شلو او پن％لس درجو ته را！ي＂ي８ي. په ډ４رو کلونو ک３ اور＊ت پک３  نه ک８５ي. 

اور＊ت ي３ کله کله ٥٠ ملي مترو ته رسي８ي چ３ هغه س５البي او تخريبي وي.

٦  ـ معتدل اقليم
کلنى اور＊ت ي３ له ٤٠٠ ملي مترو ＇خه زيات وي او د ژمي من％ن９ تودوخه ي３ له پن％لس درجو نه 
جگه او دوبی ي３ سانتي گريد ٣٠ درجو ته رسي８ي. د چين ！ول ه５واد  د هماليا جنوب او د هند شمال 

په دې اقليم ک３ شامل دي.

٧ ـ مديترانه يي اقليم
د ترکي３ يوه محدوده ساحلي برخه، د عراق شمال ختي％ه برخه، د کسپين د سمندرگي سويل ختي３％  
ساحلي برخ３ يوه کوچن９ سيمه او د مديتران３ سمندرگي ختي％３ غاړې په مديترانه يي اقليم ک３ شامل３ 
دي. دوبى ي３ تود او وچ، ژمى ي３ باراني او معتدل دى. دستروس ون３ )نارنج، مال＂ه، ليمو(  او مديترانه يي 

بو！ي په دې ＄اى ک３ ډ４ر  شنه ک８５ي.

٨  ـ د استوايي سوانا اقليم
د دوبي اور＊ت ي３ له ٨٠٠ ملي مترو ＇خه زيات دى. د اوړي او ژمي تودوخه ي３ زيات بدلون  نه لري، د 
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٢٠ او ٣٠ درجو په من＃ ک３ بدلون لري د هند و چين ！اپو وزمه او د هند د نيم３ قارې زياته برخه دا ډول استوايي 
سوانا اقليم لري. جگ، جگ بو！ي، ميوه لرونک３ او ب３ ميوې ون３ پک３ شن３ ک８５ي.

٩ ـ د ا ستوا د باراني ځنگلونو اقليم
د شرق الهند ！اپوگان، د هندوچين لو４دي＃ سواحل د بنگله د４ش سويل او د شمال لو４دي＃ هند يوه 
برخه په دې ک３ شامل دي. کلنى اور＊ت ي３ ډ４ر زيات دى او په هره مياشت ک３ له ٥٠٠ ملي مترو 

＇خه زيات اور＊ت لري. په دې ＄اى ک３ د کال فصلونه نشته، کلن９ من％ن９ تودوخه ي３ د سانتي 
گريد ٢٥ او ٣٠ درجو په من＃ ک３ ده. هوا ي３ تل توده او لمده وي. د  رب７ ون３ ي３ له مهمو پيدا وارو 

＇خه دي.
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                             د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په درې ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د أسيا د اقليم درې سيم３ تر بحث 

الندې ونيسي او پايله دې خپلو ！ولگيوالو ته بيان ک７ي.

                             پوښتنې
١ ـ د تندرا سيمه د أسيا د کوم ډول اقليم په سيمه ک３ پرته ده؟

د  ـ غرني ج  ـ صحرايي  الف  ـ تر قطبي الندې    ب  ـ قطبي ساحه 
٢ ـ د استوايي ＄نگلونو اقليم کوم３ ＄انگ７تياوې لري؟

الف  ـ ډ４ر اور＊ت د زيات３ تودوخ３ سره     ب  ـ کم  اور＊ت او تودوخه ي３ له صفر نه ！ي＂ه 
٣ ـ بنگله د４ش کوم ډول اقليم لري؟

د  ـ صحرايي اقليم ج  ـ استوايي اقليم  ب  ـ تحت قطبي اقليم  الف  ـ قطبي اقليم  
٤  ـ صحرايي اقليم دأسيا په کومه برخه ک３ موجود دی؟

                           له ټولگي څخه بهر فعاليت
زده کوونکي دې  د أسيا اقليمي نقشه رسم ک７ي او د ډول، ډول اقليمونو سيمه دې په رنگونو په ن＋ه ک７ي. 

                

؟
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بشري جغرافيه
د４رشم لوست

                      
دأسيا د خلکو د نفوس، ژب３، دينونو او نژاد په باره ک３ ＇ه پوهي８ئ؟

د أسيا د نفوسو گ２والي ته په نقشه ک３ ＄ير شئ. أيا ددې لوي３ وچ３ په ！ولو ＄ايو ک３ خلک په 
يوه اندازه م５شت دي؟ په کومو ＄ايونو ک３ د خلکو گ２والى زيات او په کومو ＄ايونو ک３ خلک ل８ 

ليدل ک８５ي؟
د ٢٠17 ميالدي کال د سر شم５رن３ له مخ３ د أسيا په لويه وچه ک３ د نفوسو شم５ر کابو 4،1 

ميليارده کسه شم５رل شوى دى.
د وگ７و نه ډک３ او ل８ نفوسه سيم３ د ژوند د شرايطو پر اساس د أسيا په ب５لو ب５لو برخو ک３ سره 

توپيرکوي. 
اقليم، د کرن３ او مالدارۍ پراخ３  برابر  او  په هغو سيمو ک３ چ３ د ژوند ＊ه شرايط، لکه: ＊ه 
＄مک３، د صنعتي فابريکو موجوديت، ＊ارونه او د سوداگرۍ بندرونه، ترانسپورتي ډ４رې الرې، 
د مواصالتو وسايط او وسيل３ او زياته کارموندنه په ک３ وشي، د نفوسو شم５ر هلته مخ په زياتيدو 
دى.په غرنيو سيمو ک３ چ３ په اوږدې مودې ک３ سوړ اقليم لري، کرنيزې ل８ې ＄مک３، د صنعتي 
فابريکو نشتوالى، د ترانسپورتي وسايلو او الرو کمبود او خرابوالی ، د کارنه پيداي＋ت، وزگارتيا او 

د  5  کسو څخه ل８

له 6 تر 10 کسو

له 11 نه تر ٢0 کسو

له ٢1 تر 30 کسو

له 31 نه تر 50 کسو

له 51 نه تر 80 کسو

له 81 نه تر ٢00 کسو

له ٢00 کسو نه زيات

د نقش３ الر＊ود

د هنــــــد سمندر

د چين د خلکو جمهوريت

جنوبي کوريا

شمالي کوريا

د بايکال جهيل

ک سمندرگي
د اختس

د کامچتکا ！اپو وزمه
د  شمالي کنگل سمندرگي

 د وگ７و گ２والى په يو
کيلومتر مربع ک３
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همدارن／ه په گرمو، مرطوبو، ＄نگلي او با طالقي سيمو ک３  د وگ７و شم５ر ډ４ر کم وي. 
کوم هيوادونه چ３ په أسيا ک３ زيات نفوس لري د چين، هند، اندونيزيا، پاکستان، بنگله د４ش، جاپان 

او سويل ختي＃ أسيا ه５وادونه دي. 

ژبې
د أسيا خلک په ب５الب５لو ژبو خبرې کوي. د أسيا دخلکو ژب３ په دوو لويو برخو و４شل شوي چ３ د 
ژي７ پوستکو ژب３، لکه: د چين، کوريا او مغولستان د خلکو ژب３ دي. او د سپين پوستکو ژب３، لکه: 

عربي، اردو، پ＋تو، دري، فارسي او ترکي ژب３ دي.
دينونه

د أسيا لويه وچه، د لويو دينونو او لرغونو أيينونو لويه وچه ده. لوی دينونه ي３ عبارت دي له: د اسالم 
افغانستان،  ه５وادونو،  أسيا  من％ن９  د  ه５وادونو،  د عربي  يهوديت ＇خه.  او  دين، مسيحيت  مقدس 
ايران، پاکستان، بنگله د４ش، اندونيزيا او نورو ه５وادونو ک３ هم مسلمانان په مختلف３ سلن３ استو－نه 

لري چ３ مقدس ＄ايونه ي３ په مکه معظمه، مدينه منوره او بيت المقدس ک３ دي.  
د أسيا د لوي３ وچ３ لرغوني أيينونه: بودايي، برهمايي، شنتو، کنفسيوس او داسي نور دي چ３ د 

چين، هند، جاپان او کوريا خلک ي３ پيروان دي. 

ا  په بيت المقدس ک３ د اقصى د جومات ان％ور                  د مک３ معظم３ ان％ور
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 نژاد
د أسيا خلک درې رنگه يعن３ سپين، ژي７ او کم رنگه تور نژاد لري.

ـ سپين نژاد: په من％ن９ أسيا، لو４دي％ه او سويل لو４دي％ه أسيا او د سويلي أسيا په يوه برخه ک３ ژوند 
کوي.

ـ ژ７４ نژاد: په ختي＃، سويل ختي＃ او سايبريا ک３ ژوند کوي.
ـ تور نژاد: دهند په سويل ک３، سريالنکا او د مالديو په ！اپوگانو ک３ استوگنه لري. 

د４رشم لوست
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                             د ټولگي فعاليت
د هرې ډل３ غ７ي دې پريوې الند４نيو پو＊تنو باندې بحث وک７ي او نقش３ ته په ＄يرک５دو سره 

دې ＄واب ووايي.
١ ـ دأسيا د وگ７و نه د ډکو هيوادونو نومونه واخلئ.

٢ ـ ل８ نفوسه سيم３ د أسيا په کومو＄ايونوک３ پرت３ دي؟ ول３ ل８ نفوسه دي؟
٣ ـ اسالمي مقدس ＄ايونه په کوم ه５واد ک３ پراته دي او د ＇ه په نامه ياد８４ي؟

٤ ـ د أسيا د خلکو د نامتو ژبو نومونه واخلئ؟
٥ ـ ژي７ پوستکي په کومو أسيايي ه５وادوک３ ژوند کوي؟

٦ ـ د جاپان، هند او بنگله د４ش خلک د کوم أيين او دين پيروان دي؟
                        پوښتنې

                               له ټولگي څخه بهر فعاليت
کوم عوامل په يوه سيمه ک３ د وگ７و د زياتيدو المل گر＄ي؟ په دې اړه په خپلو کتابچو ک３ يو 

مطلب وليکئ او په راتلونکي ساعت ک３ ي３ په ！ولگي ک３ ولولئ.

دأسيا په ختي＃، سهيل ختي＃ او سايبريا ک３ ژوند کويد مسلمانانو مقدس ＄ايونه الف1

د هند په سهيل، سريالنکا او د مالديو په ！اپوگانو ک３ ژوند کويد أسيا د وگ７و ډک ه５وادونهب2

په غرنى سوړ اقليم سيمه ک３، تودې مرطوب３، ＄نگلي اوبا طالقى سيم３ ک３.ژپ７ پوستکيج3

په سعودي عربستان او فلسطين ک３ موقعيت لري.د نفوسو گ２وال９د4

د انسانانو په من＃ ک３ د افهام او تفهيم وسيله ده.کم رنگه تور پوستکيهـ5

چين، هند، اندونيزيا،پاکستان، بنگله د４ش، جاپان او د هند او چين ه５وادونه دي.کم نفوسه سيم３و6

هغو سيمو ک３ چ３ د ژوند ＊ه شرايط او د کار پيداي＋ت وي.ژبه ز7

په الندې جدول ک３ په ＄ير سره وگورئ، د الفبا د ＇نگ اعداد د مربوطو جملو په قطار ک３ ورسوئ.
؟
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اقتصادي جغرافيه 
 يو د４رشم لوست

أيا کوالى شئ چ３ د أسيا په لويه وچه ک３ د چاى د توليدونکو ＇و هيوادونو نومونه واخلئ؟

د أسيا د لوي３ وچ３ اقتصادي نقش３ ته وگورئ. پخوا د أسيا د لوي３ وچ３ اقتصاد په کرنه او مالدارۍ 
والړ و چ３ په ابتدايي شکل ک３ و، خو د وگ７و د زياتوالي او د ＊ارونو د ودې سره غذايي توکو ته ورځ 

په ورځ اړتيا زياته شوه. 
باسي  زيار  ه５وادونه  أسيايي  امله  دې  له 
خلکوته د غذايي توکو د برابرولو لپاره، 
د کرن３ د نويو طريقو او ماشين أالتو نه په 
گ＂３ اخيستن３ سره کرنيز توليدات زيات 
ک７ي. د أسيا په لويه وچه ک３ د اقليمي 
＄انگ７و شرايطو په اساس په هغو ＄ايونو 
زيات３  او  ک３ چ３ حاصلخيزې ＄مک３ 

د شمالي قطب دايره

د فارس خليج

درگ９
سمن

کارا 
د 

درگ９
سمن

جنوبى چين 
د 

ـدر
ـــــ

نــــ
ـــــ

ـمــ
ـــــ

ـــــ
م س

جنوبي کوريا أرا

رونه
ل غ

اورا
 د 

شمالي منجمد سمندر

د هند سمندر
د بنگال خليج

 د هند سمندر
اندونيزيا

جاپان
شمالي کورياجاپان

 د بايکال جهيل

د لينا سيند

د عمان سمندرگ９

د چاي كرونده
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اوبه لري، خلک په کرن３ بوخت دي.
د أسيا د لوي３ وچ３ په ب５لو ب５لو برخو ک３ د اقليم او کرن３ هماهنگي بايد په پام ک３ ونيسو. د أسيا 
په وچو سيمو ک３ غل３ دان３، لکه: غنم، اوربش３ او جوار کرل ک８５ي. په من％ن９ او سويل ختي％ه 
أسيا ک３ د أرام سمندر او د هند د سمندر په غاړو ک３ د زيات３ لمدې هوا او اور＊ت له امله وريج３ 
کرل ک８５ي. په دې وروستيو کلونو ک３ کرنه او د حاصل ！ولول په ！ولو دغو سيمو او په ＄انگ７ي ډول 
پاملرنه ک７ې ده ميکانيزه شوې ده او زياتوالى ي３ پيدا  په هغو ه５وادونو ک３ چ３ صنعت ته ي３ ډ４ره 
لري. اهميت  زيات  ک３  د４ش  بنگله  او  سيلون  پاکستان،  هند،  په  توليد  کنف  او  دچاى  دى.  ک７ى 

مالداري

دأسيا په لويه وچه ک３ خصوصاً په من％ن９ او لو４دي％ه برخه ک３ د ＇ارويو ساتل او روزنه ډ４ر رواج لري. په 
دې سيمو او په غرنيو سيمو ک３ ډ４ر د غوايانو او پسونو روزنه کوي. أس په ＄انگ７ي ډول ترکمني ＊کلي 

أسونه په من％ن９ أسيا ک３ روزل ک８５ي. د قره قل د پسونو روزنه په افغانستان او ايران ک３ رواج لري.
د فيل روزنه د سويل ختي％３ أسيا په ه５وادونو او د هند په يوه برخه ک３ رواج لري. له فيل  ＇خه په 

کرنيزو کارونو او حمل و نقل ک３ گ＂ه اخيستل ک８５ي.

 د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي، هره ډله دې الند４نيو موضوعاتو باندې بحث وک７ي او د بحث 

پايله دې خپلو ！ولگيوالوته بيان ک７ي.
کرنه.........
مالداري.....

؟ پوښتنې
الندې سم３ جمل３ په )ص( او ناسم３ جمل３ په )غ( ن＋ه ک７ئ:

١ ـ دأسيا د لوي３ وچ３ اقتصاد په صنعت باندې والړ دی. )          (
٢ ـ أسيايي ه５وادونه زيار باسي د غذايي توکو د پوره کولو لپاره د کرنيزو توليداتو اندازه زياته ک７ي.)     (

٣ ـ دأسيا د لوي３ وچ３ په وچو برخو ک３ ډ４رې وريج３ توليدي８ي . )          (
٤ ـ د أسيا په لويه وچه ک３ د چاى توليد په هند، پاکستان، سيلون او بنگله د４ش ک３ ډ４ر رواج لري.  )      (

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
د فيل په اړه چ３ ＇ه رنگه حيوان دى او په کوم ＄اى ک３ د ＇ه کار لپاره ساتل ک８５ي، يو مطلب وليکئ 

او په راتلونکي ساعت ک３ ي３ په ！ولگي ک３ بيان ک７ئ.
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كانونه او صنايع
 دوه د４رشم لوست

 

د کرن３ سرب５ره د أسيا د لوي３ وچ３ د اقتصادي عايداتو بله برخه تر ＄مک３ الندې له منابعو ＇خه گ＂ه 
اخيستل او د کاني توکو را ايستنه جوړوي چ３ له کرن３ ＇خه ډ４ر وروسته گ＂ه ور＇خه واخيستل شوه.  

په دې لويه وچه ک３ استعماري سيال９ د کانونو په را ايستنه ک３ د ＄ن６ او خن６ المل شو. د أسيا 
لويه وچه د کانونو او د ＄مک３ الندې منابعو خصوصاً نفتو، گازو او ډبرو سکرو په برخه ک３ ډ４ره غني 
ده. د سويل لو４دي＃ ه５وادونه چ３ د فارس خليج په شاوخواک３ پراته دي، لکه: سعودي عربستان، 
عراق، ايران، کوي، متحده عربي امارات د ن７ۍ د نفتو او گازو ډ４رې مهم３ کاني ز４رم３ لري چ３ 
مختلفو ه５وادونو ته ي３ صادروي. د ډبرو سکرو را ايستنه په ايران، ترکي３ او هند ) د کلکت３ لو４دي＃( 

ک３ شهرت لري. 
د أسيا په ختي＃ ک３ جاپان ډ４ر لوى صنعتي ه５واد دی. که ＇ه هم دا ه５واد د کاني  ز４رمو له پلوه 
کمزوری دى، خو ل８ تر ل８ه ي３ د اوسپن３، ډبرو سکرو، مالگ３ او سلفرو په را ايستن３  سره  ي３ خپلو 
صنايعو ته پراختيا ورک７ې ده. جاپان د اوبو د بر４＋نا له ډ４رو لويو توليدوونکو ه５وادو ＇خه دى. روسيه 
په أسيايي برخه ک３ پر نفتو سربيره ، د ډبرو سکرو،  اوسپن３ او نورو فلزاتو ډ４رې ز４رم３ لري. د أسيا 

په سويل ختي＃ ک３ اندونيزيا او ميانمار د نفتو د توليدولو ډ４ر لوى ه５وادونه دي.

د گاز تصفيه أيا پوه８５ئ چ３ د أسيا صنعتي هيوادونه کوم دي؟
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؟

صنايع

صنايعو په أسيا ک３ ډ４ره وده نه ده ک７ې، خو درانه صنايع په روسي３، د چين د خلکو په جمهوريت، 
هند او جاپان ک３ من％ته راغلي. د أسيا ډ４ر مهم صنعتي ه５واد جاپان دی، خو د جنوبي کوريا، چين 

او ！ايوان نومونه هم د يادولو وړ دي. 
د دې ه５وادونو صنعتي توکي د ن７ۍ هرې خوا ته صادري８ي چ３ ＄ين３ ي３ دا دي: هر راز ماشين 
د  او  راډيو  مو！رسيکلونه،  ماشينونه،  د الرو جوړولو  کمباين،  تراکتورونه،  مو！رونه،  الوتک３،  آالت، 
عکاس９ سامانونه، کاغذي صنايع او کرنيز صنايع په جاپان ک３ د نفتو ا４ستلو لوي３ بي７ۍ هم جوړي８ي. 
د أسيا ＄ين３ هيوادونه اوس هم په کرن３ تکيه لري. په دې ه５وادونو ک３ عمده صنعت غال９ اوبدل 
او الس３ صنايع دي، خو ورو ورو په صنعتي ه５وادونو بدلي８ي. هغه أسيايي ه５وادونه چ３ له اوبو او 
سمندرونو سره ن＋تي، د هغو سوداگري )صادرات او واردات( د سمندر له الرې ک８５ي. کب نيول هم 

په أسيا ک３ ډ４ر دود دي.
په أسيا ک３ د ليدلو وړ توريستيکي ＄ايونه، لکه: زيارتونه، طبيعي او تفريحي منظرې زيات３ دي. 
هر کال زرگونه خلک  له تاريخي او طبيعي ＄ايونو ＇خه ليدنه کوي  چ３ ددې وچ３ په اقتصاد ک３ 

ډ４ر اهميت لري.

                                د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي، هره ډله دې له الند４نيو موضوعاتو ＇خه پر يوې په  خپل من＃ ک３ 

سره بحث وک７ي او پايله دې د ！ولگي په مخ ک３ بيان ک７ي.
ـ کانونه
ـ صنايع
ـ توريزم

                                 پوښتنې
١ ـ نفت په کومو أسيايي ه５وادونو ک３ زيات دي؟

٢ ـ د أسيايي ه５وادونو درانه صنايع ، کوم توليدات جوړوي؟
٣ ـ د أسيا د ډ４رو مهمو صنعتي ه５وادونو نومونه واخلئ.

                                له ټولگي څخه بهر فعاليت
د من％ني ختي＃ په ه５وادونوک３ د نفتو د رول په اړه معلومات را！ول ک７ئ او په راتلونکي درسي ساعت 

ک３ ي３ په ！ولگي ک３ بيان ک７ئ.
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د آسيا مواصالتي جغرافيه
 درې د４رشم لوست

د ور４＋مو د الرې په  اړه ＇ه پوه８５ئ؟

د ور４＋مو الره لرغون３ الره وه چ３ چين او هندوستان ي３ له مديتران３ سمندرگي او اروپا سره 
ن＋لول. دا الره له ډ４رو أسيايي ه５وادونو په ＄انگ７ي ډول له افغانستان ＇خه ت５ريده. په دې الره ور４＋م 
او درمل له أسيا ＇خه اروپا ته وړل ک５دې. نن الرو له پخوا نه زيات پراختيا موندل３، الرې په دريو 

برخو و４شي:
١ ـ د وچ３ الرې چ３ له سرکونو او د اوسپنو له پ＂ليو ＇خه عبارت دي. 

٢ ـ هوايي کر＊３.  
٣ ـ د اوبو يا سمندري الرې

١ ـ د وچې مواصالتي الرې
دا الرې سرکونه او د اوسپن３  پ＂ل９ دي. د اوسپن３ پ＂ل９ مهم３، ارزان３ او ډ４رې د امن الرې دي 
چ３ ډ４ر أسيايي ه５وادونه ترې گ＂ه اخلي. ډ４ره اوږده د اوسپن３ الره  په روسيه ک３ ده چ３ د والدی 
واستوک بندر چ３ د جاپان سمندرگي په غاړ پروت دى له مسکواو اروپا سره ن＋لوي . په اوس وخت 
ک３ د ترکي３، ايران، پاکستان او هند ه５وادونه له يوبل سره د اوسپنو د پ＂ليو په وسيله ن＋ل５دلي دي او 
سوداگريز مالونه او مسافرين  ب５الب５لو ＄ايونو ته رسوي. د أسيا په ＄ينو نويو ＊ارونو ک３ د  اوسپن３ د 
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＄مک３ الندې پ＂ل９ د )مترو( په ډول شته دي.
٢ ـ سمندري الرې

د أسيا خلکو له لرغونو زمانو ＇خه تر ننه پورې په هغو ＄ايو ک３ چ３ سمندرگيو او سيندونو ي３ 
ډ４رې اوبه او ل８ ＄وړ درلود او د ب７５ۍ چلولو وړ وې له هغو ＇خه د خلکو او سوداگريزو توکو په وړلو 
او راوړلو ک３ گ＂ه اخيستله. مهم کانالونه او أبناگان３، لکه: د باب المندب أبنا، ماالکا او هرمز د أسيا 
د لوي３ وچ３ په شاوخواک３ پراته دي. د هرمز أبنا چ３ د عمان د سمندرگي او د فارس خليج په من＃ 
ک３ پرته ده هره ورځ زيات شم５ر ب７５ۍ ور＇خه ت５ري８ي او په زرگونو بوشک３ نفت د ن７ۍ گوټ گوټ 
ته لي８دوي. د سويز کانال؛ سور سمندرگی د مديتران３ له سمندرگي سره ن＋لوي چ３ له دې الرې ډ４ر 

سوداگريز مالونه د أسيا، اروپا او افريقا په من＃ ک３ تبادله ک８５ي. 
د ماالکا أبنا چ３ د ماليزيا او اندونيزيا د ه５وادونو په من＃ ک３ پرته ده هم د أسيا ختي＃ او سويل ختي＃ 

هيوادونه له نورې ن７ۍ سره ن＋لوي.
٣ ـ هوايي کرښې

هوايي کر＊３ لوى ＊ارونه سره ن＋لوي. د شلم３ پي７ۍ په وروستيو ک３ د الوتکو په جوړولو ک３ ډ４ر 
پرمختگونه شوي دي. الوتکه د ل８５د )نقلي３( ډ４ره گ７ندۍ وسيله ده چ３ ډ４رې أسانتياوې ي３ په ل８５دولو 
را ل８５دولو ک３ رامن＃ ته ک７ي دي. د هر ه５واد لوى ＊ارونه هوايي ډگرونه لري چ３ مسافرين او سوداگريز 

مالونه په ل８ وخت ک３ له يوه ＄اى نه بل ＄اى ته ل８５دوي.
                                 د ټولگي فعاليت

زده کوونکي دې په دريو ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د الندې موضوعاتو په اړه بحث وک７ي 
او پايله دې خپلو ！ولگيوالوته بيان ک７ي.

٣ ـ د وچ３ الرې ١ ـ هوايي کر＊３    ٢ ـ سمندري کر＊３ 

                                  پوښتنې
١ ـ د وچ３ مواصالتي الرې کوم３ الرې دي؟

٢ ـ ډ４ره ارزانه او د امن مواصالتي الره کومه ده؟
٣ ـ کومه أبنا د عمان د سمندرگي او د فارس د خليج په من＃ ک３ پرته ده؟

٤ ـ د سويز کانال .......... سمندرگى له ........... سمندرگي سره ن＋لوي.

                                له ټولگي څخه بهر فعاليت
د مواصالتي الرو د اقتصادي اهميت په اړه  يو مطلب وليکئ او د جغرافي３ په راتلونکي ساعت ک３ ي３  په 

！ولگي ک３ ولولئ.

؟
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د آسيا سياسي جغرافيه
＇لور د４رشم لوست

 

د أسيا د سياسي جغرافي３ په اړه ＇ه پوه８５ئ؟

سياسي جغرافيه د جغرافي３ د علم يوه ＇انگه ده چ３ د ه５وادونو د ＇لور خوا او سرحدونو په اړه، د 
کورنيو او ن７يوالو اړيکو او اداري جوړ＊ت په اړه بحث کوي. 

لويه وچه ک３ ٤٦  خپلواک  په دې  ده.  نيول３  ي３  پراخه ساحه  لويه وچه ده چ３  ډ４ره  ن７ۍ  د  أسيا 
ايران ک３  او  افغانستان  لکه:  ه５وادونو،  په ＄ينو دغو  لري.  رژيمونه  ب５الب５ل  پراته دي چ３  ه５وادونه 
اسالمي جمهوري حکم چلوي. يو شم５ر نور  جمهوري رژيمونه لري. ＄ين３ ه５وادونه لکه جاپان 
شاهي رژيم لري. د قطر او متحده عربي امارات شيخ نيشني حکومت لري او فلسطين خود مختاره 

دولت لري. ＄ين３ د نظر خاوندان د أسيا لويه وچه د سياسي جغرافي３ له مخ３ په اوو برخو و４شي:
١ ـ من％نى ختي＃ چ３ د أسيا په سهيل لو４دي＃ ک３ پروت دى او اسالمي عربي ه５وادونه او ايران په 

ک３ پراته دي.
٢ ـ د أسيا جنوب چ３ د افغانستان اسالمي جمهوريت، پاکستان، هند، بنگله د４ش په ک３ پراته دي.

٣ ـ د أسيا سويل ختي＃: چ３ مهم ه５وادونه ي３ د اندونيزيا اسالمي ه５واد او ماليزيا دي.

شمالي کنگل سمندر

د روسيې آسيايي برخه

ب دايره
د شمالي قط

د استوا کر＊ه

شمالي کوريا

جنوبي کوريا

د بنگال خليج

د هند سمندر

د عمان سمندرگی

د فارس خليج

د کسپين سمندرگي
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٤ ـ لرې ختي＃ چ３ مهم ه５وادونه ي３ چين، جاپان او کوريا دي.
٥ ـ من％ن９ أسيا چ３ د تاجکستان نه تر ترکمنستان او قزاقستان پورې په ک３ شامل دي.

٦ ـ شمالي أسيا چ３ يوازې د روسي３ أسيايي برخه په ک３ پرته ده.
٧ ـ لو４دي％ه أسيا چ３ په کوچن９ أسيا هم يادي８ي او لوى ه５واد ي３ ترکيه ده. 

هغه ه５وادونه چ３ د سمندرونو په خواک３ پراته دي د ！ولو ه５وادونو خواته أزاده الره لري. د افغانستان، 
مغولستان، الووس، نيپال، بوتان او د من％ن９ أسيا ه５وادونه أزاد سمندر ته الر نه لري. چ３ له دې امله 
د نورو ه５وادونو سره په ارتباطي ستونزو اخته دي. د أسيا لويه وچه ډ４ر او با  ارز＊ته کاني مواد، مهم 
کرنيز محصوالت او ډ４ر وگ７ي او ＊ه د خر＇الو بازارونه لري. په همدې دليل د اروپا يي ه５وادونو 
د پاملرن３ وړ ده. د اروپا استعماري  ه５وادونه په اوله ک３ د سوداگريزو کمپنيو په نامه أسيا ته راغلل، 
وروسته ي３ ساحلي برخ３ تر خپل３ واکمن９ الندې راوستل３. په اتلسمه او نولسمه پي７ۍ ک３ اروپايان 
)پرتگاليان، هالن６يان، هسپانويان، انگريزان او فرانسويان( أسيا ته راغلل . پرتگاليانو د أسيا سويل ختي＃ 
برخ３ تر خپل استعمار الندې ونيول３. هالين６ اندونزيا، انگريزانو د ميانمار نه تر افغانستان پورې اشغال 
ک７ل. افغانستان د  انگريزانو په ضد  درې جگ７ې وک７ې او لوم７نى ه５واد و چ３ د ن７ۍ لوى استعماري 

قدرت ته ي３ مات３ ورک７ه او خپله خپلواکي ي３ السته راوړه. 
د شلم３ پي７ۍ په من＃ ک３ په أسيا ک３ يوازې شلو ه５وادونو خپلواکي درلوده. د خپلواک９ غو＊تن３ غور＄نگونه 

په ملتونو ک３ ورځ په ورځ ژوندي کيدل، تر＇و چ３ اکثرو ه５وادونو خپله خپلواکي تر السه ک７ه.

؟ د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په اوو ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د سياسي نقش３ پرمخ ک３ د أسيا د اوو 

برخو يوه، د نقش３ پرمخ و＊يي.

 پوښتنې
1 ـ سياسي جغرافيه د کومو موضوعاتو په اړه بحث کوي؟

٢ ـ کوم ه５وادونه اسالمي جمهوريت لري؟ نوم ي３ واخلئ.
٣ ـ کوم ه５وادونه أزاد سمندرته الر نه لري؟ نوم ي３ واخلئ.

٤ ـ ول３ د أسيا لويه وچه په اتلسمه او نولسمه ميالدي پي７ۍ ک３ د استعمار گرو تر پاملرن３ 
الندې راغل３ وه؟

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
هغه ه５وادونه چ３ د أسيا په لوي３ وچ３ ک３ أزاد سمندرته الره نه لري د هغو ه５وادونو سره چ３ أزاد سمندرته 

الر لري د اقتصاد له پلوه ان６ول ک７ئ او پايله ي３ په راتلونکي ساعت ک３ خپلو ！ولگيوالوته ولولئ 
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مساحت په کيلومتر پالزمېنهد هېواد نومشميره
مربع

د حکومت ډولنفوس

اسالمي جمهوري65200030000000كابلافغانستان1

د اوو اميرنشينو 836004214000ابوظب９د عربو متحده امارات2
فدراسيون

اسالمي جمهوري1904233222731000جاگارتا اندونيزيا3

مشروطه شاهي893265505000عماناردن4

＇و حزبي جمهوري44740026383000تاشكندازبكستان 5

 اسالمي جمهوري 164819570472846تهرانايران 6

شاهي694727000منامهبحرين7

شاهي 5765475000د سري بگاوان بندربرونئي 8

جمهوري 147570138835000ډاكهبنگله د４ش9

مشروطه شاهي47000790000تيمپوبوتان10

اسالمي فدرال جمهوري796095156770000اسالم آبادپاكستان 11

جمهوري 1431007063000دوشنبهتاجكستان12

مشروطه شاهي51311564632000بنكاكتايلند13

جمهوري 3600022815000تايپيتايوان14

جمهوري 4881004899000عشق آبادتركمنستان15

＇و حزبي جمهوري 148741032000ديلي ختي＃ تيمور 16

＇و حزبي جمهوري 77945272932000انقرهتركيه 17

يو حزبي سوسيالستي 95729001311381000پيكنگچين18
جمهوري

فدرالي جمهوري17075400142394000مسكوروسيه19

مشروطه شاهي377819127716000توكيوجاپان20

جمهوري 6561019879000كولمبوسريالنكا21

د أسيا د لوي３ وچ３ د ه５وادونو ل５ست



102

مساحت په کيلومتر پالزمېنهد هېواد نومشميره
مربع

د حکومت ډولنفوس

جمهوري 6414408000سنگاپورسنگاپور22

جمهوري 18518018542000دمشقسوريه23

جمهوري43831728513000بغدادعراق 24

مشروطه شاهي224000023687000رياضسعودي عربستان 25

مطلقه شاهي3095002516000مسقطعمان26

خود مختاره دولت62634141000قدسفلسطين 27

＇و حزبي جمهوري30000085563000مانيالفليپين28

＇و حزبي جمهوري92501004000نيكوزياقبرس29

＇و حزبي جمهوري1985005192000بيشككقرغزستان30

＇و حزبي جمهوري27170015242000استانهقزاقستان31

امارتي شيخ نشين11471838000دوحهقطر32

مشروطه شاهي18103513648000پنوم پنكمبوديا33

＇و حزبي جمهوري9964628138000سيولسويلي كوريا 34

＇و حزبي جمهوري12276222583000پيونگ يانگشمالي كوريا 35

مشروطه شاهي178183084000كويتكويت 36

＇و حزبي جمهوري2368005751000وين تيانالووس 37

＇و حزبي جمهوري104003834000بيروتلبنان38

جمهوري289300000مالهمالديو39

مشروط فدرال شاهي32975826640000كواال المپورماليزيا40

＇و حزبي جمهوري15665002580000اوالن باتورمغولستان41

＇و حزبي جمهوري67657747383000رنگونميانمار 42

مشروطه شاهي14718127678000كتمندونيپال 43

＇و حزبي جمهوري33104183458000هانوي ويتنام44

＇و حزبي جمهوري31655961119538000نوى ډهليهند 45

＇و حزبي جمهوري55500020676000صنعايمن46
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ـ أسيا د ن７ۍ ډ４ره لويه وچه ده چ３ ډ４ره برخه ي３ په ختي％ه نيمه کره او شمالي نيمه کره ک３ پرته ده.
ـ د أسيا لويه وچه لرغوني تمدنونه او دينونه لري.

ـ أسيا لوړ غرونه )هماليا، هندوکش او البرز( او پراخ３ د＊ت３ )د مغولستان د＊ته په مغلوستان ک３، 
لوت په ايران ک３، او ربع الخالى په عربستان ک３( لري.

ـ په أسيا ک３ زيات سيندونه بهي８ي چ３ عبارت دي له اوب، أمور، سند، هلمند، کارون، فرات او داس３ نورو ＇خه.
له:  قاره ک３ شته دي چ３ عبارت دي  په  أسيا  د  زيات جهيلونه   ،بنس پر  د جغرافيايي موقعيت  ـ 

بايکال، بالخاش، شيوا، اروميه، وان او ارال ＇خه.
ـ د أسيا مهم خليجونه د فارس خليج، بنگال، عقبه او مهم سمندرگى  ي３ د کسپين سمندرگى دى 

چ３ د أسيا د لوي３ وچ３ لوى داخلي سمندرگي جوړوي.
ـ دې موضوع ته په پاملرن３ چ３ د أسيا لويه وچه د استوا له کر＊３ نه تر شمالي قطب پورې پرته ده، ب５ال ب５ل 
اقليمونه لري، لکه: د قطبي ساح３ اقليم، يخچالي، د قطبي الندې اقليم، د من％ن９ أسيا د ستپ سيمه، 

غرن９ او لوړې ＇وک３، صحرايي، معتدله، مديترانه يي، استوايي سوانا او استوايي او باراني ＄نگلونه.
ـ د أسيا په لويه وچه ک３ د وگ７و م５شت ک５دل يو ډول نه ده په کرنيزو پراخو ＄مکو، د صنعتي فابريکو 
په ＇نگ، ＊ارونو او سوداگريزو بندرونو او ... ک３ د وگ７و تراکم زيات او په غرنيو او تودو لندو ＄نگلي 

سيمو ک３ وگ７ي ل８ دي.
ـ د أسيا خلک سپين، ژي７ او کمرنگه تور نژاد لري.

ـ دأسيا اقتصاد پخوا ډ４ر په کرنه او مالدارۍ باندې والړ و او په ابتدايي توگه و.
ـ د أسيا سويل لو４دي＃ ه５وادونه د ن７ۍ د نفتو او گازو ډ４رې لوي３ زيرم３ لري.

ـ د أسيا ډ４ر مهم صنعتي ه５وادونه دادي: جاپان، سويلي کوريا، چين او تايوان.
ـ د أسيا مواصالتي الرې په دريو برخو، د وچ３ الرې، هوايي کر＊３ او د سمندري اوبيزو الرو باندې 

ويشل شوې دي.
ـ د باب المندب، هرمز او مالکا أبناگان３ له اقتصادي او نظامي پلوه ډ４ر اهميت لري او د أسيا په وچه ک３ پرت３ دي.

ـ د سويز کانال سور سمندرگى او د مديتران３ سمندرگى سره ن＋لوي. 
ـ د افغانستان او ايران ه５وادونه اسالمي جمهوري حکومت لري.
ـ د قطر او متحده اماراتو ه５وادونه د شيخ نشيني حکومت لري.

ـ د أسيا لويه وچه د سياسي جغرافي３ له مخ３ په اوو سيمو و４شل ک８５ي چ３ عبارت دي له: من％ن９ 
ختي＃، سويلي أسيا، سو４ل ختي＃، لرې ختي＃، من％ن９ أسيا، شمالي أسيا او لو４دي％ه أسيا.

ـ د أسيا لويه وچه زيات او ارز＊تناکه کاني منابعو او د خر＇الو د ډاډمنو بازارونو، د لرلو له امله تل د 
استعماري ه５وادونو د پاملرن３ وړ گر＄５دلي دي.

د څپرکي لن６يز
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 جغرافيايي اصطالحات
اعتدالين: د کال هغه وختونه چ３ د لمر وړانگ３ د استوا پر کر＊３ باندې عمودي لگي８ي او دواړه 
قطبونه په يوه اندازه له لمر ＇خه گ＂ه اخلي او د استوا د کر＊３ په اوږدو په شمالي او سو４لي نيمو کرو 
ک３ په هره سيمه ک３ د ور＄３ اوږدوال９ ١٢ ساعته دی. د اعتدالين وخت د پسرلي لوم７ۍ ن５＂ه )د 

حمل لوم７ۍ( او د مني لوم７ۍ )د ميزان لوم７ۍ( ده.
اقليم: د ＄مک３ د هوا من％ن９ اندازه ده چ３ په يوې ！اکل３ سيم３ ک３ په يوې اوږدې مودې ک３ ！اکل 

ک８５ي.
استوايي قطر: د ＄مک３ د ُکرې ډ４ر لوى قطر ته وايي چ３ ＄مکه په مساوي دوو شمالي او سويلي 

نيمو کرو و４شي.
تندرا: روسي کلمه ده چ３ د روسي３ په شمال ک３ هغوسيمو ته ويل ک８５ي چ３ ون３ نه لري چ３ ژمى 
ي３ سوړ او اوږد او د کال په ډ４رو ور＄و ک３ کنگل وي. د هغه ＄اى دوبى ډ４ر لن６ او د تودوخ３ درجه 
له مثبت لسو درجو نه کمه وي اوپه همدې لن６ې مودې ک３ د ＄مک３ د مخ کنگلونه ويل３ ک８５ي او 

بو！ي لکه: خزې او گلسنگ وده کوي. 
تمدن: په ＊ار ک３ ژوند کول، ＊اري  رسم او رواج  سره بلدتيا او د ＄ان لپاره د پرمختگ د ＊ه ژوند 

د اسبابونو تيارولو ته تمدن  وايي.
توريست: د تاريخ له مخ３ فرانسوي اشراف زاده گانو ته چ３ د تحصيل او په ژوند ک３ د تجربو د 
السته راوړلو لپاره به سفر ته تلل توريست )سيالني( ي３ ورته وايه. دا اصطالح له نولسم３ پي７ۍ نه 
معمول شوه، وروسته ي３ دا اصطالح په فرانس３ ک３ هغو خلکو ته کاروله چ３ د وزگارتيا د وخت 

تيرولو لپاره به ي３ فرانس３ ته سفر کاوه. داس３ سفرونو ته ن７ۍ گر＄５دل يا توريزم وويل شو.
چاپ５رشوې  واسطه  په  وچ３  د  باندې  حالت  طبيعي  په  دي چ３  اوبه  والړې  پراخ３  ډ４رې  جهيل: 

وي.

جنوبي نيمه کره: له استوا کر＊３ نه تر جنوبي قطبه پورې جنوبي نيمه کره ده.

حضيض: کله چ３ ＄مکه خپل انتقالي حرکت ک３ چ３ د لمر په چاپ５ره گر＄ي هغه وخت چ３ د 

＄مک３ او لمر وا！ن ډ４ر نژدې شي د حضيض په نامه يادي８ي.
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خليج: په وچه ک３ د پراخو او ژورو اوبو مخک３ تگ دى چ３ دريو خواووته ي３ وچه او يوې خواته 

ي３ اوبه چاپيره شوې وي. 

يوه موده پک３  بو！ي پک３ شنه ک８５ي چ３ ＇اروي کوالى شي   څ７ځاى: هغه ＄مکه ده چ３ ډ４ر 

و＇ري.

څوکه: د غره ډ４رې لوړې برخ３ ته وايي.

1  درجه، په دې اصطالح يادوي.
266 د ارکتيک دايره: د شمالي عرض البلد  

1 درجو ته انتارکتيک ويل ک８５ي.
266 د انتارکتيک دايره: د جنوبي عرض البلد 

د استوا دايره: د عرض البلد لويه دايره ده چ３ د ＄مک３ کره په دوو شمالي او سويلي نيمو کرو 

و４شي.

1 درج３ چ３ د لمر وړانگ３ د جدې په لوم７ۍ ن５＂ه ورباندې 
223 د جدي دايره: د جنوبي کرې 

عمودې لگي８ي.

1 درج３  چ３ د لمر وړانگ３ د سر طان پر لوم７ۍ ورځ 
223 د سرطان دايره: د شمالي عرض البلد 

ورباندې عمودې لگي８ي.

د عرض البلد دايره: هغه دايرې چ３ د استوا د کر＊３ سره موازي دي او د ختي＃ لو４دي＃ لورى 

لري او د طول البلد پر دايرو عمودوي.

د قطب ستورى: غ او ＄ل５دونکی ستورى دى او د ＄مکي شمالي قطب د هغه په لور پروت دى.

د اوړي شمسي انقالب: دا انقالب هغه وخت رامن＃ ته ک８５ي چ３ د لمر وړانگ３ د سرطان پر 

1  درجو( باندې د سرطان د مياشت３ په لوم７ۍ ن５＂３ باندې  رامن＃ ته ک８５ي. چ３ 
223 کر＊３ )شمالي  

په شمالي نيمه کره ک３ دوبى پيلي８ي.
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1  درجو ( باندې د لمر د 
223 د ژمي شمسي انقالب: د ا انقالب د جدي پر کر＊３ )جنوبي 

وړانگو عمود４دل د جدي د مياشت３ په لوم７ۍ ور＄３ باندې ک８５ي. چ３ په شمالي نيمه کره ک３ ژمى 

پيلي８ي.

د کرنې ابتدايي طريقه: هغه کرکيله ده چ３ د الس او حيوان３ يوې باندې سرته رسي８ي.

د کرنې ماشيني طريقه: هغه کرکيله ده چ３ د کرنيزو ماشين أالتو په واسطه ک８５ي.

د جنوبي قطب نقطه: د ＄مک３ د ُکرې وروست９ جنوبي نقطه ده چ３ د ＄مک３ د محور په 

جنوبي وروست９ برخه ک３ پرته ده.

د ځمکې محور: فرضي کر＊ﾢ ده چ３ د ＄مک３ کره د هغه په چاپ５ره گر＄ي.

1 درجو زاويه ده چ３ د ＄مک３ د کرې د محور د فرضي کر＊３ 
223 د ځمكې د محور ميالن: د

او مستوی مدار باندي د عمودی کر＊３ ترمن＃ تشکيل８ي.

ستپ: د  و＊و سيمه چ３ د کرن３ او ＇ارويو ＇７ ＄اى ته برابره  وي. هغه سيم３ چ３ نيمه وچ اقليم 

لري چ３ وا＊ه او ن３ په خپاره ډول پک３ ليدل ک８５ي.

سمندرگى: د پراخو اوبو يوې برخ３ ته وايي چ３ تر سمندر وړه  وي. ＄ين３ وخت د سمندر سره 

ن＋ت３ وي او کله د وچ３ په واسطه چاپ５ره شوې وي.

سوانا: اقليمي سيمه ده چ３ بو！ي، نيزارونه او ！ي＂３ ون３ لري. 

شاليزار: هغه ＄مک３ چ３ شول３ پک３ کرل ک８５ي.

شمالي قطب: د ＄مک３ د کرې شمالي وروستن９ برخ３ ته وايي.

شمالي نيمه کره: له استوا کر＊３ نه تر شمالي قطبه پورې شمالي نيمه کره ورته وايي.

صنعت: هغه کار او فعاليت دى چ３ د هغ３ په واسطه خام توکي په پخو توکو بدلي８ي. د مثال په توگه: 

له اوسپنو ＇خه مو！ر او له پنب３ ＇خه ！وکر او کالي جوړي８ي.
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صحرايي اقليم: هغه اقليم دى چ３ ＄انگ７تياوې ي３ د اور＊ت ل８والی، د شپ３ او ور＄３ د تودوخ３ 

د درج３ زيات توپير، سخت بادونه او د بو！و او نباتاتو ل８ والی دی.

طبيعي جغرافيه: د جغرافي３ يوه ＇انگه ده چ３ د غرونو، سيندونو، د هوا د تودوخ３، نباتاتو او 

سمندرونو په اړه بحث کوي.

طبيعي ځنگل:  د ＄مک３ يوه سيمه ده چ３ په خپله پرې ون３ او بو！３ شنه ه شوي وي.

طول البلد: هغه نيم دايروي کر＊３ چ３ د شمالي قطب او سويلي  قطب په من＃ ک３ غ％５دل３ وي 

او پر عرض البلد باندې عمودې  وي.

قطبي قطر: چ３ په اصل ک３ د ＄مک３ محور دى او په استوايي قطر عمود وي. يوه ＇ن６ه ي３ شمالي 

قطب او بله ＇ن６ه ي３ جنوبي قطب جوړوي.

قيمتي ډبرې: الجوردو، ياقوتو، فيروزه او نورو ته قيمتي او با ارز＊ته ډبرې وايي.

گرينويچ: لندن ته نژدې يو پارک دى چ３ د گرينويچ رصدخانه پک３ جوړه شوې ده. او د صفر درج３ 

طول البلد د هغه له من＃ ＇خه تيري８ي.

ماشيني صنايع:  هغه کار او فعاليت دى چ３ د توکو جوړول د ماشين په واسطه ک８５ي.

مجسمه ُکره: د ＄مک３ د کرې کوچن９ مدل په يو ！اکلى مقياس باندې دى.

بر４＋نا  د  کالي،  مو！ر،  لکه:  ک８５ي،  راوړل  ته  ه５واد  ＇خه  بهر  له  چ３  مالونه  سوداگريز  واردات: 

وسيل３، خوراکي توکي او داس３ نور.

هکټار: د مساحت د اندازه کولو واحد دى او د هرو لسو زرو مترو مربعو معادل يا پن％ه جريبه ＄مکه ده

هوا )جو(: د ＄مک３ د مخ چارچاپ５ره هوا ته جو وايي.


