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 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 ！ولـــو 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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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 ب＋ونکي خدای> شکر په ځای کوو، چ３ موږ ته ي３ ژوند راب＋لی، 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 ＊کاره ده ١٣٩٧ هجري لمريز کال د پوهن３ د کال په نامه ونومول شو، له دې امله 
به د گران ه５واد ＊وونيز نظام، د ژورو بدلونونو شاهد وي. ＊وونکی، زده کوونکی، کتاب، ＊وونځی، 
اداره او د والدينو شوراگان３ د ه５واد د پوهنيز نظام شپ８گوني بنسټيز عناصر بلل کي８ي، چ３ د ه５واد د 
＊وون３ 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 ＊وونيز نظام ک３ د ودې او پراختيا په لور بنسټيزو بدلونونو ته ژمن دی.
له همدې امله د ＊وونيز نصاب اصالح او پراختيا، د پوهن３ وزارت له مهمو لوم７يتوبونو څخه دي. 
همدارن／ه په ＊وونځيو، مدرسو او ټولو دولتي او خصوصي ＊وونيزو 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 ＊وون３ او روزن３ اساسي اهدافو ته رس５دلی نشو.
پورتنيو موخو ته د رس５دو او د اغ５زناک ＊وونيز نظام د رامنځته کولو لپاره، د راتلونکي نسل د روزونکو په 
توگه، د ه５واد له ټولو زړه سواندو ＊وونکو، 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 کو＊ښ 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،  غو＊تنه  ده،  پانگه  ارز＊تناکه  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  ＊ه  څخه  تدريس  له  سره،  درناوي  په  ته  ＊وونکو  او  تو－ه، 
په پای ک３ د ＊وون３ او روزن３ له ټولو پوهانو او د ＊وونيز 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 ＊وونيز 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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        اروپا
په دې ＇پرکي ک３ الندې موضوع／ان３ لولو:

د اروپا لويه وچه و پ５ژنئ
جغرافيايي موقعيت او ＇لور خواوې

طبيعي جغرافيه
الف- غرونه
ب- سيندونه
ج- جهيلونه

د- سمندرگي  ) بحيرې(
هـ- خليجونه

و - اقليم
سياسي جغرافيه
بشري جغرافيه

اقتصادي جغرافيه
مواصالتي جغرافيه

لوم７ى ＇پرکى

شمالي امريکا

جنوبي امريکا
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گرانو زده کوونکو! په دې ＇پرکي ک３ به الند４نيو علمي موخو ته ورس８５ئ:
_ د اروپا د لوي３ وچ３ جغرافيايي موقعيت

_ د اروپا د لوي３ وچ３ مهم غرونه
_ د اروپا د لوي３ وچ３ مهم سيندونه

_ د اروپا د لوي３ وچ３ مهم سمندرگي او جهيلونه
_ د اروپا د لوي３ وچ３ خليجونه

_ د اروپا د لوي３ وچ３ اقليم
_ د اروپا د لوي３ وچ３ سياسي جغرافيه )سرحدونه او ه５وادونه(

_ د اروپا د لوي３ وچ３ بشري جغرافيه )نفوس، نژاد، ژب３ او دين(
_ د اروپا د لوي３ وچ３ اقتصادي جغرافيه ) کرنه، صنعت، سوداگري او اړيک３(

_ د اروپا  مواصالتي جغرافيه )＄مکنى، سمندري او هوايي ترانسپورت(

گران زده کوونکي، کوالی شي الندې مهارتونه سرته ورسوي:

_ د اروپا د لوي３ وچ３ نقش３ رسمول او د سياسي پولو پ５ژندل.
_ د اروپا د نقش３ پر مخ د سيندونو او غرونو تشخيصول.

_ د اروپا د لوي３ وچ３ د سياسي واحدونو پ５ژندل
_ د اروپا د لوي３ وچ３ د نقش３ پر مخ د مهمو کرنيزو توليداتو پ５ژندل.

_ د اروپا د لوي３ وچ３ د نقش３ پر مخ د مشهورو کانونو پ５ژندل.
_ د اروپا د لوي３ وچ３ د نقش３ پر مخ د مشهورو بندرونو پ５ژندل.

د ＇پرکي موخ３
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لوم７ى لوست

د اروپا لويه وچه وپ５ژنئ

 

پورتني شکل ته وگورئ، کومو سمندرونو او سمندرگيو اروپا را چاپ５ره ک７ې ده؟

 جغرافيايي موقعيت او ＇لور خواوې
اروپا د ن７ۍ د کوچنيو لويو وچو له ډل３ ＇خه ده چ３ په معتدله سيمه ک３ پرته ده. د دې لوي３ وچ３ 
شمال خواته شمالي منجمد بحر، جنوب خواته ي３ د مديتران３ سمندرگى، ختي＃ ته ي３ د أسيا پراخه 
لويه وچه چ３ د اورال غرونو، د اورال سيند، د  کسپين سمندرگی، قفقاز غرونو او تور سمندرگي په 
وسيله له اروپا ＇خه ب５له شوې او لو４دي＃ ته ي３ د اطلس اقيانوس )اتالنتيک سمندر( دى.)د 5 مخ 

نقشه ک３ و－ورئ.  
_ أيا د اروپا لويه وچه )براعظم( ب５له وچه ده؟

اروپا د أسيا له لوي３ او پراخ３ وچ３ سره ن＋ت３ ده او له همدې امله يو شم５ر جغرافيه پوهان، أسيا او 
اروپا يوه لويه وچه گ２ي او د يوريشيا په نامه ي３ يادوي.

د اروپا د لوي３ وچ３ پراخوالى ١٠ ميليون کيلومتر مربع او په ٢017 م کال ک３ ي３ د وگ７و شم５ر ٧٣٢ 
ميليونو تنو ＇خه زيات وو. ＄ين３ مشهور صنعتي ه５وادونه په دې لويه وچه ک３ پراته دي. د اروپا په قاره 

ک３ ＇و ！اپو وزم３ شته دي، أيا  کولى شئ هغه په نقشه ک３ پيدا ک７ئ او نومونه ي３ واخلئ؟

د شمالي قطب دايره

د سرطان کر＊ه

د استوا  کر＊ه

د جدي کر＊ه

د سو４لي قطب دايره
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أرام )الکـــــــــــــــــــــاهل( ســــــــــــــــــــمندر

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــمالي کـــــــــــــــــــــــــــــنگل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمندر

د اروپا جغرافيايي موقعيت

افريقا

جنوبی امريکا

شمالی امريکا دمديترانی سمندر－ی
أسيا
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وزمه  ！اپو  اروپا  د  ک３  نقشه  په  مخامخ  په 
کتالى شئ.

زياتو  سواحلو،  ماتو  د  وچه  لويه  اروپا  د 
امله  له  سمندرگيو او خليجونو د شته والي 
چ３ په وچه ک３ ننوتي دي، زيات شم５ر ！اپو 
وزم３ رامن％ته ک７ې دي چ３ موږ ي３ دلته د 

＄ينو لويو ！اپو وزمو نومونه اخلو:
- د اسکانديناويا ！اپو وزمه چ３ په هغ３ ک３ د 

ناروې او سوي６ن ه５وادونه پراته دي.
د  ک３  هغ３  په  چ３   وزمه  ！اپو  بالکان  د   -
هرزگوني،  او  بوسني３  بلغاري３،  الباني３، 
ه５وادونه  مونتنگرو  او  کرواسي  صربستان، 

موقعيت لري.
- د ايبري ！اپو وزمه چ３ په هغ３ ک３ د اسپاني３ او پرتگال ه５وادونه پراته دي.

د اپنين ！اپو وزمه چ３ په هغ３ ک３ د اي＂اليا ه５واد موقعيت لري.

                                 
                                 د ！ولگي فعاليت

＊وونکى دې زده کوونکي په ډلو وو４شي، هره ډله دې د لوست د مهمو مطلبونو په هکله بحث او خبرې وک７ي 
او د بحث پايله دې د ډل３ استازى ！ولگيوالو ته ووايي. همدارنگه د پورتن９ نقش３ له مخ３، د ！اپو وزمو نومونه په 

خپلو کتابچو ک３ وليکئ.

                                  پو＊تن３
متن ولولئ او الند４نيو پو＊تنو ته ＄واب وواياست:

١_ د يوريشيا له اصطالح ＇خه موخه ＇ه ده؟
٢_ د اروپا لويه وچه په کومه اقليمي سيمه ک３ موقعيت لري؟

٣_ کوم غرونه  د أسيا او اروپا د لويو وچو ترمن＃ ب５لوونک３ طبيعي پوله پ５ژندل شوې ده؟
                        

                            کورن９ دنده
د اروپا ب３ ليکن３ )سپينه( نقشه رسمه ک７ئ په هغ３ ک３ جغرافيايي موقعيت، ＇لور خواوې او ！اپو وزم３ په گوته 

ک７ئ او د جغرافي３ په راتلونکي درسي ساعت ک３ ي３ ！ولگي ته وواياست.

؟

وزمه
 ！اپو

ناويا
کاندي

د س

د جيrtتليند 
！اپووزمه

د مانش سمندرگى

د ايبري ！اپووزمه

د مديتران３ سمندرگ３
د بالکان ！اپووزمه

د اپنين ！اپووزمه

د اروپا د ！اپو وزمو نقشه
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پوه８５ئ؟  ＇ه  هکله  په  جغرافي３  طبيعي  د  اروپا  د 
دويم لوست

د اروپا طبيع３ نقشي ته وگورئ او و وايئ چ３ غرونه د اروپا په کومه برخه ک３ موقعيت لري؟

الف  - د اروپا د لوي３ وچ３ غرونه 

د اروپا لويه وچه، که ＇ه هم زياته پراخه نه ده، خو بيا هم د جغرافيايي ب５الب５لو جوړ＊تونو او د 
سواحلو د ننوتو له امله د ن７ۍ له ！ولو قارو ＇خه زياته اوبوته الره لري.

د اروپا په لويه وچه ک３ بيابانونه، ب３ اوبو او ب３ و＊و د＊ت３ نشته، خو د هغ３ پر＄اى زياتره ه５وادونه 
په لوم７ۍ  پ５ژندن３(  ل７يو پو＊لي دي چ３ ＄ين３ ي３ د جيولوجي )＄مک３  او کوچنيو  لويو  د غرونو 

دورې پورې اړه لري.
د اروپا د لوي３ وچ３ غرونه، لوړې، ژورې په ＇و برخو و４شل شوې دي؟

 د اروپا د لوي３ وچ３ په شمالي برخو ک３ غرونه د ＄مک３ پ５ژندن３ د علم له نظره پخواني او لوړ 
نه دي او گنب％ي ډوله ＇وک３ لري. په دې سيمو ک３ پراخه چمنونه او ډ４ر جهيلونه ليدل ک８５ي. د اروپا 
دې سيم３ ته چ３ په ډ４ره اوږده دوره ک３ سول５دلي، لوړوالى ي３ له من％ه تللى او پر＄اى ي３ ل８ې لوړې 
او ژورې من＃ ته راغلي دي د ＄مک３ پ５ژندن３ له نظره ورته پخوان９اروپا ويل ک８５ي ، لکه د فرانس３ د 
ماسيف سنترال Massif Central د غرونو ل７ۍ چ３ د زړو غرونو په نوم شهرت لري. د اروپا په 
جنوبي سيمو ک３ د گون％３ لرونکو لوړو غرونو ل７ۍ ليدل ک８５ي، په دې سيمو ک３ په واورو او کنگلونو 
پ＂３ او ت５رې ＇وک３ شته دي. د غرونو لمن３ ي３ زياتره سخت ＄وړى لري. د الپ او پيرني غرونه په دې 
سيمه ک３ پراته دي. د دې غرونو په من＃ ک３ ډ４ر＄７وبی او له اوبو ＇خه ډک سيندونه شته دي، د دې 

٥٠٠٠
٢٥٠٠
١٥٠٠
١٠٠٠
٥٠٠
٢٠٠
١٠٠

ژوروالى
ژوروالى

١٠٠
٢٠٠

٣٠٠٠
٤٠٠٠

محاسبه په متر

شمالي کنگل سمندر

د اورال غرونه

د کسپين سمندرگى

د والگا سيند

د دون سيند د اورال سيند

د ازروف سمندرگى

تور سمندرگى

ترکيه

د مديتران３ سمندرگ３

د اژى سمندرگى

د دانيوب سيند

د کارپات غرونه
د دينوب سيند

د مانش سمندرگى
د تايمر سيند

د شمال سمندرگى

ندر
ـــم

ـــــ
ســـ

س 
 اطل

د

د لوار سيند

د پيرني غرونه

د جبل الطارق  ابناء

الپ غرونه

د راين سيند
الب سيند

د دجل３ سيند

د فرات سيند

بين النهرين

گى
ندر

سم
ک 

التي
زمهد ب

پو و
ي ！ا

نياو
کاند

د س

دمرمری سمندر－ی

د قفقاز غرونه

تور سمندرگى
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سيندونو له پاسه د بر４＋نا لوى بندونه او دستگاوې جوړې شوې دي چ３ له انرژۍ ＇خه ي３ په صنعت 
او له اوبو ＇خه ي３ په کرنه ک３ گ＂ه اخيستل ک８５ي.

د اروپا جنوبي سيمو ته چ３ په هغ３ ک３ گون％３ لرونکي لوړ غرونه شته او اورغور＄ون３ او زلزل３ 
هم په ک３ رامن＃ ته ک８５ی، ＄وانه اروپا ويل ک８５ي.

                             د ！ولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د لوست مهمو موضوعاتو په هکله بحث او خبرې 

وک７ي او د ډل３ استازي دې، هغه په ！ولگي ک３ 
！ولگيوالو ته  وړاندې ک７ي.
                       پو＊تن３

١- د الپ او د پيرني د غرونو ل７ۍ د اروپا د 
لوي３ وچ３ په کومه برخه ک３ پرت３ دي؟

٢-  د اوبو د بر４＋نا لوي３ دستگاوې او بندونه 
د اروپا د کومو غرونو په ل７يو ک３ جوړې شوې 

دي؟
٣-  اروپا ول３ بيابانونه او د＊ت３ نه لري؟

                                 کورن９ دنده
د اروپا سپينه )بى ليکن３( نقشه کاپي  او په هغ３ ک３ د دوو غرونو ل７ۍ، يو سمندر او د يوې أبنا نوم چ３ د 

پو＊تن３ په ن＋３ سره په گوته شوي، وليکئ.

؟

＄وان３ لوړې ژورې د الپ له ت５رو ＇وکو سره د اروپا زړې او سول５دل３ لوړې ژورې

شمالي کنگل سمندر

اروپايي ترکيه

اروپايي روسيه

د قفقاز غرونه

د کسپين بحيره
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سيندونه   - ب 
دريم لوست

د اروپا له سيندونو ＇خه ＇ه گ＂ه اخيستل ک８５ي؟

د اروپا لويه وچه په شمالي معتدله سيمه ک３ پرته ده او ډ４ر اور＊ت لري، نو ＄که په دې لويه وچه ک３ ډ４ر 
سيندونه بهي８ي. د ختي％３ اروپا زياتره سيندونه د روسي３ په لو４دي＃ ک３ د والداي له لوړې سطح３ ＇خه 

سرچينه اخلي. هغه سيندونه چ３ په من％ن９ 
اروپا ک３ بهي８ي، د الپ د غرونو له ل７يو ＇خه 
سرچينه اخلي. د اروپا د دې برخ３ سيندونه د 
＄مک３ د ساح３ د ل８والي له امله مخک３ تر 
دې چ３ دا سيندونه له يو بل سره يو＄اى شي، 
سمندرگيو ته تو４ي８ي. يوازې د ختي％３ اروپا 
سيندونه د ＄مک３  د پراخوالي په سبب اوږده 
دي. ＄ين３ سيندونه په جنوب ک３ د مديتران３ 
د  اي＂الي３  د  لکه  تو４ي８ي،  ک３  سمندرگي  په 

ه５واد د تيبر او پو po سيندونه.

د اروپا د سيندونو نقشه

د الپ غرونه

د الپ سمندرگى

اورال غرونه

د کسپين بحيره

د دجل３ سيند
د فرات سيندبين النهرين

د والگا سيند
دون سيند

د ازوف سمندرگى

د انيوب سيندتور سمندرگى

د الپ غرونه

د پيرنه غرونه

د بسکي خليج
د لور سيند

د سن سيند

د موري خليجد فورک خليجد شمال سمندرگى

ندر
سم

س 
 اطل

د

د کالوي خليج
د تايمز سيند د راين سيند

د الپ سيند

د کارپات غرونه

د ريگا خليج
خليجد فنالند خليج

وتيني 
د ب

زمه
！اپو

اويا 
ندين

د سکا

شمالي کنگل سمندر
د چسکايا خليج

د سرت خليج

د قايس خليج

جبل الطارق

يج
خل

ديز 
د کا

د مديتران３ سمندرگى

نيپر سيند
د 

يند
ل س

ورا
د ا

ويستوال سيند

د گارون سيند د پو سيند

د اپنين غرونه

أسيا

افريقا
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＄ين３ نور سيندونه په لو４دي＃ ک３ د اطلس په سمندر ک３ توي８５ي، لکه په فرانس３ ک３ د گارون سيند او په 
انگلستان ک３ د ！ايمز سيند او يا په ختي％ه اروپا ک３ په تور سمندرگي ک３ توي８５ي، لکه د دانيوب سيند. 

أيا کوالی شئ د دانيوب، والگا، راين، الب اودن د سيندونو بهير په نقشه ک３ و＊يئ؟
هغه سيندونه چ３ د اروپا په شمال ک３ بهي８ي، ＇ه نا＇ه ！ول کال منظم او له اوبو ＇خه ډک وي، خو هغه 
سيندونه چ３ د اروپا په جنوب ک３ بهي８ي، په تودو موسمونو ک３ ي３ اوبه کمي８ي. د اروپا له سيندونو ＇خه 
زياتره د خ７وبولو او ب７５يو چلولو لپاره گ＂ه اخيستل ک８５ي، خو له بده مرغه د دې سيندونو په غاړو د کارخانو 

او صنعتي فعاليتونو شته والى د هغو اوبو د کک７تيا سبب ک８５ي.
هغه مهم سيندونه چ３ په نوموړو دريو حوزو ک３ توي８５ي، دا الندې دي:

١ _ د دانيوب سيند
دا سيند د اروپا له مشهورو سيندونو ＇خه دى چ３ له ＇و ه５وادونو ＇خه ت５ر８４ي او په ب５الب５لو 
نومونو سره، لکه: دوناهو، دونا، دوناچ، دوناى او دوناريا يادي８ي. دا سيند ٢٨٦٠ کيلومتره اوږد دی، 
په ألمان ک３ د تور ＄نگل له غرونو ＇خه سرچينه اخلي او په تور سمندرگي ک３ توي８５ي، د دانيوب 
سيند د والگا له سيند ＇خه وروسته د اروپا مهم سيند دی او د التين３ اروپا شمالي پوله جوړوي. دا 
او  بلغاري３، روماني３  برخه(، هنگري،  يوه  يوگوسالويا  )د پخوان９  اتريش، صربستان  المان،  د  سيند 

سلواک له سرحدي پول３ ＇خه ت５ر８４ي.
٢- د ！ايمز سيند

د ！ايمز يا ！يمز Thames سيند چ３ د انگلستان په جنوب لو４دي％و سيمو ک３ به８５ي، د دې 
په خليج ک３   ！ايمز  او د شمال سمندرگي د  ت５ر８４ي  له من％ن９ برخ３ ＇خه  لندن  ه５واد د پالزم５ن３ 
توي８５ي. د دې سيند اوږدوالى ٣44 کيلومتره دى. ＇رنگه چ３ دا سيند په اوارو سيمو ک３ به８５ي، نو 

د ب７５ۍ چلولو وړتيا هم لري.
په لندن ک３ د ！ايمز سيند



9

       ٣_ د راين سيند
دا سيند د سويس ه５واد له غرونو ＇خه سرچينه اخلي او د فرانس３ او المان له سرحد ＇خه تر ت５ر４دو 
وروسته له المان ＇خه هالن６ ه５واد ته ننو＄ي او د شمال په سمندرگي ک３ توي８５ي. د اروپا دغه نور الندې 

لوى او کوچني سيندونه هم په نوموړو درې گونو حوزو ک３ توي８５ي.         

مصب )خوله(اوږدوالى په کيلو متر د سيند نومگ２ه

د كسپين سمندرگى3490ولگا1

د كسپين سمندرگى2396اورال2

تورسمندر2000دنيپر3

د آزوف سمندرگى1960دن4

د بالتيك سمندرگى1070ويستوال5

د بارنتس سمندرگى1841پچورا6

 د اطلس سمندر1000لوار7

لوم７ۍ گ２ه جدول: د اروپا د نورو سيندونو نومونه:

په اروپا ک３ د راين د سيند يوه برخه
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                            د ！ولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي او هره ډله دې د يوه سيند د گ＂３ او اقتصادي ارز＊ت په 

هکله بحث او خبرې وک７ي او د بحث پايله دې ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي.

                            پو＊تن３
د سمو جملو په مخ ک３ د )س( تورى او د غلطو جملو په مخ ک３ د )ن( تورى وليکئ.

١- هغه سيندونه چ３ په شمالي اروپا  ک３ به８５ي، د کال په تاوده موسم ک３ ي３ اوبه کم８５ي )      (.
٢- د دانيوب سيند د اروپا ډ４ر اوږد سيند دى )           (.

٣- د اروپا د صنعتي ه５وادونو د زياترو سيندونو اوبه کک７ې دي )          (.
٤- ولگا د اروپا ډ４ر اوږد سيند دى )         (.

٥- هغه سيندونه چ３ د اروپا په جنوب ک３ به８５ي، د کال په تودو موسمونو ک３ ي３ اوبه کم８５ي )      (.

                            کورن９ دنده
د اروپا ب３ له ليکن３ )سپينه( نقشه کاپي يا رسم ک７ئ او په هغ３ ک３ د اروپا مهم سيندونه په ن＋ه او د 

جغرافي３ په راتلونکي درسي ساعت ک３ ي３ د ！ولگي مخ３ ته و＊يئ.

 

؟

د .......... سمندر

الر＊ود

د اروپا ب３ ليکن３ )سپينه نقشه( د زده کوونکو ＄وابونو لپاره

د غرونو ل７ۍ
سيند

！اپو

ندر
سم

 ...
....

د 

د .... غرونو ل７ۍ

ابناء

يند
. س

...
د 

７ۍ
نو ل

غرو
. د 

....
د 

د .... سيند

د ... سيند

د .... سيند 
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د اروپا د جهيلونو په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
＇لورم لوست

د اروپا د جهيلونو نقشه
د ＄مک３ د وچ３ لوي３ ژورې چ３  له اوبو ＇خه ډک３ شوې وي، په کوم نوم ياد８４ي؟

له جهيلونو ＇خه ＇ه اقتصادي گ＂ه اخيستل ک５داى شي؟

ج- جهيلونه
د ＄مک３ طبيعي لوي３ ژورې چ３ له اوبو ＇خه ډک３ شوې وي او ＇لورو خواوو ته ي３ وچه وي، 

د جهيل، کول او والړو اوبو په نوم ياد８４ي.
د ＄ينو جهيلونو اوبه مالگين３ او د يو شم５ر نورو اوبه خوږې او ر３１ وي. د معتدلو او باراني سيمو 

معموًال  ده،  شامله  ک３  هغ３  په  هم  اروپا  چ３  اوبه  جهيلونو  د 
خوږې وي.

د اروپا د لوي３ وچ３ په زياترو سيمو ک３ ＄ين３ جهيلونه شته 
دي چ３ د پراخوالي، ژورتيا او له سمندر ＇خه د لوړتيا له امله 
سره توپير لري. د دې جهيلونو زيات شم５ر د اروپا په شمال ک３ د 

اسکانديناويا په ！اپو وزم３ او د روسي３ په لو４دي＃ ک３ پراته دي.
 برخه خاوره جهيلونو نيول３ ده چ３ 

1
1

٠
د ب５لگ３ په توگه: د فنلن６ 

ک３ موقعيت لري او له همدې امله زياتره ي３ د ه５واد په جنوب 

د کانتانت جهيل

د انکا جهيل

د بالتون جهيل

د سايما جهيل
د پاى جان جهيل

د الدوگا جهيل
د دانکا جهيل٫

د بالتون جهيل

د کانستانت جهيل

د شمال سمندرگى

د بيسکي خليج

د جينوا جهيل

تور سمندرگى
مرمري سمندرگى

د باسفورس ابناء
د دردانيل ابناء

د مديتران３ سمندرگى

د کسپين سمندرگى

ندر
 سم

ک(
النتي

س )ات
 اطل

د

گى
در

سمن
ک 

التي
د ب

د اروپا غرنى کوچنى جهيل
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فنلن６ د زرو جهيلونو د ه５واد په نوم ياد شوی دی.
د دې لوي３ وچ３ ＇ه نا＇ه ！ول جهيلونه 
خوږې اوبه لري او د سيندونو سرچينه 

جوړوي. 
زياتره لوى او ژور جهيلونه د ډول، ډول 
سمندري ژوو او نباتاتو  د ودې لپاره ＊ه 
شرايط برابروي او شاوخوا اوس５دونکي 
او  ب７５يو  نيولو، کوچنﾧو  په  کبانو  د  ي３ 
بوخت  جوړون３  په  جالونو  د  کبانو  د 
دي. ＄ينو جهيلونو د ＊کلو منظرو، 
تفريحي سيمو او د هو！لونو په جوړون３ 
او د تور４زم په صنعت ک３ بنس＂يز رول 
لوبولى دى.                                    

                                  د ！ولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو ک３ تنظيم شي، ！ول３ ډل３ دې الندې پو＊تن３ ته د يو بل په مشوره د اروپا د 

طبيعي نقش３ پربنس ＄واب برابر ک７ي او د هرې ډل３ استازى دى، هغه ！ولگيوالو ته و＊يي.
د اروپا د لوي３ وچ３ د لويو جهيلونو موقعيت په نقشه ک３ معلوم ک７ئ؟  -

                                پو＊تن３
 - له ＇لور ورک７ل شوو ＄وابونو ＇خه سم ＄واب غوره او په خپلو کتابچو ک３ ي３ وليکئ.

١- هغه ه５واد چ３ هغه ته د زرو جهيلونو د ه５واد نوم ورک７ل شوی دى:
د(فنلن６ ج( هنگري  ب( ناروې  الف( سوي６ن  

لن６ ＄واب ورک７ئ  -
٢- جهيل تعريف ک７ئ؟

٣- د معتدله او باراني سيم３ د جهيلونو د اوبو خوند ＇رنگه دى؟ ول３؟
                                

                                کورن９ دنده
د خپل３ کورن９ په مرسته د الندې پو＊تن３ ＄واب برابر ک７ئ:  

أيا زموږ په ه５واد ک３ جهيل شته دى؟ او که چ５رې وي، نو نوم ي３ له اړوند واليت او همدارنگه له هغو 
＇خه د گ＂３ اخيستلو د ＇رنگوالي په هکله لن６ معلومات وليکئ؟

؟

د جهيل ډول د جهيل موقعيت د جهيل نوم گ２ه
يخچالي د فنلن６  په جنوب ک３ )Saimaa (سايما 1

يخچالي د فنلن６ په جنوب ک３ )Paijanna( پايي جان 2

يخچالي د اروپايي روسي３ په لو４دي＃ 
ک３

)Ladoga( الدوگا 3

يخچالي د اروپايي روسي３ لو４دي＃ ک３ )Onega( انگا 4

په سويس په ک３ يخچالي غرن９ سيمه )Geneva( جينيوا 5

يخچالي غرن９ سيمه په سويس ک３ )Konstanz( كونستانس 6

تكتونيكي په هنگري ک３ )Bolton( بالتون 7

دوهمه گ２ه جدول د اروپا نور مهم جهيلونه )اضافي معلومات(
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د- د اروپا د سمندرگيو )بحيرو( په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
پن％م لوست

پورتن９ نقشه په ＄ير سره وگورئ، ول３ د اروپا په لوپه وچه ک３ ډ４ر سمندرگي شته دي؟

د اروپا د لوي３ وچ３ ډ４ر لوى سمندرگى د مديتران３ سمندرگى دى چ３ د خپل ＄انگ７ي موقعيت 
له امله د در４و لويو وچو )أسيا، اروپا او افريقا(  ترمن＃ پروت دى. ！ول کال د ب７５ۍ چلولو وړ دى 
او د سويز کانال په کيندلو سره، دې سمندرگي د اتالنتيک سمندر د هند له سمندر سره ن＋لولى 
او د  ن７ۍ د سودا－ريزو مالونو ډ４ره برخه له دې الرې ل８５دول ک８５ي. د جبل الطارق ل８ې ژورې 

له سمندر سره ن＋لولى دى. اتالنتيک  ابنا د مديتران３ سمندرگى د 
！اپوگان  ！ول  سمندرگي  دې  د  چ３  دي  ننوتل３  او  وتل３  ډ４رې  غاړې  سمندرگي  د  مديتران３  د 
د  لکه  ياد８４ي،  نوم  په  ب５ل سمندرگي  د  يو  هر  او  دي  و４شلي  برخو  ب５لو  ب５لو  په  ي３  ！اپووزم３  او 

Aegean او داس３ نور سمندرگي. Tyrrhenian اژه  Adriatic، تيرنين  ادرياتيک 
   Marmoraمنحني شکله اوږده أبنا د مديتران３ سمندرگي د مرمره Dardanelle د داردانيل
تور سمندرگي سره  له  أبنا د مرمره سمندرگي   Bosporus باسفورس  د  او  کوچني سمندرگي 

لري. ارز＊ت  او ستراتيژيکي  اقتصادي  ن＋لوي چ３ ＄انگ７ى 

د اروپا د سمندرگيو نقشه

د ارال غرونه

د کسپين سمندرگى

دون سيندد والگا سيند

د ازوف سيند

تور سمندرگى

د ازوف سمندرگى

ترکيه

د باسفورس ابناء
د مرمري سمندرگى

د اژه سمندرگى

د دانيوب سيند

د الپ غرونهد دانيوب سيند
پيرنه غرونه

د ترنين سمندرگى

د ادرياتيک سمندرگى

درگى
ــــــمن

ــــــ
 يونان سـ

د

د لور سيندد سن سيند

د تايمز سيند
د مانش سمندرگى

گى
در

سمن
ال 

ــم
ــــ

ــــ
 شـ

د

د الب سيند
د راين سيند

درگى
سمن

ک 
بالتي

د 

وزمه
 ！اپو

ناويا
کاندي

د س

درگى
سمن

ناروى 
د 

سپين سمندرگى

شمالي کنگل سمندر بارنتس سمندرگى

ندر
ـــم

ــــــ
ــــــ

س س
ــــــ

اطلـ
   د 

  

د جبل الطارق ابناء

د کارپات غرونه

قبرس

د مــــــــــــــــــديتران３ ســــــــــــــمندرگى

د دجل３ سيند
بين النهرين

د فرات سيند

محاسبه په متر

ژوروالى

بندر
دهيم 

ترون

د بر－ين بندر

د ارخان／لسک بندر
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English Channel پروت  يا  د انگلستان او فرانس３ د ه５وادونو ترمن＃ د مانش سمندرگى 
دى چ３ د لو４دي％３ او جنوبي اروپا او د افريقا د لوي３ وچ３  ترمن＃  د وړلو او راوړلو لويه الره 
د  اتالنتيک  د  دى چ３  پروت  د شمال سمندرگى  ک３  په شمال  د سمندرگي  مانش  د  جوړوي. 
سمندر يوه برخه گ２ل ک８５ي. ژورتيا ي３ ل８ه او  د کبانو د ＊کار، د ب７５يو چلولو، د نفتو او طبيعي 

گاز د را ايستن３ لپاره ي３  ＊ه چاپ５ريال جوړ ک７ی دى.
د  دى.  ک７ی  چاپ５ريال جوړ  ي３ ＊ه  لپاره  روزن３  د  کبانو  د  لري،  ژورتيا  ل８ه  هم  ناروې سمندرگى  د 
بالتيک سمندرگى د سکانديناويا د ！اپووزم３ په ختي＃ او جنوب ک３ پروت او د ب７５يو چلولو وړ دى. 
د اروپا شمالي سمندر－ي، لکه بارنتس، سره له دې چ３ شمالي منجمد سمندر ته نژدې پرت３ دي، 
د کال په اوږدو ک３ کنگل وي، خو د گلف ستريم د تود بهير له امله د ب７５يو چلولو وړ دى. په ناروې 
 Archangelsk روسي３  د  او  بندرونه   Bergen برگين  او   Trondheim تروندهيم  د  ک３ 

ارخانگلسک بندر چ３ په دې حوزه ک３ يوازين３ د ب７５يو چلولو بندر دى، د يادولو وړ دى.
                 

                            د ！ولگي فعاليت
زده کوونکي دې د ب５الب５لو سويو له مخ３، په ډلو وو４شل شي او هره ډله دې د اروپا له نقش３ ＇خه په 

گ＂３ اخيستن３ سره، الند４نيو يوې پو＊تن３ ته ＄واب برابر ک７ي.
١- د سويز کانال کوم３ بحيرې )سمندرگي( سره ن＋لوي؟

٢- د اروپا په شمال ک３ لوى بندرونه کوم دي؟ هغه په نقشه ک３ پيدا او خپلو ！ولگيوالو ته ي３ 
و＊يئ؟

٣- د  باسفورس او دردانيل د أبناگانو موقعيت په نقشه ک３ و＊يئ؟
                            پو＊تن３

١- د مديتران３ سمندرگى د کومو لويو وچو ترمن＃ ب５لوونکى حد او پوله جوړوي؟
٢- د اروپا د لوي３ وچ３ په شمال ک３ کوم سمندرگى پروت دى، نوم ي３ وليکئ؟

٣- کومه أبنا د مديتران３ سمندرگى د اتالنتيک له سمندر سره ن＋لوي؟
الندې جمله بشپ７ه ک７ئ:

٤- د سويز د کانال په ک５ندلو سره د اتالنتيک سمندر د ...... او ........ سمندرگيو له الرې 
د هند سمندر سره ن＋لول شوى دى.

                   
                            کورن９ دنده

د اروپا ب３ ليکن３ )سپينه( نقشه له ) 1٠( مخ ＇خه رسم ک７ئ او د سمندرگيو نومونه ي３ په 
！اکلو ＄ايونو ک３ وليکئ.

؟
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هـ _ د اروپا د لوي３ وچ３ د خليجونو په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
شپ８م لوست:

په سواحلو ک３ د اوبو زيات ننوتل چ３ در４يو خواوو ته ي３ وچه او يوه خوا ي３ اوبه وي، په کوم نومه يادي８ي؟
له خليجونو ＇خه ＇ه اقتصادي گ＂３ اخيستل ک５داى شي؟

د اروپا د لوي３ وچ３ ＄انگ７ى جغرافيايي موقعيت د شمالي کنگل سمندر، د اتالنتيک سمندر او د 
مديتران３ سمندرگي ترمن＃ د ！اپو وزم３ په ب２ه او د بالتيک سمندرگي موقعيت د وچ３ په دننه ک３ د 

ډ４رو خليجونو د من＃ ته راتگ سبب شوي دي.
لويو او ژورو خليجونو د بندرونو جوړون３ ته طبيعي ＊ه شرايط برابر ک７ي دي ＄که له همدې الرې 
لوي３ ب７５ۍ سواحلو ته نژدې ک８５ي او له سمندري قوي ＇پو ＇خه ژغورل ک８５ي، د بارولو او خالي کولو 
لپاره پوره وخت لري او په لنگر اچونه ک３ اسانتياوې رامن＃ ته کوي. هغه ساحلي ه５وادونه چ３ دا ډول 
شرايط ولري په طبيعي توگه له اضافي لگ＋تونو پرته د بندرونو جوړون３ لپاره ور＇خه گ＂ه اخيستالى 
شي.خو هغه ساحلي ه５وادونه چ３ دا ډول خليجي ＊ه شرايط نه لري، د بندر جوړون３ لپاره ډ４رو 

لگ＋تونو ته اړتيا لري.
 د اروپا صنعتي ه５وادونو د پرمختگ يو علت هم ن７يوالو اوبو ته الره )السرسى( او  د ب７５يو چلولو وړ 
ب３ شم５ره خليجونو موجوديت دى چ３ له هغ３ الرې کوالی شي له سلو ＇خه زياتو ساحلي ه５وادونو 

د اروپا د خيلجونو نقشه

وزمه
 ！اپو

ناويا
کاندي

د س د ارال غرونه
د کسپين سمندرگى

دون سيندد والگا سيند

د ازوف سمندرگى

تور سمندرگى

واژه سمندرگى

د دانيوب سيند
د تريست خليج

د الپ غرونه

پيرنه غرونه
د ليون خليج

د سن سيند
د لور سيند

د بيسکي خليج

د تايمز سيند

د کالوى خليج

د مانش سمندرگى

د راين سيند

د الب سيند

د فورت خليج

گى
در

ـمن
ــــ

ــــ
ســـ

ال 
ــم

ــــ
ــــ

ــــ
شـــ

د 

د مورى خليج

خليج
بوتينى 

د 

د فنليند خليج
د ريگا خليج

د بالتيک سمندرگى

د چسکايا خليج

وزمه
 ！اپو

ناويا
کاندي

د س

شمالي کنگل سمندر

ندر
 سم

 اطلس
د

د جبل الطارق ابناء

د کارپات غرونه

قبرس
د مديتران３ سمندرگى

د سرت خليج

د فارس خليج

د تارنتو خليج

د جينوا خليج

د دجل３ سيند
بين النهرين

د فرات سيند

شميرنه په متر
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سره سوداگريزې اړيک３ ！ينگ３ ک７ي.
کوچنيو خليجونو هم د ډ４رو خوراکي موادو او ل８و ژورو او نسبتاً ارامو اوبو په درلودلو سره، د سمندري 
ډول ډول ژوو د روزن３ لپاره ＊ه شرايط برابر ک７ي دي. له همدې کبله، دا خليجونه، د کبانو ＊کار او 

تر اوبو الندې ＄مک３ ي３ د کاني 
په ＄انگ７ي  لپاره  پل＂لو  ز４رمود 
گازونو  طبيعي  او  نفتو  د  ډول 
خو  لري،  ارز＊ت  ډ４ر  پلوه  له 
د  لپاره  چلون３  د  ب７５يو  لويو  د 

گ＂３ اخيستن３ وړ نه دي.

                                          
                                 په ！ولگي ک３ فعاليت

＊وونکى دې د ب５الب５لو سويو زده کوونکي په ＇و ډلو وو４شي او هره ډله دې د اروپا د نقش３ له مخ３ له 
الند４نيو پو＊تنو ＇خه يوې پو＊تن３ ته ＄واب ورک７ي او د ډل３ استازى دې ！ولگيوالو ته ولولي.

١- د مديتران３ د سمندرگي پر غاړه خليجونه په نقشه ک３ پيدا او موقعيت ي３ تثبيت ک７ئ؟
٢- د اتالنتيک سمندر د ختي％３ غاړې خليجونه په نقشه ک３ پيدا او موقعيت ي３ تثبيت ک７ئ؟

٣- د بالتيک د سمندرگي پر غاړو خليجونه په نقشه ک３ پيدا او د هغو موقعيت تثبيت ک７ئ؟
                             پو＊تن３

سم ＄وابونه د )س( په توري او ناسم ＄وابونه د )ن( په توري ن＋ه ک７ئ.
١- بندر د سمندر يا سمندرگي پر غاړې هغه ＄اى دى چ３ مسافرتونه، صادرات او واردات 

ور＇خه ترسره ک８５ي )          (.
٢- خليج له اوبو ＇خه ډک３، ديوې لوي３ او ژورې کندې ＇خه عبارت دى چ３ ＇لورو خواوو 

ته ي３ وچه وي )        (.
لن６ ＄واب ورک７ئ:

١- د اروپا د لوي３ وچ３ د جنوبي لويو خليجونو نومونه ووايئ.
٢- کوم خليجونه په طبيعي توگه د بندري تاسيساتو جوړون３ ته برابر دي؟ او ول３؟

                     کورن９ دنده
لويو  اروپا د  په هغ３ ک３ د  او  يا رسم ک７ئ  له )١٠( مخ ＇خه کاپي  اروپا ب３ ليکن３ نقشه   د 

خليجونو نومونه په ！اکلو ＄ايونو ک３ وليکئ.
اروپا ول３ ډول ډول اقليمونه لري؟

؟

دريمه گ２ه جدول د اروپا د لوي３ وچ３ مهم خليجونه )د مطالع３ لپاره دي(

د بندر موقعيتد بندر نومد خليج نومگ２ه

1  )Trieste( د ادرياتيک د سمندرگي په شمالي غاړه ک３تريستتريست
2)Taranto( د اي＂اليا په جنوب د مديتران３ د سمندرگي په غاړهتارنتوتارنتو
3)Geneva(  د اي＂اليا  په شمال لو４دي＃ ک３ د مديتران３ سمندرگي په غاړه جينواجينوا
4)Lion( د فرانس３ په جنوب ک３ د مديتران３ سمندرگي په غاړهتولونليون
5)Biscay( د فرانس３ په لو４دي＃ ک３ د اتالنتيک سمندرپه غاړه بوردوكسبيسكي
6)Riga( د ليتوانيا په لو４دي＃ ک３ د بالتيک سمندرگي په غاړه ريگاريگا
د استونيا  په لو４دي＃ ک３تالين )Tallinn(فنلن６ 7
8)Bothoni( د سوي６ن په ختي＃ ک３توركون بوتوني
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و- د اروپا لويه وچه ＇رنگه اقليم لري؟
اووم لوست

أيا پوه８５ی چ３ د اروپا کومه برخه وچ او بري اقليم لري؟ 

د اروپا د لوي３ وچ３ اقليم په ＇و علتونو د هغو وچو په پرتله چ３ په ورته جغرافيايي عرض 
البلد ک３ موقعيت لري، معتدل دى.

 له همدې امله، وچ او تاوده بيابانونه او په ختي％ه برخه ک３  زيات ت５ز بارانونه نه ليدل ک８５ي.
ک３  سيمه  قطبي  په  ي３  برخه  ل８ه  او  لري  موقعيت  ک３  سيمه  معتدله  په  وچه  لويه  اروپا  د  � �t

پرته ده. 
��tد دې وچ３ له دريو خواوو يعن３ شمال، جنوب او لو４دي％３ خوا، اوبه چاپ５ره شوې دي، 

چ３ له امله ي３ ！وله اروپا د پوره مرطوب３ او لنده بل３ هوا ＇خه اغ５زمنه ک８５ي.
��tد اروپا لوي３ وچ３ غرونه دومره لوړ نه دي چ３ د اروپا دننن９ برخ３ ته د اطلس سمندر او 

د مديتران３ د سمندرگي د لنده بل د ننوتلو خن６ وگر＄ي.
＇لورم علت ي３ د گلف ستريم )د سمندري تودو اوبو بهير( شته والى دى چ３ د اروپا له  ��t

لو４دي％و برخو ＇خه ت５ر８４ي او د اروپا د دې برخ３ د ه５وادونو اقليم د معتدله ک５دو سبب ک８５ي.
چ３  ک８５ي  و４شل  سيمو  اقليمي  لويو  ＇لورو  په  توگه  عمومي  په  اقليم  وچ３  لوي３  د  اروپا  د 

سوړ اقليم

د اروپا د اقليم د ډولونو نقشه

سمندري اقليم
سوړ اقليم

په مختلفو فصلونو ک３ بدل５دونکى اقليم

بري يا وچ اقليم

مديترانه يي اقليم 

قطبي اقليم

شمالي کنگل سمندر

در
سمن

س 
اطل

د 
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عبارت دي له:
الف- جنوبي )مديترانه يي( سيمه

 په دغه برخه ک３ د اروپا جنوبي سيمه شامله ده، چ３ د مديتران３ د سمندرگي په غاړو ک３ موقعيت 
لري او مديترانه يي اقليم لري، دا اقليم دوه ＄انگ７تياوې لري:

_ ژمى ي３ معتدل او باراني وي.
_ اوړى ي３ تود او وچ وي.

د دې سيم３ رطوبت او لنده بل د اروپا د لو４دي％３ غاړې د ه５وادونو په پرتله ل８ دى او ډ４ر اور＊ت ي３ 
د مني او ژمي په موسمونو ک３ وي.

ب- د اتالنتيک سمندر گاون６ۍ سيم３:
دې سيموک３ د انگلستان او ايرلن６ ه５وادونه شامل دي چ３ د اتالنتيک سمندر په سيمه هم شهرت 
د  نوموړې سيمه  او ＇رنگه چ３  ده  او ماليمه  معتدله  اوړي ک３  او  په ژمي  د دې سيم３ هوا  لري. 
اتالنتيک سمندر د بادونو په لوري ک３ پرته ده، نو ډ４ر لنده بل لري او د اروپا ډ４ره باراني سيمه گ２ل 
ک８５ي، ＄که نو په ！ولو موسمونو او په ＄انگ７ي ډول په ژمي ک３ ډ４ر باران اوري. دا سيمه د کال په 

زياترو وختونو ک３ ور４％３ او ل７ې لري.
د نباتاتو د ډولونو نقشه

د شمالي قطب دايره

د مديتران３ سمندرگى
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ج- مرکزي وچه )بري( برخه
په دې برخه ک３ مرکزي او ختي％ه اروپا شامله ده. ＇رنگه چ３ په دې سيمه ک３ د هوا لنده بل ل８ 
دى، نو د اوړي او ژمي د تودوخ３ په درجه ک３ ي３ ډ４ر توپير شته. يعن３ په اوړي ک３ ي３ هوا ډ４ره توده او 
په ژمي ک３ ډ４ره س７ه ده. دا سيم３ د اتالنتيک د سمندر او د مديتران３ له سمندرگي ＇خه د ل５ريوالي 
او د لنده بل د ل８والي له امله قاره يي يا بري )وچه( اقليم لري. د اور＊ت کچه ي３ ل８ه او هغه هم د اوړي 

په فصل ک３ ل８ باران په ک３ اوري.

د- شمالي )قطبي( برخه
په دې برخه ک３ روسيه او د اسکانديناويا ！اپووزم３ زياته برخه شامله ده. اقليم ي３ له قطبي سيم３ 
＇خه د نژديوالي په سبب ډ４ر سوړاو وچ دی. په دې برخه ک３ واورې له باران ＇خه زيات３ اوري او د 
زيات سوړوالي له امله ي３ سيندونه او سمندرگي د کال په اوږدو ک３ له ٥ تر ٨ مياشتو کنگل وي. په 

دې  اقليمى سيمه ک３ کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختي％ي برخ３ هم شامل８５ي.
په عمومى توگه، د اروپا نمجن３ برخ３ د لو４دي％３ اروپا ه５وادونه دي او زياتره د اطلس سمندر د 
نمجنو بادونو په لوري ک３ واقع شوي دي، نو ＄که په همدې سيمه ک３ ډ４ر باران اوري. د اروپا وچ３ 
برخ３ هم د ختي％３ او من％ن９ اروپا ه５وادونه دي، لکه د هنگري د ه５واد په ＇５ر چ３ د اطلس سمندر 
او د هغه  له نمجنو بادونو ＇خه ډ４ر لرې دى، نو له ل８ لنده بل ＇خه برخمن دى او باران په دې ه５وادونو 

ک３ له نورو برخو ＇خه ډ４ر ل８ وي، نو په ژمي ک３ ساړه او په اوړي ک３ تاوده وي.

بادونه
من％ن９ او شمالي اروپا

دا سيم３ د لو４دي％و بادونو په لوري ک３ چ３ د اطلس سمندر له خوا را الو＄ي ، واقع شوې دي  
او په ژمي ک３ هم په دې سيمو ک３ قطبي ساړه بادونه لگ８５ي.

مديترانه يي اروپا
دا سيم３ د س７و او تودو بادونو په لوري ک３ پرت３ دي. په اوړي ک３ تاوده او وچ بادونه چی د افريقا د 
لوي３ صحرا له لوري را لگ８５ي اوپه ژمي ک３ ساړه بادونه چ３ د الپ د غرونو له خوا را لگ８５ي، دا 

سيم３ اغ５زمنوي.
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د مديتران３ په حوزه ک３ د بادونو لورى

                          
                             د ！ولگي فعاليت

زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي او هره ډله دې د نقش３ له مخ３ د اروپا اقليم توضيح ک７ي، 
همدارنگه  دې ووايي چ３ الندې هر يو ه５واد ＇ه ډول اقليم لري؟

فنلن６      )                       (
اي＂اليا      )                       (
انگلستان)                       (
ايرلن６     )                       (
ايسلن６    )                       (

                             پو＊تن３:
١- مديترانه يي اقليم ＇ه ＄انگ７تياوې لري؟

٢- د اتالنتيک سمندر گاون６ۍ سيم３ ＇ه ډول اقليم لري، شرحه ي３ ک７ئ؟
٣- د اروپا د شمالي سيمو د اقليم په هکله ＇ه پوه８５ئ، توضيح ي３ ک７ئ؟

                               کورن９ دنده:
هغه ＇ه مو چ３ له ت５رو لوستونو ＇خه زده ک７ي، د قاره يي يا بري اقليم د ＄انگ７تياوو په هکله ي３ 

معلومات وليکئ اودليلونه راوړئ چ３ ول３ من％ن９ او ختي％ه اروپا دا ډول اقليم لري؟

؟
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 د اروپا د سياسي جغرافي３ په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
اتم لوست

البلد   نيم３ کرې د شمالي عرض  ده چ３ د شمالي  لويو وچو ＇خه  دريو  له  ن７ۍ  د پخوان９  اروپا 
البلد د ٢٥ درجو ترمن＃  البلد د ٦٠ درجو او د لو４دي＃ طول  د ٣٥ او ٨٠ درجو او د ختي＃ طول 
د  ي３  نقطه  ل５رې  لو４دي％ه  سيند،  اورال  د  او  غرونه  اورال  د  ي３  نقطه  ل５رې  ختي％ه  لري.  موقعيت 
ايسلين６ لو４دي％ه برخه، شمالي ل５رې نقطه ي３ د ناروې د ه５واد شمالي برخه او جنوبي ل５رې نقطه ي３ 
د کريت ！اپو دی. اوږدوالى ي３ له شمال ＇خه تر جنوب پورې ٦٤٠٠ کيلومتره او سور ي３ له ختي％ه 

تر لو４دي％ه پورې ٤٨٠٠ کيلومتره دى.
)سرحدونه( پول３ 

لوي３ وچ３  د  آسيا  د  او  را چاپ５ره شوې  واسطه  په  اوبو  لويو  د  ن７ۍ  د  دريو خواوو ＇خه  له  اروپا 
د  خوا  له  جنوب  د  سمندر،  منجمند  شمالي  په  خوا  له  شمال  د  چ３  ده  وزمه  ！اپو  کوچن９  پرتله  په 
مديتران３ په سمندرگي، تورسمندرگي، کسپين سمندرگي او ختي＃ له خوا د آسيا په لوي３ وچ３ پورې 

چ３ د اورال سيند او اورال غر دا دواړه وچ３ سره ب５لوي، ن＋ت３ ده.

د اروپا د لو４ي وچ３ د ه５وادونو سياسي نقشه

)پولند(

سپينه روسيه

د يونان سمندرگى

ليج
ي خ

وتين
د ب

سپين سمندر گى

د ناروې سمندرگىسويدن

د فنلنيد خليج

د ازوف سمندرگى

تور سمندرگى

د مرمري سمندرگى

داژې سمندرگى

د ادرياتيک سمندرگى

د ليون خليج

د گاسکوني )بيسکي( خليج 

د مانش سمندرگى

د شمال سمندرگى

در
سمن

س 
اطل

د 

د جينوا خليج

ندرگى
ک سم

 بالتي
د

شمالي کنگل سمندر د بازنتس سمندرگى

درگى
يرليند سمن

د ا

پرتگال

پولند

پورته نقش３ ته و－ورۍ چ３ کوم هيوادونه سمندر－يو او سمندرونو ته الر نلري.
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＇رنگه کوالی شو د اروپا د لوي３ وچ３ سياسي واحدونه سره وو４شو؟  -
نقش３ ته ＄ير شئ او د اروپا سياسي واحدونه و＊يئ؟  -

د اروپا د لوي３ وچ３ د سياسي واحدونو شم５ر ٤٧ ه５وادونو ته رس８５ي. له هغو ＇خه ٩ ه５وادونه ي３ په 
وچه ک３ پراته دي او اوبو ته الر نه لري، لکه د سويس، لوکزمبورک، سلوني３، صربستان، مقدوني３، اتريش، 
هنگري، سلواک، چک او داس３ نور ه５وادونه. همدارنگه په دې لويه وچه ک３ د خاورې د پراخوالي له پلوه 
٩ کوچني ه５وادونه، لکه: لوکزامبورک، مالتا، لختن شتين، اندورا، مونتين／رو، سلوانيا، سان مارينو، موناکو 

او واتيکان هم شته.

لپاره اضافي معلومات( )د مطالع３ 
د اروپا اتحاديه:

المان،  لو４دي＃  بلجيم،  ي３  ک３  لوم７يو  په  چ３  راغله  ته  من＃  ک３  کال  م   ١٩٥٧ په  اتحاديه  دا 
اي＂اليا غ７ي ه５وادونه وو، خو اوس ٢٧ غ７ي ه５وادنه لري. هالن６، لوکزامبورک، فرانسه او 

د دې اتحادي３ د من％ته راتللو موخه عبارت ده له:
_ د گ６ون کوونکو ه５وادونو ترمن＃ د مالي او اقتصادي مرستو الزياته پراختيا.

_ په دفاعي او بهرنيو چارو ک３ د گ６ سياست رامن＃ ته کول.
_ د گ６ون کوونکو ه５وادونو دننه په عدلي چارو ک３ مرسته کول.

هغه اروپايي ه５وادونه چ３ سمندر ته الر نه لري
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په ١٩٩٩ م کال ک３ د غ７و ه５وادونو ترمن＃ په راک７ه ورک７ه او بانکي معاملو ک３ اروپايي پولي واحد 
يورو رواج شو. 

د اروپا سياسي واحدونه په الندې ډول و４شالی شو.
_ د شمالي اروپا ه５وادونه، لکه: سوي６ن، ناروې، فنلن６، ايسلين６ او ډنمارک.

_ د جنوبي اروپا ه５وادونه، لکه: اي＂اليا، يونان، اسپانيه، پرتگال او نور.
_ د ختي％３ اروپا ه５وادونه، لکه: روسيه، سپينه روسيه، اوکراين او نور.

_ د لو４دي％３ اروپا ه５وادونه، لکه: المان، فرانسه، انگلستان، هالن６، بلجيم او نور.
_ د من％ن９ اروپا ه５وادونه، لکه: اتريش، چک، پوليند او نور.

د اروپا لوي３ وچ３ په دې برخه ک３ د ه５وادونو ترمن＃ گمرکي پول３ نشته او سياسي اړيک３ ي３ د يوه 
ت７ون له الرې چ３ د اروپا اتحاديه ي３ بولي، سرته رس８５ي.

تقسیمات کلتوری جفرافیای گومتن

د اروپا د لوي３ وچ３ سيمه ييز و４ش

شمالي اروپا
لو４دي％ه اروپا
من％ن９ اروپا
ختي％ه اروپا
جنوبي اروپا

د د اروپا جغرافيايي کلتوري و４ش
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؟

     د ！ولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د لوست په مهمو ！کو بحث وک７ي او د بحث پايل３ 

دې ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي.

                            پو＊تن３
د لوست  له متن ＇خه په گ＂３ اخيستن３ سره الندې پو＊تن３ بشپ７ې ک７ئ:

١- اروپا د ...........  له ...................لويو وچو ＇خه ده؟
٢- اروپا د شمالي عرض البلد د ............. او د................. درجو ترمن＃ پرته ده؟

اروپا ختي％ه ليرې نقطه........... لو４دي％ه ليرې نقطه ي３............. شمالي ليرې  ٣- د 
نقطه ي３............. او جنوبي ليرې نقطه ي３ ...................... ده.

                            کورن９ دنده
د اروپا سياسي نقشه رسمه ک７ئ او په هغ３ ک３ د ه５وادونو او د هغو د پالزم５نو نومونه وليکئ.   
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 د اروپا د بشري جغرافي３ په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
نهم لوست

      د اروپا په لويه وچه ک３ د طبيعي ＊و شرايطو، يعن３ پراخو ＇７＄ايونو، د اوبو ډکو سيندونو، معتدل 
امله د صنعت  له  والي  د شته  اور＊ت  پوره  او  اقليم 
کارونو  او  فعاليتونو  اقتصادي  د  پراختيا،  پوه３  او 
د  دليل،  په همدې  نو  برابر شوي دي،  امکانات ＊ه 
شوي  م５شت  وگ７ي  زيات  برخوک３  زياترو  په  اروپا 
دي، خو بياهم دا اوس５دل د اروپا د لوي３ وچ３ په ！ولو 

برخو ک３ يو ډول نه دي.
او  روسيه  لکه:  سيمو،  شمالي  په  اروپا  د 
سوړوالي  زيات  د  هوا  د  ک３  ه５وادونو  سکانديناوي 
له امله ل８ وگ７ي ژوند کوي. په داس３ حال ک３ چ３ د 
مديتران３ سمندرگي ته نژدې ه５وادونه او همدارنگه 

من％ن９ او لو４دي％ه اروپا  ک３ ډ４ر خلک ژوند کوي.
د اروپا زياتره خلک په کومو سيموک３ اوسي؟ او ول３؟

په اروپا ک３ د نفوسو د ويش نقشه

په اروپا ک３ د ل８ نفوس لرونک３ سيم３ ان％ور

١٠٠٠٠٠٠ تنو ＇خه زيات
١٠٠٠٠٠٠ _ ٥٠٠٠٠٠ تنو

٥٠٠٠٠٠ _ ١٠٠٠٠٠ تنو
نفوس د کيلومتر مربع په حساب

١٠٠ ＇خه زيات
 ٩٩ _ ٥٠
٤٩ _ ١٠

٩ _ ١
١ تنه ＇خه هم ل８

أيا پوه８５ی چ３ د اروپا لويه وچه د ل８ پرا خوالي په سبب د ن７ی د نفوسو ډکو قارو ＄خه ده؟
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١- د اروپا د وگ７و زياته برخه د سيندونو په غاړو، صنعتي مرکزونو په شاوخوا او کرنيزو ＊و ＄مکو 
ک３ ليدل ک８５ي.

٢- سره له دې چ３ د اروپا لويه وچه د ن７ۍ د ډ４رو نفوسو لرونکو لويو وچو ＇خه ده، خو د نفوسو 
وده ي３ ل８ه ده، ＄که چ３ ډ４رې کورن９، په ＄انگ７ي ډول په صنعتي ه５وادونو ک３ د زياتو اوالدونو له 
درلودلو سره مينه نه لري، نو ＄که په اروپايي ＄ينو ه５وادونو، لکه المان او اي＂اليا ک３ د نفوسو وده په 

ډ４رې چ＂ک９ سره مخ په کم５دو ده.

په اروپا ک３ د لندن د نقوسو ډک ＊ار
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ډل３ خلکو  د 
وي.  جوړه  ！ولنه  لويه  خلکو  د  اروپا  د  چ３  دي  روسان  ډله  ستره  ډ４ره  خلکو  د  اروپا  د   
زياتره  دي چ３  ډله جرمنيان  مهمه  او  لويه  بله  د خلکو  ک３  اروپا  په  وروسته  روسانو ＇خه  له 
التين،  سره  ترتيب  په  بيا  وروسته  او  اوسي  ک３  سويس(  او  اتريش  )المان،  اروپا  من％ن９  په 

جوړوي. برخه  زياته  خلکو  د  اروپا  د  ي３  يوه  هره  چ３  دي  ډل３  انگلوساکسون  او  فرانسوي 

روس９ ＇５ره
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؟

                         د ！ولگي فعاليت
زده کوونکي دې د ＊وونکي تر الر＊وون３ الندې په ډلو وو４شل شي او هره ډله دې د نفوسو د و４ش او 

د خلکو د ډلو په هکله بحث او خبرې وک７ي او پايله دې د ډل３ استازى ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي.

                            پو＊تن３
د سم ＄واب په مخ ک３ د )س( تورى او ناسم ＄واب په مخ ک３ د )ن( تورى وليکئ.

١- د اروپا د وگ７و زياته برخه د سيندونو په غاړو، صنعتي مرکزونو او کرنيزو برخو ک３ استوگنه 
کوي.

٢- د اروپا په ！ولو برخو ک３ د خلکو استوگنه، د طبيعي ＊و شرايطو، له اوبو ＇خه د ډکو سيندونو، 
معتدل اقليم د صنعت او علم د پراختيا له امله يو شانته ده.

٣- د اروپا د لوي３ وچ３ د خلکو مهمه او لويه ډله روسان دي.

                            کورن９ دنده
د اروپا د لوي３ وچ３ له ليکن３ پرته نقشه رسم ک７ئ او په هغ３ ک３ د وگ７و و４ش او گ２والى  په 

＄انگ７ي رنگ سره و＊يئ. 

جرمن９ ＇５ره
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د اروپا د لوي３ وچ３ د ژب３ او نژاد په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
لسم لوست

أيا پوه８５ئ چ３ د اروپا خلک له کوم نژاد ＇خه دي؟

د اروپا د لوي３ وچ３ د وگ７و ډ４ره برخه سپين پوستي جوړوي. سپين نژاد په دې الندې دريولويو 
ډلو و４شل ک８５ي:

١- جنوبي قومونه
دا  يا التيني ＇خه عبارت دي، چ３ د ＇５رو رنگ ي３ غنم رنگه دى.  يوناني  له  جنوبي قومونه 
قومونه د  اي＂اليا په جنوب لو４دي＃ ک３ د بالکان په ！اپو وزم３، هسپاني３، پرتگال او بلجيم ه５وادونو ک３ 

استوگن دي.
٢- جرمني قومونه

دا قومونه زياتره په من％ن９ او شمال لو４دي％ه اروپا  ک３ استوگن دي، په انگلستان ک３ انگلوساکسون 
او په بلجيم ک３ فالمند اوس８５ي، هالنديان، المانيان، سوي６نيان، نارويژيان، ډنمارکيان او د سويسيانو يوه 

برخه هم له دې جمل３ ＇خه گ２ل ک８５ي.
٣- ختي＃ قومونه يا سالويان

دا قومونه زياتره سپين رنگ او طاليي و４＋تان لري او زياتره په ختي％ه اروپا ک３ اوس８５ي چ３ د 

د جنوبي اروپا ＊ارونه

١- اندو اروپايى ژب３
جرمني
روماني
سالوي

کلتيکبى

بالتيکي
البانياي３

ارمنى
اريايى

٢- باسکسى
٣- افرو

٤-فينوگرى

٥- التاي３
٦-قفقاذي
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دي چ３  عبارت  يوگوسالويا( ＇خه  )پخوان９  کرواتيانو  او  سلواکيانو، صربيانو  پولين６يانو، چکيانو، 
زياتره ي３ د ختي％３ اروپا اوس５دونکي دي. دا خلک د هنگري خاورې له شمال ＇خه جنوب ته ت５ر 
شوي او من％ن９ اروپا ته ي３ الره موندل３ ده. له پورتنيو درې گونو قومونو سرب５ره چ３ يادونه ترې وشوه، 
کوچني پخواني قومونه هم شته چ３ له هغو ＇خه ايبريان د اروپا په غرنيو سيمو، سلتيان په ايرلين６، 

سکاتلن６ او په بريتانيا ک３ او د يهوديانو ډل３ په روسي３ او پولين６ ک３ دي.
ژب３

د اروپا د خلکو د ژبو اصلي ＊اخ کومه ژبه تشکيلوي؟
په اروپا  ک３ په ب５الب５لو ژبو خبرې ک８５ي او د دې ژبو ډولونه دومره زيات دي چ３ د يوه ＄انگ７ي نژاد يا 
ډل３ د خلکو هره برخه هم په يوه ＄انگ７ې ژبه خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژب３ د ژبن９ ري＋３ له پلوه په 
عمومي توگه په درې برخو و４شل ک８５ي: ＄ين３ ژب３ ي３، لکه اي＂اليايي او اسپانوي التينه ري＋ه لري، ＄ين３ 

لکه الماني او انگليسي جرمني ري＋ه او ＄ين３ نورې، لکه روسي او پولندي سالوي ري＋ه لري.
د اروپايي ！ولن３ زيات وگ７ي چ３ په يوه ＄انگ７ې ژبه خبرې کوي، روسان دي. البته ＄ين３ مذهبي 
ل８ه کي او اقليتونه، لکه: مسلمانان او يهوديان او ＄ين３ نژادي ل８ه ک３ هم د هغو ه５وادونو چ３ په ک３ 

اوس８５ي په مروجو او دوديزو ژبو خبرې کوي.
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معلومات اضافي 
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         د ！ولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي او هره ډله دې په الندې مطلبونو بحث او خبرې وک７ي:

٢- ژب３ په اروپا ک３ ١- نژاد په اروپا ک３  

                            پو＊تن３
سم ＄واب غوره ک７ئ:

١- اروپايان له کوم نژاد ＇خه دي؟
د: سره پوستکي الف: تورپوستکي  ب: ژ７４ پوستکي      ج: سپين پوستکي     

٢- د جنوبي اروپا د خلکو نژادي ＄انگ７تياوې کوم３ دي؟
د: گ７گوتي و４＋تان ب: طاليي و４＋تان         ج: غنم رنگه   الف: سپين رنگي 

لن６ ＄واب ورک７ئ:
١- سالويان زياتره په کومو اروپايي ه５وادونو ک３ استوگنه کوي؟

٢- د اروپايي خلکو د ژبو د مهمو ري＋و نومونه واخلئ؟

                            له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
په الندې جدول ک３ د ه５وادونو نومونه له ورک７ل شوي متن ＇خه په گ＂３ اخيستن３ او اړوندو 

استوگنو قومونو ته په پاملرن３ سره په خپلو کتابچو ک３ بشپ７ ک７ئ.

     

    

ختي＃  قومونهجرمني  قومونهجنوبي  قومونه

؟
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د اروپا د دين او مذهب په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
يوولسم لوست

په اروپا ک３ د ب５ال ب５لو دينونو نقشه

کاتوليک

د اروپا زياتره خلک )د اروپايي ترکي３، د روسي３ د يو شم５ر وگ７و او د بالکان د ！اپووزمي د ه５وادونو  په 
＄انگ７ي ډول له پخوان９ يوگوسالوى ＇خه پرته( د عيسوي دين پيروان دي چ３ حضرت عيسيXخپل 

پيغمبر گ２ي، د دوى په گومان عيسوي دين په دريو لويو نورو مذهبونو و４شل شوی دى چ３ هغه دادي:
)Catholic( ١- کاتوليک

د عيسويت د دين د پيروانو زياته برخه کاتوليکان جوړوي. د دې مذهب الر＊ود او مشر ي３ ))لوى پاپ(( 
دى. دا مذهب په لوم７ۍ درجه زياتره د اروپا په لو４دي＃ او جنوب يعن３ د بلجيم، فرانس３، په التينو قومونو  
ک３ اسپاني３، پرتگال او په ＄انگ７ي ډول اي＂الي３ ک３ او همدارنگه په دويمه درجه ک３ د اتريش، لهستان 
)پوليند(، مجارستان، چک او سلواک د خلکو په من＃ ک３ رواج لري. د ن７ۍ د کاتوليکانو د الر＊ود 

هستوگن％ى د اي＂اليا د ه５واد په پالزم５نه د روم په ＊ار ک３ دى چ３ واتيکان نوم８５ي.
)Protestant( ٢- پروتستانت

له  پلوه د کاتوليک له مذهب ＇خه وروسته دی. پروتستانت  له  د پروتستانت مذهب د اهميت 
حضرت عيسىX ＇خه د زده ک７و د پيروۍ له پلوه د دوى په نظر له کاتوليکانو سره اختالف لري. 
هغوى د مارتين لوتر په نامه د يوه الماني پخواني روحاني مشر د الر＊وونو پيروي کوي. په اروپا ک３ 
د جرمني قومونو د پروتستانت د مذهب زيات شم５ر پيروان جوړوي. دا مذهب په سوي６ن، ناروې، 

عيسوي دينونه

پروتستنات
کاتوليک

اورتورکس

اسالم

بوداييزم
يهوديت

أيا پوه８５ی چ３ د اروپا اکثره خلک د کوم دينی پيروان دي؟
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ډنمارک، انگلستان، هالن６، المان او اتريش ه５وادونو او د سويس 
د ه５واد په يوه برخه ک３ ډ４ر دود دی.

:)Orthodox( ٣- د ارتوډوکس مذهب
د اروپا د لوي３ وچ３ دريم مهم مذهب دى چ３ زياتره په ختي３％ 
او جنوب ختي％３ اروپا ک３ رواج لري. د روسي３، روماني３، يونان 
او بلغاري３ د ه５وادونو او په عمومي توگه د سالو د نژاد زياتره وگ７ي 

د هغه پيروان دي. 
)د يادون３ وړ ده چ３ خداى> ته يوازينی بشپ７ دين د اسالم دين 
دى او بس(. پرعيسوي دين سرب５ره مسلمانان هم په ！وله اروپا ک３ 

بالکان  د  ي３  شم５ر  ډ４ر  دي چ３  خپاره شوي  او  تيت 
بلغاري３  هرزگون３،  او  بوسني  الباني３،  وزم３  ！اپو  په 
ه５وادونو  دې  په  لري.  استوگنه  ک３  ترکي３  اروپايي  او 
دي.  شته  جوماتونه  ډک  ＇خه  برم  له  او  لرغوني  ک３ 
همدارنگه د اروپا په ب５الب５لو ه５وادونو، په ＄انگ７ي ډول 
روسي３ او پوليند ک３ يو شم５ر يهوديان هم ژوند کوي.  

 د ！ولگي فعاليت
زده کوونکي دې د ＊وونکي په الر＊وونه په ډلو وو４شل شي او هره ډله دې د اروپا د دينونو په نقشه 

ک３ د ب５الب５لو دينونو او مذهبونو ساح３ معلوم３ او په ن＋ه ک７ي.

؟   پو＊تني
١-  د عيسوي دين ＇انگ３ وليکئ.

٢- د کاتوليک مذهب زياتره د اروپا په کومو 
برخو ک３ رواج لري؟ 

٣- پروتستانت د کوم س７ي پيروان دي او هغه 
د کوم ＄اى و؟

٤- د اروپا د کوم３ برخ３ خلک د ارتودوکس پر مذهب عقيده لري؟
٥- مسلمانان زياتره د اروپا په کومو برخو ک３ اوس８５ي؟

کورن９ دنده
زده کوونکي دې د اروپا له ليکن３ پرته نقشه کاپي او يا ان％ور ک７ي، د مذهبونو مروجه ＄ايونه دې 

په ن＋ه ک７ي او د جغرافي３ په راتلونکي لوست ک３ دې ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي.
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 د اروپا د اقتصادي جغرافي３ په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
دولسم لوست

ول３ د اروپا اقتصاد پرمختللى دى؟

اروپا له صنعتي لويو سيمو ＇خه يوه ده او ډ４ر پرمختللى اقتصاد لري. دا لويه وچه تر＄مک３ الندې 
ز４رم３، لکه د ډبرو سکارو او نفت )د شمال په سمندرگي( ک３ لري. خو دا ز４رم３ نه شي کولى د دې 
لوي３ وچ３ د لويو صنايعو اړتياوې پوره ک７ي، نو ＄که د خپلو صنايعو د کار د دوام لپاره د ن７ۍ د نورو 
ه５وادونو کاني لوم７نيو موادو ته اړتيا لري او د دې توکو واردوونک３ ده. نن ورځ اروپا له نوي علم او 
تخنيک ＇خه په گ＂３ اخستن３ سره توان５دل３ ده چ３ لويه صنعتي سيمه و اوسي. د المان، انگلستان 

او فرانس３ صنعتي توکي ！ول３ ن７ۍ ته صادر８４ي. 

کرنه او مالداري
د اروپا لوي３ وچ３ د معتدل اقليم او پوره اور＊ت د لرلو له امله د کرن３ او مالدارۍ د ودې لپاره 
＊３ الرې چارې برابرې ک７ې دي. کرنه ＇ه نا＇ه په ！وله اروپا ک３ رواج لري او د عصري ماشين االتو 
او علمي الروچارو په کارولو سره ترسره ک８５ي. سره له دې هم د دې لوي３ وچ３ ه５وادونه خپل د 
   برخه برابروي، خو د هالن６ ه５واد  د خپلو کورنيو اړتياوو له پوره کولو سره 

5
1 اړتيا وړ خوراکي توکو 

په اروپا ک３ پرمختللى کرنه
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په اروپا ک３ پرمختللى کرنه

ترسره  علمي الرې  په  مالداري  او  کرنه  ک３  ه５واد  دې  په  استوي.  هم  ته  بهر  اندازه خواړه  يوه  سره 
ک８５ي، د لبنياتو او د غو＊و د محصوالتو توليد په ک３ هم زيات دى او د دې محصوالتو زياته برخه 

بهرته ل８５ي.

په اروپا ک３ غوره کرنيزې سيم３ دادي: 

١- د مديتران３ د سمندرگ３ شاوخوا سيم３
٢- د لو４دي％３ اروپا سيم３
٣- د ختي％３ اروپا سيم３

د اروپا په جنوب ک３ مديترانه يي اقليم د دې سبب شوى 
چ３ په دې سيمه ک３ غلو او دانو، لکه غنمو، جوارو، 
اوربشو، وريجو او صنعتي نباتاتو، همدارنگه م５وو، لکه 
بادامو، ل５مو، زيتونو او انارو کرلو ته زمينه برابره شي او په 

＇７ ＄ايونو ک３ ي３ د حيواناتو، لکه وزو او پسونو روزنه ترسره ک８５ي.
لو４دي％ه اروپا طبيعي حاصل خيزه ＄مک３ لري چ３ د کرن３ تر＇نگ په ک３ د حيواناتو روزن３ هم ＊ه 
پرمختيا ک４７ده. غوره کرنيزه محصوالت ي３ غنم، اوربش３، جوار، چغندر او کچالو دي. د بلجيم، هالند، 
جرمني او ډنمارک ه５وادونو حيواني فارمونه زياته اندازه لبنيات، لکه شيدې، کوچ او پن５ر توليدوي او له 
غوره صادراتي توکو ＇خه ي３ شم５رل ک８５ي. ختي％ه اروپا هم طبيعي حاصل خيزې ＄مک３ لري او ډ４ر 
غوره محصوالت ي３ غنم، اوربش３، جوار او کتان دي. د دې ＄مکو زياته برخه په روسيه ک３ پرته ده او 

د غرونو لمنو ي３ د حيواناتو د روزن３ لپاره ＊ه شرايط برابرې ک７ې دي.

)ب(

)ج(

په اروپا ک３ د کرن３ او مالدارۍ فعاليتونه 

  )الف(
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اوبه هم د اروپايانو لپاره د خوراکي توکو د توليد يوه سرچينه شم５رل ک８５ي او د کبانو د ＊کار صنعت په 
ک３ ＊ه پرمختگ ک７ى دى. د کبانو نيول د اروپايانو مهمه بوختيا ده. ناروي او ايسلين６ هغه ه５وادونه دي 

چ３ د هغو اقتصاد د کبانو پر صنعت والړ دى اوپه دې برخه ک３ په ن７ۍ ک３ لوم７ى مقام  لري.

زيتون

کارخانه

کانونهغنمد نفتو ＇اه

د مديتران３ سمندرگى

د اروپا اقتصادي مصوره نقشه
جغندر

شمالي منجمد سمندر

د روسي３ اروپايي برخه او 
نوي خپلواکه ه５وادونه

تنباکو

کب نيول

م５وې

د شيدو غواگان３

الر＊ود

پسونه

د ډبرو سکرو کان

غو＊ن غويي

جوار

انگور لرگي خوگ

سمندر ک３ د نفتو رايستنه

در
منــ

س س
اطل

د 
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؟

        
                            د ！ولگي فعاليت             

زده کوونکي دې په دريو ډلو وو４شل شي هره ډله دې د الند４نيو موضوعاتو په هکله بحث 
وک７ي او پايل３ دې خپلو ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي:

١_ د مديتران３ د شاوخوا کرنيزې برخ３
٢_ د لو４دي％３ اروپا کرنيزې برخ３
٣_ د اروپا ختي％３ کرنيزې برخ３

 
                  پو＊تن３

١_ د دريو اروپايي ه５وادونو نومونه واخلئ چ３ د صنعتي توکو صادروونکي دي؟
٢_ د اروپا کرنه ول３ پرمختلل３ ده؟

٣_ د اروپا د کرنيزو برخو نومونه واخلئ.
٤_ کوم اروپايي ه５وادونه په ن７ۍ ک３ د کب نيولو په صنعت ک３ لوم７ى مقام لري؟

٥_ اروپايان د خپلو صنعتونو د دوام لپاره کومو منابعو ته اړتيا لري؟
                            کورن９ دنده

زده کوونکي دې د يوه اروپايي صنعتي ه５واد په هکله چ３ پرمختللى اقتصاد لري، يو مطلب 
برابر او د جغرافي３ په راتلونکي درسي ساعت ک３ دې ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي.

په اروپا ک３ د کب نيون３ شغل
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د اروپا د کانونو او صنايعو په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
ديارلسم لوست

ول３ اروپا د صنعتي اومو توکو واردوونک３ ده؟

الف- کانونه
اروپايي ه５وادونو له خوا د  او دا حالت د  نه دي  اروپا تر＄مک３ الندې ز４رم３ دومره شتمن３  د 
دريم３ ن７ۍ د ه５وادونو د استعمار او ＊ک５الک يو عامل و. اروپايي ه５وادونو پخوا د خپلو اړتياوو د 
پوره کولو لپاره د نورو لويو وچو مستعمره کولو ته مخه کوله او همدارنگه د اروپا د لوي３ وچ３ پرمختيا 

د نورو ه５وادونو له هغ３ ډل３ د آسيايي او افريقايي ه５وادونو د ز４رمو له لو！ولو ＇خه پرته ناشون３ وه.
نفت د اروپا په ＄ينو برخو ک３ شته دي، خو د شمال سمندرگي د نفتي ز４رمو له کشف ＇خه 
دمخه ي３ اندازه ډ４ره ل８ه وه، چ３ د صنايعو په پراختيا او په ＄انگ７ي ډول له نقليه وسيلو ＇خه په ډ４رې 
گ＂３ اخيستن３ سره نشي کوالی د دې ه５وادونو اړتياوې پوره ک７ي. د لو４دي％３ اروپا د ه５وادونو ډ４ره 
پاملرنه د شمال سمندرگي د نفت او گاز ز４رمو ته ده چ３ اوس د انگلستان او د سيم３ د ＄ينو نورو 
ه５وادونو اړتياوې تر يوه حده پوره کوي. اروپا د اوسپن３ او ډبرو سکرو د کانونو له پلوه شتمنه ده او 
د انگلستان، روسي３، فرانس３، بلجيم، المان او پوليند ه５وادونه د نوموړو کانونو غوره توليدوونکي 

دي.اوسپنه د سويدن له شمالي برخو ＇خه د ب７５يو په وسيله د اروپا صنعتي سيمو ته وړل ک８５ي.

په شمال سمندرگي ک３ د نفتو راايستن３ عمليه
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ب- صنايع
＇ه  هکله  په  صنايعو  د  اروپا  د 

پوه８５ئ؟

١- السي صنايع
له صنعتي انقالب ＇خه د مخه د اروپا 
صنايع السي او کارگا هو پوسيله جوړيده 
چ３ کوالی شو په اي＂الي３ ک３ د ＊ي＋３ 
جوړولو، په اسپاني３ ک３ د چاقوگانو او 
تورو جوړولو، په سويس ک３ د ساعت 

لو＊و  چيني  د  ک３  هالن６  په  جوړولو، 
جوړولو او په ايرلين６ ک３ د کتاني ！وکرانو د اوبدلو يادونه وک７و.

٢- ماشيني صنايع
اروپا د ډبرو سکرو د ز４رمو او د ＊ه حمل او نقل په درلودلو سره په ن７ۍ ک３ لويه صنعتي سيمه ده. 
د اروپا درانه صنايع او لوي３ صنعتي کارخان３ د کانونو تر＇نگ جوړې شوې دي. همدارنگه د اروپا 
صنعتي لوی ＊ارونه او بندرونه هم د سمندرونو او سيندونو په غاړو را من＃ ته شوي دي، ＄که د بندرونو 
له الرې د اومو موادو او توليدي توکو وړل او راوړل ډ４ر ارزانه سرته رس８５ي. د اروپا له مهمو بندرونو 
＇خه يو هم د امستردام د ب７５يو چلولو د کانال په غاړه د شمال سمندرگي په ساحل ک３ د روتردام په نوم 

بندر دى. او د اروپا بل صنعتي لوی بندر 
په اي＂اليا ک３ د جينوا بندر دى.

ويل３  فلزاتو  د  صنايع  مهم  اروپا  د 
کول، الکترونيکي سامان آالت او د 
ماشيني وسايلو توليد، ب７５ۍ جوړول، 

مو！ر جوړول او داس３ نور دي.

ج- تور４زم
تور４زم  د  ک３  اقتصاد  په  اروپا  د 
صنعت هم د ارز＊ت وړ دى. په اروپا 
ک３ تور４زم د ډ４رو تاريخي او کلتوري 

د سويدن د کاغذ جوړون３ صنعت

د اي＂اليا د پوالدو صنايع
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مرکزونو، لکه موزيمونو، کليسا－انو، پوهنتونونو او د اروپايي ه５وادونو د طبيعي ＊و سيمو د شته والي 
له امله، له يوه ه５واد ＇خه بل ه５واد ته د سفرونو آسانتياوو په اروپا ک３ سياحت او گر＄ندوى ته وده 

ورک４７ده.
د اروپا جنوبي غاړې د مديتران３ د سمندرگي تر＇نگ چ３ د لمريزې اروپا په نوم شهرت لري، د 
اروپا د نورو سيمو وگ７ي ＄ان ته را جلبوي. د الپ غرونه د غرو ختونکو او د ژمنيو لوبو لپاره له ليرې 
او نژدې ه５وادونو ＇خه زيات مينه وال لري. د اوبو سپورتونه، په ＄ينو اروپايي ه５وادونو ک３ د جشنونو 

مراسم، قصرونه، تاريخي او د معمارۍ هنري آثار د اروپا د تور４زم نورې ساح３ شم５رل ک８５ي.
سوداگرۍ،  د  ه５وادونه  پرمختللي  ډول  ＄انگ７ي  په  وگ７ي،  زياتره  اروپا  د  چ３  ده  وړ  يادون３  د 
بانکدارۍ او داس３ نورو کارونو په خدمتونو بوخت دي او د هغو فيصدي د کرن３ او صنايعو په برخه 

ک３ ل８ه ده چ３ دا په خپله په اروپا ک３ د اقتصاد د زيات پرمختگ ＇رگندوى ده.

د فرانس３ د ايفل برج تصوير
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؟

                   د ！ولگي فعاليت
زده کوونکي دې په دريو ډلو وو４شل شي او هره ډله دې په الند４نيو مطلبونو خبرې اترې وک７ي 

او د بحث پايله دې ！ولگيوالو ته ووايي.
الف: د اروپا کانونه
ب  : د اروپا صنايع

ج   : تور４زم په اروپا ک３

                  پو＊تن３
١_ د اروپا د سپکو يا السي صنايعو توليدات کوم دي؟ نومونه ي３ وواياست.

٢_ د اروپا صنعتي مرکزونه زياتره چ５رې جوړ شوي دي؟ او ول３؟
٣_ د اروپا دران３ صنايع کوم３ دي؟ ل５ست ي３ ک７ئ.

                  کورن９ دنده
د اروپا له ب３ ليکن３ نقشه رسم يا کاپي ک７ئ او د اروپا د مهمو صنعتي ه５وادونو نومونه په ！اکلو 

＄ايونو ک３ وليکئ او د جغرافي３ په راتلونکي لوست ک３ ي３ ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ئ.

د اروپا تور４ستي ＄ايونه

ب: د الپ په غرو ک３ سپورتي لوب３الف: د ！ايمز د سيند په غاړه د بيگ بن د ساعت برج
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＇وارلسم لوست

گ＂ه  ＇خه  ترانسپورت  د  ډول  کوم  له  لپاره  راوړلو  او  وړلو  د  مالونو  او  مسافرينو  د  خلکو  پخوا   
اخيسته؟

(Transport)   ترانسپورت
له يو ＄اى ＇خه بل ＄اى ته د سوداگرۍ د مالونو او انسانانو له وړلو او راوړلو ＇خه عبارت دى، 

چ３ دا عمل د ر４ل، مو！ر، ب７５ۍ، الوتک３ او پايپ لين په وسيله ترسره ک８５ي.
وړل او راوړل )حمل و نقل( په ب５الب５لو الرو چارو سرته رس８５ي چ３ په لن６ ډول ي３ مطالعه کوو.

الف- سرک يا لويه الر
لويو الرو جوړول  او  د ＊و سرکونو  ک３  اروپا  په 
د  اړتياوو  او سوداگريزو  نظامي  د  ک３  پ７او  لوم７ي  په 
د  امپراتوري  روم  د  راغلل.  من％ته  لپاره  کولو  پوره 
د  لپاره  ل８５دون３  او  حرکت  چ＂ک  د  ل＋کرو  خپلو 
س７کونو لوم７ني جوړوونکي وو. ناپليون او هي＂لر هم د 
همدغ３ موخ３ لپاره س７کونه جوړ ک７ل. په وروستيو 

د اروپا د چ＂کو کر＊و شبکه

د اروپا د لوي３ وچ３ د ترانسپورت په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
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په  هالن６  د  شو  کوالی  اوس  شو.  سبب  جوړون３  د  سرکونو  د  هم  توليد  مو！رو  زياتو  د  ک３  کلونو 
شو.  الړ  الرې  له  سرکونو  ن＋لوونکو  لويو  د  پورې  جنوب  تر  اي＂الي３  ＇خه  امستردام  له  ک３  شمال 
بالن  مون د  ي３  تونل  مهم  ډ４ر  تونلونه جوړ شوي دي، چ３  لپاره  ت５ر４دو  د  غرنيو سيمو ＇خه   له 
)Month Blaine Tunele( په نوم دى. دا تونل 12 کيلومتره اوږدوالى لري او فرانسه او اي＂اليه 
سره ن＋لوي. د دويم３ ن７يوال３ جگ７ې ＇خه وروسته د گ７نديو مو！رو شم５ر مخ په زيات５دو دى د ب５لگ３ 
په توگه، په سوي６ن ک３ د هرو ＇لورو تنو لپاره يو مو！ر شته دى، خو د ختي％３ اروپا په ه５وادونو ک３ د 
گ７نديو مو！رو شم５ر ډ４ر ل８ دى. په ډنمارک او هالن６ ک３ د بايسکلونو لپاره هم ＄انگ７ې الرې جوړې 

شوې دي.

ب- د اوسپن３ الرې
د اوسپنو د الرو )د ر４ل کر＊３( جوړونه له اروپا ＇خه پيل شوې ده او په 1804 م کال ک３ لوم７نى  

د ب７اس لکوموتيف د انگلستان په ويلز ک３ د توکو او مسافرينو د وړلو لپاره په کار واچول شو.
 )Darlington( او د ارلينگتون )Stockton( لوم７ن９ د اوسپنو الره په 1٨٢۵ م کال ک３ د ستوکتن
د ＊ارونو ترمن＃ د عمومي وړلو او راوړلو لپاره جوړه شوه او بيا ورو ورو د اوسپن３ کر＊３ په اروپا ک３  
پراختيا وموندله. اوس دا لويه وچه د ن７ۍ له گ３２ گو３１ ＇خه ډک３ الرې لري. د اروپا د چ＂کو ر４لونو 
کر＊３ له ډ４رو چ＂کو او هوسا ر４لونو ＇خه گ＂ه اخلي. دا کر＊３ د اروپا لوى ＊ارونه سره ن＋لوي. نن ورځ 

د اوسپن３ الرې د اروپا په دننه ک３ د مسافرينو او مالونو په وړلو او راوړلو ک３ مهم رول لوبوي. 
                            

                           د ！ولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو ک３ تنظيم شي او هره ډله دې د لوي３ الرې يا سرک او د ر４ل کر＊و په هکله له 

يو بل سره سالمشوره وک７ي او پايل３ دې د ډل３ د استازي په وسيله خپلو ！ولگيوالو ته  وړاندې ک７ي.
                            پو＊تن３

١_ ترانسپورت تعريف ک７ئ.
٢_ ولى روميانو د سرکونو پراختيا ته ＄انگ７ې پاملرنه درلوده؟

٣_ لوم７ى ＄ل ر４ل چ５رې او د کوم３ موخ３ لپاره په کار واچول شو؟
٤_ د اوسپنو لوم７ن９ کر＊３ د اروپا کوم ＊ارونه سره ن＋لولي وو؟

٥_ د اوسپنو له کر＊و ＇خه زياتره د کومو موخو لپاره گ＂ه اخيستل ک８５ي؟

                            کورن９ دنده
د اروپا د لوي３ وچ３ په اقتصادي پرمختگ ک３ د اوسپنو د کر＊و د رول په هکله  يو مطلب وليکئ 

او خپلو ！ولگيوالو ته ي３ وړاندې ک７ئ.

؟
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هوايي کر＊３
پن％لسم لوست

آيا پوه８５ئ چ３ د انرژۍ له پلوه په ن７ۍ ک３ د ډ４ر لگ＋ت لرونکى ترانسپورت کوم دى؟
په 18 مه م پ７５ۍ ک３ په فرانسه ک３ هوا ته د لوم７ني بالون په الوتلو سره د هوايي چلند تاريخ پيل شو. 
په 1919 م کال ک３ د سوداگرۍ لوم７ن９ هوايي کر＊ه په هالند ک３ من＃ ته راغله. هوايي کر＊３ د اروپا 
لوی ＊ارونه او بهرني ه５وادونه سره ن＋لوي او د مسافرينو او د هغوى د سوداگرۍ شيانو د وړلو لپاره 

چ３ درانه نه وي او ارز＊ت ي３ زيات وي، گ＂ه اخيستل ک８５ي.

د اوبو الرې:  
آيا پوه８５ئ چ３ په ن７ۍ ک３ ډ４ره ارزانه ترانسپورتي الره کومه الره ده؟

له لرغونو زمانو ＇خه د اوبو الرې د شيانو او مسافرينو په وړلو او راوړلو ک３ ارز＊ت لري. د اروپا 
دانيوب او راين سيندونو د تاريخ په اوږدو ک３ په وړلو او راوړلو ک３، رول لوبولى دى. د راين له سيند 
＇خه روميانو گ＂ه اخيستله او د سيندونو خوله )مصب( به ي３ کن＂رولوله. د راين او دانيوب له سيندونو 
＇خه په ن７يواله توگه گ＂ه اخيستل ک８５ي. د دانيوب سيند ډ４ر اوږد او زيات ه５وادونه سره ن＋لوي. د اروپا 
له کرنيزو ه５وادونو ＇خه ت５ر８４ي او په توره بحيره ک３ توي８５ي. د راين سيند د اروپا په صنعتي سيمو ک３ 
زيات ارز＊ت لري. د هالند د روتردام لوی بندر د ن７ۍ له بل هر سيندي او سمندري بندر ＇خه زيات 

د اروپا هوايي ډگر
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؟

مالونه ل８５دوي.
د  اروپا زياتره سيندونه، لکه د آلمان الب 
او اودر، د فرانس３ د سن او لوار د سيندونو 
په ＇５ر د کانالونو په وسيله سره ن＋لول شوي 
د  اوسپن３  د  ک３  اروپا  په  سيندونه  دا  دي. 
الرې له پراختيا د مخه ن＋لول شوي دي. 
په انگلستان ک３ هم کانالونه شته چ３ اوس 
خپل پخوانى ارز＊ت نه لري. اوس کولى 
په وسيله  شو د همدې کانالونو اوسيندونو 

د  مديتران３  د  ＇خه  سمندرگي  شمال  له 
سمندرگي په غاړه د مارسي بندر ته سفر وک７و. د اروپا سواحل چ３ ＄ين３ د ب７５يو چلولو لپاره برابر  
دي، د لويو سوداگريزو بندرونو د من％ته راتگ سبب شوي او ډ４ره ارزانه ترانسپورتي الره گ２ل ک８５ي. 
د اروپا ＇ه نا＇ه ！ول ＊ارونه له مادريد ＇خه پرته نور ！ول د سيندونو، سمندرگيو او د اتالنتيک د 
سمندر په غاړو جوړ شوي دي. همدارنگه د پايپ لين له حمل و نقل ＇خه د نفتو، گازو او اوبو د 

وړلو لپاره گ＂ه اخيستل ک８５ي. 

                            د ！ولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي او هره ډله دې د الند４نيو پو＊تنو په هکله بحث وک７ي او 

دهغو پايلى دې د ډل３ استازي ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي. 
١_ له هوايي ترانسپورت ＇خه زياتره د کومو موخو لپاره گ＂ه اخيستل ک８５ي او ول３؟

٢_ د اوبو ترانسپورت په کوم دليل د ن７ۍ ډ４ره ارزانه ترانسپورتي الر ده؟
٣_ له پايپ لين ＇خه زياتره د کومو موخو لپاره گ＂ه اخيستل ک８５ي؟

 
                            پو＊تن３

١_ د ن７ۍ د سوداگرۍ لوم７ن９ هوايي کر＊３ په کوم ه５واد ک３ فعاليت پيل ک７؟
٢_ له هوايي کر＊و ＇خه زياتره د کومو شيانو د وړلو لپاره گ＂ه اخيستل ک８５ي؟

٣_ ډ４ر لرغونى ترانسپورت کوم يو دی؟
٤_ د اروپا د ب７５ۍ چلولو ډ４ر اوږد سيند کوم يو دى؟

٥_ د اروپا د سوداگرۍ ډ４ر لوى سيند او سمندري بندر کوم دى؟

                            کورن９ دنده
د اروپا د اوبو د الرو د پراخوالي د الملونو تر سرليک الندې يو مطلب وليکئ او ！ولگيوالو 

ته ي３ وړاندې ک７ئ.

 د آلمان د برمن په بندر ک３ د مالونو وړلو او راوړلو فعاليت
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_ اروپا د ن７ۍ يوه کوچن９ لويه وچه ده چ３ د ن７ۍ په شمالي معتدله سيمه ک３ پرته ده.
_ د اروپا غرونه په دوو برخو و４شل شوي چ３ زاړه او رژ４دلي غرونه ي３ په شمال ک３ او ＄وان 

او لوړ غرونه ي３ په جنوب ک３ پراته دي.
_ د اروپا لويه وچه ډ４ر شم５ر سيندونه لري او زياتره ي３ د ب７５يو چلولو وړ دي. 

_ د اروپا د لوي３ وچ３ د ！ولو جهيلونو اوبه تقريباً خوږې دي او د سيندونو سرچين３ جوړوي.
_ د اروپا د لوي３ وچ３ لوی او مهم سمندرگى مديترانه دى چ３ د دريو لويو وچو آسيا، اروپا او 

افريقا ترمن＃ پروت دى.
_ د اروپايي ه５وادونو د صنعتي پرمختگ يو علت هم د ب７５يو چلولو د زياتو خليجونو شته والى 

او سمندري موقعيت دى.
_ اروپا يوازين９ لويه وچه ده چ３ په هغ３ ک３ وچ او تاوده بيابانونه او د＊ت３ نشته.

_ اروپا له سياسي پلوه له ٤٧ ه５وادونو ＇خه جوړه شوې او د ＄ينو ه５وادونو ترمن＃ سياسي، فرهنگي، 
اقتصادي او نورې گ６ې اړيک３ د يوه قرار داد پر بنس چ３ د اروپا اتحاديه ي３ بولي، ترسره ک８５ي. 

_ د اروپا لويه وچه له ل８ پراخوالي سره سره د ن７ۍ گ０ م５شته لويه وچه يا براعظم دى.
_ د اروپا د وگ７و زياتره برخه سپين پوستي تشکيلوي.

_ د اروپا د خلکو ژبه د ژبن９ ري＋３ پربنس په دريو ډلو: التين، جرمني او سالو و４شل شوې ده.
_ د اروپا زياتره وگ７ي د عيسوي دين پيروان دي چ３ په دريو مذهبونو: کاتوليک، پروتستانت 

او ارتودوکس و４شل شوي دي.
_ اروپا د ن７ۍ له لويو صنعتي سيمو ＇خه يوه ده.

_ تر ＄مک３ الندې زيرم３ لکه: د ډبرو سکاره او نفت د اروپا د لوي３ وچ３ په شمالي سمندر－ي ک３ شته.
_ د اروپا زياتره صنايع، صنعتي لوى ＊ارونه او بندرونه د سيندونو او سمندرونو پر غاړو من％ته 

راغلي دي.
_ په اروپا ک３ د تور４زم صنعت، د طبيعي، تاريخي، فرهنگي او نورو ساحو د شته والي له امله 

＊ه پرمختللى دى.
_ د اروپا لويه وچه د ن７ۍ له گ３２ گو３１ ＇خه ډک３ د اوسپنو کر＊３ لري.

_  هوايي کر＊３ د زيات３ انرژۍ ل／＋ت کوونکی ترانسپورت دی.
_ د اوبو الرې په اروپا ک３ ډ４رې ارزانه ترانسپورتي الرې گ２ل ک８５ي.

د لوم７ي ＇پرکي )اروپا( لن６يز
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＇لورمه گ２ه جدول: د اروپايي ه５وادونو جغرافيايي ＄انگ７تياوې )د مطالع３ لپاره(

ه５وادونهگ２ه

 په ٢٠٠١ م . کال ک３ په مختلفو برخو ک３ دعموميات
نفوسو د بوختيا فيصدي

پالزم５نه
پرخوالى 

په کيلو متر 
مربع سره

په ٢٠٠٦م 
کال ک３ د 
نفوسو شم５ر

په يو کيلو متر 
مربع ک３ د 
نفوسو شم５ر

خدمتونهصنعتکرنه

28.7483.581.65512554.723.122.2تيراناالبانيا1

33.00010.379.0673152.627.270.3بروكسلبلجيم2

51.1294.498.9768811.747.540.8سارايووبوسني-        هرزگوين3

110.9127.385.3676725.730.843.5صوفيابلغاريا4

43.0945.450.6611263.626.869.6كوپن هاگنډنمارک5

357.02282.422.2992312.634.662.9برلينآلمان6

45.1001.324.333299.031.759.3تاليناستوني7

338.1455.231.372156.127.566.4هلسنگيفنلن8６

550.10060.876.1361111.525.173.4پاريسفرانسه9

131.99010.688.0588117.522.559.9اتنيونان10 

93.0329.981.3341076.834.458.8بوداپستهن／ري11

70.2844.062.235588.530.061.5دوبلينايرلن12６

103.000299.38838.625.266.2ريكجاويكايسلن13６

301.26858.133.5091935.632.162.3روماي＂اليا14

56.5384.494.7497916.430.952.6زاگربکرواتي15

64.6002.274.7353515.526.458.1ريگاالتويا16

65.2003.585.9065520.236.443.5ويلنيوسليتواني17

2.586474.4131833.028.069لوكزامبورگلوكزامبورگ18

25.7132.050.5548021.840.437.8سكوپيهمقدونيه19

316400.2141.2672.026.072.0والتامالتا20

33.7004.466.70613345.714.639.7کيشي نفمولداوي21 

13.812630.548462.030.068.0پدگوريكامونتينگرو22

41.52616.491.4613973.222.074.8امستردامهالن23６

323.8774.610.820144.121.874.0اوسلوناروې24

603.70046.710.8167726.127.446.5كيفاوكراين25
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ه５وادونهگ２ه

 په ٢٠٠١ م . کال ک３ په مختلفو برخو ک３ دعموميات
نفوسو د بوختيا فيصدي

پالزم５نه
پرخوالى 

په کيلو متر 
مربع سره

په ٢٠٠٦م 
کال ک３ د 
نفوسو شم５ر

په يو کيلو متر 
مربع ک３ د 
نفوسو شم５ر

خدمتونهصنعتکرنه

83.8598.192.818986.431.362.3ويانااتريش26

323.25038.536.86911919.031.749.3وارساپولن27６

91.98210.605.81711512.335.252.5لزبونپرتگال28

238.39122.303.5529441.728.130.2بوخارسترومانيه29

17.075.400142.893.540811.629.658.8مسكوروسيه30

88.3619.394.41110629.732.937.4بلگرادصربيا31

20.2562.010.3479911.037.651.4ليوبلياناسلووينيا32

49.0125.439.4481117.638.054.4براتيسالواسلواك33

505.99240.397.842806.930.962.2مادريد اسپانيا 34

78.86410.235.4551305.139.155.9پراگچك35

244.10160.609.1532481.625.473.1لندنبريتانيا36

207.60010.293.0115019.740.639.7مينسكسپينه روسيه37

449.9649.016.596202.625.571.9ستكهلمسوي６ن38

41.2847.523.9341824.626.768.7برنسويس39

6130200467.2سان مرينوسان مرينو40

45369865154اندورا الوالاندورا41

1.9532800161.3موناكوموناكو42

16035100212.9وادوزلختن شتن43

0.44920204واتيكان سيتيواتيكان44

8660084740094.5باكوآذربايجان45

298002976000111.9ايروانارمنستان46

69700447400071.6تفليسگرجستان47
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دويم ＇پرکى

د امريکا براعظم 
د دې ＇پرکي موخ３:

گرانو زده کوونکو! د دې ＇پرکي له الند４نيو علمي موخو سره  به آشنا شئ:
_ د امريکا لويه وچه له جغرافيايي موقعيت سره.

_ د امريکا لويه وچه له مهمو لوړو او ژورو )غرونو، سيندونو، سمندرگيو، جهيلونو او خليجونو( 
سره.

_ د امريکا د لوي３ وچ３ له اقليم سره.
_ د امريکا د لوي３ وچ３ له  سياسي جغرافي３  سره.

_ د امريکا د لوي３ وچ３ له اقتصادي جغرافي３ سره )کرنه، صنعت، سوداگرۍ او حمل و نقل(.

_ زده کوونکي دې د دې ＇پرکي په لوستلو سره الندې مهارتونه حاصل ک７ي:
_ د نقش３ پر مخ د امريکا د لوي３ وچ３ موقعيت معلومول.

_ د نقش３ پر مخ د مهمو غرونو، سيندونو، سمندرگيو او جهيلونو معلومول.
_ د نقش３ پر مخ د امريکا د لوي３ وچ３ د ه５وادونو د موقعيت معلومول.
_ د انسانانو په ژوند ک３ د حمل و نقل د ارز＊ت د نتيج３ توضيح کول.
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د امريکا د لوي３ وچ３ د جغرافيايي موقعيت په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
شپاړسم لوست

 امريکا له لوي３ وچ３ ＇خه کوم سمندرونه چاپ５ر شوي دي؟

٢-١ موقعيت
الف: ＇لور خواوې: د امريکا لويه وچه د 15 درجو او ١٧٠ درجو لو４دي％و طول البلدونو او د 

٨٤ درجو شمالي عرض البلد او د ٥٥ درجو جنوبي عرض البلد ترمن＃ موقعيت لري.
دا لويه وچه د شمال له خوا په شمالي کنگل سمندر، د جنوب له خوا د دريک Derak passage په 
سمندري الر )چ３ د انترکتيکا او د سو４لي امريکا ترمن＃ ب５لوونک３ پوله ده: په ختي＃ ک３ د اطلس په سمندر 
چ３ د اروپا او افريقا لوي３ وچ３ ي３ د امريکا له لوي３ وچ３ ＇خه ب５ل３ ک７ي او په لو４دي＃ ک３ د آرام سمندر 

)بحرالکاهل( او د بيرنگ دأبنا سره چ３ د ٨٥ کيلومترو په وا！ن االسکا له روسي３ ＇خه ب５لوي، ن＋ت３ ده.
پراخوالى )مساحت( ي３ 42.3 ميليونه کيلومتره مربع３ ته رس８５ي.

د امريکا د لوي３ وچ３ ډ４ره ل５رې شمالي نقطه شمالي قطب او جنوبي ډ４ره ل５رې نقطه ي３ د کپ 
هارن Cape-Horn دماغه ده. اوږدوالى ي３ له شمال ＇خه سويل ته ١٥٠٠٠ کيلومتره دى او سور 

ي３ له ختي＃ ＇خه لو４دي＃ ته په مختلفو برخو ک３ سره توپير لري. 
د امريکا د لوي３ وچ３ و４ش:

د امريکا لويه وچه له شمال ＇خه جنوب لور ته په دريو برخو و４شل شوې ده چ３ له شمالي امريکا، 
من％ن９ امريکا او جنوبي امريکا ＇خه عبارت ده. د امريکا لويه وچه له شمال ＇خه جنوب لور ته اوږده 

د شمالي قطب دايره

 د سرطان کر＊ه

د استوا کر＊ه

د جدي کر＊ه

د سو４لي قطب دايره

د امريکا لويه وچه د ن７ۍ په نقشه ک３
ندر

ــم
ـــــ

ـــــ
 سـ

رام
آ

شـــــــــــمالي کنگل ســـــمندر

آرام ســــــــمندر د هند ســــــمندر

در
ـمن

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ
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ــــ
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د هورن دماغه

گ ابنا 
د بيرن
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پرته ده. په شمالي امريکا ک３ دوه ه５وادونه کاناډا او متحده ايالتونه موقعيت لرى چ３ له شمالي قطب 
＇خه د مکسيکو تر ه５واد پورې غ％５دل３ ده. من％ن９ امريکا د شمالي امريکا او جنوبي امريکا ترمن＃ 
پرته ده، من％ن９ امريکا د شمال له خوا متحده اياالتو سره او په جنوب ک３ له جنوبي امريکا سره گ６ه 
پوله لري او د پانام３ کانال د کارابين سمندرگى له آرام سمندر سره ن＋لوي او من％ن９ امريکا له جنوبي 
امريکا ＇خه ب５لوي. جنوبي امريکا په جنوبي نيمه کره ک３ د شمالي عرض البلد له ١٢ درجو ＇خه د 
جنوبي عرض البلد تر ٥٥ درجو پورې موقعيت لري او په شمالي نيمه کره ک３ ي３ ډ４ره ل８ه برخه پرته 
ده. جنوبي امريکا د من％ن９ امريکا په جنوب ک３ د مثلث په ب２ه موقعيت لري چ３ راس ي３ د هورن 

دماغه )کيپ هورن( او قاعده ي３ د کارابين په سمندرگي او په من％ن９ امريکا ک３ موقعيت لري.

                         د ！ولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي او له ورک７ل شوې نقش３ ＇خه په گ＂３ اخيستن３ سره دې د امريکا 

د لوي３ وچ３ موقعيت د طول البلدونو او عرض البلدونو پر بنس و！اکي او تمرين  دې ک７ي.
                               پو＊تن３

الندې جمل３ بشپ７ې ک７ئ:
١_ د امريکا لويه وچه .............. کيلومتره مربع پراخوالى لري؟

٢_ د .............. أبنا  جنوبي امريکا د انتارکتيکا له لوي３ وچ３ ＇خه ب５لوي؟
٣_ د امريکا د لوي３ وچ３ او د أسيا 
د لوي３ وچ３ ترمن＃ ................ 

ب５لوونکي حد تشکيلوي.
٤_ د امريکا او اروپا د لوي３ وچ３ 
ب５لوونکى   ............... ترمن＃ 

سرحد تشکيلوي.

                          
                     کورن９ دنده

د ورک７ل شوې نقش３ له مخ３ د شمالي، 
ه５وادونو  د  امريکا  جنوبي  او  من％ن９ 
نومونه ب５ل ب５ل ليست ک７ئ او د جغرافي３ 
په راتلونکي ساعت ک３ ي３، په ！ولگي ک３ 

ولولئ. 

د امريکا متحده ايالتونه 

فرانسوي گويان

د ريکا ابناء

د امريکا سياسي نقشه

گواتيماال

نيکاراگوا

ونزويال

برازيل

اوروگواى
چيلي

پيرو

ين
جنتا

ار

پاراگواى

؟

د شمالي قطب دايره

 د سرطان کر＊ه

د استوا کر＊ه

د جدي کر＊ه

د سو４لي قطب دايره

د امريکا لويه وچه د ن７ۍ په نقشه ک３

ندر
ــم

ـــــ
ـــــ

 سـ
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شـــــــــــمالي کنگل ســـــمندر

آرام ســــــــمندر د هند ســــــمندر
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بـ  د امريکا د لوي３ وچ３ د کشف په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
اووه لسم لوست

آيا د امريکا د کشف کوونکي له نوم سره آشنايي لرئ؟

ليکنو  د  د مسلمانانو  په هکله  کرويت   د  د ＄مک３  ته  ب７５ۍ چلوونکي  اي＂الوي  کولمب   کرستف 
پربنس په ١٤٩٢ م کال ک３ د اسپاني３ د پاچا له خوا دنده ورک７ل شوه چ３ د لو４دي＃ پرلور هندوستان 
ته سفر وک７ي او کومه شتمني چ３ هلته وه، الس ته راوړي خو کولمب خپل سفر پيل ک７، هغه ＄اى 
ته ورس５د چ３ هغه ي３ د غرب الهند په نامه ياد ک７ او لوم７ن９ سيمه چ３ هلته په ک３ پلى شو هغه ي３ 
د سان سالوا دور )مقدس نجات ورکوونکي( په نامه ياده ک７ه )چ３ د بهاما د ！اپوگانو له ډل３ ＇خه وه(. 
کولمب فکر کاوه چ３ آسيا او هند ته رس５دلی دى او خپلو ملگرو ته ي３ الر＊وونه ورک７ه چ３ د ！اپو 

گانو په پل＂نه پيل وک７ي. کولمب درې ＄ل３ نور هم د امريکا نوې وچ３ ته سفر وک７.
له کولمب ＇خه وروسته بل ب７５ۍ چلوونکي د امريکو سپوچ３ په نوم د کولمب الرې ته دوام ورک７ او د 
جنوبي عرض البلد تر٥٢ درجو پورې د برازيل د ه５واد غاړو ته نژدې پرمخ والړ. دې ب７５ۍ چلوونکي 
د خپل سفر په هکله يوه مقاله وليکله او هغه ي３ خپره ک７ه، وروسته بيا په ١٥٠٢ م ک３ يوه جغرافيه پوه 
يو کتاب وليکه او په هغه ک３ ي３ د امريکو سپوچي مقال３ ته د خپل اثر په سريزه ک３ ＄اى ورک７ او چاپ 
ي３ ک７. په ١٥٠٧ م کال ک３ نوموړى کتاب په التيني ژبه وژباړل شو چ３ په سريزه ک３ ي３ يوه جغرافيه پوه 

وړانديز وک７ چ３ د وچ３ دا ！و！ه دې، د هغه د کشف کوونکي په نوم امريکا ونومول شي. 

د کرستف کولمب ان％ور
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بـ  د امريکا د لوي３ وچ３ د کشف په هکله ＇ه پوه８５ئ؟

؟

په لوم７يو ک３ د امريکا نوم د استوا د کر＊３ د جنوب برخ３ ته استعمال５ده چ３ کولمب هغه ＄اى 
ته سفر نه و ک７ى، خو وروسته ي３ شمالي برخه هم په بر ک３ ونيوله او په جغرافيه ک３ لوم７ى ＄ل 
گردهارد مرکاتور په ١٥٣٨ م کال ک３ په خپله مشهوره نقشه ک３ د امريکا نوم ！ول３ لو４دي％３ نيم３ 
کرې ته استعمال ک７. له هغه وخت ＇خه ي３ وروسته تر ننه پورې دا نوې لويه وچه د امريکو په نوم، د 

امريکا لويه وچه نومول３ ده.
 

                            د ！ولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي او الند４نيو پو＊تنو ته دې ＄واب ورک７ي:

١_ کولمب ول３ د هند د سفر لپاره د اروپا لو４دي％ه الره  غوره ک７ه؟
٢_ مسلمانو جغرافيه پوهانو د امريکا په کشفولو ک３ ＇ه رول درلود؟

٣_ جغرافي３ پوهانو ول３ دا نوې لويه وچه د امريکا په نوم ونوموله؟

                            پو＊تن３
١_ امريکا ته د کرستف کولمب د سفر موخه ＇ه وه؟

٢_ د امريکو سپوچي په خپل سمندري سفر ک３ کوم ＄اى کشف ک７؟
٣_ لوم７ى ＄ل کوم جغرافيه پوه نوموړې نوې لويه وچه د امريکا په نوم ونوموله؟

٤_ په لوم７يو ک３ د امريکا کلمه د امريکا د لوي３ وچ３ کوم３ برخ３ ته استعمال３ ده؟
                              کورن９ دنده

د امريکو د  سفر لورى د نقش３ له مخ３ رسم ک７ئ او ＇رگنده ک７ئ چ３ هغه کوم لوی کار 
ترسره ک７ى د ى.. 
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٢،٢طبيعي جغرافيه
اتلسم لوست

د ر اتلونکي مخ نقشه په غور  وگورئ او وواياست چ３ غرونه د دې لوي３ وچ３ په کومه برخه ک３ موقعيت لرى؟

الف ـ د امريکا د لوي３ وچ３ د غرونو په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
١ ـ  پخواني ！ي زاړه غرونه

 )Appalachian( د اپاالش غرونه
د شمالي امريکا د متحده ايالتونو په ختي％ه برخه ک３ ！ي غرونه شته چ３ د جيولوژۍ په لوم７ۍ دورې 
پورې اړه لري، د وخت په ت５ر４دلو سره ي３ لوړوالى ل８ شوى او په اوسني وخت ک３ د گردو لوړو ＇وکو، 
＄وړلرونکو لمنو او پراخو واديو لرونکي دي. دا غرونه د شمال ختي＃ ＇خه د جنوب لو４دي＃ په لور د 
١٥٠٠ کيلومترو په اوږدوالي غ％５دلي دي او لوړه ＇وکه ي３ بلک دام Black Dame ده چ３ ٢٠٤٤ 

متره لوړوالى لري.
٢ _ لوړ او ＄وان غرونه

د راکي Rocky يا روشوز غرونه:
د آرام سمندر د غاړې په اوږدو ک３ له شمال ＇خه جنوب ته غ％５دلي دي او د جيولوژۍ په در４م３ 
دورې پورې اړه لري. دا غرونه ＄وان او ډ４ر لوړ دي چ３ په ＄ينو سيمو ک３ ي３ لوړوالى ٦٠٠٠ مترو 
Mickinley په االسکا ک３ ٦١٩٣ متره لوړوالى  ته هم رس８５ي، لوړه ＇وکه ي３ مک کينلى 

راکي غرونه
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٢،٢طبيعي جغرافيه
لري. د نوموړي غره په شمالي او جنوبي برخو ک３ فعال او غلي شوي اور غور＄ون３ )آتشفشان( شته 
دي چ３ درن３ زلزل３ هم په هغو ک３ ژر، ژر رامن＃ ته ک８５ي. لکه چ３ دارنگه لويه زلزله د شلم３ 
پ７５ۍ په ١٩٦٤ م کال ک３ په االسکا ک３ من％ته راغله. د اپاالش او راکي غرونو د ل７يو ترمن＃ هوارې 

＄مک３ او پراخ３ جلگ３ شته.

د شمالي امريکا د لوي３ وچ３ طبيعي نقشه

شمالي کنگل سمندر
د راکي )روشوز( غرونه

ارام ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمندر

رونه
ش غ

د اپال

ندر
سم

ک( 
النتي

 )ات
س

اطل
د 

د کارابين سمندرگى
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)Andes( د انديز غرونه
د انديز غرونه د دې سيم３ د اصلي اوس５دونکو په ژبه د شاتو د غرونو معنا لري. د غرونو دا ل７ۍ 
په جنوبي امريکا ک３ د آرام سمندر د غاړې په اوږدو ک３ له شمال ＇خه د جنوب لور ته د ٨٠٠٠ 
ک３  ارجن＂اين  په   Aconcagua اکانکاگوا  ي３  ＇وکه  لوړه  او  ده  غ％５دل３  اوږدوالي  په  کيلومترو 
٦٩٦٠ متره لوړه ده. د دې ＄وانو غرونو د جوړ＊ت په پروسه ک３ اورغور＄ون３، عمودي حرکتونه او 
ورانوونک３ زلزل３ التر اوسه هم دوام لري. لکه چ３ په ١٩٦٠ م کال ک３ د انديز د غرونو په جنوبي 
برخو ک３ يوه ډ４ره درنه زلزله وشوه چ３ د چيلى زلزل３ په نامه ياد８４ي. د دې زلزل３ په پايله ک３ غلي 
شوي اتشفشان هم په فعاليت پيل وک７، د ساحلي وچ３ ＄ين３ برخ３ تر اوبو الندې شوې، د سمندر 

په ＄ينو برخو ک３ ！اپوگان له اوبو ＇خه بهر شول او نوي ！اپوگان ي３ جوړ ک７ل. 

                       

١٠

٠

١٠

٢٠
٢٣.٥

٣٠

٤٠

٥٠

د جنوبي امريکا د لوي３ وچ３ طبيعي نقشه

س د＊ت３
د النو

د نوموکوماک غرونه

د کوپان لوړې

د امازون جلگ３

د پارسيس غرونه

د امازون ＄نگلونه

د بالنکا جليج

د سان ماتياس خليج

د سان جورج خليج

د گرانده خليج

د سامبو روهيون خليج

３ ارام ســــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــندر
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــو４ل
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                            د ！ولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ＇و ډلو وو４شل شي او په مشوره دې دوه النديني تصويرونه په غور سره 
وگوري، د راکي د ＄وانو غرونو او د اپالش د زړو غرونو ترمن＃ ورته والى او توپيرونه دې په 

گ６ې مشورې سره وليکي او ！ولگيوالو ته دې وړاندې ک７ي.

                            پو＊تن３
د سمو پو＊تنو لپاره د )س( تورى او د ناسمو پو＊تنو لپاره د )ن( تورى وليکئ:

١_ د اپالش غرونه د جيولوژۍ د لوم７ي دوران د غرونو له ډل３ ＇خه دي.
٢_ د راکي د غرونو ل７ۍ له شمال ختي＃ ＇خه د جنوب لو４دي＃ لور ته پرته ده.

الندې جمل３ بشپ７ې ک７ئ:
١_ د امريکا د لوي３ وچ３ ډ４ر لوړ غرونه ..............

دي.
٢_ د راکي د غرونو ډ４ره لوړه ＇وکه د .......... په 

نوم په ............ ک３ موقعيت لري.
٣_ د انديز د غرونو ډ４ره لوړه ＇وکه د .............. 

په نوم په ........... ک３ موقعيت لري.

                            کورن９ دنده
او د  يا کاپي ک７ئ  پرته نقشه رسم  د امريکا د ليکن３ 

غرونو نومونه ي３ په ！اکلي ＄اى ک３ وليکئ.

د اپالش غرونه راکي غرونه

؟

د سرطان کر＊ه

د استوا کر＊ه

د جدي کر＊ه

شمالي اطلـس ســــــــــمندر

جنوبي اطلـــــس ســــــــمندر

آرام ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمندر
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ب ـ د امريکا د سيندونو په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
نولسم لوست

د ميسي سي پي سيند ول３ په دې نوم نومول شوى دى؟

د شمالي امريکا سيندونه
په شمالي امريکا ک３ له اوبو ＇خه ډک سيندونه شته چ３ له يوې خوا د ب７５ۍ چلولو او د مالونو 
په ل８５دولو ک３ گ＂ور دي، او له بل３ خوا ي３ د کرن３ په برخه ک３ ډ４رې آسانتياوې رامن％ته ک７ې دي. 
 )Mississippi( د شمالي امريکا د اتالنتيک د سمندر د حوزې ډ４ر لوى سيند د ميسي سي پي
سيند دى چ３ د هندي بومي )اصلي( اوس５دونکو په ژبه د لوى سيند معنا لري. دا سيند د مينيسوتا 
)Minnesota( د ＄نگلونو د ايتاسکا له جهيل ＇خه سرچينه اخلي او په هوارو او پراخه د＊توک３ 
جنوب لور ته به８５ي، د بهير په من％ن９ برخه ک３ ورسره له ＊ي خوا ＇خه ډ４ر لوى مرستيال د ميسوري 
)Missouri( سيند يو＄اى ک８５ي. د ميسوري سيند د هندي بومي )اصلي( اوس５دونکو په ژبه د خ７و 

يا خ＂ينو اوبو معنا لري.
د  )خول３(  مصبه  تر  له سرچين３ ＇خه  سيند  د  ميسوري  د  اوږدوالى  سيند  د  پي  ميسي سي  د 
مکسيکو په خليج ک３ )٦٤٢٠( کيلومتره دى چ３ د اوږدوالي له پلوه له نيل او امازون ＇خه وروسته 
دى. د کي０ اړخ لوى مرستيال ي３ د اوهايو)Ohio( سيند دى چ３ د اپاالش له غرونو ＇خه سرچينه 

د ميسي سي پي سيند
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ب ـ د امريکا د سيندونو په هکله ＇ه پوه８５ئ؟

د البرادور سمندرگى

د کاربين سمندرگى

د مکيسکو خليج

د ميسوري سندر

د گريت سيلو جهيل

درگى
سمن

گ 
د بير

د کلمبيا سيند

د ميکنزي سيند

د بيو قورت سمندرگى

 ابناء
د بيرنگ

د چوکچى سمندرگى٫
شمالي کنگل سمندر

د گريت بير جهيل
د مانيتو باجهيل

د راکي غرونه

د کلورادو سيند

د کلمئا سيند

آرام ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمندر
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اخلي او زيات３ اوبه لري. د ميسي سي پي سيند زيات３ شگ３ او خ＂３ له ＄ان سره راوړي او په مصب 
)خوله( ک３ ي３ لويه دلتا جوړه ک７ې چ３ هر کال ١٠٠ متره د مکسيکو د خليج خواته مخ３ ته ＄ي. 
دا سيند له خپلو ！ولو مرستياالنو سره ＇ه نا＇ه ٢٠٠٠٠ کيلومتره د ب７５ۍ چلولو وړ دى او د کرن３ په 

برخه ک３ ور＇خه هم گ＂ه اخيستل ک８５ي.
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د سنت الرنس سيند )St.Lawrence پن％گوني جهيلونه د اتالنتيک له سمندر سره ن＋لوي. 
 Arctic( دا سيند د کنگل ک５دلو له امله ！ول کال د ب７５يو چلولو وړ نه دى. د شمالي کنگل سمندر
ocean( د حوزې سيندونه له واورو ＇خه سرچينه اخلي او د  کال زيات وخت کنگل وي. د دې 
حوزې ډ４ر لوى سيند د ميکنزي )Mackenzie( سيند دى چ３ سرچينه ي３ د－ريت سليو له جهيل او 
 )Beaufort( ي３ په شمال ک３ د بيو فورت )( له سيند ＇خه او مصب )خولهAthabasca( د اتابسکا

په سمندرگي ک３ ده. دا سيند د شمالي امريکا د يوه ＇７５ونکي ماکينزي په نوم نومول شوى دى.
د آرام سمندر )بحر الکاهل( د حوزې سيندونه نسبتاً لن６، ل８ لوړوالى او د چ＂ک بهير لرونکي 
دي. د دې حوزې لوى سيندونه کولمبيا Columbia  او کلورادو Colorado  دي. دا سيندونه 
د راکي له غرونو ＇خه سرچينه اخلي او په آرام سمندر ک３ توي８５ي. د کلورادو سيند ژوره وادي چ３ 
ديوالونه ي３ عمودي دي من＃ ته راوړې، سرچينه ي３ بارانونه او واورې تشکيلوي او د مکسيکو په ه５واد 
ک３ د کلفورنيا په خليج ک３ تو４ي８ي. د دې سيند اوږدوالى ٤٥٠ کيلومتره دى، اوبه ي３ خ＂ين３ او سرې 

دي، نو ＄که اسپانويانو هغه د کلورادو په نامه نومولى دى.
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؟

 
                              د ！ولگي فعاليت

زده کوونکي دې د ＊وونکي تر الر＊وون３ الندې په ډلو وو４شل شي او هره ډله دې د الند４نيو 
مطالبو په هکله بحث او خبرې وک７ي او د امريکا په نقشه ک３ دې و＊يي:

_ د ميسي سي پي سيند
_ د ميکنزي سيند
_ د کلورادو سيند

_ د سنت الرنس سيند

                            پو＊تن３:
الندې نيم／７ې جمل３ په مناسبو کلمو ډک３ ک７ئ:

١_ د ميسي سي پي د سيند له .........＇خه سرچينه اخلي.
٢_ د ميسي سي پي سيند د چپ اړخ لوى مرستيال.............. دى.

لن６ ＄واب ورک７ئ:
١_ د شمالي کنگل سمندر د حوزې د لويو سيندونو نومونه وواياست.

٢_ د کلورادو د سيند اوبه چ５رې توي８５ي؟
٣_ د ميسي سي پي سيند د اوږدوالي له پلوه په ن７ۍ ک３ کوم مقام لري؟

٤_ د کولمبيا د سيند مصب چ５رې دى؟
د مهمو سيندونو  اتالنتيک سمندر د حوزې  د   _٥

نومونه وواياست؟

                            کورن９ دنده:
د امريکا د ليکن３ پرته )سپينه( ورک７ل شوې نقشه رسم 
يا کاپي ک７ئ او په هغ３ ک３ د سيندونو نومونه وليکئ او 
د جغرافي３ په راتلونکي لوست ک３ ي３ زده کوونکو ته 

و＊يئ.

د سرطان کر＊ه

د استوا کر＊ه

د جدي کر＊ه

آرام ســـــــــــــــــــــــــــمندر

ســــــــــمندر
جنوبي اطلس 

شمالي اطلس ســــــــــمندر
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د جنوبي امريکا سيندونه
شلم لوست

ستاسو له نظره، ول３ په جنوبي امريکا ک３ له اوبو ＇خه ډک سيندونه شته؟

د استوايي سيمو ډ４ر اور＊تونه د دې سبب شوي چ３ په دې لويه وچه ک３ زيات او له اوبو ＇خه 
ډک سيندونه من＃ ته راشي. د انديز غرونه د جنوبي امريکا په لو４دي％ه غاړه ک３ اوږده پراته دي چ３ د 

دې قطع３ د ختي％３ حوزې ترمن＃ د اوبو د و４ش پول３ په توگه گ２ل ک８５ي.
د انديز د غرونو د ختي％３ برخ３ د ！ولو لويو سيندونو اوبه د اتالنتيک سمندر ته توي８５ي. د دې 
وچ３ د سيندونو اساسي سرچينه سيمه اييز بارانونه دي چ３ د امازون په حوزه ک３ هره ورځ اورې او په 

دوامداره توگه د سيندونو اوبه زياتوي. د امازون سيند د ن７ۍ د ډ４رو زياتو اوبو لرونکى سيند دى.
د امازون د سيند اوږدوالى د هغه له مرستيال د يوکايالي Ucayali له سيند سره )د پيرو په ه５واد 
ک３( ٦٤٨٠ کيلومتره دى او په اتالنتيک سمندر ک３ توي８５ي، چ３ په دې توگه د نيل له سيند ＇خه 
وروسته دويم مقام لري. دا سيند له هوارو سيمو ＇خه ت５ر８４ي ډ４رې ل８ې ＄وړې لري او د خپل بهير 
په اوږدو ک３ ＇ه نا＇ه ٥٠٠ مرستياالن ورسره يو＄اى ک８５ي، نو ＄که ！ول کال له اوبو ＇خه ډک وي 
او د مست５دو لوړه اندازه ي３ د جنوبي نيم３ کرې د اوړي د موسم اخر وي. د امازون د سيند ！وله حوزه 
استوايي ＄نگلونو پو＊ل３ ده چ３ د رب７ ون３ ي３ له اقتصادي مهمو پيداوارو ＇خه دي. د ＊９ غاړې لوى 
مرستيال ي３ د ماديرا Madeira سيند او د کي３２ غاړې مرستيال ي３ د نگرو Negro سيند دى. د 

د سو４ل３ امريکا سيندونه

شمالي اطلس سمندر
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د جنوبي امريکا سيندونه

سيند زيات ژوروالى او زيات３ اوبه د دې سبب شوې چ３ د زرگونو کيلومترو د وا！ن په وهلو  سره ب７５ۍ 
د دغه سيند په بهير ک３ تگ او راتگ وک７ي.

د امازون کلمه د سيمه ييزو خلکو په ژبه ډ４ر زوږ او غ８ لرونکو اوبو په معنا ده. په دې سيند ک３ د 
سمندري مد په وخت ک３ ＇پ３ عمودا د پن％و مترو په لوړوالي په ډ４ر لوړ غ８ د سيند د اوبو د حرکت 
په خالف پورته حرکت کوي او د شور او زوږ د من＃ ته راتلو سبب ک８５ي. د جنوبي امريکا نور لوى 
او د اوبو ډک سيندونه د پارانا Parana او اورينوکو  Orinoco سيندونه دي. د پارانا سيند خپل３ 
اوبه د برازيل د غرونو له لو４دي％و لمنو او د هغه د نننيو هوارو سيمو ＇خه اخلي. اوږدوالى ي３ ٤٧٠٠ 
او د   Guiyana د غرونو شمالي لمن３  کيلومتره دى او د اتالنتيک په سمندرک３ توي８５ي. د گيانا 
ت５ر８４ي،  له هوارو ＄مکو ＇خه  نوموړى سيند  اورينوکو د سيند حوزه جوړوي.  د  اورينوکو هوارى 

اوږدوالى ي３ ٢٧٣٠ کيلومتره دى او د بي７يو چلولو وړ دى. 
د اورينوکو د سيند د يوه مرستيال په بهير ک３ د انجيل ＄７وبى د ونزويال په ه５واد ک３ پروت دى 

چ３ د ن７ۍ ډ４ر لوړ ＄７وبی گ２ل ک８５ي او لوړوالى ي３ ١٠٥٤ مترو ته رس８５ي.

                            د ！ولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي. هره ډله دې په الندې موضوعاتو بحث او خبرې وک７ي او 

پايل３ دې ！ولگيوالو ته ووايي.
د امازون، پارانا او اورينوکو د سيندونو سرچينه او مصب چ５رې دي او ＇ه اقتصادي ارز＊ت لري.

                             پو＊تن３
سم ＄وابونه د )س( په  توري او ناسم)غلط( ＄وابونه د )ن( په توري په ن＋ه ک７ئ:

١-  د امازون سيند د اوبو د حجم له پلوه د ن７ۍ لوى سيند دى )      (.
٢-  د پارانا د سيند اوبه د اتالنتيک سمندر ته توي８５ي )      (.

سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ:
٣- د ن７ۍ ډ４ر لوړ ＄７وبى په الندې کوم يوه ه５واد ک３ دى؟

الف ـ ارجن＂اين            ب ـ برازيل          ج ـ ونزويال      د ـ اکوادور
٤_ د اورينوکو سيند چ５رې توي８５ي؟

ب ـ د اتالنتيک په سمندرک３ الف ـ  د مکسيکو په خليج ک３       
د ـ د کارابين په سمندرگي ک３       ج ـ په أرام سمندر ک３  

الندې  نيم／７ې جمل３ په مناسبو کلمو ډک３ ک７ئ:
٥ـ د امازون د سيند سرچينه د ................... تشکيلوي.

٦ـ د امازون د سيند د ＊９ غاړې لوى مرستيال ........ او د ک３２５ غاړې لوى مرستيال ي３ ............ دى.
                            کورن９ دنده:

د )٦٤( مخ د امريکا له ليکن３ پرته نقشه ان％ور اويا کاپي ک７ئ او په هغ３ ک３ د سيندونو نومونه 
وليکئ او د جغرافي３ په راتلونکي ساعت ک３ ي３ ！ولگيوالو ته و＊يئ.

؟
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د امريکا د جهيلونو په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
يوويشتم لوست

ستاسو له نظره، د امريکا د جهيلونو په من＃ ته راتگ ک３ اغ５زمن عوامل کوم دى؟

په ت５رو لوستونو ک３ د جهيلونو له اصطالح سره آشنا شوي ياست. د امريکا په لويه وچه ک３ د طبيعي 
  )Superior(زيات جهيلونه شته دي. د شمالي امريکا لوى جهيلونه سوپرير انگ７تياوو پر بنس＄
  )Huron(هورن مربع،  کيلومتره   ٥٨٢٠   )Michigan(مشيگان مربع،  کيلومتره   ٨٣٢٧٠
٦٠٧٠٠ کيلومترمربع، ايري)Eerie(  ٢٥٦٨٠ کيلومتر مربع او انتاريو Ontario چ３ ١٩٢٣٠ 
کيلومتره مربع دى. د انتياريو جهيل د سنت لورنس Sent Laurence د سيند په پواسطه د سنت 

لورنس د خليج او د اتالنتيک له سمندر سره ن＋تى دى. 
د سوپرير جهيل د پراخوالي له پلوه ډ４ر پراخ او د خوږو اوبو د درلودلو له امله په ن７ۍ ک３ لوم７نى مقام 
لري. دا جهيلونه د کنگلونو )يخچالونو( په سبب رامن＃ ته شوي او د اوبو سطحه ي３ سره توپير لري. 
د سوپرير، هورن او مشيگان جهيلونه د کوچنيو ابنا گانو په وسيله يو له بل سره ن＋تي دي، خو د ايري 
جهيل ب５ل دى او د انتاريو جهيل د سنت لورنس د سيند په واسطه د اتالنتيک له سمندر سره ن＋تى 
دى. د نياگارا ＄７وبي ته په بومي ژبه نياگارا )زوږ او غ８ لرونک３( اوبه وايي چ３ د نياگارا د سيند په 
بهير ک３ چ３ د ايرى او انتاريو جهيلونه سره ن＋لوي، رامن＃ ته شوى دى چ３ اوبه ي３ له شمال ＇خه 
جنوب لور ته، يعن３ له کاناډا ＇خه د متحده اياالتو خاورې ته توي８５ي. په همدې برخه ک３ د اوبو د 
بر４＋نا س＂５شن هم جوړ شوى دى چ３ په دواړو ه５وادونو کاناډا او متحده اياالتو پورې اړه لري. د دې 

د شمالي امريکا د پن％ه گونو جهيلونو نقشه

د سنت الزنس خليج
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د امريکا د جهيلونو په هکله ＇ه پوه８５ئ؟

جهيلونو اوبه د ب７５يو چلولو وړ دي او د مشيگان جهيل د کانال په واسطه د ميسي سي پي له سيند سره هم 
ن＋لول شوى دى. د متحده اياالتو د لو４دي＃ او جنوب لو４دي＃ جهيلونه تقريباً سمندر ته الر نه لري او د دې 

حوزې لوى جهيل د گريت سالت Great Salt په نوم ياد８４ي.
د سپوږمک９ په وسيله د جهيل تصوير
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د کاناډا د ه５واد جهيلونه زياتره د کنگلونو )يخچالونو( تر اغ５زې الندې دي. دې جهيلونو د ١٠٠٠٠ 
له جنوب ختي＃،  لوړې   Laurontion Plateau پليتو  لوارنشين  د  پراخوالي  په  مربعو  کيلومترو 

جنوب او جنوب لو４دي＃ لوري راچاپ５ره ک７ي دي. د )٦٢( مخ نقش３ ته پام وک７ئ.

د دې جهيلونو لوم７نى بستر په يخچالي پروس３ پورې اړه لري. تقريباً د کاناډا ！ولو سيندونو له جهيلونو 
＇خه سرچينه اخيست３ او يو شم５ر ي３ مخک３ له دې چ３ سمندرونو او يا د هدسن خليج ته ورس８５ي  

له لسگونو جهيلي سيمو ＇خه ت５ر８４ي. 

د اوبو ډولموقعيتد جهيل نومگ２ه

١Great Bearيخچالي او دخوږو اوبو لرونکىکاناډاگريت بير

٢ Great Slave يخچالي او د خوږو اوبو لرونکىکاناډاگريت سيلو

٣  Winnipeg يخچالي او د خوږو اوبو لرونکىکاناډاويني پک

٤Manitoba يخچالي او د خوږو اوبو لرونکىکاناډامني توبا

لوم７ۍ گ２ه جدول: د کاناډا نور جهيلونه )اضافي معلومات(
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په من％ن９ امريکا ک３ تکتونيکي ژورو، غرونه سره جال ک７ي دي او پراخه او ژور جهيلونه ي３ رامن＃ 
ته ک７ي دي، د ！ولو لوى ي３ د نيکارا گوا Nicaragua جهيل دى چ３ ١٦٧ کيلومتره اوږدوالى او 
٧٠ متره ژور والى لري چ３ د نيکاراگوا د ه５واد په لو４دي＃ ک３ موقعيت لري. دا جهيل د فعالو او غير 
فعالو اتشفشاني ！اپوگانو لرونکى هم دى. په جنوبي امريکا ک３ د بوليويا او پيرو د ه５وادونو په پوله ک３ 
د ！ي ！ي کاکا Titicaca جهيل چ３ د سمندر له سطح３ ＇خه ٣٨١٢ متره لوړوالى لري، پروت 

دى چ３ د دې لوي３ وچ３ ډ４ر لوړ جهيل شم５رل ک８５ي. 

                            د ！ولگي فعاليت

زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي او الندې پو＊تنو ته دې د )٦٠( او )٦٣( مخ د نقش３ په 
اساس ＄واب ورک７ي او د هرې ډل３ استازى دې د خپل کار پايل３ ！ولگيوالو ته ولولي.

١_ د کاناډا د جهيلونو موقعيت په نقش３ ک３ و！اکئ؟
٢_ د متحده اياالتو د جهيلونو موقعيت په نقش３ ک３ و！اکئ
٣_ د من％ن９ امريکا د جهيلونو موقعيت په نقشه ک３ و！اکئ
٤_ د جنوبي امريکا د جهيلونو موقعيت په نقشه ک３ و！اکئ

                            پو＊تن３
١_ د شمالي امريکا لوى جهيلونه کوم دي؟

٢_ د کاناډا لوى جهيلونه کوم دي؟
٣_ ول３ د ＄ينو جهيلونو اوبه خوږې او د ＄ينو مالگين３ وي؟

٤_ د امريکا د لوي３ وچ３ ډ４ر لوړ جهيل کوم دى؟

                            کورن９ دنده
د امريکا د لوي３ وچ３ طبيعي نقشه له )٦٤( مخ ＇خه کاپي يا ان％ور ک７ئ او  د جهيلونو نومونه 

ي３ وليکئ او د جغرافي３ په راتلونکي ساعت ک３ ي３ ！ولگيوالوته و＊يئ.

؟
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د امريکا د سمندرگيو په هکله ＇ﾢ پوه８５ئ؟
دوه ويشتم لوست

سمندرگي ＇ه اقتصادي ارز ＊ت لري؟

د امريکا د لوي３ وچ３ شاوخوا ＇خه پراخه اوبه چاپ５ره شوې دي او ډ４ر سمندرگي لري د دې لوي３ وچ３ 
ډ４ر لوى سمندرگى د کارابين سمندرگى دى چ３ د غرب الهند د ！اپوگانو ) د لوى انتيل د ！اپوگانو ＄ين３ 
لکه کيوبا، هايتي، جاميکا،  پورتوريکو او د کوچني انتيل ！اپوگان چ３ اورغور＄وونکي منشاء لري، لکه 
ترينيداد او توبا－و او داس３ نور(، د من％ن９ امريکا د ختي％و غاړو او د جنوبي امريکا د شمالي غاړو ترمن＃ 
پروت دى او پراخوالى )مساحت( ي３ ١٩٤٣٠٠٠ کيلومترو مربعو ته رس８５ي. دا سمندرگى د جغرافيايي 
موقعيت له مخ３، په استوايي عرض البلدونو ک３ د تودوخ３  د لوړې درج３ )د سانتي گراد ٢٤ ＇خه تر 
٢٧ درجو( او د ل８ې مالگ３ د لرلو په سبب د سمندر له اوبو ＇خه ي３ توپير ک８５ي. د کارابين سمندرگى 
د اقتصادي او ستراتيژيکي ＄انگ７ي ارز＊ت لرونکى دى او د ن７ۍ د سمندري سوداگريزو د مهمو الرو 
په تگ لوري ک３ چ３ د اتالنتيک له سمندر ＇خه آرام سمندر ته له پانام３ کانال ＇خه ت５ر８４ي او له گ３２ 
گو３１ ＇خه ډ４ره ډکه د اوبو الره ده، پروت دى. د دې سمندرگي غاړې ل８ لوړوالى لري او لوى سوداگريز 

بندرونه ي３ په غاړو ک３ جوړ شوي دي. 

د كارابين سمندرگى

د اطلس سمندر
د امريکا متحده

 ايالتونه
د مکزيک خليج

د سرطان کر＊ه

د کاپيچ
 خليج

من％ن９ امريکا او غرب 
الهند ！اپوگان

ن４７وال３ پول３
پالزم５ن３

مهم ＊ارونه
＄مکن９ الرې

د اوسپنو کر＊５ف

الر＊ود

د باهاما ！اپوگان

د پانام３ خليج

د کارابين سمندرگى
د لوى انتيل ！اپوگان

د لوى انتيل ！اپوگان

غرب الهند ！اپوگان

د ونزويال خليج د ونزيويال خليج

د کوچني نت５ل ！اپوگان
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د امريکا د سمندرگيو په هکله ＇ﾢ پوه８５ئ؟

د امريکا د لوي３ وچ３ شمالي او شمال ختي＃ سمندرگي، لکه د بيوفورت Beaufort سمندرگى 
د کاناډا په شمال او د البرادور Labrador سمندرگى د کاناډا په ختي＃ ک３ د اقليم له پلوه د شمال 
منجمد سمندر سره ورته والى لري. ＇ه نا＇ه ！ول کال کنگل او د تودوخ３ درجه ي３ د سانتي گراد له 
منفي ٥٠ درجو ＇خه ک＋ته وي او حتى دوبى ي３ له يوې نيم３ ＇خه تر دوو مياشتو دوام کوي، کله، 
کله ي３ د تودوخ３ درجه د سانتي گراد له ١٠ درجو ＇خه پورته ＄ي، له دې امله د قطبي سمندرگيو په 
نوم ياد８４ي او يوازې د ＇７５نو لپاره ب７５ۍ په ک３ تگ او راتگ کوي. په غاړو او ژورو برخو ک３ ي３ ＄ين３ 

سمندري حيوانات، لکه کبان ژوند کوي. د بيوفورت له سمندرگی ＇خه نفت هم را ايستل ک８５ي.
ـ د أسيا او امريکا د لويو وچو ترمن＃ کوم سمندرگي او آبنا پراته دي؟

د االسکا د ايالت په شمال لو４دي＃ ک３ د چوکاتسک يا چي چي )Chichi( سمندرگى پروت دى چ３ 
د کال زياتره وخت کنگل وي. د شمالي امريکا او د أسيا د لويو وچو ترمن＃ بل لوى سمندرگی د بيرنگ 
Bering په نوم د ٢٢٦٩٠٠٠ کيلومترمربع د پراخوالي په لرلو  سره پروت دى. دا سمندرگى د بيرنگ 
د ابنا له الرې چ３ ٨٥ کيلومتره سور لري، د شمالي کنگل سمندر سره ن＋لي. شمالي برخه ي３ د ژمي په 

اوږدو ک３ کنگل وي، خو جنوبي برخ３ ي３ نه منجمد ک８５ي او د ب７５يو چلولو وړ دي.
) ٦٠( مخ نقش３ ته وگورئ.

                            د ！ولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ＇و ډلو وو４شل شي او هره ډله دې د ٦٢ مخ نقشه ان％ور او يا  کاپي ک７ي او نومونه 

دې په ！اکلو ＄ايونو ک３ وليکي او د هرې ډل３ استازى دې هغه ！ولگيوالو ته و＊يي.

                            پو＊تن３
١_ دامريکا د لوي３ وچ３ کوم سمندرگى ！ول کال د ب７５يو چلولو وړ دى؟

٢_ د کوم کانال له الرې، د اتالنتيک سمندر د أرام له سمندر سره ن＋لول شوى دى؟
٣_ د بيرنگ سمندرگى د امريکا په کومه برخه ک３ پروت او کوم３ لوي３ وچ３ ي３ سره ب５ل３ 

ک７ې دي؟
٤_ د امريکا د لوي３ وچ３ شمالي سمندرگى د کارابين له سمندر گي سره پرتله ک７ئ؟

                            کورن９ دنده
پرته نقشه له )٦٢( مخ ＇خه کاپي ک７ئ، د سمندرگيو موقعيت په ک３  له ليکن３  د امريکا 

و！اکئ او د جغرافي３ په راتلونکي درسي ساعت ک３ ي３ ！ولگيوالو ته و＊يئ.

؟
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د امريکا د لوي３ وچ３ د خليجونو په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
درويشتم لوست

ته وگورئ.  نقش３  مخامخ 
ول３ د امريکا په لويه وچه ک３ ډ４ر 

دي؟ شته  خليجونه 

خليجونه امريکا  شمالي  د 
د امريکا لويه وچه ډ４ر خليجونه لري، ＄که د دې لوي３ وچ３ ＊ه موقعيت د دوو سمندرونو)اطلس او 
أرام سمندر( ترمن＃ او په اوچه ک３ د اوبو ننوتلو له کبله د ډ４رو خليجونو من％ته راتگ سبب شوى دى. 

په دې لويه وچه ک３ د سوداگرۍ او ب７５يو جوړولو د صنعت پرمختيا هم د همدې خليجونو د شته والي 
له امله ده. د شمالي امريکا په جنوب ختي＃ ک３ د مکسيکو خليج پروت دى چ３ د فلوريدا د ！اپو وزم３ په 

وسيله د اطلس )اتالنتيک( له سمندر ＇خه ب５ل شوي دي. 
دې خليج سرب５ره پردې چ３ د ب７５يو چلولو لپاره ي３ ＊ه شرايط برابر ک７ي دي، په سواحلو ک３ ي３ 

د نفتو، طبيعي گازو او مالگو ز４رم３ هم شته دي. 
د گلف ستريم تود بهير د مکسيکو د خليج له سيم３ ＇خه ت５ر８４ي چ３ د دې سيم３ د اقليم د 

بدلون او د اوبو د سطح３ د پورته ک５دو المل ک８５ي.
 د دې سيم３ بل لوى خليج د مکسيکو د ه５واد په ختي＃ ک３ د کامپيچ Campeche  خليج دى.

 د شمالي امريکا په ختي％و غاړو ک３ د اطلس د سمندر اوبه په وچ３ ک３ ننوتل３ چ３ په ＄ينو برخو 
ک３ ي３ ژور او په ＄ينو نورو برخو ک３ ي３ ل８ ژور خليجونه رامن＃ ته ک７ي دي. دا خليجونه د فلوري６ا له 
！اپو وزم３ ＇خه پيل او د بافين Baffin په سيمه ک３ خپل اعظمي سور ته رس８５ي. د کاناډا شمالي 

خليجونه د اقليمي رژيم له پلوه شمالي منجمد سمندرته ورته والى لري او د ب７５يو چلولو وړ نه دي.

د بافين خليج

د هودسن خليج

آرام ســــــــــــــــــــــــــمندر
راکي غرونه

کاناډا

د امريکا متحده ايالتونه

د االسکا خليج

د اموندسن 

خليج

شمالي کنگل سمندر

د مکسيکو خليج

د کارابين سمندرگى

د پانام３  خليج

د کامپيج خليج

د سنت الرس خليج

خليج
وندي 

د ف

رونه
ش غ

د اپال

ندر
سم

ک( 
النتي

 )ات
س

اطل
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د امريکا د لوي３ وچ３ د خليجونو په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
دويمه  گ２ه جدول: د شمالي امريکا خليجونه ) اضافى معلومات(

موقعيتد خليج نومگ２ه
د اطلس د سمندر په غاړه د کاناډا په ختي＃ کSt Lawrence３ سن الرنس1
د اطلس سمندر په غاړه د کاناډا په ختي＃ کHudson３هوډسن2
د اطلس سمندر په غاړه د کاناډا په شمال ختي＃ کBaffin３بافين3
د شمال کنگل سمندر په غاړه د کاناډا په شمال کAmundsen３ امون６سن4
د اطلس سمندر په غاړه د کاناډا په جنوب ختي＃ کFoundy３فون６ی5

ختي３％  شمال  او  شمالي  وچ３  لوي３  د  امريکا  د  چ３  اوبه  هغه  ！ول３ 
غاړې ي３ راچاپ５ره ک７ې دي، د کال په اوږدو ک３ ي３ تودوخه ډ４ره ！ي＂ه او کله هم د سانتي گراد له مثبت ١٠ 
درجو ＇خه نه اوړي، د کال زياتره وختونه کنگل وي نو له همدې امله، د هوډسن د خليج س７ې اوبه او د 

مکسيکو د خليج تودې اوبه د شمالي امريکا پر اقليم باندې مستقيمه اغ５زه لري.
د شمالي امريکا د ارام سمندر غاړې ل８ې وتل３ او ننوتل３ دي، خو د دې وچ３ په شمال لو４دي％و غاړو 
ک３ لوى او کوچني ！اپوگان پراته دي چ３ ډ４رې وتل３ او ننوتل３ غاړې لري. د دې سيم３ له ډ４رو لويو 
خليجونو ＇خه يو هم د کلفورنيا خليج دى چ３ د کلفورنيا California د ！اپو وزم３ په ختي＃ ک３ 
موقعيت لري او د کلورادو سيند په هغه ک３ توي８５ي. دا خليج اوږد او کم سوره دى او يوه ماته او ژوره 
ساحه ي３ رامن＃ ته ک７ې ده. د االسکا Alaska خليج د دې ساح３ بل لوى خليج دى چ３ د امريکا 
د لوي３ وچ３ په شمال لو４دي＃ ک３ موقعيت لري. د يادون３ وړ ده چ３ ！ول لوى او ژور خليجونه د ب７５يو 

چلولو او بندرونو د جوړون３ لپاره ＊ه شرايط برابر وي.
د ！ولگي فعاليت

زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي او د امريکا د لوي３ وچ３ نقشه دې له )٦٢( مخ ＇خه کاپي ک７ي او د شمالي 
امريکا د مهمو خليجونو نومونه دې د هغ３ پر مخ وليکي او د ډل３ استازى دې هغه ！ولگيوالو ته و＊يي.

؟ پو＊تن３
١_ د مکسيکو له خليج ＇خه ＇ه اقتصادي گ＂ه اخيستل ک８５ي؟

٢_ د شمالي امريکا په ختي＃ ک３ کوم لوى او ژور خليجونه شته؟
٣_ د امريکا شمالي خليجونه ول３ د ب７５يو چلولو وړ نه دي؟

٤_ د شمالي امريکا د لو４دي％３ غاړې لوى خليجونه کوم دي؟                        
 کورن９ دنده:

الندې جدول بشپ７ ک７ئ او د جغرافي３ په راتلونکي درس ک３ ي３ ！ولگيوالو ته ولولئ.

  
  

 

اقتصادي ارز＊تموقعيتد خليج نومگ２ه
د شمالي امريکا په جنوب ختي％و برخو ک３مكسيكو ١
د ب７５يو چلولو وړ دىسن الرنس٢
هوډسن٣
االسكا٤
كلفورنيا٥

د مكسيكو د خليج تصوير
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د جنوبي امريکا خليجونه
＇لوريشتم لوست

آيا د سو４لي امريکا ！ول خليجونه د سوداگرۍ د  لويو ب７５يو چلولو ته برابر دي؟

د سو４لي امريکا د خليجونو په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
د سويلي امريکا د اطلس )اتالنتيک( سمندر په غاړو ک３ لوى خليجونه چ３ په وچه ک３ ډ４ر ننوتلي 
دايروي شکله خليجونه  نيمه  په جنوب ختي％و غاړو ک３  د ه５واد  ارجن＂اين  د  يوازې  نشته دي.  وي، 

د سيند   Parana پارانا  د  ليدل ک８５ي. 
په خوله )مصب( ک３ د ريودو الپالتا 
د  دي.  پراته  سواحل  پراخ  او  اوږده 
سادومارکوس  د  ک３  شمال  په  هغه 
د  چ３  لري  موقعيت  خليج  کوچنى 
ب７５يو چلولو لپاره ي３ د بندر جوړون３ 
＊ه شرايط  برابر ک７ي دي. د امازون 
وړ  چلولو  ب７５يو  د  هم  خوله  سيند  د 
ده. د کارابين د سمندرگي په غاړوک３ 

موقعيتد خليج نوم گ２ه

سان ماتياس1   

)San Matias( 

د ارجن＂اين په ختي＃ ک３ د اطلس سمندر 
په غاړه

2)Blanca(     د ارجنتاين په خيت＃ ک３ د اطلس سمندر بالنكا
په غاړه

 سان جورج  3

      )San jorgs (

د ارجن＂اين  په ختي＃ ک３ د اطلس سمندر 
په غاړه

4 )Granda(  ６د ارجن＂اين په خيت＃ ک３ د اطلس سمندر گران
په غاړه

دريمه گ２ه جدول: د جنوبي امريکا نور خليجونه )اضافي معلومات( 

د سو４لي امريکا نقشه

د گويان لوړېد شمالي اطلس سمندر

د امازون ＄نگلونه

د امازون د＊ت３

د سامبو روميون
 خليج

د بالنکا خليج

د نسان متياس 
خليج

د گرانده خليج

رونه
و غ

رند
يشت

ا

ت３
د＊

گو 
 شا

د

وى
ه گ

پت
ونه

غر
ديز 

د ان

ړې
ل لو

رازي
د ب

ندر
ــم

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

 سـ
س

ـــــ
لــــ

 اط
لي

سو４

د پانامي خليج

د گواياگيل خليج

د کورکواودو خليج

د پنياس خليج

سو４لي آرام ســـــــــــــــــــــــــــمندر

د سادومارکوس خليج
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د جنوبي امريکا خليجونه

د ونزويال لوى خليج پروت دى چ３ ＄انگ７ى سوداگريز ارز＊ت لري. د جنوبي امريکا په شمال لو４دي＃ 
ک３ د ارام سمندر په غاړه د پانام３ لوى خليج پروت دى چ３ د پانام３ د کانال له الرې ي３ د ب７５يو چلولو 
لپاره ＊ه شرايط برابر ک７ي دي. همدارنگه د استوا د کر＊３ جنوب ته د اکوادور په ه５واد ک３ د گواياکويل 
Guayaquil لوى خليج پروت دى چ３ د گواياکويل لوى بندر هم دلته جوړ شوى دى او د هغه په 
جنوب ک３ د عرض البلد تر ٣٠ درجو پورې د هغه سواحل وتلي او ننوتلي نه دي او د غاړو لوړوالى ي３ 
هم ډ４ر دى چ３ د ب７５يو لنگر اچولو ته برابر نه دي خو د أرام سمندر د سواحلو په جنوبي وروستيو برخو 
ک３ د چيلي په ه５واد ک３ ډ４رې ننوتل３ او وتل３ شته، خليجونه ي３ تاوراتاو او سورور دي لکه کورکوادو 
Corcovado  او دې پنياس De penas چ３ د پراخو او ژورو خليجونو د سمندري سوداگريزو 

برابر ک７ي دي. ډ４ر  ته ي３ مناسب شرايط  بندرونو جوړون３ 
ه５وادونه سره له دې چ３ پراخ３ سمندري غاړې لري، خو د 
خليجونو د نه درلودلو يا د نابرابرو او ل８ ژورو خليجونو د لرلو 

په سبب د ب７５يو چلولو لپاره د گ＂３ اخيستن３ وړ نه دي.

                              د ！ولگي فعاليت

زده کوونکي دې په ＇و ډلو وو４شل شي، د ٦٢ مخ نقشه دې کاپي ک７ي او په هغ３ ک３ دې 
د لويو خليجونو نومونه په ！اکلو ＄ايونو ک３ وليکي.

ب ـ د اطلس سمندر د غاړو خليجونه الف ـ د جنوبي امريکا شمالي خليجونه 
ج ـ د أرام سمندر د غاړو خليجونه

                            پو＊تن３
١_ الندې پو＊تن３ بشپ７ې ک７ئ:

_ د اکوادور د ه５واد د ............... خليج په غاړه لوى تجارتي بندر جوړ شوى دى.
_ د چيلى د ه５واد لوى خليج ................. دى.

٢_ لن６ ＄واب ورک７ئ:
_ کوم سواحل په طبيعي توگه د بندرونو جوړون３ ته مناسب نه دي؟

_ ستاسو له نظره، له خليجونو ＇خه ＇ه اقتصادي گ＂３ اخيستل ک８５ي؟

                            کورن９ دنده 
د أرام سمندر د غاړو خليجونه د اطلس د سمندر د غاړو  له خليجونو سره د بندرونو د جوړون３ 

او ب７５ۍ چلون３ له پلوه پرتله ک７ئ.

؟

په التينه امريکا ک３ د خليجونو ان％ورونه
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د امريکا د لوي３ وچ３ د اقليم په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
پن％ه ويشتم لوست

 

د ن７ۍ کومه لويه وچه د ن７ۍ ！ول نباتات او اقليمونه لري؟ 

د امريکا لويه وچه د ن７ۍ د نورو لويو وچو په خالف په شمالي او جنوبي دوه نيمو کرو ک３ موقعيت 
لري، نو ＄که د ن７ۍ د ！ولو نباتاتو او اقليمونو ډولونه لري.

د )78( مخ نقش３ ته وگورئ.
_ شمالي امريکا د کومو اقليمي سيمو لرونک３ ده؟

شمالي امريکا د من％ن９ امريکا په －６ون د شمالي عرض البلد د ٧ او ٨٣ درجو ترمن＃ پرته 
ده چ３ په دې ترتيب له شمال ＇خه جنوب ته  ！ول３ اقليمي سيم３ له استوا ＇خه پرته رانغاړي چ３ 
دارنگه ډ４ره برخه ي３ په قطبي او معتدله او ل８ه برخه ي３ تر استوا الندې په )من％ن９ امريکا ک３( پرته ده. 
دا ډول موقعيت د شمالي او جنوبي برخو ترمن＃ د تودوخ３ د درج３ د توپير سبب ک８５ي. د شمالي 
امريکا په ختي％ه برخه ک３ لوړ غرونه نشته، نو ＄که د اتالنتيک د سمندر له خوا د ختي％و مرطوبو 
کتلو د راتگ لپاره برابره ده خو په لو４دي＃ ک３ د راکي غرونه د أرام سمندر له خوا د مرطوبو هوايي 

کتلو د بهير خن６ گر＄ي.
د شمالي منجمد سمندر او د مکسيکو د تود خليج ترمن＃ د د＊تو شته والى د استوايي او قطبي 
！ولو  په  کال  د  شرايط  تبادل３  د  کتلو  هوايي  د  ته  لور  له شمال ＇خه جنوب  ترمن＃  البلدونو  عرض 

د ن７ۍ د سمندري تودو او س７و اوبو د بهير نقشه

د گرينلند بهيرشمالي کنگل سمندر

د البرادو بهير

بهيرد قنادي 
د اطلس سمندر

هير
ى ب

قناد
گلف استريمد 

د کلفورنيا بهير

استوايي شمالي بهير

سويلي جنوبي استوايي بهير

ارام سمندر

تود بهير

سوړ بهير

د پيرو بهير

استوايي شمالي بهير

اپاشيو بهير

د کورو شيو بهير

د ارام سمندر

د هند سمندر

سوينلي قطبي بهير

د بنگوئال بهير

شمالي اطلس
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د امريکا د لوي３ وچ３ د اقليم په هکله ＇ه پوه８５ئ؟

موسمونو ک３ برابر ک７ي دي. 
د اتالنتيک په سمندر ک３ د شمالي او جنوبي برخو ترمن＃ د تودوخ３ د درج３ توپير ليدل ک８５ي، 
يعن３ د گلف ستريم تود بهير د شمالي امريکا جنوب ختي＃ سواحل تودوي او د البرادور سوړ بهير د 
کاناډا ختي％３ برخ３ س７وي. د شمالي امريکا په لو４دي＃ ک３ د أرام سمندر د کوروشيو تود بهير د شمال 

په لوري او د کلفورنيا سوړ بهير دجنوب په لوري د کال په اوږدو ک３ د تودوخ３ د بدلون سبب ک８５ي.
د شمالي امريکا ډ４رې مرطوب３ سيم３ په ختي＃ ک３ د اتالنتيک د سمندر غاړې او په لو４دي＃ ک３ د 
أرام سمندر سواحل دي، ډ４رې وچ３ سيم３ د راکي د غرونو من％ن９ سيم３ دي چ３ د اور＊ت اندازه 
ي３ ډ４ره ل８ه ده. د شمالي امريکا په شمال ک３ د تندرا س７ه سيمه، د هغ３ په جنوب ک３ معتدله سيمه 

او د معتدل３ سيم３ په جنوب ک３ د سب تروپيک سيمه پرته ده. 
 جنوبي امريکا د کومو اقليمي سيمو لرونک３ ده؟

جنوبي امريکا د شمالي عرض البلد ١٢ درجو او د جنوبي عرض البلد د ٥٦ درجو ترمن＃ پرته 
ده او ډ４ره برخه ي３ په توده منطقه ک３ پرته ده. يعن３ د خاورې زياته برخه ي３ د سرطان او جدي د کر＊و 
ترمن＃ په استوايي يا حاره يي سيمه ک３ او ل８ه جنوبي برخه ي３ په معتدله سيمه ک３ پرته ده. د جنوبي 
امريکا په لو４دي％ه برخه ک３ د انديز د غرونو طبيعي حالت او په ختي＃ ک３ پراخ３ هوارې پر اقليم غوره 

اغ５زه لري. د انديز د غرونو ل７ۍ ختي％３ خواته د لمدې هوا د ورتگ خن６  گر＄ي. 

تر استوا الندې د سيم３ ان％ور
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د دې لوي３ وچ３ په ختي％و غاړو ک３ تقريباً د استوا کر＊３ ته نژدې د استوا د تودو اوبو بهير ت５ر８４ي 
چ３ په شمال لو４دي＃ او جنوب لو４دي＃ ک３ د برازيلين)Brazilian Stream(  په تودو بهيرونو 
و４شل ک８５ي او په ژمي ک３ د جنوبي امريکا په سواحلو ک３ د تودوخ３ د سانتي گراد ＇ه نا＇ه ٣ درجو 
د زياتوالي سبب ک８５ي. د جنوبي امريکا د لو４دي％و سواحلو په اوږدو ک３ د پيرو په نوم د س７و اوبو 
)Peru Stream( بهير له جنوب ＇خه شمال لور ته د استوا تر کر＊３ پرمخ ＄ي او د ساحلي هوا 
تودوخه را＊کته کوي، ان تردې چ３ د استوا په مدار ک３ د تودوخ３ کچه ٤ درج３ را＊کته کوي. د 

دې بهير بل ＊اخ د جنوبي امريکا جنوب ختي＃ سواحل هم س７وي.

د معتدله سيم３ ان％ور
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                            د ！ولگي فعاليت
زده کوونکي دې په پن％ه کسيزو ډلو وو４شل 
شي او هره ډله دې د امريکا د لوي３ وچ３ 
اقليمي نقشه د هغ３ له الر＊ود سره چ３ په 
ک３ هره اقليمي سيمه په ＄انگ７ي رنگ 
سره ＊ودل شوې ده په غور سره وگوري 
د  سيم３  اقليمي  يوې  د  دې  ډله  هره  او 
او  ک７ي  برابر  ＄واب  هکله  په  ＄انگ７تيا 

！ولگيوالو ته دې وړاندې ک７ي.
١ـ سوړ اقليم

٢ـ معتدل اقليم
٣ـ سب تروپيک اقليم

٤ـ د تندرا اقليم
                           پو＊تن３ 

ناسم  او  توري  په  )س(  د  ＄واب  سم 
＄واب د )ن( په توري په ن＋ه ک７ئ:

دوه  او جنوبي  په شمالي  لويه وچه  امريکا  د  ١ـ 
نيمو کرو ک３ پرته ده )         (.

٢ـ د شمالي امريکا د خاورې ډ４ره برخه په توده 
او استوايي سيمه ک３ پرته ده )          (.

لن６ ＄واب ورک７ئ:
١ـ کوم سمندري بهيرونه د امريکا د لوي３ وچ３ 

پر اقليم اغ５زه کوي؟
أرام  د  ته  وچ３  لوي３  امريکا  د  غرونه  کوم  ٢ـ 

سمندر له لوري د لنده بل خن６ گر＄ي.

                            کورن９ دنده
د امريکا د لوي３ وچ３ سپينه نقشه د ورک７ل شوې 

اقليمي نقش３ پر بنس رسم او رنگ ک７ئ.

د سرطان کر＊ه

د استوا کر＊ه

د جدي د کر＊ه

جنوبي اطلس سمندر

ندر
سم

س 
 اطل

الي
شم

آرام ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــمندر

؟

د سرطان کر＊ه

د استوا کر＊ه

د جدي کر＊ه

سوړ اقليمصحرايي او تود اقليم

وچ معتدل اقليمد مدارونو تود اقليم

لوړ غرنى اقليم

سمندري معتدل اقليم استوايي تود اقليم

مديترانه يي معتدل اقليم
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 د امريکا د سياسي جغرافي３ په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
شپ８ ويشتم لوست

د امريکا په لويه وچه ک３ ＇و خپلواکه ه５وادونه شته؟

د امريکا لويه وچه د ٤٢،٣ ميليونو کيلومترو مربعو په پراخوالي سره په دوو شمالي او جنوبي 
نيمو کرو ک３ موقعيت لري. دا لويه وچه په ٥١ سياسي واحدونو و４شل شوې ده چ３ له هغ３ جمل３ 
＇خه ٣٥ واحده ي３ خپلواکه ه５وادونه او نور پات３ ي３ التر اوسه د بهرنيو ه５وادونو تر کن＂رول الندې 
دي. په شمالي امريکا ک３ چ３ د انگلوساکسون په نوم هم ياد８４ې د )امريکا متحده اياالتونو )اتازون３( 
او کاناډا( دوه ه５وادونه پراته دي. د امريکا د متحده ايالتونو ه５واد د ٩،٣٦٣،٠٠٠ کيلومترو مربعو 
په پراخوالي سره د ن７ۍ ＇لورم لوى ه５واد دى چ３ له ٥٠ ايالتونو ＇خه جوړ شوى دى، نو له همدې 

امله ي３ د ه５واد رسمي بيرغ ٥٠ ستوري لري.
د حکومت ډول ي３ فدرالي جمهوريت دى او جمهور رئيس ي３ د ＇لورو کلونو لپاره ！اکل ک８５ي. 
کاناډا د )٩،٩٧٠،٦١٠( کيلومترو مربعو په پراخوالي سره د روسي３ له ه５واد ＇خه وروسته د ن７ۍ 
ايالتونو ＇خه جوړ شوى دى او التر اوسه ي３ گورنر جنرال چ３  له لسو  پراخه ه５واد دى. دا ه５واد 
ب２ه لري، د انگلستان د ملک３ له خوا ورپ５ژندل ک８５ي او د انگلستان د هم گ＂و )مشترک  تشريفاتي 

د امريکا سياسي نقشه

د امريکا متحده ايالتونه 

فرانسوي گويان

د ريکا ابناء

گواتيماال

نيکاراگوا

ونزويال

برازيل

اوروگواى
چيلي

پيرو
اين

جنت
ار

پاراگواى

－واتيماال



80

المنافع(، ه５وادونو له ډل３ ＇خه دی. د من％ن９ امريکا اته گوني ه５وادونه د جنوبي امريکا د ه５وادونو 
په گ６ون د التين３ امريکا په نوم ياد８４ي چ３ ډ４ر مهم گ６ خصوصيات ي３ التيني ژبه ده. په دغو زياترو 

ه５وادونو ک３ رسمي ژبه اسپانيوي او په برازيل ک３ پرتگالي ده.
 ډ４ر لوى ه５واد ي３ برازيل دى چ３ پراخوالى ي３ ٨،٥٤٧،٤٠٤ کيلومتره مربع او پالزم５نه ي３ 
د برازيليا ＊ار دى او ډ４ر کوچنى ه５واد ي３ ترينيداد او توباگو دى، د ارجن＂اين ه５واد ک３ مهم ＊ار ي３ 
بونس ايرس دى چ３ د امريکا د پاريس په نوم هم شهرت لري. د جنوبي امريکا د نفوسو ډک ه５واد 
بيا هم برازيل دى چ３ ١٨٤،٧ ميليونه تنه نفوس لري او ل８ نفوس لرونکى ه５واد ي３ فالکلند تر 
استعمار الندې ه５واد دى چ３ ٢٠٠٠ تنه نفوس لري. د امريکا د لوي３ وچ３ شپ８ ه５وادونه فدرالي، 
١٩ ي３ ولسواکه )جمهوري( او لس نور ي３ د انگلستان پخوان９ مستعمرې دي چ３ اوس ي３ خپلواکي 
په رسميت پ５ژندل شوې ده، خو التر اوسه ي３ گورنر جنرال د انگلستان د ملک３ له خوا ！اکل ک８５ي او 

د انگلستان له هم گ＂و ه５وادونو ＇خه گ２ل ک８５ي.

                         د ！ولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي، د پخوانيو معلوماتو په پام ک３ نيولو سره دې د امريکايي 
ه５وادونو د حکومتي جوړ＊ت په هکله په خپل من＃ ک３ بحث وک７ي او پايل３ دې ！ولگيوالو 

ته وړاندې ک７ي.
                         پو＊تن３

＄واب  ته  پو＊تنو  الند４نيو  سره،  پاملرن３  په  ته  نقش３  و４ش  سياسي  د  وچ３  لوي３  د  امريکا  د   _١
ورک７ئ:

الف ـ د شمالي امريکا د دوو ه５وادونو نومونه ووايئ
ب ـ د من％ن９ امريکا د يوه ه５واد نوم وواياست

ج ـ د جنوبي امريکا د دريو ه５وادونو نومونه وواياست
٢_ د جنوبي امريکا ه５وادونه کومه گ６ه فرهنگي وجه لري

٣_ د امريکا د متحدو ايالتونو )اتازوني( ه５واد له ＇و ايالتونو ＇خه جوړ او د حکومت ډول ي３ ＇رنگه دى؟

                         کورن９ دنده
زده کوونکي دې د امريکا د لوي３ وچ３ د ４وه ه５واد په هکله معلومات را！ول او د جغرافي３ په 

راتلونکي ساعت ک３ دې  وړاندې ک７ي.

؟
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 د امريکا د لوي３ وچ３ د بشري جغرافي３ په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
اووه ويشتم لوست

 
د راتلونکي مخ نقش３ ته وگورئ، د امريکا په لويه وچه ک３ د نژادونو و４ش را＊يي.

په امريکا ک３ کوم نژادونه استوگنه لري؟

الف _ نژاد او ژب３
د امريکا د لوي３ وچ３ خلک له ډول، ډول نژادونو او ＇انگو ＇خه جوړ شوي چ３ ډ４ر غوره ي３ عبارت 

دي له:
١ـ بوميان يا سره پوستکي

د امريکا قديمي او اصلي اوس５دونکي دي چ３ په متحده اياالتو او کاناډا ک３ اوس８５ي او هغوى ته 
هنديان Indian هم وايي. د امريکا له کشفولو وروسته دې لوي３ وچ３ ته د سپين پوستکو اروپايانو په 
راتگ سره چ３ د سره پوستکو د ＄مکو د الندې کولو په ل＂ه ک３ وو، له امله ي３ د بوميانو او اروپايانو 
ترمن＃ ډ４رې جگ７ې وشوې چ３ د هغو له امله نن ډ４ر ل８ سره پوستکي پات３ دي. د دې خلکو کار کرنه 
او د ژويو ＊کار و او د ونو له ري＋و ＇خه ي３ هم خواړه برابرول. سره پوستکي د ژ７４ پوستکو له نژاد 
＇خه هم －２ل ک８５ی چ３ ډ４ر پخوا ي３ د آسيا له لوي３ وچ３ ＇خه د بيرنگ د أبنا له الرې د امريکا 

لوي３ وچ３ ته مهاجرت ک７ى دى.
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 د امريکا د لوي３ وچ３ د بشري جغرافي３ په هکله ＇ه پوه８５ئ؟

٢_ سپين پوستکي
ته  امريکا  ورو  ورو  مهاجرين  پوستکي  اروپايي سپين  وروسته  پي７ۍ ＇خه  ميالدي  له شپاړسم３ 
راغلل، هلته استوگن شول او ورځ په ورځ ي３ شم５ر زيات شو. نن د امريکا د لوي３ وچ３ زيات وگ７ي 

دوه رگه دي چ３ د مختلفو نژادونو د －６ون په نتيجه ک３ رامن＃ ته شوې دي. 

٣_ تور پوستکي
امريکايي تور پوستکي په واقعيت ک３ د افريقايي غالمانو او مريانو زامن او لمسيان دي چ３ د استعمار 
په دوران ک３ د اروپايي سپين پوستکو په واسطه په کانونو او کروندو ک３ د کار لپاره  په زوره دې لوي３ وچ３ 

ته راوړل شوي دي. نن ورځ زيات شم５ر 
تورپوستکي په شمالي، مرکزي او جنوبي 

امريکا ک３  ژوند کوي.
ک３  ايالتونو  متحده  په  امريکا  د 
تورپوستکي د دې ه５واد په جنوب ختي＃ 
او همدارنگه په لويو ＊ارونو، لکه شيکاگو 
او نيويارک ک３ اوس８５ي او د ژوند شرايط 
ي３ د سپين پوستکو په پرتله له اقتصادي او 

اجتماعي  پلوه  نامناسب  دي.
أيا پوه８５ئ چ３ د امريکا په لويه وچه ک３ 

دوه فرهنگه او مروج３ ژب３ کوم３ دي؟

الف ـ شمالي امريکا
په شمالي امريکا ک３، يعن３ په متحده 
اياالتو ک３ انگليسانو د اوولسم３ ميالدي 
اتلسم３  اوپه کاناډا ک３ د  په لوم７يو  پ７５ۍ 
انگليسي  ډول  يو  ک３  وروستيو  په  پي７ۍ 
فرهنگ رامن＃ ته ک７ چ３ التر اوسه شته. 
د کاناډا وگ７ي په انگليسي او فرانسوي او 
ژبه  انگليسي  په  وگ７ي  اياالتو  متحده  د 

خبرې کوي.

د امريکا په لويه وچه ک３ نژادونه

سپين پوستکي

تور پوستکي

بوميان )اصلي اوس５دونکي او دوه رگه
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ب ـ التينه امريکا
من％ن９ او جنوبي امريکا په گ６ه د التين３ امريکا په نوم شهرت لري. د دې سيم３ نوم او د هغو د ژوند 
ک７ه وړه د التين３ اروپا، يعن３ د اسپاني３ او پرتگال د فرهنگ استازيتوب کوي چ３ اسپانوي ژبه د دې 
سيم３ له ٢٠ جمهوريتونو ＇خه په ١٨ جمهوريتونو ک３ دود ده، د برازيل خلک په پرتگالي او د 

هايتي خلک په فرانسوي ژبو خبرې کوي.

                              

د تور پوستکي ＇５ره د سپين پوستکي ＇５ره
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                            د ！ولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو ک３ په الندې مطلب بحث او خبرې وک７ي: 

_ التينه امريکا د امريکا د لوي３ وچ３ کوم３ برخ３ ته ويل ک８５ي او ول３؟
_ د تور پوستکو اصلي منشا چ３ نن ورځ په امريکا ک３ اوس８５ي، له کوم ＄اى ＇خه پيل８５ې؟

                            پو＊تن３
سم ＄واب غوره ک７ئ:  

١_ د انگلوساکسون فرهنگ په کوم يوه النديني ه５واد ک３ شته؟
ب: برازيل الف:  کاناډا 

د: مکسيکو ج: ارجن＂اين 
الندې جمله بشپ７ه ک７ئ:

٢- په جنوبي امريکا ک３ ............... فرهنگ رواج لري.
لن６ ＄واب ورک７ئ:

3- أيا د امريکا د متحده اياالتو تورپوستکي مناسب
 اقتصادي او اجتماعي شرايط لري؟

؟

د سرو پو！کو خلکو يو تصوير
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د امريکا د نفوسو او مذهب په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
اته ويشتم لوست

د نيويارک يو ان％ور

 

د امريکا د لوي３ وچ３ د نفوسو ډک ＊ارونه کوم دي؟
د امريکا د لوي３ وچ３ د نفوسو د جغرافيايي و４ش نقش３ ته ＄ير شئ چ３ په امريکا  ک３ د نفوسو 

م５شته ک５دنه ＊يي.

نن ورځ د امريکا د نفوسو زياته برخه د دوو لويو وچو، يعن３ داروپا او افريقا مهاجرين چ３ په لويو 
＊ارونو ک３ اوس８５ي، رانغاړی. د دې لوي３ وچ３ له نفوسو ＇خه ډک３ سيم３ شمالي او من％ن９ امريکا 

 ٤٨٠ له  ي３  ک３  کال  م.   ٢٠٠٠ په  چ３  ده 
په  درلودل.  وگ７ي  زيات  ＇خه  تنو  ميليونو 
جنوبي امريکا ک３ له ٣٤٦ ميليون تنو ＇خه 
لوي３ وچ３  د  امريکا  د  اوس５دل.  زيات وگ７ي 
په  رس８５ي.  ته  تنو  ميليون   ٨٢٧ نفوس  ！ول 
شمالي او من％ن９ امريکا ک３ له نفوسو ＇خه 
ډک ＊ار د نيويارک بندر دى، چ３ نفوس ي３ په 
2005 م کال ک３ 18.5 ميليونو تنو ته رس５ده. 
په جنوبي امريکا ک３ بونس ايرس د ارجن＂اين 
د ه５واد پالزم５نه له نفوسو ＇خه له ډکو ＊ارونو 
＇خه شم５رل ک８５ي چ３ په 2005 م کال ک３ 

د امريکا په لوي３ وچ３ ک３ د نفوسو د جغرافيايي و４ش نقشه
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د امريکا د نفوسو او مذهب په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
ي３ 13.3 ميليون تنه نفوس درلوده. همدارنگه په برازيل ک３ د ساو پائولو د ＊ار د وگ７و شم５ر په 2005 
م کال ک３ 18.3 ميليونو تنو ته رس５ده. د يادولو وړ ده چ３ د نفوسو وده په التينه امريکا ک３ د شمالي 
امريکا په پرتله زياته ده. د شمالي امريکا وگ７ي له مکسيکو پرته زياتره د پروتستانت د مذهب پيروان 
دي او د امريکا د لوي３ وچ３ نور اوس５دونکي کاتوليک مذهبه دي، چ３ د جنوبي اروپا ميراث دي. 
د کاتوليک مذهب پيروان په التينه امريکا ک３ استوگن دي او د نورو دينونو پيروان، لکه مسلمانان او 

يهوديان هم د امريکا په لويه وچه ک３ اوس８５ي.

                            د ！ولگي فعاليت
د امريکا د نفوسو د جغرافيايي ويش نقش３ ته په پاملرن３، د دې لوي３ وچ３ له نفوسو ＇خه 

ډک ＊ارونه د ليکن３ پرته نقشه ک３ ن＋ه ک７ئ.

                            پو＊تن３
١_ د امريکا په کومو ＊ارونو ک３ زيات تور پوستکي اوس８５ي؟

٢_ د نفوسو وده په شمالي امريکا ک３ زياته ده که په جنوبي او مرکزي امريکا ک３؟
٣_ د پروتستانت مذهب زياتره د دې لوي３ وچ３ په کومه برخه ک３ رواج لري؟ نوم ي３ واخلئ.

 

د ساو پائولو د ＊ار ان％ور

؟
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د امريکا د اقتصادي جغرافي３ په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
نهه ويشتم لوست

کوم عوامل د شمالي امريکا د اقتصادي پرمختگ سبب شوي دي؟

شمالي امريکا
په اوسنيو شرايطو ک３ د شمالي امريکا دوه ه５وادونه )متحده اياالت او کاناډا(  په مختلفو داليلو د ن７ۍ 

له ډ４رو پرمختللو ه５وادونو ＇خه شم５رل ک８５ي، د مثال په توگه:
_ شمالي امريکا تر ＄مک３ الندې ډ４ر کانونه، طبيعي سرشاره ز４رم３، پراخ３ ＄مک３، له اوبو ＇خه 

ډک سيندونه او ډول، ډول اقليم  لري.
_ د امريکا د لوي３ وچ３ له کشف ＇خه وروسته اروپايانو دې وچ３ ته مهاجرت ک７ى دى، هغوى خپل３ 
پانگ３ هم له ＄ان سره راوړې وې، دې مهاجرينو خپل مهارتونه او استعدادونه په کار واچول او د ＇و 

پ７５يو په اوږدو ک３ ي３ نوى تمدن رامن＃ ته ک７.
_ د شمالي امريکا په اقتصادي پراختيا ک３ نورو عواملو هم اغ５زه درلوده مثًال په دويم３ ن７يوال３ جگ７ې 
ک３ د زياترو اروپايي ه５وادونو صنايع ړنگ شوې، خو متحده ايالتونه د جگ７ې له سيم３ ＇خه د لرې 

والي په سبب زيانمن نه شو او وي３ کوالی شول چ３ له خپلو سياالنو ＇خه د مخه شي. 
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د امريکا د اقتصادي جغرافي３ په هکله ＇ه پوه８５ئ؟

_ شمالي امريکا د زياترو ه５وادونو د پوهانو او متخصصانو په جذبولو سره ي３ هم وکوالی شو چ３ 
پر مختللى اقتصاد ولري.

د شمالي امريکا نقشه

د شمالي قطبي دايره

د هودسن خليج

پن％ه گوني خليجونه

لو４دي％ه ويرجينيا

جنوبي کاروليناى

د مکسيکو خليج

تنباکوپنبهکانونهغنماومه نفتسره زر

د سمندرونو له تل ＇خه کارخانه
د نفتو را يستنه

کب نيونهد شيدو غواگان３د ډبرو سکارهجوار

مرکباتپسونهد غو＊３ غواييانگورلرگىخوگ

الر＊ود د شمالي امريکا )د امريکا د متحدو ايالتونو او کاناډا( اقتصادي ان％وريزه نقشه

آرام سمـــــــــــــــــندر
ــــــمندر

ــــــ
ســــ

س 
شمالي داکوتاىد اطل

جنوبي داکوتاى

شمالي ＄مک３
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کرنه او مالداري
شمالي امريکا طبيعي سرشاره او پراخه منابع لري چ３ همدا المل په دې سيمه ک３ د کرن３ او مالدارۍ 
د پرمختگ سبب شوى دى. په حاصل خ５زو ＄مکو ک３ ي３ په زياته اندازه غنم او جوار کرل ک８５ي. 
کرنيز فعاليتونه له علمي الرو چارو ＇خه په گ＂３ اخيستن３ سره په ＊ه توگه سرته رس８５ي. مالداري د 
امريکا په مختلفو سيمو ک３ له هغ３ جمل３ په متحده اياالتو او کاناډا ک３ ＄انگ７ى ارز＊ت لري، په 

دې ه５وادونو ک３ د غويانو، پسونو او وزو د لويو گلو او أسونو روزنه ک８５ي.

کانونه او صنايع
د شمالي امريکا په ！وله لويه وچه ک３ د نفتو ＇اگان３ او د اوسپن３ او ډبرو سکرو کانونه پيدا ک８５ي. 

همدارنگه د دې لوي３ وچ３ نور غوره کانونه سره زر، سپين زر، مس، نيکل او داس３ نور دي.
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د امريک３ متحده اياالتو د صنعتي توليداتو کارخان３ په لويو ＊ارونو، لکه نيويارک او د امريکا د پن％ه 
گونو جهيلونو په شاوخوا ک３ جوړې شوې دي.

د شمالي امريکا د يادولو وړ صنايع د فلزاتو د ويل３ کولو، درندو صنايعو، د پوالدو برابرولو، کرنيزو 
ماشينونو او الرو جوړولو، د وسل３ توليدولو، مو！ر جوړولو، ب７５ۍ جوړولو، الوتکو جوړولو او باالخره 

کيمياوي صنايعو، د نفتو د چا１ولو له صنايعو او نورو ＇خه عبارت دي.

                            د ！ولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي او هر ډله دې د الندې جدول په پام ک３ نيولو سره، هغه 
طبيعي او بشري عوامل چ３ د شمالي امريکا د پرمختگ سبب شوي، په دوو ورک７ل شوو 

ستونونو ک３ واضح ک７ي.

                            پو＊تن３
١_ د شمالي امريکا د ＇و غوره کرنيزو پيدا وارو نومونه واخلئ
٢_ د امريکا متحده اياالتو مهم صنايع کوم دي؟ بيان ي３ ک７ئ

٣_ د شمالي امريکا د غوره کانونو نومونه واخلئ
٤_ د شمالي امريکا د صنايعو په هکله ＇ه پوه８５ئ، معلومات ورک７ئ؟

                            کورن９ دنده
＊ارونو  د صنعتي  امريکا  د شمالي  ک３  نقش３  )سپين３(  پرته  ليکن３ ＇خه  امريکا  د شمالي 

＄ايونه مشخص ک７ئ او د جغرافي３ په راتلونکي ساعت ک３ ي３ ！ولگيوالو ته و＊يئ.

بشري عوامل طبيعي عوامل

جگ７ې ＇خه لرې والی
.........................................
.........................................
.........................................

حاصل خ５زه پراخه ＄مک３
................................................
................................................
................................................

؟
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التينه امريکا
د４رشم لوست

كرونده د التين３ امريکا اقتصاد پر کومو بنس＂ونو والړ دى؟

د التين３ امريکا ه５وادونه د متحده اياالتو او کاناډا په ＇５ر پرمختللي نه دي، بلک３ د هغو اقتصاد زياتره 
په کرنيزو محصوالتو او د کاني موادو په را ايستن３ والړ دى.

کرنه
د شلم３ پ７５ۍ په لوم７يو ک３ چ３ د کرن３ په برخه ک３ کوم 
بدلونونه رامن＃ ته شوي، له امله ي３ التين３ امريکا وکولى شو 
نن  مقام خپل ک７ي.  اقتصاد ک３ مهم  کرنيز  په  ن７ۍ  د  چ３ 
ورځ کولى شو د جنوبي امريکا د ه５وادونو په غوره کرنيزو 
او رب７  پنب３، گنيو، ککاو، قهوې، کيل３  محصوالتو  ک３ د 
نومونه واخلو. سرب５ره پردې د دې سيم３ په ＄ينو ه５وادونو 
ډ４ره   په  هم  جوار  او  غنم  ډول  ＄انگ７ي  په  دان３  غل３  ک３ 
اندازه کرل ک８５ي. لکه ارجن＂اين چ３ د غنمو او جوارو مهم 

د ککاو د ک＋ت ان％ور
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التينه امريکا

د  امازون  د  همدارنگه  دى.  ه５واد  صادروونکى  مهم  قهوې  د  ن７ۍ  د  برازيل  او  ه５واد  توليدوونکى 
＄ن／لونو اومه )خام( رب７ د دې لوي３ وچ３ غوره شتمني －２ل ک８５ي. په من％ن９ امريکا او د کارابين 
په ！اپوگانو ک３ کيله، قهوه، ککاو، گني، ډول، ډول مرکبات، اناناس او همدارنگه سرب５ره پر هغو په 
！وله جنوبي امريکا ک３ چغندر، قند، کتان او په ＄نگلي سيمو ک３ له ＄نگلونو ＇خه د گ＂３ اخيستن３ 

محصوالت د پاملرن３ وړ دي. 
مالداري

ک３  ارجن＂اين  او  برازيل  په  له جمل３ ＇خه  هغو  د  مختلفو سيمو چ３  په  امريکا  د جنوبي  مالداري 
＄انگ７ى ارز＊ت لري. په دې ه５وادونو ک３ د شنو او پراخو د ＊تو د شته والي له امله د رمو ساتنه او 
مالداري په ＄انگ７ي ډول د غوا گانو روزنه ډ４ر رواج لري چ３ په دې وروستيو کلونو ک３ چ３ د غو＊و د 
کنسرو او ساتن３ لپاره پوره وسايل برابر شوي، نو دغه حالت د مالدارۍ د ډ４رې ودې المل شوى دى.

مالداري
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کانونه او صنايع
جنوبي امريکا د طبيعي منابعو له پلوه ب６ايه لويه وچه ده. په دې لويه وچه ک３ د نفتو، سرو زرو، سپينو 
زرو، مسو او اوسپن３ کانونه شته دي، دا سيمه د نفتي منابعو د درلودلو له پلوه هم د پاملرن３ وړ ده. يو 
له هغو عواملو ＇خه چ３ د هسپانويانو او پرتگاليانو پام ي３ د دې لوي３ وچ３  د نيولو لپاره را واړاوه، هغه 
د ق５متي فلزاتو، لکه سرو زرو او سپينو زرو شته والى وو چ３ د سپينو زرو زياتره کانونه په مکسيکو 
او د بوکسيتو )د المونيمو د توليد لپاره استعمالي８ي( په جاميکا ک３ دي.د نفتو د صنعت ډول، ډول 
کانونه، د فلزاتو ويل３ کول او د مسو مهم کانونه هم  د چيلي په ه５واد ک３ د يادون３ وړ دي. په جنوبي 

امريکا ک３ د صنايعو پراختيا په لوم７ينو حاالتو ک３ ده. 

د نفتو چ０ ＄اى
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؟

                                 د ！ولگي فعاليت

زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د شمالي امريکا او جنوبي امريکا اقتصاد د کرن３، مالدارۍ، 
کانونو او صنايعو له پلوه سره پرتله ک７ي او پايله دې ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي.

                            پو＊تن３
١_ د جنوبي امريکا اقتصاد زياتره په کومو شيانو والړ دى؟

٢_ د جنوبي امريکا ډ４ر مهم صادراتي محصوالت کوم دي؟
٣_ د التين３ امريکا په ه５وادونو ک３ د مالدارۍ او د رمو ساتنو د پراختيا  داليل وليکئ.

٤_ د جنوبي امريکا د مهمو کانونو نومونه واخلئ.

                            کورن９ دنده
التين３ امريکي ته د هسپانويانو او پرتگاليانو د مهاجرت په هکله يو مطلب د ＊وون％ي له کتابتون 
او يا نورو سرچينو ＇خه په گ＂３ اخيستن３ سره په ＇و کر＊و ک３ وليکئ او د جغرافي３ د لوست په 

راتلونکي ساعت ک３ ي３ ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ئ.

د كارخانو يو تصوير
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يو د４رشم لوست

ستاس３ له نظره، د شمالي امريکا د مواصالتي الرو اهميت په ＇ه ک３ دي؟

مواصالتي جغرافيه د سوداگريزو مهمو بندرونو، ＊ارونو او سيمو ترمن＃ د اړيکو له مطالع３ ＇خه 
عبارت ده چ３ په دغه تگ لوري باندې د سوداگرۍ مالونه )واردات او صادرات( او د مسافرينو تگ 

او راتگ ک８５ي او مختلف ډولونه لري.
د امريکا مواصالتي الرې تر دوو ب５لو عنوانونو الندې مطالعه کولی شو:

شمالي امريکا
١_ ＄مکني مواصالت

شمالي امريکا د اوسپنو او لويو الرو ډ４رې گ３２ کر＊３ لري چ３ ！ول ＊ارونه، د کانونو د راايستن３ 
شمالي  د  يعن３  دي،  ن＋لولي  سره  ي３  بندرونه  ه５وادونو  د  او  مرکزونه  لگ＋تي  او  مرکزونه، صنعتي 
بحر  د  امريکا  من％ن９  د  اوهم  من％ونو  خپلو  په  الرې  لوي３  او  کر＊３  اوسپنو  د  ه５وادونو  د  امريکا 
الکاهل له غاړې ه５وادونو سره ن＋تي دي، چ３ له هغو ＇خه په گ＂ه اخيستن３ سره له ！ولو ه５وادونو سره 

سوداگريزې او سفري اړيک３ ！ين／ولی شي.

د شمالي امريکا د مواصالتي جغرافي３ په هکله ＇ه پوه８５ئ؟

د شمالي امريکا مهم３ لوي３ الرې

د پان امريکن لويه الر

د پانام３ ＊ار
د گواتيماال ＊ار لوي３ الرې

د مکسيکو ＊ار

الر
ويه 

ي ل
کنز

د مي
ونکوور
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٢_ د اوبو مواصالت
د ارام او اتالنتيک د سمندرونو ترمن＃ د شمالي امريکا جغرافيايي مناسب موقعيت او ساحلي مناسبه 
وتل３ او ننوتل３ برخ３ د دې سبب شوې، تر＇و بندرونه، سوداگري او د ب７５ۍ چلون３ صنعت په دې 
سيمو ک３ پرمختگ وک７ي او د ن７ۍ له سلو ＇خه زيات ه５وادونو سره سوداگري وک７ي. همدارنگه د 
سيندونو د اوبو له الرو په گ＂３ اخيستن３ سره کولى شي د ه５واد په دننه او هم د هغو له الرې د اوبو له 

ن７يوالو الرو سره اړيک３ پيدا ک７ي.

ج- هوايي مواصالت
لپاره چ３  په ل５رې وا！نونو د مسافرينو او هغو مالونو د وړن３  له دې ترانسپورت ＇خه زياتره 

درانده نه وي او ارز＊ت ي３ ډ４ر 
وي، گ＂ه اخيستل ک８５ي. 
د امريکا د متحده اياالتو 
او کاناډا د ه５وادونو لوي３ 
ترانسپورتي کمپن９ د ډ４رو 
لويو او وړو الوتکو په لرلو 
سره د ه５واد په دننه او بهر 
برخه  ترانسپورتي  په  ک３ 

ک３ فعاليت کوي.

د لوي３ الرې تصوير

د هوايي ډگر تصوير
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د_ د پايپ لين په واسطه وړل
د دې وسيل３ په واسطه زياتره مايعات له ضايعاتو پرته په ډ４رې چ＂ک９ سره  د ل／＋ت مرکزونو ته وړل 
ک８５ي. دې وسيل３ زياتره د شمالي امريکا په ه５وادونو ک３ پراختيا موندل３ او د نفتو، گازو او اوبو د 
وړلو لپاره ور＇خه گ＂ه اخيستل ک８５ي. د تکزاس ـ نيويارک د گاز پايپ لين د امريکا د متحده اياالتو 
ډ４ر اوږد او مهم پايپ لين دى. په کاناډا ک３ هم د ه５واد د لو４دي＃، يعن３ د البرتا د ايالت او د هغه  له 

شاوخوا سيمو ＇خه نفت او گاز د پايپ لينونو په واسطه د لگ＋ت مرکزونو ته وړل ک８５ي.

د طبيعي گاز پايپ لين
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            د ！ولگي فعاليت

زده کوونکي دې په دوه کسيزه ډلو ک３ تنظيم شي او له ورک７ل شوې نقش３ ＇خه په گ＂３ 
اخيستن３ سره دې له يو بل سره مشوره وک７ي چ３ د امريکا په متحده اياالتو ک３ د شيکاگو 
سوداگريز صنعتي ＊ار )د مشيگان د جهيل په جنوب لو４دي％ه غاړه ک３( د اوسپنو د کر＊و 
او لويو الرو په وسيله له کومو بندرونو او گاون６يو ه５وادونو سره ن＋لول شوى دى او د خپل 

فعاليت پايل３ دې ！ولگيوالو ته ووايي.

                            پو＊تن３

١_ مواصالتي جغرافيه تعريف ک７ئ.
٢_ د متحده ايالتونو د اوسپن３ کر＊３ د کومو ه５وادونو د اوسپنو له کر＊و سره ن＋لول شوې 

دي؟
٣_ د شمالي امريکا جغرافيايي موقعيت د دريو سمندرونو ترمن＃ د کوم ډول ترانسپورت د 

پرمختيا سبب شوى دى؟
٤_ د شمالي امريکا کوم لوى سيندونه د ب７５ۍ چلولو وړ دي؟

٥_ له هوايي ترانسپورت ＇خه زياتره د ＇ه لپاره کار اخيستل ک８５ي؟
٦_ د پايپ لين د ترانسپورت ارز＊ت توضيح ک７ئ.

                           کورن９ دنده
له ورک７ل شوې نقش３ ＇خه په گ＂３ اخيستن３ سره، که وغواړو د امريک３ متحده اياالتو د 
االسکا له ايالت ＇خه د لويو الرو په وسيله د پانام３ ه５واد ته سفر وک７و، له کومو ه５وادونو 

＇خه بايد ت５رشو. په دې هکله خپل معلومات وليکئ.

 

؟
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دوه د４رشم لوست
جنوبي امریکا

 

ول３ د جنوبي امريکا په لويه وچه ک３ ＄مکني ترانسپورت ＊ه وده او پرمختگ نه دى ک７ى؟

ـ په دې لويه وچه ک３ طبيعي عوامل د ارتباطي الرو خ２د گر＄ي. د انديز د غرونو ل７ۍ له يوې 
خوا او د امازون پراخو ＄نگلونو له بل３ خوا د  گ６و گ＂و لرونکو ه５وادونو د ترانسپورتي الرو پراختيا 

ستونزمنه ک７ې ده. د جنوبي امريکا ه５وادونه د ＄مکنيو الرو له اړخه ب３ وزلي دي.

الف ـ ＄مکني مواصالت
په جنوبي امريکا ک３ د اوسپنو کر＊３ زياتره 
په دوو گ０ م５شتو سيمو ک３، يعن３ د برازيل 
په  ژنيرو  ريودو  د  سيمو  توليدي  په  قهوې  د 
خ５زه  حاصل  په  پامپاس  د  او  ک３  شاوخوا 
سيمو د بونس ايرس په شاوخوا ک３ پراختيا 

موندل３ ده.

د ＄مکن９ الرې تصوير

د جنوبي امريکا مهم３ لوي３ الرې

د پانام３ ＊ار

لوي３ الرې

د پان امريکان لويه الر
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د جنوبي امريکا د اوسپنو مهم３ کر＊３ په الندې ډول دي:
١ـ د ارجن＂اين او چيلي د ه５وادونو ترمن＃ د اوسپنو سراسري ليکه.
٢ـ د ارجن＂اين له ه５واد ＇خه د بوليويا ه５واد ته اوسپني ليکه.

د  د ختي＃ ساحل  ته  ه５واد  برازيل  د  ارجن＂اين ＇خه  له  ٣ـ 
اوسپن３ الر.

٤ـ له بوليويا ＇خه د چيلي ه５واد ته د اوسپن３ کر＊ه.
د پان امريکن په نامه لوي３ الرې چ３ د جنوبي امريکا د زياترو 
ه５وادونو پالزم５ن３ ي３ سره ن＋لول３ دي، د جنوبي امريکا له 

مهمو لويو الرو ＇خه شم５رل ک８５ي.

ب _ د اوبو مواصالت
د جنوبي امريکا ه５وادونه د اوبو د الرو له پلوه شتمن دي، 
＄که زياتره سيندونه ي３ په ډ４ر اوږده  وا！ن د ب７５يو چلولو وړ 

دي. د ب５لگ３ په توگه، د امازون سيند د ٤٠٠٠ کيلومترو په وا！ن د ب７５يو چلولو وړ دی. له بل３ خوا د 
جنوبي امريکا ＊ه جغرافيوي موقعيت د أرام او اتالنتيک د سمندرونو ترمن＃ د سمندري ترانسپورت 
د پراختيا سبب شوى دى. د پانام３ کانال چ３ د اتالنتيک او أرام سمندرونه سره ن＋لوي، اوږدوالى ي３ 

٨٢ کيلومتره دى چ３ د ＄انگ７ې ستراتيژيکي او اقتصادي ارز＊ت لرونکى دى.

س７کونه او لوي３ الرې

په جنوبي امريکا ک３ د يوه بندر تصوير
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ج_ هوايي مواصالت
د ＄مکنيو الرو د پراختيا محدوديت د دې سبب شوى چ３ د جنوبي امريکا ډ４ر ه５وادونه هوايي 
الرو ته زياته پاملرنه وک７ي. پر ن７يوالو هوايي کر＊و سرب５ره چ３ ور＇خه گ＂ه اخيستل ک８５ي، د نننيو 
اړيکو زياته برخه هم په ＄انگ７ي ډول د برازيل او ارجن＂اين په ه５وادونو ک３ چ３ پراخوالی ي３ ډ４ر زيات 

دى، د هوا له الرې سرته رس８５ي.

                            د ！ولگي فعاليت
زده کوونکي دې په پن％ه کسيزه ډلو ک３ تنظيم شي او هره ډله دې د جنوبي امريکا د ＄مکني 
دې  پايل３  بحث  خپل  د  او  وک７ي  بحث  ک３  من＃  خپل  په  هکله  په  ستونزو   د  ترانسپورت 

！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي.
                            پو＊تن３

گر＄５دلي،  ک３ خن６  مخ  په  پراختيا  د  د ＄مکنيو الرو  امريکا  د جنوبي  عوامل چ３  طبيعي  هغه   _١
وواياست؟

٢_ د جنوبي امريکا د اوسپنو ليک３ زياتره په کومو سيمو ک３ جوړې شوې دي؟
٣_ ول３ په جنوبي امريکا ک３ د اوبو ترانسپورت د ＄مکني ترانسپورت په پرتله پرمخ تللى دى؟

٤_ په جنوبي امريکا ک３ د هوايي ترانسپورت د ډ４رې پرمختيا علتونه کوم دي؟
                

                  کورن９ دنده
د  وغواړو  چيرې  که  وواياست،  او  ک７ئ  مطالعه  سره  غور  په  نقشه  ترانسپورتي  امريکا  جنوبي  د 
ارجن＂اين له پالزم５ن３ بونس ايرس ＇خه د چيلي د ه５واد پالزم５ن３ سانتياگو ته سفر وک７و، له کومو 

مواصالتي کر＊و ＇خه گ＂ه اخيستالى شو.

؟

د هوايي ډگر يو تصوير
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د  دويم ＇پرکي )امريکا(لن６يز
_ امريکا يوازين９ لويه وچه ده چ３ د شمال له قطب ＇خه د جنوب تر قطب پورې اوږده پرته ده.

_ د امريکا لويه وچه په ١٤٩٢م کال ک３ د کرستف کولمب په واسطه کشف شوې ده، هغه بل س７ی 
چ３ دې لوي３ وچ３ ته ي３ سفر وک７، امريکو سپو چ３ و چ３ د دې لوي３ وچ３ نوم )امريکا( هم د 

نوموړي له نوم ＇خه اخيستل شوى دى. 
_ د امريکا د لوي３ وچ３ غرونه په دوو برخو و４شل شوي، لکه د اپاالش ل８ لوړ زاړه غرونه او د راکي 

او انديز لوړ او ＄وان غرونه.
_ د شمالي امريکا ډ４ر لوى سيند ميسي سي پي دى چ３ د مکسيکو په خليج ک３ توي８５ي او د ب７５يو 

چلولو وړ هم دى.
_ د ن７ۍ د اوبو ډ４ر ډک سيند امازون دى چ３ په جنوبي امريکا ک３ به８５ي او د ب７５يو چلولو وړ دى.

_ د شمالي امريکا لوى جهيلونه د سوپرير، ميشيگان، هورن، ايري او انتاريو پن％گوني جهيلونه دي، 
چ３ د هغو اوبه خوږې دي، د ن７ۍ ډ４ر لوړ جهيل تي تي کاکا په جنوبي امريکا ک３ دى.

_ د امريکا لويه وچه د خپل جغرافيايي موقعيت په سبب د ن７ۍ د ډول ډول اقليمونو او ډول ډول 
نباتاتو لرونک３ ده.

_ د امريکا دې لوي３ وچ３ اصلي اوس５دونکي سره پوستکي دي او د امريکا سپين پوستکي اصًال 
اروپايي مهاجرين دي.

_ د شمالي امريکا د نفوسو ډک ＊ار نيويارک او د جنوبي امريکا بونس ايرس دى.
_ د امريکا سمندرگي )بحيرې( اقتصادي او ستراتيژيکي ارز＊ت لري.

_ د پانام３ کانال د اوبو له گ２ه گو３１ ډکه الره ده، چ３ اتالنتيک سمندر د بحر الکاهل سره ن＋لوي.
_ د دې لوي３ وچ３ ＊ه موقعيت د دوو سمندرونو )اتالنتيک او ارام( ترمن＃ له زياتو خليجونو د رامن＃ 

ته ک５دو سبب شوى چ３ لوى ي３ د مکسيکو خليج دى.
_ د امريکا په لويه وچه ک３ ٥١ سياسي واحدونه شته، چ３ له هغو ＇خه ي３ ٣٥ خپلواکه ه５وادونه دي.

_ د امريکا لويه وچه د دوو کلتورونو لرونک３ ده چ３ په شمالي امريکا ک３ انگلوساکسون او په جنوبي 
امريکا ک３ التين دي.

_ يو له هغو علتونو ＇خه چ３ شمالي امريکا د اقتصادي ودې المل شوی، له دويم３ ن７يوال３ جگ７ې 
＇خه د هغ３ لير４والى و چ３ په نوموړې جگ７ه ک３ د زياترو اروپايي ه５وادونو صنايع ويجاړ شول، خو 

د امريکا متحده اياالت په ن７ۍ ک３ د هغو يوازيني پوره کوونکی و.
_ د امريکا د لوي３ وچ３ جغرافيايي موقعيت چ３ د دوو سمندرونو اتالنتيک او الکاهل ترمن＃ پروت دی، 
د دې سبب شوى چ３ د اوبو ترانسپورت په ک３ زيات پرمختگ وک７ي. همدارنگه د مسافرينو او هغو مالونو 

د وړلو لپاره چ３ حجم ي３ ل８ او ارز＊ت ي３ ډ４ر وي، له هوايي ترانسپورت ＇خه کار اخيستل ک８５ي.
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موقعيت  نفوس په
٢٠٠٦م کال ک３

 پراخوالى په
کيلو متر مربع پالزم５نه ه５وادونه گ２ه

جنوبي امريکا 38971000 2780092 بوئنوس آيرس آرجن＂اين 1

من％ن９ امريکا 78200 442 سنت جونز آنتی گوا  باربودا 2

جنوبي امريکا 3266000 176215 مونته ويدئو اروگواى 3

جنوبي امريکا 13419000 272045 كيتو اكوادور 4

من％ن９ امريکا 6991000 21041 سان سالوادور السوادور 5

شمالي امريکا 299330000 9363364 واشنگ＂ن ډي سي د امريكا متحده ايالتونه 6

من％ن９ امريکا 270000 430 بريج تاوان باربادوس 7

من％ن９ امريکا 327000 13939 ناسائو بهاما 8

من％ن９ امريکا 301000 22965 بلموپان بليز 9

جنوبي امريکا 935400 1098581 الپاز اوسوكر بوليوى 10

جنوبي امريکا 5993000 406752 اسون سيون پاراگواى 11

من％ن９ امريکا 3191000 75517 پانامه ستي پانامه 12

جنوبي امريکا 27544305 1285216 ليما پيرو 13

جنوبي امريکا 1301000 5128 پرت آو اسپاين ترينيداداوتوبا－و 14

من％ن９ امريکا 2667000 10991 كينگستون جامايكا 15

من％ن９ امريکا 69500 751 روسو دومنيكا 16

من％ن９ امريکا 9021000 48671 سانتودومينگو دومينكن 17

من％ن９ امريکا 49100 261 باستر  سنت كيتس
ورنويس

18

من％ن９ امريکا 165000 617 كاسترس سنت لوسيا 19

من％ن９ امريکا 96800 389 كنكزتاون  سنت وين سنت
وگرنادين

20

جنوبي امريکا 502000 163265 پاراماريبو سورينام 21

جنوبي امريکا 16436000 756626 سانتياگو چيلي 22

من％ن９ امريکا 4274000 51100 سان جوزه کاستاريکا 23

＇لورمه گ２ه جدول: د امريکايي ه５وادونو جغرافيايي ＄انگ７تياوې )د مطالع３ لپاره(
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موقعيت  نفوس په
٢٠٠٦م کال ک３

 پراخوالى په
کيلو متر مربع پالزم５نه ه５وادونه گ２ه

شمالي امريکا 32547000 9970610 اوتاوا کاناډا 24

جنوبي امريکا 43593000 1141748 بوگوتا کلمبيا 25

من％ن９ امريکا 11294000 110861 هاوانا کيوبا 26

من％ن９ امريکا 107000 344 سنت جورجز گرينادا 27

من％ن９ امريکا 13019000 108889 گواتيماالستي گواتيماال 28

جنوبي امريکا 756000 214969 جورج تاون گويان 26

من％ن９ امريکا 104038000 1958201 مکسيکو ستي مکسيکو 30

من％ن９ امريکا 5233000 130700 ماناگوا نيکاراگوا 31

جنوبي امريکا 27216000 912050 کاراکاس ونيزويال 32

من％ن９ امريکا 8808000 27750 پورتوپرنس هايتي 33

من％ن９ امريکا 7327000 112492 تيگوسيگالپا هاندوراس 34

جنوبي امريکا 186771000 8547404 برازيليا برازيل 35

الف:
آبنا: د اوبو نرى طبيعي بهير دى چ３ دوه لوي３ اوبه )سمندر يا سمندرگي( سره ن＋لوي، لکه د جبل الطارق ابنا.

اتازوني: فرانسويانو د امريکا د متحده اياالتو ه５واد د اتازوني په نوم ياد ک７ى دى.
استعمار: په ننن９ اصطالح د ابادۍ په نوم د کمزورو ه５وادونو په چارو ک３ د ＄واکمنو ه５وادونو السوهن３ ته ويل ک８５ي.

اوريشيا  
دا اصطالح د اسيا او اروپا له دوو کلمو ＇خه اخيستل شوې ده او دواړه لوي３ وچ３ تر يو عنوان الندې د اوريشيا په نوم 

ياد８４ي، ＄که دواړه سره ن＋ت３ دي.
اورغور＄ون３ )اتشفشان(

 د ＄مک３ په قشر ک３ د مگما Magma د ويل３ شوو موادو د راوتلو خول３ دې چ３ په زيات فشار خپله الره د 
＄مک３ د سطح３ په لور پرانيزي او د الوا ويل３ شوي مواد ور＇خه راو＄ي.

پامپاس:د جنوبي امريکا د ډ４رو او لوړو و＊و لرونکو جلگو ته ويل ک８５ي چ３ د جنوبي امريکا په من％نيو عرض 
البلدونو ک３ د اتالنتيک له سمندر ＇خه د انديز تر غرونو پورې غ％５دلي دي او د برازيل له جنوب ＇خه تر اوروگواى 
او ارجن＂اين پورې پرت３ دي. اوس د دې جلگو پراخه سيم３ د غنمو، جوارو، وريجو او کتان کروندو نيول３ دي او 

مالدارۍ هلته ډ４ره پراختيا موندل３ ده. د پامپاس اصطالح د جنوبي امريکا د نورو جلگو لپاره هم استعمالي８ي. 
 تروپيک )استوايي اقليم( 

هغه اقليم چ３ د استوا کر＊３ د شمالي عرض البلد د پن％و درجو او د جنوبي عرض البلد د لسو درجو )د سمندرونو 

جغرافيايي اصطالحات
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د شته والي له امله ( شته دی چ３ له امله ي３ د کال په اوږدو ک３ يو شانته زياته تودوخه، د ＄انگ７و فصلونو نشتوالی او 
ډ４ر باران رامن＃ ته  ک８５ي. لمر ي３ د کال په اوږدو ک３ تل عمودې او يا عمود ته ن８دې لگ８５ي. هم５شنى لنده بل او گ０ 

＄نگلونه د دې اقليم ＄انگ７تياوې دي.
تکتونيک:د ＄مک３ دننه ！ولو قواوو ته ويل ک８５ي، چ３ د ＄مک３ په قشر ک３ د طبيعي پديدو د من％ته راتلو، لکه اور 

غور＄ون３، زلزل３  اونورو د من％ته راتلو سبب ک８５ي.
تمدن  

＊اري ک５دل، له ＊اري دودونو او دستورونو سره عادت کول او خپل د هوساين３ او پرمختگ د وسايلو برابرولو ته وايي.
تور４ست

له تاريخي پلوه د فرانسوي اشرافو بچيانو ته چ３ د زده ک７ې او د ژوندانه د تجربو د حاصلولو لپاره به په سفر تلل، 
تور４ست ويل ک５ده. د تور４ست اصطالح له ١٩ م پ７５ۍ راهيس３ رواج شوې او وروسته دا اصطالح په فرانسه ک３ د 
هغه چا لپاره وکارول شوه چ３ د تفريح او د خپل وزگار وخت د ت５ر４دو لپاره به ي３ په فرانسه ک３ سفر کاوه. د غه ډول 

سفرونو ته وروسته د －ر＄ندوی يا توريزم اصطالح استعمال شوه.
تندرا: روسي کلمه ده چ３ د روسي３ د شمال له ونو پرته  د ＄ان／７و نباتاتو سيمو ته ويل ک８５ي چ３ ژمى ي３ سوړ او 
اوږد دى، اوړى ي３ ډ４ر لن６ او د تودوخي درجه ي３ له لسو درجو ＇خه ک＋ته وي، په همدې لن６ه موده ک３ د ＄مک３ د 

مخ کنگلونه ويل３ ک８５ي او نباتات، لکه خزه او گلسنگ وده کوي.
！اپو وزمه )جزيره نما(

د وچ３ يوه برخه ده چ３ په اوبو ک３ ننوتل３ وي او در４و خواوو ته ي３ اوبه وي.
！اپو )جزيره(: د وچ３ يوه ！و！ه چ３ د سمندر، سمندرگيو، جهيلونو او سيندونو په من＃ ک３ پرته وي.

جمهوري: هغه حکومت چ３ په هغه ک３ د دولت مشر د خلکو له خوا د يوې ！اکل３ مودې لپاره غوره شي.
جيولوژيکي لوم７ۍ دوره

دغ３ دورې له٢٧٥ ＇خه تر ٢٣٠ ميليونو کلونو مخک３ دوام درلود چ３ په هغ３ ک３ د أسيا او اروپا لوى غرونه او د 
شمالي امريکا د اپالش غرونه تشکيل شوي دي.

جهيل: پراخو والړو اوبو ته وايي چ３ د وچ３ په واسطه په طبيعي توگه را چاپ５ره شوې وي، يعن３ ＇لورو خواوو ته ي３ وچه وي.
＇وکه )قله(:د غره ډ４رې لوړې نقط３ ته ＇وکه وايي، لکه د بابا د غره لوړه ＇وکه چ３ شاه فوالدي ده.

＇پ３: د سمندرونو يا سمندرگيو د اوبو يوه برخه چ３ د بادونو د لگ５دو په سبب په حرکت را＄ي او د سواحلو خواته 
پرمخ ＄ي، د ＇پ３ لوړې برخ３ ته اوج او ！ي＂３ برخ３ ته ي３ نشيب وايي.

＄وان غرونه
هغه غرونه چ３ د جيولوج９ په دريمه دوره ک３ من％ته راغلي دي. دا غرونه لوړ، غا＊ى غا＊ى، زيات３ ＄وړې، ت５رې ＇وک３ او ژورې 

درې لري، لکه په افغانستان ک３ د هندوکش غرونه، په امريکا ک３ د راکي او انديز غرونه او په اروپا ک３ د الپ د غرونو ل７ۍ.
＄７وبى)ابشار(

له لوړو ＇خه ک＋ته د اوبو راتوي５دلو ته وايي چ３ د سيندونو په بهير ک３ من％ته را＄ي، لکه د ونزويال په ه５واد ک３ د 
انجيل ＄７وبى.

خليج: په وچه ک３ د ژورو پراخو اوبو ننوتلو ＇خه عبارت دى، چ３ له دريو خواوو په وچ３ او له يوې خوا په اوبو پورې ن＋تی وي.
د سيند حوزه:هغه سيمه چ３ هلته اصلي سيند له خپلو ！ولو مرستياالنو سره به８５ي.
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زلزله: د ＄مک３ د قشر )پو！کى( نا＇اپي احساسوونک３ او چ＂که ل７زه ده چ３ د را！ول３ شوې انرژۍ د ازاد４دو او د 
مگما د قوي فعاليتونو اويا د ＄مک３ الندې طبقاتو د نورو عواملو له امله رامن＃ ته او ک５داى شي د ＄مک３ پرمخ د زياتو 

بدلونونو او نورو مالي او ＄اني ډ４رو تاوانونو سبب شي.
زاړه غرونه

هغه غرونه چ３ د پاليوزويک په دوره ک３ من％ته راغلي، ل８ لوړوالى، گنب％ي ب２ه، ل８ې ＄وړې ژورې درې لري، لکه په 
شمالي امريکا ک３ د اپالش غرونه. 

سيند: د اوبو به５دلو ته چ３ په طبيعي توگه ！ول کال يا د کال په يوه موده ک３ په يوه لوري روان３ وي، سيند ويل ک８５ي. 
سيندونه معموالً د سمندرگيو، سمندرونو، جهيلونو، با تالقونو يا نورو سيندونو په لور به８５ي. هغه تگ لوري ته چ３ 

سيند به８５ي، د سيند بستر وايي.
 سمندري بندر: د سمندر پر غاړه ＊ار دى چ３ ب７５ۍ په ک３ لنگر اچوي او د سوداگريزو مالونو وړل او راوړل په 

ک３ ترسره ک８５ي.
سمندري بهير

يو  د سمندر د سطح３ د اوبو سورور )عريض( بهير دى چ３ په دوه غوره برخو، تودو او س７و اوبو و４شل ک８５ي، د 
بهير لپاره د س７و او تودو اوبو د بهير اصطالح استعمال د شاوخوا د اوبو د حرارت په پرتله دى. لکه د گلف ستريم او 

کوروشيو د تودو اوبو بهير او د هامبولت )پيرو(، البرادور او منگويال د س７و اوبو بهير.
ساحل

د سيند د اوبو د سطح３ او د وچ３ ＄مک３ ترمن＃ گ６ه پوله ده يا د اوبو او وچ３ ترمن＃ ب５لوونکى حد دى.
سرچينه: هغه ＄اى چ３ سيند ور＇خه پيل８５ې.

سب تروپيک:
هغه اقليم چ３ په اوړي ک３ وچه او په ژمي ک３ مرطوبه او معتدله وي.

ستراتيژيکه سيمه 
له هغ３ سيم３ ＇خه عبارت ده چ３ سياسي، نظامي او اقتصادي پلوه ＄انگ７ى ارز＊ت ولري.

صخره: د تيگو او ډبرو مجموع３ ته ويل ک８５ي چ３ له يوه يا ＇و ډولونو منرالونو ＇خه من％ته راغل３ وي.
طغيان )مستيدل(

د اوبو نا＇اپي زياتوالى يا د سيندونو س５البي ک５دلو ته وايي چ３ د زياتو اور＊تونو يا د واورو د چ＂ک３ ويل３ ک５دن３ په 
سبب رامن＃ ته ک８５ي.

طول البلد: هغه کر＊３ چ３ د شمالي او جنوبي قطب ترمن＃ امتداد لري او په عرض البلدونو عمودي وي.
 طبيعي منابع: د گ＂３ اخيستن３ وړ منابع چ３ اهلل تعالى> هغه د انسانانو په واک ک３ ورک７ي دي، لکه کانونه، 

حاصل خ５زه خاورې، ＄نگلونه، د اوبو قوه، سمندري حيوانات او داس３ نور.
بيا گ＂３  د  بيا گ＂３ اخيستن３( وړ و４شل شوي دي،  )د  نوي ک５دونکو  او  په دوو غوره ډلو لگ＋تي  منابع  اوس طبيعي 
اخيستن３ منابع، نوي ک８５ي او بيا  بيا د گ＂３ وړ وي، لکه له بادونو او لمر ＇خه الس ته راغل３ انرژي او هغه منابع چ３ 

د يو ＄ل３ گ＂３ اخيستن３ وړ دي، لکه د ډبرو سکاره، نفت او طبيعي گاز.
عرض البلد

له استوا کر＊３ سره موازي دايرې دي چ３ ختي＃ او لو４دي＃ لوري لري او د طول البلد په دايرو عمودي وي، لويه دايره 
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ي３ د استوا کر＊ه او ډ４ره کوچن９ ي３ د ٩٠ درجو دايره ده.
غرب الهند: دا اصطالح لوم７ى ＄ل د کارابين په سمندرگي ک３ د پرتو ！اپوگانو لپاره استعمال شوه. دا ！اپوگان له لوى 

انتيل )کيوبا، بهاما، دومنکين، هايتي( او کوچني انتيل)ترينيداد او توباگو( ＇خه عبارت دي.
غرن９ آب او هوا: د غرنيو سيمو ＄انگ７ی اقليم دی چ３ لوړوالى )ارتفاع( په ک３ مهم رول لري، په دې  اقليم ک３ 

هوا س７ه او معموًال په ژمي ک３ واورې او باران اوري.
فدرال 

د هغو حکومتونو ＄انگ７تيا ده چ３ د خپلواکو ايالتونو د يووالي په صورت ک３ تشکيل شوي وي او په سياسي او نظامي 
چارو ک３ د مرکزي حکومت تابع وي.

قطبي اقليم: هغه  ډول اقليم ته ويل ک８５ي چ３ هلته هوا ډ４ره س７ه او کنگل وي. دا ډول اقليم د شمالي او جنوبي قطبي 
سيمو ＄ان／７ى اقليم دى.

کانال: د سيندونو، سمندرونو او سمندرگيو ترمن＃ د انسان په وسيله د حمل او نقل د اسانولو لپاره د وچ３ کيندل دي.
ايالت ک３ اداري لوړ مقام دى چ３ د انگلستان د هم گ＂و )مشترک  يا  گورنرجنرال)فرماندارکل(:په يوه ه５واد 

المنافع( ه５وادونو په من＃ ک３ تشريفاتي اړخ لري.
گلف ستريم

د تودو اوبو بهير د مکسيکو له خليج ＇خه له ت５ر４دو وروسته د کاناډا تر سواحلو پرمخ ＄ي او بيا ي３ لورى د اروپا خوا 
ته بدلون مومي او د شمال لو４دي％３ اروپا د اوبو د تود４دلو سبب ک８５ي.

لويه وچه)براعظم(
استراليااو  امريکا،  افريقا،  اروپا،  أسيا،  د  لکه  وايي،  براعظم  ته  لوي３ وچ３  ترمن＃  د سمندرونو، سمندرگيو، غرونو 

اقيانوسي３ او انتارکتيکا لوي３ وچ３.
مدو جذر

د سمندرونو، سمندرگيو، خليجونو او جهيلونو د اوبو منظم او يا پرله پس３ دوره يي پورته ک５دل او ＊کته ک５دل چ３ د 
سپوږم９ او لمر د جاذب３ د قوې له امله په ٢٤ ساعتونو  ک３ دوه ＄ل３ تکرارک８５ي.

معتدله سيمه
درجو ترمن＃ پرته ده او د کال د ＇لورو  ١

٢
٦٦ ١ او   

٢
٢٣ داسيمه د شمالي او جنوبي عرض البلدونو د 

فصلونو شته والى د دې سيم３ له مهمو ＄انگ７تياوو ＇خه دى.
مصب: هغه ＄اى دى چ３ هلته د سيندونو اوبه سمندرگيو، سمندرونو، جهيلونو يا لوى سيند ته تو４ي８ي.

مرستيال: هغه کوچني سيندونه چ３ اوبه ي３ له ＊ي يا چپ اړخ ＇خه لوى سيند ته تو４ي８ي.
مستعمره: هغه سيمه يا ه５واد چ３ د پردي دولت له خوا نيول شوی وي.

هم گ＂３)مشترک المنافع( ه５وادونه
د ه５وادونو ＄انگ７تياوې چ３ په يوه ډول سره ي３ يووالى ک７ى وي او د يووالي مهمه ＄انگ７تيا ي３ اقتصادي عامل دى، 

لکه د انگلستان د هم گ＂و ه５وادونو ！ولنه.
وادي : د دوو غرونو ترمن＃ نسبتاً پراخه ساحه ده چ３ هلته سيند به８５ي او د انسانانو، حيواناتو او نباتاتو د ژوند لپاره 

ي３ ＊ه شرايط برابر ک７ي وي.
يخچال: د هم５شني کنگل پن６ې او لوي３ کتل３ دي.


