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

ملي سرود
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جغرافيـــه
نهم ！ولگى
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د درسي کتابونو د چاپ، و４ش او پلورلو حق د افغانستان اسالمي جمهوريت د پوهن３ 

وزارت سره محفوظ دی. په بازار ک３ ي３ پلورل او پ５رودل منع دي. له سرغ７وونکو سره قانوني 
چلند ک８５ي.   
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د پوهن３ د  وزير پيغام
اقرأ باسم ربک

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

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

درناوي سره، له تدريس څخه ښه او اغ５زناکه استفاده وک７ي.
په پای ک３ د ښوون３ او روزن３ له ټولو پوهانو او د ښوونيز نصاب له مسلکي همکارانو څخه، چ３ د 
دې کتاب په ليکلو او چمتو کولو ک３ ي３ نه ست７ې ک５دونک３ هل３ ځل３ ک７ې دي، مننه کوم، او د لوی 

خدای> له دربار څخه دوی ته په دې سپيڅل３ او انسان جوړوونک３ هڅ３ ک３ بريا غواړم.
د معياري او پرمختللي ښوونيز نظام ا و د  داس３ ودان افغانستان په هيله چ３ وگ７ي ３４ خپلواک، پوه 

او سوکاله وي.
د پوهن３ وزير

دکتور محمد ميرويس بلخي
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      شما لي     كنقل

سمند  ر
شمالي

 
امريكا

آرام  
 

سمندر

           جنوبي
امريکا 

اطلس

 
سمندر افر يقا

مديترانه

د  هند   سمندر

راليا
است

آرام  
 

سمندر

ا  ر  و  پــاآسيـــــــا

          

په نقش３ ک３ د افريقا لويه وچه گورئ.
په دې څپرکي کې لولو:
�tموقعيت او ＇لورخواوې

�tطبيعي جغرافيه
 - غرونه

- سيندونه 
- جهيلونه

- سمندرگي )بحيرې(
- خليجونه

- اقليم
t  سياسي جغرافيه

t بشري جغرافيه
t اقتصادي جغرافيه

t مواصالتي جغرافيه

    
     

لوم７ى ＇پرکى )فصل(     
 

      شما لي     كنگل

سمند  ر
شمالي

 
امريكا

آرام  
 

سمندر

           جنوبي
امريکا 

اطلس

 
سمندر

افر يقا

د مديتران３ سمندر－９

د  هند   سمندر

راليا
است

آرام  
 

سمندر

آسيـــــــا

ا  ر  و  پــا

د افريقا موقعيت د ن７ۍ په نقشه ک３

افريقا
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زده کوونکي دې په به څپرکي کې الندې موخو ته ورسي８ي.
�tد افريقا د لوي３ وچ３ له جغرافيايي موقعيت سره بلدتيا.

�tدافريقا د لوي３ وچ３ له مهمو غرونو سره بلدتيا.
�tد افريقا له مهمو سيندونو، جهيلونو او سمندرگيو سره بلدتيا.

�tد افريقا د لوي３ وچ３ له سياسي جغرافي３ سره بلدتيا.
�tد افريقا د لوي３ وچ３ له بشري جغرافي３ سره بلدتيا.

�tد افريقا د لوي３ وچ３ له اقتصادي جغرافي３ )کرن３، کانونو، صنعت او سوداگرۍ( سره بلدتيا.
�tد افريقا د لوي３ وچ３ له مواصالتي جغرافي３ سره بلدتيا.

گران زده کوونکي به کوالی شي په دې څپرکى کې الندې مهارتونه حاصل او زده کړي:
t د افريقا د لوي３ وچ３ جغرافيايي موقعيت د نقش３ پرمخ و！اکي.
�tد افريقايي ه５وادونو جغرافيايي موقعيت د نقش３ پر مخ و＊يي.
�tد افريقا د لوي３ وچ３ د وگ７و ！ولنيز او قومي ترکيب بيان ک７ي.

�tد افريقا د لوي３ وچ３ اقتصادي حالت بيان ک７ي.

ددې څپرکي عمومي موخې )هدفونه(
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أيا پوهي８ی چ３ تور پوستکي خلک ډ４ر په کوم３ لوي３ وچ３ ک３ ژوند کوي؟

پورته شکل ته وگورئ. د افريقا لويه وچه د اروپا د لوي３ وچ３ په جنوب او د أسيا د لوي３ وچ３ په جنوب 
لو４دي＃ ک３، د هند سمندر، اطلس )اتالنتيک( سمندر او د مديتران３ د سمندرگي ترمن＃ د شمالي عرض 
البلد د ٣٦ درجو او د سو４لي عرض البلد د ٣٤ درجو، د لو４دي＃ طول البلد د ١٨ درجو او د ختي＃ طول 
البلد د ٥٣ درجو ترمن＃ پرته ده. افريقا د ！ول３ ن７ۍ د پراخوالي د     برخ３ په شاوخوا په برک３ نيسي. په داس３ 
حال ک３ چ３ د ！ول３ ن７ۍ پراخوالى )د وچ３ او اوبو په گ６ون( ٥١٠،١٠٠،٠٠٠ کيلومتره مربع ا！کل شوى دى 
او له دې جمل３ ＇خه تقريبا په دريو ک３ يوه برخه يعن３ ١٤٨.٦ ميليونه کيلومتره مربع ي３ وچه او پات３ ٣٦٠ 

ميليونه کيلومتره مربع ي３ اوبه دي.
د افريقا لويه وچه د ٣٠ ميليونو کيلومترو مربعو په پراخوالي سره د أسيا او امريکا د لويو وچو ＇خه وروسته 

دريمه درجه لري. په ٢٠١٧ م کال ک３ د افريقا د وگ７و شم５ر ١.٢ ملياردو تنو ＇خه زيات دی. 
- د نقش３ پرمخ دافريقا د لوي３ وچ３ موقعيت و＊اياست او ＇لورخواوى ي３ بيان ک７ئ.

افريقا لويه وچه د شمال له خوا د مديتران３ په سمندرگي، د ختي＃ له خوا د هند په سمندر او سور  د 
سمندرگي او د سو４ل له خوا د هند د سمندر او اطلس سمندر په گ６و اوبو پورې ن＋ت３ ده. د لو４دي＃ خواته 
ي３ د اتلس سمندر دی. د سويز د کانال په کيندلو سره د مديتران３ او سور سمندرگي ترمن＃ د اوبو الره من％ته 

راغل３ ده.

       

                                    موقعيت او څلورخواوې

  
لوم７ى لوست 

د افريقا د لوي３ وچ３ نقشه

د جنوبي قطب دايره

د جدي کر＊ه

د استوا کر＊ه

د سرطان کر＊ه

د شمالي قطب دايره

5
1

ندر
سم

ک 
النتي

د ات

جنوبی امريکا

شمالی امريکا
اروپا أسيا

افريقا

د هند سمندر

انتارکتيکا

د مديترانه سمندر－ی

سور سمندر－ی

د جبل الطارق أبنا

د سويزکانال

دالمندب أبنا
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د افريقا لويه وچه له ＇لورخواو ＇خه په سمندرونو او سمندرگيو پورې ن＋ت３ ده او د يوه ！اپو ب２ه ي３ غوره ک７ې ده.
دا لويه وچه په شمال لويدي％ه ＇ن６ه ک３ د جبل الطارق د نرۍ آبنا په واسط３ د اروپا له لوي３ وچ３ 
＇خه او په شمال ختي＃ ک３ د باب المندب د آبنا او سور سمندرگي په واسط３ د آسيا له لوي３ وچ３ ＇خه 

راب５له شوې ده.

                              د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ！ولگي ک３ په ډلو وويشل شي، هره ډله دې نورو ته د نقش３ له مخ３ د پو＊تن３ او 

＄واب په توگه د افريقا د لوي３ وچ３ جغرافيايي موقعيت او ＇لورخواوې ووايي.

                            پوښتنې
1-  د سويز د کانال په کيندلو سره د کومو سمندرگيو ترمن＃ د اوبو الر من％ته راغل３ ده؟

٢- د سويز کانال د افريقا په کوم３ برخ３ ک３ موقعيت لري؟
٣- د افريقا لويه وچه له أسيا ＇خه د کوم３ ابناء په وسيل３ ب５له شوې ده؟ 

سم ＄واب وپ５ژن９.
ب (  د باب المندب أبنا الف( د جبل الطارق أبنا 

ج(    د بيرنگ أبنا   د (    دردانيل آبنا

                             له ټولگي څخه بهر فعاليت
زده کوونکي دې دافريقا نقشه په خپلو کتابچو ک３ رسم ک７ي. او هم دې ووايي چ３ کومو أبناوو افريقا 

له اسيا او اروپا ＇خه ب５له ک７ې ده؟

د افريقا د لوي３ وچ３ سپينه نقشه

؟

د . . . . بحيرهد آسيا لويه وچه

د هند سمندر
د . . . . . . سمندر

. . . د غرونو ل７ۍ
د . 

د . . . سيند

. . . . کر＊ه

. . . . کر＊ه

سيند
 . . 

د .

！اپو
 . .

 . .
د 

＇وکه
 . . 

. . .
د 

＇وکه
 . . 

. . .
د 

د . . . جهيل

د . . . سيند

د . . . سيند

د . . . سيند

الر＊ود:
د غرونو ل７ۍ

＇وکه
سيند

جهيل

د اتالنتيك سمندر

جبل الطارق آبنا

د مديترانی سمندر－９

سور سمندر－９

باب المندب
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په افريقا ک３ کوم مشهور غرونه شته دي؟

او  له مخ３  د صافو غاړو لرونک３ ده  لويه وچه د جغرافيايي جوړ＊ت  افريقا  ته وگورئ. د  پورتني شکل 
زيات３ لوړې او ژورې نه لري، نو ＄که په دې لويه وچه ک３ د آسيا او شمالي امريکا په شان لوى خليجونه او 
！اپو وزم３ نه ليدل ک８５ي، خو ددې لوي３ وچ３ په من＃ ک３ پراخ３ لوړې سطح３ من＃ ته راغلي چ３ شاوخوا  
لويه وچه ک３  په دې  توگه  په عمومي  لوړو غرونو پورې ن＋ت３ ده، خو  په  په ＄انگ７ي ډول ختي％ه خوا ي３  او 

غرونه او لوړې ژورې ل８ې دي.
- غرونه

د افريقا د لوي３ وچ３ مهم غرونه د اطلس غرونه دي چ３ د افريقا په شمال لويدي＃ ک３ د ٤٠٠٠ مترو ＇خه په 
ډ４ر لوړوالي  سره د ساحلي موازي ل７ۍ په توگه چ３ د اي＂اليا د ه５واد د اپنين د غرونو دل７يو يوه برخه شم５رل ک８５ي 
د مديتران３ د سمندرگي او لوي３ صحرا ترمن＃ پراته دي. دا ل７ۍ د تونس له ه５واد ＇خه پيل او د لويدي＃ په لور 
غزيدل３ ده او د من％ني اطلس، ساحلي اطلس او کوچني اطلس په نوم ياد８４ي. د گيني غرونه د گيني د خليج په 
شمال لو４دي＃ ک３ د ساحل سره موازي پراته دي. ددې ل７ۍ ډير لوړ ارتفاعات په لو４دي＃ ک３ د فوتا جالون غرونه دي 

                             طبيعي جغرافيه

  
دويم لوست 

د افريقا د لوي３ صحرا يوه ＇ن６ه د افريقا طبيعي نقشه

د جبـل الطــارق آبـنا

د زامبزي سيند

د نيجر سيند

لوړې سطحې
د کومور ！اپوگان

د ٤٠٠٠ مترو ＇خه لوړې ＇وک３

د ٤٠٠٠ مترو ＇خه لوړې اورغور＄وونکي ＇وک３

＄７وب３ او د سيندونو تيزې اوبه

غر

د اطلس غرونه

لـــويــــه صحـــرا

د چاد جهيل

الرښود

د ويكتوريا
جهيل

 د تانگانيكا
جهيل

د اطلس سمندر 

د سرطان كر＊ه

د استوا كر＊ه 

د جدي كر＊ه 

مادغاسكر

د کاالهاري صحرا

د اورانژ سيند

د اميد دماغه

د هند سمندر

د  بابد عدن خليج

المندب تنگه

د مــديـتـــرانې سمــنــدرگى

د سويز كانال
ى

سور سمندرگ

ل سيند
د ني

د گينې خليج

د －يني غرونه

د تبستي غرونه

د حببشي سطحی 
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چ３ د  ١٥٠٠ مترو ＇خه ډ４ر لوړوالى لري. د افريقا په ختي＃ ک３ لوړې ＄مک３ شته چ３ د حبش３ د لوړو سطحو په 
نوم ياد８４ي. همدارنگه د ويکتوريا د جهيل په ختي＃ ک３ د ختي％３ افريقا لوړې پرت３ دي چ３ د کينيا لوړې ٥١٩٩ 
متره او د کليمانجارو ＇وکه ٥٨٩٥ متره لوړوالى لري. د افريقا د لوي３ وچ３ نور غرونه د تبستي غرونه دي چ３ په 
صحرايي سيمو ک３ پراته دي، لوړه ＇وکه ي３ د امى قوسى په نوم ياد８４ي او د سمندر له سطح３ ＇خه تقريباً ٣٥٠٠ 

متره لوړوالى لري.
- د افريقا د لوي３ وچ３ لويه صحرا ددې براعظم په کومه برخه ک３ موقعيت لري؟

صحرايي سيم３ چ３ د افريقا په شمال ک３ پرت３ دي د لوي３ صحرا په نوم، د ن７ۍ لوى شگلن％ايونه تشکيلوي، 
چ３ زياتره برخ３ ي３ د کرن３ وړ نه دي. د افريقا ساحلي برخ３ سمندر ته د نژد４والي په سبب کرنيزې برخ３ تشکيلوي 
لکه د مصر، ليبيا او الجزاير شمالي سيم３، همدارنگه سو４ل ختي％و سواحلو هم کرنيزې حاصل خيزې ＄مک３ 
من＃ ته راوړې دي. په خيت％و سواحلو ک３ د موزمبيق او سومالي３ د ه５وادونو په اوږدو ک３ هم مهم３ کرنيزې سيم３ 

شته دي.

                             د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي، هره ډله دې د لوست په غوره مطلبونو بحث او خبرې وک７ي او 

پايل３ دې نورو ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي.

                             پوښتنې
١- د گيني د خليج لويدي％３ لوړې په کوم نوم ياد８４ي؟

٢- د اطلس غرونه په کوم ＄اى ک３ موقعيت لري؟
٣- د افريقا د لوي３ وچ３ په ختي＃ ک３ کومه لوړه سطحه پرته ده؟

٤- د تبستي غرونه د افريقا په کوم ＄اى ک３ موقعيت لري؟

                             له ټولگي څخه بهر فعاليت
د لوم７ي لوست د افريقا د لوي３ وچ３ له ليکن３ پرته نقشه  په خپلو کتابچو ک３ بشپ７ه ک７ئ او الند４نيو 

پو＊تنوته ＄واب ورک７ئ.
١- د غرونو هغه ل７ۍ چ３ د افريقا د لوي３ وچ３ په شمال لويدي＃ ک３ پرت３ دي ＇ه نوم８５ي؟

٢- د افريقا د لوي３ وچ３ د غرونو د لوړو ＇وکو نومونه وواياست.

؟
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د افريقا سيندونه په کومو حوزو ک３ پراته دي، او ددې لوي３ وچ３ په اقتصادي او کرنيز ژوند ک３ ＇ه ارز＊ت  لري؟

د افريقا د لوي３ وچ３ د سيندونو نقش３ ته وگورئ. ＇رنگه چ３ د استوا کر＊ه د افريقا د لوي３ وچ３ 
د من％ن９ برخ３ ＇خه ت５ر８４ي، نو ＄که ي３ په استوايي برخه ک３ اور＊ت ډ４ر زيات دى. له همدې کبله 
د افريقا په لويه وچه ک３ ډ４ر سيندونه بهي８ي چ３ ！ول اوږده او له اوبو ＇خه ډک دي. خو دا سيندونه د 

چ＂ک３ به５دن３ او ل８ ژوروالي له امله د ب７５ۍ چلولو وړ نه دي.

د افريقا د اوبو حوزې کوم３ دي؟  -
د افريقا د اوبو حوزې کوالى شو په الندې توگه وو４شو:

د مديتران３ د حوزې سيندونه لکه د نيل سيند.  -١
اُرانژ. او  نايجير، سنيگال  د اطلس سمندر د حوزې سيندونه، لکه: کانگو،   -٢

د هند د سمندر سيندونه، لکه: زامبيزي؟  -٣
جذبي８ي،  ک３  صحرا  لويه  يا  ＄ايونو  شگلن  جنوبي  په  افريقا  د  چ３  سيندونه  حوزې  ت７ل３  د   -٤

لکه:شاري.

          

                                       سيندونه
در４م لوست  

د مديتران３ سمندر－ى

د چاد جهيل

د اطلس )اتالنتيك( سمندر

 د سرطان کر＊ه

 د استوا  کر＊ه

 د جدي  کر＊ه

د هنــــد سمــنـدر

٢٠٠٠ ميلي متره
١٠٠٠ ميلي متره
٢٥٠ ميلي متره
له ٢٥٠ ＇خه ل８

کلنی اور＊ت په ميلي متر

سور سمندر－ى

د افريقا مشهور سيندونه 

د سين／ال سيند
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-  دنيل سيند
د افريقا له مشهورو سيندونو ＇خه دى چ３ مصر ي３ د ن７ۍ د ډ４رو لرغونو ه５وادونو په ليکه ک３ درولى 
دى. هيرودت يوناني مورخ ليکي چ３ )مصر د نيل ډال９ ده(. د نيل د سيند وادي پراخه ساحه ده چ３ له ختي＃ 
او لو４دي＃ لوري ＇خه د د＊تو په واسطه محدوده شوې ده. د نفوسو د  گ０ شم５ر زياته برخه د نيل د سيند په 
وادي او د هغه په دلتا ک３ ＄اى پر＄اى شوې ده. د نيل سيند چ３ ٦٦٩٥ کيلومتره اوږدوالى لري د ويکتوريا 
او البرت د جهيلونو ＇خه سرچينه اخلي، د شمال په لور به８５ي او يوازې د قاهرې او د اسوان په سيمو ک３ د 

کرن３ ＄مک３ اوبه کوي.

 

د نيل سيند نقشه

ليــبيـا

د سمندر له سطح３ ＇خه ک＋ته ٢٠٠-٥٠٠ مترو
صفر - ١٠٠ مترو ٥٠٠ - ١٠٠٠ مترو
١٠٠ - ٢٠٠ مترو د ١٠٠٠ مترو ＇خه لوړ

د ليبيا صــحـرا

ي عربستان
سعود

د سويز خليج

ى
د احمر سمندرگ

د ناصر جهيل

اسكندريه

د نوبې صحرا
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د نيل سيند  په خپل مصب )خوله( ک３ د مديتران３ د سمندرگي د اسکندري３ په برخه ک３ لوي３ دلتاوې 
)Deltas( جوړوي. د نيل د وادي رسوبي خاورو ددې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنس ک３ 
مرسته ک７ې ده. په مصر ک３ تقريباً ه５＆ باران نه اوري، خو ددې لپاره چ３ له کرن３ ＇خه پوره خوراکي مواد 
الس ته راشي ډ４رو اوبو ته اړتيا ده، دې موخ３ ته د رسيدلو لپاره د نيل پرسيند بندونه جوړ شوي دي. لکه چ３ 
دارنگه  په ١٩٧١ م کال ک３ د اسوان بند د اسوان په سيمه ک３ جوړ شوى دى چ３ د ن７ۍ ډ４ر لوى مصنوعي 

در４م لوست

نقشة سفيد درياهاى افريقا 

اروپا

د سويز كانال

سور سمندرگی د باب المندب آبناء

د استوا کرښه

د جدي کرښه

کر
غاس

مد

العيون بندر

د جبل الطارق آبناء

د سرطان کرښه

د هنــــــــــد سمنــــدر

د اطـــلس سمنــــدر

عـربستـان

د افريقا د سيندونو سپينه نقشه

اسکندريه

اسوان بند
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جهيل ي３ هم جوړ ک７ى دى. د نوموړي بند له اوبو ＇خه د کرنيزو ＄مکو په خ７و بولو ک３ ډ４ره گ＂ه اخيستل 
ک８５ي. سربيره پر دې د زياتو اوبو د خطر مخنيوى هم کوي او د بر４＋نا د توليد سبب هم گر＄５دلی دى. د نيل 
د سيند اقتصادي گ＂ه داده چ３ هم ورباندې بند جوړ شوى او هم د سوډان او مصر دواړه ه５وادونه د هغه له اوبو 
＇خه په اوبو لگولو ک３ گ＂ه اخلي. د نيل سيند مرستياالن د سپين نيل او ابي نيل په نومونو ياد８４ي. دا سيند د 
سوډان د ه５واد تر پالزمين３ د سپين نيل په نوم يادي８ي. په همدې ＄اى ک３ د خپل مرستيال ابي نيل سره چ３ 
د حبش３ له غرونو ＇خه سرچينه اخلي يو ＄اى ک８５ي. د سپين نيل اوبه د خپل بهير په اوږدو ک３ ب７اس ک８５ي 

او اوبه ي３ کم８５ي، نو ＄که ابي نيل د نيل د سيند د اوبو په حجم ک３ غوره رول لوبوي.

                            د ټولگي فعاليت

زده کوونکي دې په ＇و ډلو وو４شل شي، هره ډله دې په الندې موضوعاتو باندې بحث وک７ي او پايله دې 
！ولگيوالو ته ووايي.

- د افريقا د لوي３ وچ３ د اوبو حوزې.
- د نيل سيند او مرستياالن ي３.

- د نيل د سيند اقتصادی ارز＊ت.

                            پوښتنې
١- د نفوسو شم５ر د نيل د سيند په کومه برخه ک３ زيات دى؟

٢- د هغو بندونو نومونه واخلئ چ３ د نيل پر سيند جوړ شوي دي؟
٣- د نيل سيند ＇ه اقتصادي ارز＊ت لري؟

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت
د  افريقا د سيندونو د ليکن３ پرته نقشه، په خپلو کتابچو ک３ رسم ک７ئ او په هغ３ ک３ د افريقا د مهمو سيندونو 

نومونه او موقعيت وليکئ.

؟
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وايي؟ افريقا  شنه  ول３  ته  ساح３  دحوزې   کانگو  د 

د افريقا بله لويه حوزه د کانگو حوزه ده چ３ په طبيعي توگه هلته استوايي گ０ او لوى ＄نگلونه شته. ډ４رې 
نه  نباتاتو وده دلته ه５）کله  ته راوړي دي. د  په هغه ＄ای ک３ من＃  بارانونو، گ０ ＄نگلونه  او زياتو  تودوخ３ 
＄ن６ي８ي. د افريقا دې برخ３ ته شنه افريقا وايي. هلته د ونو وده دومره زياته ده چ３ کله ي３ لوړوالى ٥٠ مترو ته 
هم رسي８ي. د )٧( مخ د افريقا د سيندونو نقش３ ک３ وگوري د کانگو سيند چ３ له ختي＃ ＇خه لو４دي＃ لور ته 
بهي８ي د افريقا استوايي برخه په برک３ نيسي. د کانگو سيند د خپل نري بستر له الرې د اطلس په سمندر ک３ 
تويي８ي. د هغه د بهير من％ن９ او شمالي برخ３ استوايي باراني ＄نگلونو پو＊ل３ دي، هلته د نفوسو د کموالي 
له امله خلک له يو بل ＇خه لرې پراته دي او سيمه ييزخلک په خپلو کوچنيو کروندو ک３ په کرنه بوخت دي. 
د کانگو سيند د زاير د ه５واد له جنوب خيت＃ ＇خه سرچينه اخلي، د ٤٣٧٠ کيلومترو په وا！ن لوم７ى شمال 
لورته او بيا لو４دي％３ خوا ته به８５ي او له خپلو زياتو اوبو سره د اطلس په سمندر ک３ تو４ي８ي. دا سيند د خپل 
بهير په پيل ک３ د لواالبا )Lualaba( په نوم يادشوى  او د خپلو مرستياالنو سره ي３ د افريقا د لوي３ وچ３ د 

خاورې ١،٨ برخه نيول３ ده. 
د کانگو د سيند اوږدوالى د نيل تر سيند ＇خه ل８، خو د اوبو حجم ي３ زيات دى. دا چ３ د اوبو د اخيستن３ 
حوزه ي３ په استوايي سيمو ک３ پرته ده او هلته ！ول کال باران اوري، نو له اوبو ＇خه ډک وي. د خپل بهير په 

          

                                    د کانگو حوزه

  
＇لورم لوست

د استواي３ ＄ن／لونو منظره
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پورتن９ برخه ک３ ي３ ＄７وبي هم من％ته راوړي دي.
د نايجير سيند

د افريقا د اوبو له ډکو سيندونو ＇خه دى. د نايجير سيند د افريقا د لوي３ وچ３ په لو４دي＃ ک３ د گين３ او عاج ساحل د 
ه５وادونو د سمسورتيا سبب شوي دى. د نايجير د سيند لويه دلتا د نفتو غوره ز４رم３ هم لري چ３ د )پورت هارکورت( 

Port Harcourt په برخه ک３ ＄اى پر＄اى شوي دي.
د نايجير د سيند لو４د４％３ برخ３ چ３ د ٤٠٠٠ کيلومترو په اوږدوالي ي３ د سيراليون له لوړو ＇خه سرچينه اخيست３ 

د مالي له ه５واد ＇خه د ت５ر４دو وروسته د نايجيريا ه５واد ته ننو＄ي او د اطلس سمندر د گيني په خليج ک３ تو４ي８ي.

د زامبزي سيند
د زامبزى سيند له ٢٥٠٠ کيلومترو ＇خه زيات اوږدوالى لري. د زامبيا د ه５واد له شمال لو４دي＃ ＇خه سرچينه 

اخلي او د جنوب خواته بهي８ي.
ددې حوزې زياته برخه لوړو سطحو چ３ زياتره ي３ و＊و پو＊ل３، نيول３ ده. دا سيند له شمال ＇خه سو４ل خواته 
بهي８ي او د هند په سمندرک３ تو４ي８ي. د زامبزي سيند د خپل بهير په اوږدو ک３ ＄７وبي )أبشار( من＃ ته راوړي چ３ 

مهم ＄７وبی ي３ ويکتوريا نومي８ي.

دسنيگال سيند
دا سيند د لو４دي％３ افريقا د سنيگال په ه５واد او د اطلس سمندر په ختي＃ ک３ موقعيت لري او د اطلس 

په سمندرک３ تو４ي８ي.
 د سنيگال سيند ١٢٠٠ کيلومتره اوږدوالى لري. د سنيگال دره هم د استوگن３ له غوره مرکزونو ＇خه 
ده. د افريقا په لويه وچه ک３ د سيندونو شتون د هوا د رطوبت، سمسورتيا او د کرنيزو توليداتو د زياتوالي 
سبب ک８５ي. همدارنگه ددې سيندونو په شاوخوا ک３ د زيات شم５ر وگ７و د ＄اى پر＄اى کيدن３ او هم د تاريخ 
په اوږدو ک３ د لرغونو او پرتمينو تمدنونو  د من＃ ته راتلو سبب شوي دي. د افريقا سيندونه په پسرلي ک３ 

مستي８ي، خو له نيکه مرغه اوس ي３ س５البي بهير تر يوه حده تر کنترول الندې راغل３ دي.
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د سنيگال سيند

  
＇لورم لوست
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                           د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي، هره ډله دې په دې هکله چ３ ول３ د افريقا د لوي３ وچ３ سيندونه د 
کال په اوږدو ک３ له اوبو ډک او س５البي وي، بحث وک７ي او د خپلو خبرو او بحث پايل３ دې ！ولگيوالو 

ته وړاندې ک７ي.
                            پوښتنې

1- د افريقا سيندونه د دې لوي３ وچ３ پر اوبو، هوا او اقتصاد ＇ه اغيزه لري؟ توضيح ي３ ک７ئ.
٢- د کانگو سيند ＇ه ارز＊ت لري؟

٣- د سنيگال سيند د ＇ه غوره ارز＊ت لرونکى دى؟
٤- د نايجير سيند ＇ه اقتصادي ارز＊ت لري؟

                             له ټولگي څخه بهر فعاليت
د افريقا د سيندونو په هکله خپل لن６ معلومات وليکئ او د جغرافي３ په راتلونک３ لوست ک３ ي３ 

د زمبيا او زمبابوې د هيوادونو تر منځ د زامبزي د سيند د پاسه پل

؟
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د جهيل په هکله ＇ه پوه８５ئ او له جهيل ＇خه ＇ه گ＂ه اخيستل کي８ي؟

د افريقا په لويه وچه ک３ ډير لوى او کوچني جهيلونه شته چ３ تر ！ولو لوى ي３ د ويکتوريا جهيل دى او د 
تانزانيا او يوگندا د ه５وادونو ترمن＃ ب５لوونک３ پوله جوړوي. ډ４ر کوچنى جهيل ي３ د نگامي جهيل دى چ３ د 
بوتسوانا په ه５واد ک３ دى. د جهيلونو له اوبو ＇خه د ＇＋لو او د سمندري حيواناتو او الوتونکو د خوړو لپاره 
گ＂ه اخيستل ک８５ي. ＄يني جهيلونه مالگين وي يعن３ هغه وخت چ３ د جهيلونو اوبه په ب７اس بدل３ شي مالگه 
ي３ رسوب کوي. همدارنگه هغه الوتونکي چ３ له يوې سيم３ ＇خه بل３ سيم３ ته ＄ي، د الرې په اوږدو ک３ 
د همدې جهيلونو او د هغو  له اوبو ＇خه گ＂ه اخلي. ددې جهيلونو له اوبو ＇خه د اوبو د غ＂و پمپونو په وسيله 
د ساحلي سيمو د خ７و بولو لپاره گ＂ه اخيستل کي８ي. د افريقا په لويه وچه ک３ ددې جهيلونو شتون په سيمه ک３ 
د رطوبت سبب هم کي８ي او تر يوه حده د هغ３ سيم３ د وچ والي مخه نيسي. نوموړي جهيلونه زياتره د افريقا 

په سو４ل ختي＃ ک３ پراته دي چ３ د دې لوي３ وچ３ د تکتونيکي ساح３ ＊کارندوى دي.
)Victoria( دى چ３  ويکتوريا  لوي３ وچ３ مهم جهيل  د  دافريقا  وويل  مو مخک３  لکه ＇رنگه چ３ 

                                        جهيلونه
پن％م لوست

د مديتران３ سمندر

سره بحيره

قابس خليج
سدرا خليج د سرطان کر＊ه سويز خليج

د عدن خليج

د گين３ خليجد استوا کر＊ه

د اتالنتيک سمندر

د سنت هلنا خليج
د انتون ژيل خليج

د جدي کر＊ه

خليج فول

خليج لودريتس

خليج سنت اگوستين

خليج والويس

خليج سلومخليج بمبه

د چاد جهيل
د رودولف جهيلد تانا جهيل

د البرت جهيل

د ويکتوريا جهيل
نيا ساحيل

د ن／امي جهيل

کنزبرګ
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تانزانيا او يوگندا ه５وادونو ترمن＃ ب５لوونکي پوله جوړوي او لوى ＊ارونه هم د ويکتوريا د جهيل شاوخوا  د 
ه５واد  د  موزمبيق  د  )ماالوى( جهيل   )Nayasa( نياسا  د  گورئ چ３  ک３  نقشه  طبيعي  په  دي.  جوړشوي 
البرت  لو４دي＃ ک３، د  په  تانزانيا د ه５واد  تانگانيکا جهيل د  په ختي＃ ک３، د  او د ماالوى د ه５واد  په شمال 
)Albert(  جهيل د يوگندا د ه５واد په لو４دي＃ ک３، د رودولف )Rudolf( جهيل د کينيا د ه５واد په شمال 
لو４دي＃  ک３، د چاد )Chad( جهيل د چاد په ه５واد ک３، د تانا )Tana(  جهيل په ايتوپيا ک３ او د نگامي 

)Ngami( جهيل د بوتسوانا په ه５واد ک３ موقعيت لري.

                             د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي او هره ډله دې د جهيلونو د اقتصادي ارز＊ت په هکله بحث او 

خبرې وک７ي، د بحث پايل３ دې ！ولگيوالوته وړاندې ک７ي.

                            پوښتنې
١- د افريقا د لويو او کوچنيو جهيلونو نومونه واخل９؟

٢- د افريقا په لويه وچه ک３ د جهيلونو شتون ＇ه گ＂３ لري؟
٣- د نگامي جهيل په کوم ه５واد ک３ موقعيت لري؟                                                           

   
                            له ټولگي څخه بهر فعاليت

و＊يي  ک３  هغ３  په  دې  جهيلونه  ！ول  او  ک７ي  رسم  نقشه  وچ３  لوي３  د  افريقا  د  دې  کوونکي  زده 
او رنگ دې ک７ي.

؟

په ايتوپياک３

په سومالی ک３

په بوتسوانا ک３

ساحل عاج ک３

د ن／امي 
جهيل
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دافريقا د سمندرگيو په هکله ＇ه پوه８５ئ او د افريقا خلک له سمندرگيو ＇خه ＇ه گ＂ه اخلي؟

د افريقا لويه وچه د ＄مکني جوړ＊ت او سواحلو د درلودو له امله زيات سمندرگي نه لري. 
دا لويه وچه دوه مهم سمندرگي لري چ３ له هغو ＇خه د سوداگرۍ د ب７５يو د تگ او راتگ لپاره گ＂ه 
اخيستل کي８ي. همدارنگه له سمندرگيو ＇خه د کال په ب５ال ب５لو موسمونو ک３ مهاجر الوتونکي چ３ له يو＄اى 
＇خه بل ＄اى ته کوچي８ي د هغو له موقعيت ＇خه د يوې پيژندل شوې سيم３ په توگه گ＂ه اخلي. سرب５ره پردې 
د بحري حيواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وگ７ي چ３ د سمندرگيو په سواحلو ک３ استوگنه لري هغوی د 

کبانو په ＊کار د خپل ژوند اړتياوې پوره کوي. 

1- د مديترانې سمندرگى
د افريقا د لوي３ وچ３ په شمال ک３ د مديتران３ سمندرگى پروت دى، چ３ د ن７ۍ يو لوى سمندرگى هم دى. پراخوالى ي３ 
٢،٩٦٦،٠٠٠ کيلومتره مربع او ډ４ره ژوره نقطه ي３ ٤٣٣٠ متره ده. دا سمندرگى په جنوب ختي＃ ک３ د سويز کانال په واسط３  
سره سمندرگي سره ن＋لول شوى دى او په لو４دي＃ ک３ د جبل الطارق د ابنا  په واسط３ د اطلس )اتالنتيک( د سمندر سره ن＋تى 
دى او لويه سوداگريزه الره ي３ جوړه ک７ې ده. هغه ه５وادونه چ３ د مديتران３ د سمندرگي شاوخواته پراته دي مديترانه يي اقليم او 

＊３ هوا  لرونکي دي.

   

                                      سمندرگي )بحيرې(
شپ８م لوست

د مديترانې له سمندرگي څخه يو تصوير
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.2- احمر )سور( سمندرگى
احمر يا سور سمندرگى د افريقا په شمال ختي＃ ک３ پروت دى چ３ په شمالي برخه ک３ د سويز کانال په واسط３ د 
مديتران３ د سمندرگي سره ن＋لول شوى دى او په سو４ل ختي％３ برخ３ ک３ د باب المندب د أبنا په واسط３ د عدن له خليج 
سره ن＋تى دى. ددې سمندرگي پراخوالى ٤٣٨،٠٠٠ کيلومتره مربع دى. اوبه ي３ ډ４ره مالگه لري او د ＇＋لو وړ نه دي. 
همدارنگه هلته د اوبو ب７اس ک５دل خپل３ لوړې اندازې ته رس８５ي، ＄که چ３ له دواړو خواوو د لويو صحراوو په واسط３ 

محدود شوى دى.
د سور سمندرگى يو تصوير 
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اضافي معلومات

د سويز كانال: د سويز د کانال کيندل فرانسوي مهندس فرديناند دوليسپس طرحه ک７. ددې کانال د جوړولو کار په 

١٨٥٦ م کال ک３ پ５ل او په ١٨٦٩ کال ک３ پاى ته ورسيد او د نومبر په مياشت ک３ پرانيستل شو. ٩٩ کلن امتياز ي３ 
يو ن７يوال شرکت ته چ３ په هغ３ ک３ فرانس３، انگلستان او نورو اروپايي ه５وادونو گ６ون درلود ورک７ شو او مرکز ي３ په 
پاريس ک３ و. د سويز د کانال اوږدوالى د مديتران３ د سمندرگي د غاړې د پورت سعيد له بندر ＇خه تر سويزه يعن３ د سره 

سمندرگي ترغاړې ١٦١ کيلومتره دى، د گ＂３ اخيستن３ وړ سوري３ ٦٠ متره او ژوروالى ي３ ١٢ متره دى.
د سويز له  کانال ＇خه د ٦٠ زرو ！نو په ظرفيت بي７ۍ شپه او ورځ تگ اوراتگ کوالى شي. د آسيا او اروپا 
ترمن＃ په سلوک３ ٨٠ د سوداگريزو مالونو ل８５ديدنه د سويزکانال له الرې ترسره ک８５ي چ３ د ن７يوال３ سوداگرۍ 
په سلو کى ١٥ په بر ک３ نيسي. د سويز کانال د مصر په ه５واد ک３ کيندل شوی دی. سويز کانال په ١٩٥٦م 

کال ک３ د مصر دولت له خوا ملي اعالن شو. 

د سويز د كانال يوه څنډه

شپ８م لوست
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                            د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د سمندرگيو د اقتصادي ارز＊ت په هکله بحث 

وک７ي او د بحث پايل３ دې نورو ته وړاندې ک７ي.

                            پوښتنې
١- د مديتران３ سمندرگى دافريقا د لوي３ وچ３ په کوم３ برخ３ ک３ موقعيت لري؟

٢- سور )احمر( سمندرگى په شمال ک３ د کوم کانال په وسيل３ د مديتران３ د سمندرگي سره ن＋لول 
شوى دى؟

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت
زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ د افريقا نقشه رسم ک７ي او سمندرگي دې د هغ３ پرمخ و＊يي. 

د سويز د كانال يوه بله برخه

؟
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دافريقا د لوي３ وچ３ په شاوخواک３ کوم خليجونه شته دي؟

د افريقا د لوي３ وچ３ په غاړو ک３ د وتلو او ننوتلو برخو د نشتوالي له امله، زيات شم５ر خليجونه نشته. د 
افريقا خليجونه عبارت دي له:

- د عدن خليج )Aden( ددې لوي３ وچ３ په شمال ختي＃ ک３ چ３ د آسيا د لوي３ وچ３ يوه برخـه هم 
گ２ل ک８５ي، موقعيت لري.

- د فول )Foul( خليج د افريقا په شمال ختي＃ ک３ چ３ په سره )احمر( سمندرگي ک３ موقعيت لري.
-  د سويز)Suez(  خليج د سويز کانال په جنوب ک３ موقعيت لري.

د افريقا د شمال خليجونه عبارت دي له:
د سلوم )Salum(  خليج، بمبه )Bamba (خليج، سدرا )Sidra (خليج، قابس )Qabis (خليج  

او د تونس) Tunis( خليج چ３ د افريقا په شمال ک３ د مديتران３ په سمندرگي ک３ موقعيت لري.
هغه خليجونه چ３ د افريقا په سو４ل لو４دي＃ ک３ موقعيت لري عبارت دي له:

د گينGuinea ３ خليج، والويس Walvis خليج، لودريتس Luderits خليج او د سنت هلنا
Saint Helena له خليج ＇خه چ３ ددې خليجونو له ډل３ ＇خه د گين３ خليج د افريقا د لوي３ وچ３ 

ډير لوى خليج او ډ４ر کوچنى خليج ي３ د سويز  خليج دى چ３ د سويز کانال په سو４ل ک３ موقعيت لري. 
هغه خليجونه چ３ د مدغا سکر د ！اپو په شاوخواک３ پراته دي عبارت دي له:

د سنت اگوستين له خليج ＇خه د مدغاسکر د ！اپو په سو４ل لو４دي＃ ک３ او د انتون ژيل )Antongil( له 

        

                                       خليجونه
اووم لوست

د افريقا د خليجونو نقشه

د مديتران３ سمندر

سره بحيره

قابس خليج
سدرا خليج د سرطان کر＊ه سويز خليج

د عدن خليج

د گين３ خليجد استوا کر＊ه

د اتالنتيک سمندر

د سنت هلنا خليج
د انتون ژيل خليج

د جدي کر＊ه

خليج فول

خليج لودريتس

خليج سنت اگوستين

خليج والويس

خليج سلومخليج بمبه

ارکنزبرګ غرونه
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خليج ＇خه د مدغاسکر د ！اپو په شمال ختي＃ ک３.

                             د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي او هره ډله دې د نقش３ له مخ３ خليجونه نورو ته و＊يي.                            

      پوښتنې
1- د افريقا د لوي３ وچ３ شمال ختي＃ خليجونه دنقش３ پرمخ و＊اياست.
٢- د سويز خليج د افريقا د لوي３ وچ３ په کومه برخه ک３ موقعيت لري؟

٣- د افريقا د جنوب لو４دي％و خليجونو نومونه واخلئ او په نقشه ک３ ي３ و＊اياست؟
٤- دافريقا د لوي３ وچ３ د ډ４ر لوى او کوچني خليج نوم واخلئ.

٥- د سنت اگوستين خليج او د انتون ژيل خليج د نقش３ پرمخ و＊ـاياست.

                             له ټولگي څخه بهر فعاليت
زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ د افريقا د لوي３ وچ３ نقشه رسمه ک７ي او د ！ولو خليجونو 

موقعيت  دې د هغ３ پر مخ وليکي.

؟
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ول３ د افريقا د لوي３ وچ３ اقليم سره توپير لري؟

د افريقا لويه وچه د هغه موقعيت له سببه چ３ د ＄مک３ د کرې پرمخ ي３ لري، د ن７ۍ ډ４ره توده لويه وچه 
شم５رل کي８ي. که نقش３ ته ＊ه ＄ير شو، نو گورو چ３ د دې قارې يوه برخه ي３ په استوايي سيم３ ک３ موقعيت 
لري او د دې سيم３ اقليم تود، سو＄وونکى او ＇ه نا＇ه مرطوب دى. د افريقا د وچ３ د استوايي اقليم په 
شمال او سويل ک３ د استوا الندې اقليمي سيم３ پراختيا موندل３.د استواي３ اقليم په شمال او سو４ل ک３ د 
استوا الندې پراختيا موندل３، اقليم ي３ نسبتاً معتدل او لنده بل ي３ ډ４ر ل８ دى، ＄که چ３ په شمال لو４دي＃ ک３ 
د اطلس غرونه، په ختي＃ ک３ د حبش３ لوړې سطح３ او په سو４ل ک３ د د راکنزبرګ غرونه وچ３ اقليمي سيمو 

     

    اقليم

د افريقا د لويي وچى د اورښت نقشه

        اتم لوست 

له ٢٥ سانتي مترو ＇خه ل８
٢٥-٥٠
٥٠-١٠٠
١٠٠-١٥٠
١٥٠-٢٠٠
له ٢٠٠ ＇خه ډ４ر
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ته د سمندري مرطوب３ هوا د ورننوتلو خن６ گر＄ي.
د افريقا ختي％３ برخ３ د هند سمندر د مونسوني غير منظمو بادونو په سيمه ک３ پرت３ دي. په داس３ حال 
ک３ چ３ پات３ برخ３ ي３ د تجارتي منظمو بادونو ＇خه برخمن３ دي. د افريقا په بيدياوو او سو＄وونکو د＊تو 
ک３ وچ او تاوده توپانونه لگي８ي چ３ د خمسين په نوم شهرت لري. د استوايي سيمو اقليم ي３ تود او نمجن دى 
او د کلن９ تودوخ３ من％ن９ اندازه ي３ د سانتيگراد د ٣٠ درجو په شاوخواک３ ده. دافريقا ډ４ره توده سيمه چ３ 
په حقيقت ک３ ن７يوال ريکارډ لري د عزيزيه Azizia په نوم د ليبيا په شمال  لو４دي＃ ک３ موقعيت لري چ３ د 

تودوخ３ لوړه اندازه ي３ د سانتيگراد تر ٥٨ درجو پورې ثبت شوې ده.
- د اطلس دغرونو، د حبش３ د لوړو سطحو او د  دراکنزبرگ د غرونو شته والى د افريقا د لوي３ وچ３ پر 

اقليم ＇ه اغ５زه لري؟ 
افريقا ل８ اور＊ت لري. يوازې د استوا د کر＊３ په شاوخوا ک３ ！ول کال اور＊ت کي８ي. د استوا د کر＊３ 
＇خه د شمال او سو４ل لورته ورو ورو د هوا لنده بل کم８５ي او ل８ اور＊ت لري. واورې يوازې په ډ４رو لوړو 

غرنيو سيمو ک３ اوري او هم５شن９ واورې په لوړو ＇وکو ک３ ليدل کي８ي.

 

                            د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي، هره ډله دې د لوست د متن او اقليمي نقشو ＇خه په گ＂３ 
اخيستن３ سره دافريقا د بادونو، رطوبت او تودوخ３ په هکله معلومات را！ول او ！ولگيوالو ته دې 

وړاندې ک７ي.
                            پوښتنې

1- د افريقا د لوي３ وچ３ په کومو سيمو ک３ واوره اوري؟
٢-په افريقا ک３ ډ４ره توده سيمه چ３ ن７يوال ريکارډ لري په کوم ه５واد ک３ موقعيت لري او په ＇ه نامه 

ياد８４ي؟

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت
په خپل  ته سفر وک７و  لور  او سو４ل  افريقا د لوي３ وچ３ شمال  له کر＊３ ＇خه د  که چيرې د استوا 

تگلوري ک３ په ترتيب سره د کوم ډول آب او هوا سره مخامخ ک８５و؟

؟
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أيا پوه８５ۍ دافريقا په مختلفواقليمي سيمو ک３ کوم ډول نباتات پيدا ک８５ي؟

د افريقا لويه وچه د ډول ډول اقليمونو له پلوه په الندې اقليمي سيمو و４شل شوې ده:

1- داستوايي ځنگلونو د سيمې اقليم

دا سيم３ ډ４ره توده استوايي آب او هوا او هم５شني بارانونه لري چ３ د کانگو حوزه او د افريقا سو４ل لو４دي＃ 
سواحل په برک３ نيسي. په دې برخ３ ک３ استوايي چتر ډوله د لوړو ونو ＄نگلونه زيات دي . دلته د کاک او رب７ ون３ 
ډ４رې شن３ کي８ي. د استوايي ＄نگلونو په ساح３ ک３ په ＄انگ７ي ډول د کانگو پالزم５نه يعن３ د کنشاسا حوزه او د 

گابون، اليبريا، سيراليون او کانگو برازاويل يوه برخه شامله ده.
- د استوايي اقليم ＄انگ７تياوې وواياست؟

2- د ساوانا د استوا الندې ساحې اقليم

دا ساحه د استوايي ＄نگلونو د ساح３ په شمال او سو４ل ک３ موقعيت لري. په سو４ل ک３ تر زامبيا او په 
شمال ک３  مرکزي افريقا، نايجريا او دمالي سو４ل په برک３ نيسي.

          

                                         مختلفې اقليمي سيمې

د صحرايي اقليم يوه ＇ن６ه

نهم لوست
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3-د ستپ د ساحې اقليم

د ستپ د سيم３ اقليم چ３ د افريقا په شمال ک３ د پ＂９ په ＇５ر د ختي＃ ＇خه لو４دي＃ لورته غ％５دلی دى، 
ددې سيم３ د مالدارانو لپاره ي３ ＊ه ＇７ ＄ايونه من％ته راوړي دي او د استوا الندې سيمو او لوي３ صحرا ترمن＃ 
موقعيت لري. د ستپ سيم３ نسبتاً توده او معتدله باراني آب او هوا لري. نوموړې سيمه د افريقا په سو４ل ک３ 
بوتسوانا، د ناميبيا يوه برخه او د سو４لي افريقا شمال ختي％３ برخ３ په برک３ نيسي چ３ هغه هم د مالدارانو د 

＇７ ＄ايونو او غلو دانو د کرن３ لپاره برابره ده.

د ساوانا نباتاتو د پو＊（ يوه منظره 
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4- د صحرايي سيمې اقليم

صحرايي سيمه د افريقا د براعظم په شمال ک３ ډ４ره پراخه ده، ！وله لويه صحرا په ک３ را＄ي. دا سيمه 

لويو صحراوو ＇خه  د  ن７ۍ  د  او  پورې رسي８ي  برخ３  وروست９  تر  موريتانيا  د  پيل  او مصر ＇خه  د سوډان 

شاړې  ک３  ＄ای  نوموړې  په  وي.  اور＊ت  ل８  او  اقليم  صحرايي  وچ،  ک３  سيم３  دې  په  کي８ي.  شم５رل 

لويدي％ه  سو４ل  د  اقليم  دا  برابروالى.  نشي  زمينه  ＊ه  لپاره  کرن３  د  شته چ３  پراخ شگلن％ايونه  او  ＄مک３ 

تر ١٠  په ＇５ر  پ＂９  يوې کوچن９  د  لويدي＃ ساحل ک３  په سو４ل  افريقا  د  او  نيسي  بر ک３  په  برخه  وروستن９ 

ناميبيا صحراوې هم شاميلي８ي.  او  د کاالهارى  په دې سيمه ک３  ده.  پورې غ％５دل３  البلد   درجو د عرض 
5- د مديترانه يي سيمې اقليم

مديترانه يي اقليم د افريقا په شمال ک３ ساحلي غاړې شامل３ دي چ３ د اسکندري３ ＇خه د مراکش تر 
سواحلو پورې غ％５دلي دي. ددې سيم３ مهم پيداوار انگور، د ستروس د کورن９ ميوې )لکه کينو، نارنج، 

د ستپ اقليم

نهم لوست
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مال＂ه، ليمو، سنتره(، خرما او گني دي، خو په جنوبي افريقا ک３ مديترانه يي اقليم د هغ３ سو４ل ختي％３ برخ３  
په بر ک３ نيسي چ３ د لوسوتو کوچنى ه５واد او د سو４لي افريقا جنوب ختي％３ برخ３ په ک３ شامل３ دي. سرب５ره 

پر هغ３ د جنوبي افريقا د ه５واد پالزم５نه او مهم بندر کيپ ！اون هم مديترانه يي اقليم لري.

                             د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د افريقا په اقليمي سيمو باندې بحث وک７ي او د هرې 

ډل３ استازى دې د ！ولگي مخ ته د خپل３ ډل３ د بحث پايل３ نورو ته بيان ک７ي.

                             پوښتنې
بشپ７  کتابچوک３  په خپلو  نيولوسره  ک３  نظر  په  بيلگو  شوو  ورک７  د  دې الندې جدول  کوونکي  زده 

ک７ي.
د اقليم ډول  داقليم ځانگړتياوې 

١- دا سيم３ د ډيرې تودې استوايي  اقليم چ３ هم５شني اور＊تونه ١- د استوايي ＄نگلونو سيم３ اقليم
ورسره مل وي، لرونکي ده. چ３ په هغ３ ک３ د استوايي چتر ډوله 

لوړو ونو ＄نگلونه ډ４ر ليدل ک８５ي.

٢-٢- د ستپ د سيم３ اقليم

٣-٣- د صحرايي سيم３ اقليم

٤-٤- د مديترانه يي سيم３ اقليم

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت
زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ د افريقا نقشه رسم ک７ي، بيا دې د افريقا د لوي３ وچ３ اقليمي 

سيم３ د نقش３ پر مخ په ＊کلو رنگونو و＊يي.

؟
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  د افريقا د لوي３ وچ３ د سياسي جغرافي３ په هکله ＇ه پوهي８ئ؟

افريقا هغه لويه وچه ده چ３ په ک３ زيات بدلونونه ليدل کي８ي، له دې حقيقت سره هغه وخت اشنا ک８５ئ 
چ３ د افريقايي مهاجرينو لويو ډلو ته چ３ په ن７ۍ ک３ ＄اى پر ＄اى شوي دي پاملرنه وک７ئ. ډ４ر وگ７ي ي３ د 
سياسي او اقتصادي ناوړه شرايطو له امله د ت５＋ت３ په حال ک３ دي، خو افريقا په مثبت ډول هم د بدليدو په 
حال ک３ ده، په دې معنا چ３ د ستونزو د ل５رې کولو د حل الره ي３ هم پيداک７ې ده. د ب５لگ３ په توگه، د ＄ينو 
سيمو د صحرايي کيدلو سره د مبارزې او مخنيوي په خاطر ي３ ＊ه کارونه هم سرته رسولي دي او د سمسورتيا 
د ساتلو لپاره ي３ کو＊（ کوي، خو ددې لوي３ وچ３ خلکو د سياسي، اقتصادي او ！ولنيزې پرمختيا په برخه 

ک３ د ن７ۍ د نورو لويو وچو په پرتله وروسته گام اي＋ى دى، نو ＄که نسبتاً وروسته پات３ دي.
ددې لوي３ وچ３ زياتره خلک د سوانا په سيمو ک３ په شيندلي ډول استوگنه کوي او يا د ＄نگلونو په من＃ 
ک３ اوسي８ي يا داچ３ التراوسه د کوچيانو په ＇５ر ژوند کوي. دوى د خپل ژوند اړتياوې د ابتدايي کرن３ له 

الرې الس ته راوړي.
د افريقا د ل８ې پرمختيا په هکله ＄ين３ ليکونکي او ＇７５ونکي په دې باور دي چ３ د هغو د وروسته پات３ 
والي اصلي حقيقت د نورو الملونه تر＇نگ يو هم د لو４دي％و اروپايانو په وسيله د هغوى استثمارول دي او که 
نه د ＊کيالک)استعمار( د مخه له ١٢ ＇خه تر ١٥ م５الدي پ７５ۍ پورې ＄ينو تور پوستکو افريقايانو د سوډان 

         

                                         سياسي جغرافيه
لسم لوست   

مرکزي افريقا

حرا 
بي ص

 عر
د

ري
مهو

ج

جنوبي افريقا

 جنوب لويدي％ه
افريقا

استوايي گينه

د عاج
ساحل 

بيسانو گينه

د افريقا د لوي３ وچ３ سياسي نقشه

عربستان

أسيا

کر
غاس

مد
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د ه５واد په لو４دي＃ ک３ خپل کلتورونه درلودل او متمدنه ه５وادونه ي３ من＃ ته راوړي وو چ３ د گانا او مالي ه５وادونو 
نومونه هم له هماغو پخوانيو قومونو ＇خه استازيتوب کوي او حتى نن هم وينو هغه ه５وادونه چ３ تازه خپلواک９ ته 
رسيدلي، د ه５وادونو يا ＊ارونو او نورو برخو نومونه ي３ چ３ د اسارت په وخت ک３ اي＋ودل شوي وو بدل ک７ي او 
يا ي３ ب５رته هم هغه پخوانيو اصلي نومونو ته گر＄ولي دي او يا ي３ د پخوانيو اتالنو او جنگياليو په نوم يادوي. هغه 
وخت چ３ د اروپايي ه５وادونو پانگوالو، د ＊ه سوق الجيشي موقعيت، طبيعي ډ４رو منابعو او بشري ارزانه ＄واک 
ته د رس５دو پر بنس افريقا خپل هدف وگر＄وله او هلته ي３ د خپلو صنعتي توليدي توکو د وړاندې کولو لپاره تود 

افريقا په ١٩٣٧ کال کې

د سرطان کرښه

د استوا کرښه

د جدي کرښه

د جنوبي افريقايي اتحاديه

جنوب لويديځه افريقا

مستعمره کينيا

ايتاليايي ختيځه افريقا

د تګانيکا سيمه

پرتګالي ختيځه افريقا

د فرانسې لويديځه افريقا

يقا
افر

ي 
واي

ست
ې ا

نس
فرا

د 

دغه نقشه په افريقا ک３ د ＄ينو اروپايي ه５وادونو مستعمرې ＇رگندوي.
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بازار وموند، د هغو پر استثمار ي３ نور هم کو＊（ وک７. 
 د هغو جگ７و په پايله ک３ چ３ د افريقا خلکو پر د＊من برى حاصل ک７ د افريقا د مختلفو سيمو نورې 
خپلواک９ غو＊تونک３ جبه３ ي３ هم وه）ول３ او هغوى ي３ له استعمار گرانو ＇خه دخپلواک９ السته راوړلوته، 
هيله من ک７ل. په افريقا ک３ تر ١٩٥١ م کال پورې له ＇لورو ه５وادونو )حبشى، اليبريا، مصر او جنوبي افريقا( 
＇خه زيات خپلواک نه وو او له ١٩٥٢ م ＇خه تر ١٩٩٦ م کال پورې د هغو شم５ر ٣٧ مملکتونو ته 

ورس５ده چ３ اوس د افريقا د لوي３ وچ３ په سياسي نقشه ک３ !! خپلواک ه５وادونه ليدالى شو. 

د استعمار د دوران د افريقايي مريانو يو تصوير

لسم لوست 
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په جنوبي افريقا ک３ د اوږدې مودې لپاره د لويدي％و ه５وادونو سپين پوستکي ل８ه ک９  په واک ک３ وو او پر 

زياترو تور پوستکو باندې  ي３ حکومت کاوه. دا نژادي تبعيض)اپارتايد( په هغه ＄اى ک３ د  تورپوستکو خلکو 

د مهاجرت المل شوى وچ３ د اپارتايد له پاى ته رس５دو وروسته کله چ３ په جنوبي افريقا ک３ په ١٩٩٤م کال 

ک３ خپلواک３ ！ول＂اکن３ وشوې، دهغه ه５واد اوس５دونکي ب５رته خپلو اصلي سيمو ته راوگر＄５دل.

                             د ټولگي فعاليت

زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي، د جنوبي افريقا په نژادي تبعيض دې بحث وک７ي او پايل３ دې 
نورو ته وړاندې ک７ي. 

                             پوښتنې
١ـ نژادي تبعيض په کوم کال ک３ په جنوبي افريقا ک３ پاى ته ورسيده؟

٢ـ د ن７ۍ په نقشه ک３ اوس افريقا ＇و خپلواک ه５وادونه لري؟ د نقش３ پرمخ ي３ و＊اياست.
٣ـ ＇７５ونکو د افريقايانو د ورو پرمختگ په هکله ＇ه نظر درلوده؟

٤ـ په ١٩٥١ م ک３ افريقا ＇و خپلواک ه５وادونه درلودل؟ نومونه ي３ وواياست.

                              له ټولگي څخه بهر فعاليت
د افريقا د لوي３ وچ３ د وروسته پات３ والي المل په هکله يوه  مطلب وليکئ او ！ولگيوالو ته ي３ وړاندې 

ک７ئ.

؟
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ـ دافريقا د لوي３ وچ３ په کومو سيمو ک３ د نفوسو شمير زيات دى او ول３؟

د افريقا د لوي３ وچ３ بشري جغرافيه په ＇لورو برخوک３ چ３ له نفوسو، نژاد، ژب３ او دين ＇خه عبارت دي په 
بشپ７ه تو－ه مطالعه کوو.

نفوس
د ن７ۍ د بشر ډ４ر لرغوني آثار، د افريقا د لوي３ وچ３ د تانزانيا په ه５واد ک３ ليدل شوي چ３ ＇ه نا＇ه ٤،٥ ميليونه 
کاله لرغونتوب لري. په ١٩٩٨م کال ک３ د افريقا په لويه وچه ک３ د ٦١٥ ميليونو تنو په شاوخوا ک３ خلکو ژوند 
کاوه چ３ د ！ول３ ن７ۍ د نفوسو په سلو ک３ ١٢،٢ ي３ جوړول. ددې لوي３ وچ３ د نفوسو د ل８والي المل په صحراوو 
او －２و＄ن／لونو ک３ د ژوند نامناسب شرايط، ساري ناروغ９، کورن９ ج／７ې او د خوراکي توکو ل８والی دى. د و－７و 
－２والي د افريقا په مختلفو سيمو ک３ سره توپير لري. د افريقا په صحرا ک３ تقريباً ＇وک نه اوسي８ي، په سوانا او 
سب تروپيک سيمو ک３ چ３ حاصلخيزې ＄مک３ لري د نفوسو －２والى ي３ ډ４ر دى، د ب５ل／３ په تو－ه: د نيل سيند 
د وادي په ک＋تن９ برخ３ ک３ د نفوسو －２والى په هرکيلومتر مربع ک３ ١٠٠ تنو ته رس８５ي. د نفوسو －２والى د سيندونو 

او سمندرونو په غاړو ک３ هم ليدل کي８ي. 
ـ د افريقا د لوي３ وچ３ د نفوسو د ل８والي المل )علت( ＇ه دى؟

        

                                        بشري جغرافيه

د افريقا په لويه وچه ک３ د نفوسو د جغرافيايي ويش نقشه

يوولسم لوست 

له اوسيدونکو تش
له يو تن ل８
١-١٠ تنو
١٠-٢٥ تنو
٢٥-٥٠ تنو
٥٠-١٠٠ تنو
له ١٠٠ تنو زيات
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نژاد

د افريقا د لوي３ وچ３ د نفوسو د  و４ش او قومي ترکيب نقشوته و－ورئ. دافريقا په شمال ک３ عرب خلک ژوند 
کوي چ３ په عربي ژبه خبرې کوي او زيات شم５ر ي３ په ＊ارونوک３ اوسي８ي. د کلو خلک په کرنه بوخت دي. ددې 
سيم３ عرب اوس５دونکي له دوو قبيلو يعن３ حامي)Hami( او سامي)Sami( سره ت７او لري. دا خلک غنم رن／ه 
＇５ره او تور و４＋تان لري. د افريقا په شمال لو４دي＃ ک３ بربر قبايل استو－نه کوي چ３ سپين پوستک９ لري او د اسپانويانو 
او اي＂الويانو له نسل سره ورته والى لري. له همدې کبله د  مراکش، الجزاير او تونس ه５وادونه د بربر ه５وادونو په نوم 
يادوي. د افريقا په جنوبي او مرکزي برخو او لوي３ صحرا  ک３ تور پوستي خلک اوسي８ي چ３ د افريقايي  تورانو په 
 برخه جوړوي، خو له توکميز پلوه سره توپير لري، نو ＄که په ب５لو ب５لو ډلو و４شل 

3
2 نوم يادي８ي او د افريقا د ！ولو و－７و 

شوي دي.
د مهاجرينو نقشه

د جدي کر＊ه

د استوا کر＊ه

د سرطان کر＊ه

٠.١-٠.٥
٠.٥-١.٠
١.٠-١.٥
١.٥-٢.٠
٢.٠ او يا زيات
ل８ او يا ثبت شوي مهاجرين

په ٢٠٠٥ کال کې په افريقا کې د 
مهاجرينو شمېر

١٠٠٠٠٠ او يا زيات
٥٠٠٠٠-  ١٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠  - ٥٠٠٠٠
له ٢٠٠٠٠ ل８
د مهاجرت ممکنه علت
کورن９ جګړه، او يا وسله وال کړکيچ
لوږه او بې وزلي

فلسطينيان
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د مرکزي او جنوبي افريقا په لويه صحرا ک３ تورپوستي خلک ژوند کوي چ３ د ون３، ＇５رې او 
د پوستکي د رن， له پلوه توپيرسره لري اوپه دوو برخو سوډاني او بنتوني／رويانو و４شل شوي دي. د 
من％ن９ افريقا په استوايي ＄ن／لونو ک３ د پي／مي قبيلو و－７ي اوس８５ي چ３ ！ي＂３ ون３ لري. د نارينوو 
د  پي／مي خلکو  د  رسي８ي.  ته  مترو  سانتي  ي３ ١٣٥  د ＊％و  او  متره  سانتي  ي３ ١٤٥  ونه  من％ن９ 
پوستکي رن， دومره تور نه دي. ددې خلکو کورونه او اړتياوې له ＄ن／لونو ＇خه پوره کي８ي او کورونه 
ي３ په مشکل سره ليدل کي８ي، ＄که د هغو کورونه د ونو په پا１و او ＊اخونو پو＊لي دي. د زړو پي／مي 
خلکو کالي د يو مالت７ونى)کمربند( ＇خه عبارت دي چ３ د مال ＇خه ي３ ت７ي او کله هم د ونو پا３１ په 
هغو پورې ت７ي. کله چ３ اروپايي سپين پوستي مهاجر خلک د ١٨٠٠ م کال ＇خه وروسته افريقا ته 
راغلي وو، د خپلو ＊کيالکي ک７نالرو د عملي کولو په خاطر ي３ د افريقا ډيرې برخ３ د خپل３ واکمن９ 
الندې راوست３، هغوى په جنوبي افريقا او زمبابوى ک３ ژوند کاوه او وروسته په کينيا، يو－ندا او نورو 

افريقايي ه５وادونو ک３ خواره واره شول. 

د افريقا له ني／رو خلکو يوه ＇５رهد شمالي افريقا له عربو يوه ＇５ره

يوولسم لوست 
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                             د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د افريقايانو د مهاجرتونو پر عواملو بحث وک７ي او 

دخپلو بحثونو پايل３ دې نوروته وړاندې ک７ي. 
                             پوښتنې

1- د افريقا په شمال ک３ کوم خلک ژوند کوي او په کوم３ ژب３ خبرې کوي؟
٢ـ د افريقا په شمال لويدي＃ ک３ کوم قبايل ژوند کوي او کوم نسل ته ورته والى لري؟

٣ـ د افريقا د لوي３ وچ３ په لوي３ صحرا او من％نيو او جنوبي برخو ک３ کوم خلک اوس８５ي او په ＇ه 
نوم يادي８ي؟

٤ـ ول３ اروپايي خلکو افريقا ته مهاجرت وک７؟ دهجرت موخه ي３ ＇ه وه او د افريقا په کومو ه５وادونو 
ک３ ي３ ژوند ت５راوه؟

              له ټولگي څخه بهر فعاليت
د افريقا د و－７و د قومي ترکيب نقشه ولولئ او الندې پو＊تن３ په ليکل３ ب２ه ＄واب ک７ئ:

1- د افريقا په لوي３ وچ３ ک３ په عمومي ډول تور نژاده و－７ي په کوم３ برخ３ ک３ اوس８５ي؟
2- د همدې نقش３ پر بنس د مصر، ليبيا او مراکش ه５وادونو په )2005( ميالدي کال ک３ ＇و ميليونه 

نفوس درلود؟

؟

د افريقا د و－７و قومي جوړ＊ت

د سرطان کر＊ه

د استوا کر＊ه

د جدي کر＊ه

د نقش３ دننه عددونه په ٢٠٠٥ زي８ديز کال ک３ د هر 
په جنوبي افريقا ک３ د و－７و قومي جوړ＊ته５واد د و－７و شم５ر په ميليون تنه ＊کاره کوي.

په هر ه５واد ک３ د تور نژاد د و－７و سلنه

٪١٣.٢سپين رن／ه
تور رن／ه ٪٧٥.٢
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ـ د افريقا په لوي３ وچ３ ک３ کوم دينونه زيات پيروان لري؟

دين: پورتني نقش３ ته و－ورئ. د افريقا په لوي３ وچ３ ک３ ب５الب５ل دينونه، لکه: د اسالم مقدس دين، عيسويت 
او بودايي دين زيات پيروان لري چ３ په ！ولو ه５وادونو ک３ خواره واره اوس８５ي. په عمومي تو－ه په دې لوي３ 
وچ３ ک３ )٢٣( هيوادونه داسالم د مقدس دين پيروان دي او په نورو افريقايي ه５وادونو ک３ هم په مختلف３ 

سلن３ مسلمانان ژوند کوي.

ژبې: د افريقا د لوي３ وچ３ نفوس د ب５الب５لو مليتونو ＇خه جوړ شوی چ３ په ب５الب５لو ژبو او لهجو خبرې کوي او 
شمير ي３ ٧٠٠ ژبو او ٣٠٠ لهجو ته رسي８ي. ＇رن／ه چ３ د افريقا زياتره ه５وادونه  د اروپا يي ＊کيالک الندې 
وو،  نو ＄که ي３ هماغه ＊کيالک／ره بهرن９ ژبه خپله رسمي ژبه －ر＄ول３ وه. اوس چ３ دا ه５وادونه خپلواک 
شوي هم دي بياي３ هم هماغه بهرن９  ژب３  د رسمي ژب３ په تو－ه پات３ دي  چ３ ډ４رې مهم３ ي３ ان／ليسي، 
اسپانوي، فرانسوي او پرت／الي ژب３ دي. د افريقا په لويه وچه ک３ په ډول ډول ژبو خبرې ک８５ي، خو په عمومي 

تو－ه په دې لويه وچه ک３ ＇لور ډل３ ژب３ ډ４ر رواج لري:
1- سامي ژب３ چ３ په هغو ک３ سامي، عربي، قبطي او امهري ژب３ شامل３ دي.

٢ـ ساحلي يا سواحلي ژب３ چ３ په هغو ک３ د بانتو ژب３ او يو ډول نورې ژب３ چ３ د سيمه ييزو ژبو د يو والي 
محصول دي او شم５ر ي３ ډير زيات دى، شامل８５ي. 

           

                                    د افريقا د دين او ژبې په هکله څه پوهې８ئ؟

د افريقا د لوي３ وچ３  د اسالمي هيوادونو نقشه

دوولسم لوست  

د نقش３ الر＊ود

لويدي％ه صحرا

استوايي گينه

مرکزي افريقا

جنوبي افريقا

ک
زامبي

مو

جنوبي افريقا

د کومور ！اپوگان 

عربستان

آسيا
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٣ـ سيمه ييزه ژب３ چ３ شم５ر ي３ ډير زيات دى.
٤ـ اروپايي ژب３ چ３ د هغو په سرک３ فرانسوي او ان／ليسي ژب３ دي. 

دافريقايي ه５وادونو رسمي ژب３ کوالى شو په الندې جدول ک３ مطالعه ک７و.

 �tهمدارن／ه نور ه５وادونه هم شته چ３  نورې رسمي ژب３ لري.

                            د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي،  هره ډله دې د ژبو د يوې ډل３ په هکله معلومات وړاندې ک７ي.

                            پوښتنې
1- مسلمانان زياتره د افريقا په کوم３ برخ３ ک３ اوس８５ي؟

٢ـ د افريقا په لويه وچه ک３ ＇و هيوادونه د اسالم د مقدس دين پيروي کوي؟
٣ـ ول３ افريقايانو بهرن９ ژب３ د خپل３ رسمي ژبو په تو－ه منل３ دي؟

٤ـ اروپايي ژب３ او محلي ژب３ معرفى ک７ى.

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د افريقا د لوي３ وچ３ نقشه په خپلو کتابچو ک３ رسمه ک７ي او د افريقا د خلکو د 

دينونو سيم３ دې په هغ３ ک３ و＊يي.

افريقاييسواحليپرتګاليفرانسويانګليسيعربيرسمي ژبې

د ه５وادونو نوم

مصر
سوډان
مراكش
تونس
الجزاير

ليبيا
موريتانيا

)لويدي％ه صحرا(
ايرتيريا

نايجيريا
－امبيا 

－انا
سيراليون

اليبريا
او－ندا
زامبيا

ماالوې
زمبامبوې

کينيا
بوتسوانا
نامبيا

سو４لي افريقا

سسني／ال
－ينه
مالي

د عاج ساحل
بورکينا فاسو

تو－و
بنين

نايجريا
چاد

)د مرکزي افريقا 
جمهوريت( 

)کان／و- کينشاسا(
)کان／و – برازاويل( 

روندا
－ابون

مدغاسکر

ان／وال
)－ينهء – بيساو(

کپ وردي
)ساوتام او پرنسپي(

موزمبيق

تانزانيا
کينيا

)او د او－ندا په يوه 
برخه ک３(

سو４لي افريقا

؟

         د افريقايي خلکو د ژبو جدول
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د افريقا د لوي３ وچ３ د اقتصادي جغرافي３ په هکله ＇ه پوهي８ئ؟

د افريقا په لوي３ وچ３ ک３ اقتصادي پراختيا او پرمخت， د نورو لويو وچو په پرتله وروسته يعن３ د ١٩ پ７５ۍ 
په لوم７يو ک３ پ５ل شو او تر هغه دمخه ډير ورو و. 

ددې لوي３ وچ３ اقتصادي ب２ه هم مختلف رن／ونه او ډولونه لري. لکه چ３ دالسي صنايعو د ډ４رې ساده 
او لوم７ۍ ب３２ ＇خه تر ډيرو عصري فابريکو پورې کوالى شو په هغ３ ک３ ووينو يا د ！رانسپورت او توکو په 
وړلو ک３ د ډيرو ابتدايي اوساده الرو ＇خه چ３ نيغ په نيغه د انسانانو په وسيله ترسره ک８５ي، تر ډيرو عصري 
سمندري بندرونو، د اوسپنو کر＊و، هوايي کر＊و او پرمختللو هوايي ډ－رونو پورې کوالى شو و－ورو. د افريقا 
لويه وچه د طبيعي منابعو له پلوه شتمنه ده. په دې لويه وچه ک３ د نفتو، سرو زرو، الماسو او مسو کانونه او －０ 
＄ن／لونه شته. د افريقا اقتصاد او عايدات زياتره پر کرنه او مالدارۍ والړ دي، په دې تو－ه د افريقا د اقتصاد 

مختلف３ برخ３ په الندې ډول مطالعه کوو:

 کرنه او مالداري

د ن７ۍ د دې لوي３ وچ３ کرنيز حاصالت زياتره استوايي او د استوا الندې نباتات تشکيلوي. لکه چ３ په 

          

                                       اقتصادي جغرافيه
ديارلسم لوست

په کينيا ک３ د چاى د پا１و را！ولونه



40

ختي％ه افريقا ک３ د کون％لو او چاى بو！ي، د سوډان د سيم３ په لو４دي＃ او د －يني په پورتن９ برخه ک３ زياتره تيلي 
نباتات، دافريقا په ختي％و ！اپو－انو ک３ ناريال، د －يني په سواحلو او نژدې ！اپو－انو ک３ ي３ ککو، په لويدي％ه افريقا 
ک３ ممپلى په مصر، سوډان او تانزانيا ک３ پنبه، په لو４دي％ه افريقا او ＇ه نا＇ه د دې ساح３ په ！ولو ！اپو－انو ک３ ک５له 
او اناناس، په حبش３ او کينيا ک３ قهوه او د مديتران３ د سمندر－ي په سواحلو ک３ ان％ر، ان／ور او نورې ميوې او 
ترکارۍ پيداک８５ي. د افريقا د لوي３ وچ３ په شمال ک３ د مديتران３ د سمندر－ي په سواحلو ک３ چ３ مديترانه يي 
اقليم لري، ژمى ي３ باراني او معتدل او اوړى ي３ وچ او تود دى، ＄ن／لونه هلته ل８ او هم５شه بهار ون３، ليمو، غنم، 
وربش３، جوار او ان／ور ＊ه حاصل ورکوي. په سو４لي افريقا ک３ وا＊ه لرونک３ د＊ت３ په للمي تو－ه حاصل 
ورکوي چ３ له هغ３ جمل３ ي３ د پنب３ او تنباکو حاصالت د يادون３ وړدي. د هغ３ په زياترو سيمو ک３ لوبيا 
غوره کرنيز حاصالت －２ل کي８ي. سره له دې چ３ د افريقا اقليم په عمومي تو－ه د حيواناتو د روزن３ لپاره برابر 
نه دی او مالداري او د ＇ارويو روزنه هم ډ４ره ل８ه ده، خو بياي３ هم د پسونو او وزو روزنه تر يوې اندازې د يادولو 
وړ ده. د کبانو ＊کار په ＄ان／７ې ډول د اطلس سمندر د  ه５وادونو په سواحلو ک３ زياتره رواج لري. هلته د 

＊کار وړ د کبانو ب５ال ب５ل ډولونه، لکه: ساردين، تونياک او مکريل دي.
استوايي سيم３ د استوا د کر＊３ د ٥ او ١٠ درجو شمالي او سو４لي عرض البلدونو ترمن＃ تود او مرطوب 

اقليم لري چ３ د هغه پر اساس په دې سيمه ک３ －０ ＄ن／لونه من＃ ته راغلي دي.

                             د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د افريقا د لوي３ وچ３ د وروسته پات３ والي المل،  د 

افريقا اقتصادی حالت او د کرني او مالداري په هکله بحث وک７ي او پايل３ دې نوروته وړاندې ک７ي.
                   پوښتنې

1- دافريقا د لوي３ وچ３ د اقتصادي حالت په هکله معلومات ورک７ئ.
٢ـ په افريقا ک３ د مالدارۍ وده ＇ه ډول ده؟

٣ـ په افريقا ک３ د حيواناتو او د ＊کار وړ کبانو د ډولونو نومونه واخلئ.                           

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت
د افريقا د لوي３ وچ３ د مديترانه يي محصوالتو په هکله خپل معلومات وليکئ. همدارن／ه وواياست 

چ３ ايا افغانستان مديترانه يي ډوله اقليم لري؟ که ي３ لري، نو په کومه سيمه ک３؟

؟
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پورتني نقش３ ته و－ورئ. د افريقا په کومو سيمو ک３ کوم کاني توکي او صنعتي محصوالت شته ؟

د افريقا لويه وچه د طبيعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو له هغو ＇خه ل８ه －＂ه اخيستل شوې ده. شمالي افريقا 
زيات نفت او －از لري او سو４لي افريقا د الماسو د ز４رمو د درلودلو له پلوه په ن７ۍ ک３ لوم７ى مقام لري او د افريقا 

د عايداتو لويه منبع جوړوي.
 الماس ډ４ر کلک او ډير قيمتي طبيعي منرال دى چ３ په عمومي تو－ه په تور او ژ７４ رن， ليدل کي８ي او 
＄ين３ ي３ په سپين، آبي او شين رن， هم وي. نوموړى  منرال له توږلو )صيقل( ＇خه وروسته د بريليانت )د توږل 
شوي الماس( په نوم يادي８ي. سره زر د سو４لي افريقا له مهمو کانونو ＇خه دي. همدارن／ه هلته د ډبرو د سکرو، 
کرومو، م／نيزو او يورانيمو ز４رم３ هم شته. د زاير او زمبابوې ه５وادونه د مسو ډ４رې ＊３ ز４رم３ لري. د اوسپنو 
کانونه په اليبريا او سو４لي افريقا ک３ شته. په عمومي تو－ه ويالى شو چ３ دافريقا لويه وچه د ن７ۍ په سلو ک３ ٨٠ 

         

    كانونه او صنايع
＇وارلسم لوست

د افريقا د كانونو، صنايعو او توريزم نقشه

کانونه، صنايع او توريزم
٠٠٠ ٠٠٠ ٨٠ :١

يورانيوم
د ډبرو سکاره
نفت
گاز
اوسپنه
کروم
مگنيزيم
مس
سره زر
بوکسايت
الماس
فاسفيت
صنعتي سيم３
عمومي تکنالوژي
غوره توريستي هيوادونه

کيپ تاون

د جدي کر＊ه

د سرطان کر＊ه

الجزاير

کينشاسا

لوبو مباشي

هراري

نايروبي

اديس ابابا

اسکندريه

استوا
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الماس، ٤٠ سره زر، ٢٠ سپين زر، ٢٠ مس او ١٤ قلعي توليدوي. همدارن／ه کوالى شو د ترانسوال مهم３ 
سيم３ نوم واخلو چ３ په هغ３ ک３ صنعتي کارخان３ او لوى ＊ارونه ＄اى پر＄اى شوي دي او زيات شم５ر و－７و ته 

ي３ د استو－ن３ زمينه برابره ک７ې ده.
د افريقا من％ن９ برخ３ －０ ＄ن／لونه او صحرايي سيم３ زيات کانونه لري. چ３ التر اوسه ور＇خه －＂ه نه ده 
اخيستل شوې. افريقايي ه５وادونه کو＊（ کوي چ３ دصنعتي توليداتو حجم لوړ ک７ي. ＄ين３ ه５وادونه د بر４＋نا 
او کرنيزو بندونو په جوړولو بوخت دي، د ب５ل／３ په تو－ه په مصر ک３ د نيل د سيند دپاسه د اسوان بند او د زمبيا 
او زمبابوې د ه５وادونو ترمن＃ د زامبزې د سيند دپاسه د ولتا بند د يادون３ وړ دى. د  افريقا د لوي３ وچ３ زياتره کاني 
)معدني( او کرنيز محصوالت بهرته صادري８ي. د ن７ۍ د نورو ه５وادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم 
په افريقا ک３ توليدي８ي، ＄که چ３ په خپله په افريقا ک３ صنعت دومره پرمخت， نه دى ک７ى. همدارن／ه په افريقا 
ک３ د －ر＄ندوى)توريزم( له صنايعو ＇خه هم عايدات تر السه کي８ي. د مصر اهرام او د نورو پخوانيو ه５وادونو 
لرغوني أثار، د افريقا شمال د مديتران３ د سمندر－ي پر غاړه ＊کلي سواحل، د خلکو دودونه او دستورونه او هم 
کوم ملي مشهور پارکونه چ３ په افريقا ک３ شته د توريزم او ن７ۍ －ر＄５دن３ ارز＊ت لري. او د دې المل ک８５ي چ３ 

خلک له هغو ＇خه ليدنه وک７ي چ３ طبعاً د اړوندو ه５وادونو او سيمو په اقتصاد ک３ رول لوبوي.

                             د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د افريقا د لوي３ وچ３ د طبيعي ز４رمو او سرچينو په 

هکله بحث وک７ي او دخپل بحث پايل３ دې نوروته وړاندې ک７ي.

                            پوښتنې
1- د افريقا د بر４＋نا بندونه د کومو سيندونو دپاسه جوړ شوي دي؟
٢ـ شمالي او سو４لي افريقا د طبيعي منابعو له پلوه سره پرتله ک７ئ.

٣ـ په افريقا ک３ د هغو ه５وادونو نومونه واخلئ چ３ په هغو ک３ ډ４ر مس پيداکي８ي.
٤ـ د اوسپن３ کانونه زياتره دافريقا په کومو سيمو ک３ شته دي؟

٥ـ د هغو کانونو نومونه واخلئ چ３ دافريقا په لويه وچه ک３ پيداکي８ي.

                   له ټولگي څخه بهر فعاليت
د افريقا د کانونو، صنايعو او توريزم نقشه مطالعه ک７ئ، الند４نيو پو＊تنو ته ＄واب ورک７ئ:

١ـ يورانيم دافريقا په کومو ه５وادونو ک３ شته د هغو نومونه وواياست؟
٢ـ نفت په عمومي تو－ه دافريقا په کومو برخو ک３ موندل کي８ي؟

٣ـ د افريقا د صنعتي سيمو نومونه واخلئ.

؟
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د افريقا د لوي３ وچ３ د مواصالتو او د هغو د راتلونکي پرمختگ په هکله ＇ه پوهي８ئ؟

په افريقا ک３ مواصالت لرغون３ مخينه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کيدل. اوس ي３ تر يوې اندازې په 
＊ه او معاصره تو－ه پرمختيا ک７ې ده. په دې لوي３ وچ３ ک３ د استوايي －２و＄ن／لونو، صحرايي تندو بادونو، 
باتالقونو او صحرا－انو شتوالي خن６ونه من％ته راوړي دي. د توکو وړل او راوړل د وچ３ له الرې او په سواحلو 

ک３ د ب７５يو په وسيله سرته رسي８ي. 
س＂نلي  مو！ن  هري  د  ک３  کال  م  په ١٨٧٧  رات，  او  ت，  لوم７نى  ته  لو４دي＃ ＇خه ختي＃  له  افريقا  د 
زياترو  په دغو  بشپ７ شو.  کلونو ک３  دريو  په  ترسره شوی چ３  (په وسيل３   Harry mouton Stanly(
برخوک３ مواصالت او وړل او راوړل په ابتدايي تو－ه او معموًال د او＊انو، خرو او په سختو او پيچلو الرو ک３ 
د انسانانو په وسيل３ سرته رس８５ي. داوسپنو د کر＊و جوړونه دشلم３ پ７５ۍ له لوم７يو ＇خه په ＄ان／７ې ډول 
له لوم７ۍ ن７يوال３ ج／７ې څ خه وروسته ډ４ره ورو پرمخ تلل３، نو＄که په وړلو او راوړلو ک３ زياتره له س７کونو 
＇خه کاراخيستل کي８ي. په افريقا ک３ داوسپنو د کر＊و ！ول اوږدوالی ٧٠ زرو کيلومترو ته رس５دلى او ډ４ره 
اوږده کر＊ه ي３ د ٨٠٠٠ کيلومترو په اوږدوالي قاهره له کپتاون سره په جنوبي افريقا ک３ ن＋لوي. د اوسپنو 

کر＊و په افريقايي نورو ه５وادونو لکه: مراکش، الجزاير، تونس او مصر ک３ پراختيا ک７ې ده. 

         

                                       مواصالتي جغرافيه

په الگوس ک３ ！رانسپورت

پن％لسم لوست



44

سرب５ره پردې ددې لوي３ وچ３ د زياترو ه５وادونو پالزم５ن３، مرکزونه او مشهور ＊ارونه په عصري هوايي 
ډ－رونو سمبال دي چ３ له دې الرې ＇خه د پرمختللو صنعتي ه５وادونو او د ن７ۍ له نورو هيوادونو سره اړيک３ 

！ين／وي.

                            د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، لوم７ن９ ډله دې د افريقا د مواصالتو پر ابتداي３ ب２و او دويمه 
ډله دې دافريقا د مواصالتو په پرمختلل３ ب３２ بحث وک７ي او د بحث پايل３ دې  نوروته وړاندې ک７ي.

                            پوښتنې
١ـ د اوسپنو کر＊و د شمالي افريقا په کومو ه５وادونو ک３ پراختيا موندل３ ده؟

٢ـ د وړلو او راوړلو د ابتدايي ب３２ په هکله معلومات ورک７ئ.

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت
د افريقا د مواصالتي الرو د ستونزو او خن６ونو په هکله معلومات ورک７ئ.

د قاهرې په ＊ار ک３ د ！رانسپورت بهير

؟
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 ستاسو له نظره افريقا د کومو آبناوو او کانالونو له الرې له سمندرونوسره ن＋لول شوې ده؟

د افريقا د سيندونو او سمندرونو له الرې وړل او راوړل د اهميت وړ دي او د اوبو مهم３ الرې )طبيعي او 
مصنوعي( چ３ په افريقا ک３ د دوو سمندر－يو يا سمندرونو ترمن＃ الرې جوړوي، په الندې ډول دي:

د سويز کانال )د مديتران３ د سمندر－ي او سره سمندر－ي ترمن＃ چ３ د جوړ＊ت کار ي３ په ١٨٥٦ م کال 
ک３ پيل اوپه ١٨٦٩م کال ک３ بشپ７ شو(، د باب المندب آبناء )د سره سمندر－ي او عدن خليج ترمن＃(، د 
موزمبيق کانال )د مدغاسکر په لويدي＃ ک３ د هند سمندر د دووبرخو ترمن＃( او د جبل الطارق آبنا )د مديتران３ 
د سمندر－ي او اطلس سمندر ترمن＃(. ددې الرو ＇خه يوازې د سويز کانال مصنوعي او نورې ！ول３ طبيعي 
دي. د افريقا په لوي３ وچ３ ک３ د خن６ونو او ستونزو سره سره او د＄مکني جوړ＊ت د نا برابرتيا، داستوا او 
کان／و په سيمو ک３ د ＄ن／لونو د شته والي او د استوايي او صحرايي سو＄وونکي تاوده اقليم له امله چ３ د 

افريقا زياتره سيم３ شاړې پات３ دي، خو بياهم د مالونو په وړلو او راوړلو ک３ آسانتياوي من％ته راغل３ دي.
په  کيلومترو  د ١٥٠٠  تقريباً  لري چ３  موقعيت  په حوزه ک３  د سيند  کان／و  د  ډ４ره مهمه سمندري الر 
اوږدوالي د －＂３ اخيستن３ وړ ده. د اوبو د را！وليدونک３ حوزه په استوايي سيمو ک３ پرته ده چ３ ！ول کال ډ４رې 
اوبه او زيات باران لري. د نيل سيند د اسوان تر بند پورې د سمندري ب７５يو د －＂３ اخيستن３ وړ دی. له دې 
سيند ＇خه د مصر او سودان دواړه ه５وادونه د حمل او نقل لپاره －＂ه اخلي. همدارن／ه د نايجير، سني／ال او 

           

د اوبو له الرې وړل او راوړل )حمل او نقل(

دوربان د سويلي افريقا مهم سمندري بندر

شپاړسم لوست
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زامبزي په سيندونو ک３ هم دکال په ＄ينو وختونو ک３ 
چ３ اوبه ي３ ډ４رې وي ب７５ۍ چلول کي８ي.

سمندر－ي  کوم  کانال  سويز  د  نظر  په  ستاس３ 
)بحيرې( سره ن＋لوي؟

نن سبا د سمندري ب７５يو په وسيل３ وړل او راوړل 
په  افريقا  سو４لي  د  او  بندرونو  په  مديتران３  د  زياتره 
بندرونو ک３ ترسره ک８５ي چ３ له هغو ＇خه د سو４لي 
مالونه  لور سودا－ريز  په  بازارونو  د  استراليا  او  امريکا 
وړل ک８５ي. همدارن／ه سويز کانال چ３ د اروپا اړيک３ 
！ين／３  سره  افريقا  ختي３％  سو４ل  او  خيت３％  د  ي３ 
ک７ي دي د ＄ان／７ې اقتصادي ارز＊ت لرونکی دی.

                           د ټولگي فعاليت
د افريقا نقش３ ته په پاملرن３ سره که وغواړو د ب７５ۍ په وسيله د عدن له خليج ＇خه د مراکش د هيواد 

ساحلي ＊ار يعن３ کازابالنکا ته سفر وک７و له کومو أبنا  －انو او کانالونو ＇خه ت５ر８４و؟

                            پوښتنې
1ـ د افريقا د شمال ختي＃ کوم کانال د زيات ارز＊ت لرونکى دى؟

٢ـ دجبل الطارق أبنا کوم سمندر او سمندر－ي سره ن＋لوي؟
٣ـ د افريقا د لوي３ وچ３ پخواني مواصالت د هغ３ د وروستنيو پرمخت／ونو سره پرتله ک７ئ.

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت
يو کتاب، مجله يا اخبار چ３ د افريقا د لوي３ وچ３ په هکله معلومات ولري مطاله ک７ئ او د کتاب نوم 

د خپر４دو کال او نورې ＄ان／７تياوې ي３ وليکئ او د مضمون استاد ته ي３ ورک７ئ.

الگوس د نايجريا پايتخت او سمندري بندر

؟



47

- که چيرې شمالي او سو４لي امريکا د ب５لو لويو وچو په تو－ه په نظر ک３ ونيسو، افريقا له أسيا ＇خه وروسته د ن７ۍ ډ４ره پراخه وچه 
ده. خو که چيرې ！وله امريکا د يوې لوي３ وچ３ په تو－ه په نظر ک３ ونيول شي، نو په دې صورت ک３ افريقا له أسيا او امريکا ＇خه 

وروسته د ن７ۍ دريمه لويه وچه شم５رل ک８５ي. 
ـ افريقا له ٣٠ ميليونه کيلومتره مربع ＇خه  په زيات پراخوالي سره )د اړوندو ！اپو－انو په －６ون( د ن７ۍ د مساحت په سلو ک３ ٢٠،٣ په برک３ نيسي 
  )Cape Bon(او د بن دماغه  )Cape Blanc(چ３ په هغ３ ک３ له ٨٠٠ ميليونو تنو ＇خه زيات و－７ي اوسي８ي. ډ４ره شمالي نقطه ي３ سپينه دماغه
په تونس ک３ د شمالي عرض البلد د ٣٧ درجو او ٢٠ دقيقو د پاسه او ډ４ره سو４لي نقطه ي３ د ا－ولهاس دماغه)Cape Agulhas(  په سو４لي افريقا 

ک３ د جنوبي عرض البلد په ٣٤ درجو او ٤٠ دقيقو د پاسه پرته ده.
ـ ختي％ه نقطه ي３ د －اردافوى دماغه)Cape Guardafui( په سوماليه ک３ د ختي＃ طول البلد پر ٥٢ درجو او ډيره لو４دي％ه نقطه ي３ شنه دماغه 

)Cape Verde( د سني／ال په －اون６يتوب ک３ ده چ３ د لويدي＃ طول البلد پر )١٧( درجو باندې پرته ده. 
   برخه ي３ 

3
1   برخه ي３ د استوا د کر＊３ په شمال ک３ او 

3
2 ـ افريقا په استوايي سيم３ ک３ ډ４ره پراخه ساحه راچاپ５ره ک７ې ده چ３ 

د استوا په جنوب ک３ پرته ده.
ـ دا لويه وچه لکه ＇رن／ه چ３ د هغ３ له نوم ＇خه ＇ر－ندي８ي يوه حاره وي لويه وچه ده او داستوا کر＊ه دهغ３ له من＃ ＇خه داس３ 

ت５ر８４ي چ３ شمالي او سو４لي برخ３ ي３ تقريباً په يو ډول وا！ن ک３ پرت３ دي. 
ـ د افريقا په لويدي＃ ک３ د ا！النتيک سمندر اوپه ختي＃ ک３ ي３ د هند سمندر موقعيت لري. په شمال ک３ د مديتران３ د سمندر－ي په وسيله د اروپا له 

لوي３ وچ３ ＇خه او په شمال خيت＃ ک３ د سويز کانال او د سره سمندر－ي په وسيله له أسيا ＇خه ب５له شوې ده. 
ـ د افريقا وچه کوالى شو په لويدي％３، ختي％３، مرکزي، سو４لي او شمالي افريقا وويشو.

ـ افريقا د غرونو، صحرا－انو او هوارو سيمو لرونک３ ده چ３ ډ４ر مشهور ي３ په شمال لويدي％ه ＇ن６ه ک３ داطلس غرونه، په تانزانيا ک３ د 
کليمانجارو)Kilimanjaro(  ＄وان غرونه، دالجزاير په سو４ل ختي＃ ک３ د اها－ر)Ahaggar( زاړه غرونه، د چاد په شمال لو４دي＃ ک３ 

د تبستي )Tibesti( غرونه او همدارن／ه د حبش３ لوړې سطح３ د يادون３ وړ دي.
ـ په افريقا ک３ ژورې او ل８ې لوړې سيم３ کم３ دي. ددې سيمو ＄ين３ جبه زار او د روغتيا لپاره د نامناسبه اقليم لرونک３ دي چ３ په 

استوايي سيمو ک３ پرت３ دي او په نورو سيمو ک３ ي３ وچ３ او سو＄وونک３ د＊ت３ هم شته دي.
 برخه ک３ ي３ پراختيا موندل３ ده. په ت５رو کلونو ک３ 

3
1 ـ د افريقا صحرا چ３ د ن７ۍ لويه صحرا ده، ＇ه نا＇ه دافريقا د لوي３ وچ３ 

د وچکال９ له امله نوره هم پراخه شوې ده.
ـ د افريقا په لويه وچه ک３ ډ４ر سيندونه شته چ３ ډ４ر مشهور ي３ د نيل او کان／و سيندونه دي. د نيل سيند د مصر د لرغوني مدنيت د 

من％ته راتللو سبب شوى او اوس هم د کرنيزو سيمو په خ７و بولو ک３ ＄ان／７ى ارز＊ت لري.
ـ  افريقا دهغه موقعيت له امله چ３ د ＄مک３ د کرې پرمخ ي３ غوره ک７ی له أستراليا ＇خه وروسته د ن７ۍ ډيره توده لويه وچه شم５رل کي８ي.

ـ د افريقا لوي３ وچ３ استوايي برخي زيات اور＊ت لري خو د شمال او جنوب لورته اور＊ت کم８５ي.
ـ په افريقا ک３ ٥٥ خپلواکه ه５وادونه شته چ３ په هغو ک３ مختلف قومونه له ب５الب５لو کلتورونو سره ليدل کي８ي. په شمالي افريقا ک３ 

اسالمي کلتور حاکم دى. په داس３ حال ک３ چ３ په نورو سيمو ک３ نور کلتورونه ليدل کي８ي. 
ـ د افريقا زياتره خلک په کلو ک３ استو－نه کوي چ３ په کرنه او مالدارۍ بوخت دي.

ـ سره له دې چ３ په افريقا ک３ اقتصادي شرايط د ＊کيالک )استعمار( له من％ه تللو وروسته مخ په ＊ه کيدو دى خو تر اوسه هم نفوس 
او انساني توليدي قواوو په پوره اندازه په ！ولو ＄ايونو ک３ يو ډول پراختيا نه ده موندل３.

ـ په افريقا ک３ زيات３ کورن９ ج／７ې او وچکالي د کورنيو له پولو ＇خه د بهر مهاجرتونو سبب کي８ي. همدارن／ه د افريقا زيات شم５ر 
خلک د ب３ وزل９ او لوږي ＇خه رن％ي８ي او د ژوند سطحه ي３ ！ي＂ه ده.

ـ د افريقا لوى ＊ارونه ال－وس)Lagos(  په نايجيريا ک３ )د ٩ ميليونو و－７و په درلودلو سره(، کينشاسا )Kinshasa( د کان／و په جمهوريت ک３ 
)د ٨،٤ ميليونو و－７و په درلودلو سره( او قاهره په مصر ک３ )د ٧،٩ ميليونو و－７و په درلودلو سره( دي.

ـ په افريقا ک３ مهم３ رسمي ژب３: عربي، ان／ليسي، فرانسوي، پرت／الي، افريقايي، سواحلي او نورې دي.

 د لومړي څپرکي لنډيز
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1.246.70012.127.0711074.78.416.9لوانداآنگوال1

1.104.30074.777.9816886.02.012.0آديس اباباايتوپيا2

------5،028،42742،8  117،600اسمرهاريتريا3

1.221.03744.187.6373613.731.854.5پريتورياجنوبي افريقا4

623.0004.303.356780.53.016.5بانگىمرکزي افريقا5

2.381.74132.930.0911428.329.841.9الجزيرهالجزاير6

241.03828.195.75411784.34.611.1كمپااليوگاندا7

112.6227.862.9447063.48.128.5پرتونووبنين8

581.7301.639.833346.320.433.3گابرونبوتسوانا9

274.00013.902.9725192.42.05.6اوگادوگوبوركينافاسو10 

27.8348.090.06829191.92.55.6بوجومبورابوروندى11

883.74937.445.3924284.4510.6دارالسالمتانزانيا12

56.7855.548.7029865.610.024.4لومهتوگو13

163.61010.175.0146228.932.738.4تونستونس14

------23،200506،22121،8جيبوتىجيبوتي15

1.284.0009.944.201883.24.312.5انجامناچاد16

26.3388.648.24832891.93.64.5كيگالىرواندا17

752.61811.502.0101574.88.516.8لوساكازمبيا18

390.75712.236.8053168.28.123.7هرارىزيمبابوى19

------964206،178213،9سائوتومهسائوتومه او پرنسيپ20

322.46317.654.8435560.010.030.0ياموسوكروعاج ساحل21 

196.72211.987.1216176.87.415.8داكارسنيگال22

------17،3641،128،81465امبابانسوازيلند23

2.505.81341.236.3781669.88.621.6خرطومسودان24

637.6578.863.3381468.012.020.0موگاديشوسوماليا25

71.7406.005.2508467.715.416.9فرى تاونسيراليون26

------45582،247180،8ويكتورياسيشل27

په ب５ال ب５لو سکتورونو ک３ د بوختو وگ７و فيصدي 
)٢٠٠١کال(

عموميات ه５وادونه گ２ه

خدمتونه صنعت كرنه د وگ７و گ２والى 
په يو کيلو متر 

مربع ک３

د وگ７و شم５ر 
په ٢٠٠٦ 

کال ک３

مساحت  په 
كيلومتر مربع

مركز

د افريقا د خپلواکو هېوادونو د ځينو جغرافيايي ځانگړنو جدول

١- سودان په دوو برخو و４شل شوی دی، خو مل／رو ملتونه د هغ３ مستند نقشه نه دی ورک７ی.
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------266،000393،8311،5العيونلويدي％ه صحرا28

238.53322.409.5179459.413.027.6اكراگانا 29

475.44217.340.7023669.98.612.5يائوندهكامرون30

342.0003.702.3141148.614.836.6برازويلكانگو برزاويل31

2.344.85862.660.5512768.013.518.5كينشاساكانگوكينشاسا32

580.36734.707.8176079.67.013.4نايروبىكينيا33

------2،235731،755327،4مورونىكومورن34

------4،033426،998105،9پراياكيپ ورد35

267.6681.424.960551.815.142.1ليبرويلگابون36

11.2951.641.56414582.18.09.9بانجولگامبيا37

245.8579.690.2223987.22.110.8كوناكرىگينه38 

------28،051616،45922ماالبواستوايي گينه39

------36،1251،503،18241،6بيساوبيساو گينه40

------30،3552،128،18070،1ماسرولسوتو41

------111،3693،334،58729،9مونرويااليبريا42

1.759.5405.900.754311.622.166.3تريپولىليبيا43

587.04118.595.4693278.06.915.1تناناريوومدغاسكر44

118،48413،013،92611086،85،18،1ليلونگوهماالوى45

1.240.19211.716.829985.82.012.2باماكومالى46

1.001.44978.887.00779303040قاهرهمصر 47

446.55033.241.259746.034.859.2رباطالمغرب )مراكش(48

1.025.5203.177.378355.110.734.2نواكشوتموريتانيا49

------2،0401،274،189624،6پورت لويسموريشيث50

801.59019.686.5052582.68.29.2ماپوتوموزمبيق51

824.2922.044.147249.315.735.0ويندهوكناميبيا52

1.267.00012.525.0941089.83.86.4نيامىنايجر53

923.768131.859.73114343.46.849.8آبوجانايجريا54

جنوبي سودان55

په ب５ال ب５لو سکتورونو ک３ د بوختو وگ７و فيصدي 
)٢٠٠١کال(

عموميات ه５وادونه گ２ه

خدمتونه صنعت كرنه د وگ７و گ２والى 
په يو کيلو متر 

مربع ک３

د وگ７و شم５ر 
په ٢٠٠٦ 

کال ک３

مساحت  په 
كيلومتر مربع

مركز

منبع:
Wolters- Noordhoff, WN  Atlas Productions, Groningen, the 2007 Netherlands

      شما لي     کنگل
شماليسمند  ر

 
امريكا

آرام  
 

سمندر

           جنوبي
امريکا 

د اطلس

 
سمندر

افر يقا

ی د مديرتانې سمندر

د  هند   سمندر

راليا
است

آرام  
 

سمندر

ا  ر  و  پــاآسيـــــــا
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دويم څپرکى               

د څپرکي عمومى موخې

�هيله ده چ３ زده کوونکي به د دې ＇پرکي له لوستلو ＇خه وروسته الندې علمي موخ３ تر السه ک７ي: t
- د استراليا او اقيانوسي３ د لوي３ وچ３ او سو４لي کن／ل لوي３ وچ３ )انتارکتيکا( د جغرافيايي موقعيت سره بلدتيا.

- د استراليا او اقيانوسي３ د لوي３ وچ３ د مهمو لوړو ژورو سره بلدتيا.
- د استراليا او اقيانوسي３ د لوي３ وچ３ د سياسي جغرافي３ له حالت سره بلدتيا.

- د استراليا او اقيانوسي３ د لوي３ وچ３ د بشري جغرافي３ سره بلدتيا.
- د استراليا او اقيانوسي３ د لوي３ وچ３ داقتصادي جغرافي３ سره بلدتيا.

- د استراليا او اقيانوسي３ له مواصالتي جغرافي３ سره بلدتيا.
- د سو４لي کن／ل لوي３ وچ３  له اکتشافاتوسره بلدتيا.

�له زده کوونکو ＇خه هيله ک８５ي چ３ د دې ＇پرکي په لوستلو سره الندې مهارتي موخ３ تر السه ک７ي: t
- د استراليا، اقيانوسيي او سو４لي کن／ل لوي３ وچ３ )انتارکتيکا( د جغرافيايي موقعيت پ５ژندل.

- د استراليا د نقش３ پر مخ د مهمو غرونو، سيندونو او سمندر－يو ！اکل.
- د استراليا په لويه وچه ک３ د نفوسو د جغرافيايي و４ش تفسير.

- د استراليا د نقش３ پرمخ د نفوسو د جغرافيايي و４ش ＊ودل.
- د اقيانوسي３ د نقش３ پرمخ د نفوسو د جغرافيايي و４ش ＊ودل.

- د استراليا او اقيانوسيي د نقش３ پرمخ د کاني مهمو شتمنيو ！اکل.

      شما لي     کنگل
شماليسمند  ر

 
امريكا

آرام  
 

سمندر

           جنوبي
امريکا 

د اطلس

 
سمندر

افر يقا

ی د مديرتانې سمندر

د  هند   سمندر

راليا
است

آرام  
 

سمندر

ا  ر  و  پــاآسيـــــــا

د استراليا د موقعيت نقشه

استراليا
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)١٨٠m-٠( ！ي＂ي او اوارې ＄مک３ )جلگه(
)180m-360m( لوړې سطحې
)له 360m لوړ( غرونه

د ارنيم لوړې سطحېداروين

د کيميرلى لوړې سطحېد کارپينتاريا خليج

استراليايي لوى خليج

استراليايي آلپ غرونه

گريت ديواي دينگ
مركزي جلگه

د مكدونال  غرونه

د گيبسون لويد＄ي لوړې
د موسگراو غرونه

د اير جهيل

بارلي جهيل
مور جهيل

پرت

د دارلينگ سيند

د کوسيسکو لوړه ＇وکه

تورنس جهيلد فليندرز غرونه

موري دارلينگ
د لچ لن سيند

موري

د استراليا طبيعي نقشه

کيلو متر

اوولسم لوست

    د آستراليا موقعيت

داستراليا او نوي زيالند د جغرافيايي موقعيت نقشه 

أستراليا د ＄مک３ د کرې په کوم３ برخ３ ک３ موقعيت لري؟

څلورخواوې                                        
( ي３ د＊ته ده. استراليا د ١٢ او ٤٣  3

4 د أستراليا لويه وچه چ３ د ＄ينو په نظر يو لوى ！اپو دى، زياته برخه )کابو
درجو جنوبي عرض البلدونو ترمن＃ او د ١١٥ او ١٥٤ ختي％وطول البلدونو ترمن＃ موقعيت لري.

ارافورا سمندر－ي )Arafura Sea(، د  د أستراليا په شمال ک３ د تيمور سمندر－ي )Timor Sea(، د 
کارپنتاريا خليج )Gulf of Carpentaria( او د تورس أبنا  )Str.Torres( موقعيت لري. په ختي＃ ک３ ي３ 
د کورل سمندر－ی )Coral Sea(  او د تسمانيا سمندر－ي )Tasmania Sea( او د استراليا په سو４ل ک３ د 
باس آبنا)Str.Bass(  او د استراليا خليج  پراته دي. د هند سمندر د أستراليا په سو４ل او لو４دي＃ ک３ پروت دى. 

د استراليا ！وله  ساحلي کر＊ه ٢٥،٧٦٠ کيلومترو ته رس８５ي.

د استراليا كشف

له )١٧٨٩( کال ＇خه  ان／ريزانو هغوى  ته ورغلل.  أستراليا  لوم７ني خلک  د مخه  کاله  پن％وس زره  کابو 
بومي  يا  اصلي  د  او  ده  اصطالح  التيني  يوه  دا  چ３  دي  ک７ي  ياد  نامه  په    )Aboriginals( ابورجينالس  د 

بحيره كورل

بحيره آرافورابحيره تورس
بحيره تيمور

ند
 ه

حر
ب

بحيره سمانيا
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اوس５دونکو لپاره کارول کي８ي. دا خلک له سو４ل ختي％３ أسيا ＇خه راغلي وو. 
پن％وس زره کاله مخک３ د خاورينو  پلونو په وسيله چ３ د أسيا او أستراليا په من＃ ک３ وو، له همدې پلونو 
اوالرو ＇خه خلکو او ＇ارويو کوالى شول له أسيا ＇خه أستراليا ته الړ شي. دا يوه ＇لوي＋ت زره کلنه پروسه وه. 
وروسته چ３ د ＄مک３ کره توده شوه او کن／لونو په ويل３ ک５دو پيل وک７، د سمندر د اوبو سطحه ج／ه شوه او په 
دې تو－ه أستراليا د يوه ！اپو ب２ه غوره ک７ه. په ١٥٠ م کال ک３ د لوم７ي ＄ل لپاره يونانيانو د أستراليا په باره ک３ ليکن３ 
وک７ې. هغوى دا وچه د تيرا استراليس )Terra Australis( او يا سو４لي غاړو په نامه ياده ک７ه.خلک د هغ３ 

زيات مينه وال شول او ددې نابلدې سيم３ په ل＂ه ک３ شول. 
په شپاړسمه او اووه لسمه پ７５ۍ ک３ پرت／اليان، هسپانويان او هالن６يان له أسيا سره د سودا－رۍ عالقمند وو. د 
هغه وخت د سمندري زياتو مسافرتونو او کشفياتو په اساس ووچ３ استراليا هم د اروپايانو له خوا کشف شوه. په 
١٦٠٦ م کال ک３ د هالن６يانو لوم７ن９ ب７５ۍ د کارپنتاريا د خليج)Gulf of Carpentaria( پر غاړه د استراليا 
 Willem( ويليم جانسن  کپتان  ب７５ۍ  ته مخامخ ودريده. ددې    )New Guinea(نوې －يني په شمال ک３ 
Janszoon( ب５رته جاوا )Java( ته و－ر＄５د. په ١٦١٦م کال يوه بله هالن６ي ب７５ۍ د شارک )Shark( خليج  
ته د أستراليا په لويدي＃ ک３ ورسيده. په وروست９ يوه نيمه پ７５ۍ ک３ هالن６ي، فرانسوي او ان／ليسي ب５الب５لو خلکو 
أستراليا ته چ３ په هغه وخت ک３ د نوې هالنNew Holland ６ په نامه ياديده، مسافرت وک７، خو په هغه وخت 
ک３ د أستراليا د زيات３ پ５ژندن３ اويا مستعمره کولو احساس نه و. لوم７نى برتانوی چ３ أستراليا ته ورسيد د يوې ب７５ۍ 

کپ＂ان و د ويليم دامپير )William Dampier( په نامه چ３ په ١٦٨٨م کال استراليا ته ورسيد.
 

اِيل تاسمان  )١٦٤٢ ميالدي ( هالن６ى سمندر－ر＄يدونکى او  د استراليا د لوي３ وچ３ يو کاشف
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په ١٧٧٠ م کال  جيمز کوک ان／ليسي لوم７نى اروپايي و چ３ د أستراليا ختي％و غاړو او سواحلوته ورس５د او 
د بوتاني Botany دخليج )اوسنى سدنيSydney(  له الرې پر ختي％و غاړو ت５رشو او هغه ي３ د نوي سو４لي 

ويلز )New South Wales( په نامه يادې ک７ي. 
د ١٨٠٠ م کلونو په پيل ک３ سدني پر يوه سودا－ريز مرکز د بدليدلو په حال ک３ و. همدارن／ه داستراليا د نورو 

برخو د کشف لپاره ه）３ روان３ وې. 
د ١٨٩٠ م کال په شاوخواک３ دا نظر چ３ ب５الب５ل３ مستعمرې پر يوه لوى فدرالي ه５واد باندې بدل３ شي، من＃ 
ته راغى چ３ په پاى ک３ د ١٩٠١ م کال د جنوري په لوم７ۍ ن５＂ه په أستراليا ک３ ايالتي سيستم را من＃ ته شو او په 

حقيقت ک３ له ان／لستان ＇خه د أستراليا د خپلواک９ ورځ ده.

اوولسم لوست

د بادبان لرونکي ک＋ت９ ان％ور
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خو تر ډ４ره وخته پورې أستراليا په يوه ډول د ان／لستان د مستعمرې په تو－ه پات３ شوه چ３ ورو ورو ي３ د 
يوه خپلواک ه５واد په تو－ه ＄اى ونيو.

 

                            د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، لوم７ۍ ډله دې د استراليا جغرافيايي موقعيت د نقش３ پرمخ 
تثبيت او و＊يي. دويمه ډله دې د هغو ه５وادونو او اشخاصو نومونه چ３ داستراليا په کشف او موندنه 

ک３ ي３ ون６ه درلوده، وليکي او نوروته دي ي３  بيان ک７ي.

                            پوښتنې
الندې سم３ او نا سم３ جمل３ وپ５ژن９؟

ـ أستراليا يو لوى ！اپو دى. ١
ـ أستراليا د هند سمندر په ختي＃ ک３ پرته ده. ٢

ـ د اأستراليا کشف د زياتو مسافرتونو او سمندري کشفياتو پايله وه، چ３ د اروپايانو په وسيله ترسره شول. ٣
ـ أستراليا خپله خپلواکي په ١٩٠١ م کال له ان／لستان ＇خه ترالسه ک７ه. ٤

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت
د انترن يا کتابتون ＇خه د －＂３ اخيستن３ په اساس د سمندري کشفياتو او د استراليا د کشف په باره 

جيمز کوک)١٧٧٠ م( ان／ليسي کپتان او د  
استراليا د لوي３ وچ３ يوکاشف ＇خه

؟
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ک３ په يوه صفحه ک３ مقاله  وليکئ.

 

 د أستراليا طبيعي حالت ＇رن／ه دي؟

أستراليا د ن７ۍ ډيره کوچن９ لويه وچه ده چ３ له ！ولو ！اپو－انو سره په مجموعي تو－ه په سو４لي نيمه  کره ک３ 
موقعيت لري. د استراليا ه５واد له جغرافيايي نظره کوالى شو په ＇لورو ب５الب５لو سيمو وو４شو:

١ـ من％ن９ د＊ت３، چ３ نسبتاً د＄مک３ الندې زيات３ اوبه لري. 
٢ـ لويدي％３ لوړې )فالت( چ３ ډ４ر ي３ بيابانونه او د＊ت３ دي.

٣ـ ختي％ه ساحلي ＊５رازه برخه چ３ په حقيقت ک３ د －ريت ديواي دين， د غرونو ختي％ه لمن )د اوبو 
لويه ز４رمه( ده.

٤ـ ختي＃ غرونه يا لوړې چ３ په )－ريت ديواي دين，( مشهور دي.
د أستراليا طبيعي جغرافيه په ＇و ب５لو ب５لو برخو ک３ په الندې ډول مطالعه کوو:

غرونه

ـ  د أستراليا زياتره غرونه په کومو برخو ک３ پراته دي؟
د أستراليا په ختي＃ ک３ د －ريت ديواى دين， )Great Dividing( په نوم مشهور غرونه شته چ３ له 
٣٠٠٠ کيلو مترو ＇خه زيات اوږدوالى لري. د غرونو دا ل７ۍ د تسمانيا)Tasmania(  له ！اپو ＇خه  په 
سو４ل ک３ پيلي８ي او د کپ يورک)Cape York( تر ！اپووزم３ په شمال ک３ غ％５دلي دي. د غرونو دا ل７ۍ 

اتلسم لوست

     طبيعي جغرافيه

)١٨٠m-٠( ！ي＂ي او اوارې ＄مک３ )جلگه(
)180m-360m( لوړې سطحې
)له 360m لوړ( غرونه

د ارنيم لوړې سطحېداروين

د کيميرلى لوړې سطحېد کارپينتاريا خليج

استراليايي لوى خليج

استراليايي آلپ غرونه

گريت ديواي دينگ
مركزي جلگه

د مكدونال  غرونه

د گيبسون لويد＄ي لوړې
د موسگراو غرونه

بارلي جهيلد اير جهيل
مور جهيل

پرت

د دارلينگ سيند

د کوسيسکو لوړه ＇وکه

تورنس جهيلد فليندرز غرونه

موري دارلينگ
د لچ لن سيند

موري

د استراليا طبيعي نقشه

کيلو متر

د الی سيند
د ميشل سيند

د فليندرزسيند

ويکتريا سيند

ک ！اپووزمه
پ يور

د کي
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چ３ د من％ني ج／والي لرونکي غرونه او لوړې سطح３ لري، د سيندونو په وسيله سره جال شوي دي. نوموړو 
غرونو خپل３ لمن３ د ختي％و سواحلو په لور او د لويدي＃ په لور تر هوارو سيمو پورې پراخه ک７ي دي. د －ريت 
ديواي دين， له غرونو ＇خه زيات لوى او واړه سيندونه سرچينه اخلي او آرام سمندر ته تو４ي８ي. د استراليا نور 
غرونه د أستراليا يي الپ )Australian Alps( په نامه شهرت لري چ３ په حقيقت ک３ د )ديواي دين，( 
 New( د غرونو يوه برخه －２ل ک８５ي. دا غرونه چ３ د أستراليا په سو４ل خيت＃ ک３ پراته دي، د نيو سوت ويلز
South Wales( په سيمو او د ويکتوريا )Victoria( په ختي％３ سيم３ ک３ ي３ لوړې سطح３ جوړې 

ک７ې دي. ددغو غرونو ډ４ره لوړه ＇وکه کوسيسکو )Kosciusko( ده، چ３ )٢٢٣١( متره لوړوالى لري.

        هغه غرونه چ３ د استراليا د ختي％و سيمو د اوبو سرچينه ده او پر－２و ＄ن／لونو پو＊ل شوي دي.
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اتلسم لوست

د استراليايي ألپ غرونه د تفريح او استراحت لپاره ＊３ سيم３ لري  او هم ي３ د اوبو ＊３ سرچين３ جوړې 
ک７ې دي. په دې سيمه ک３ ډ４ر ملي ب２ونه شته چ３ د ژمني سپورت )د سک３ لوبو( لپاره په استراليا ک３ يوازين９ 

سيمه －２ل ک８５ي.
همدارن／ه  د فليندرز )Flinders( غرونه هم د ديواى دين， د لويو غرونو يوه ＇ان／ه ده، چ３ په سو４لي 

استراليا ک３ پراته دي.

د استراليا او نيوزيالند سپينه نقشه

د اندونيزيا مجمع الجزاير نوې گينه

د . . . لوړې. . . جلگه

د استوا کر＊ه

د . . .  کر＊ه

د . . . سمندر

پرت د . . . سيند
بريسبان. . . سمندر

. . . بندر
. . . پايتخت

هېواد. . . پايتخت
 . . .

د تاسماني ！اپو. . . بندرد . . 
الر＊ود

د غرونو ل７ۍ
سيند

پايتخت
＊ار

د زده کوونکو د ＄وابونو لپاره د أستراليا او نوې زيالند سپينه نقشه
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 (Musgrave(غرونه او د موس／راو (Macdonnell( د استراليا په من％نيو برخو ک３ د مک ډونل
غرونه ديادولو وړ دي. د استراليا په لو４دي＃ ک３ هم مشهور غرونه شته چ３ د هامرسلي)Hamersley)  په 
نامه يادي８ي او لوړه ＇وکه ي３ بروس )Bruce( ده، چ３ د ١٢٠٠ مترو ＇خه زيات لوړوالى لري. داستراليا په 
 Arnhem( او ارنيم )Kimberley Plateau( شمال ک３ مشهورې لوړې سطح３ شته چ３ د کيمبرلي

Land( په نامه شهرت لري او لوړوالى  ي３ له )٨٠٠( مترو ＇خه زيات نه دى.

                            د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي، هره ډله دې له الند４نيو فعاليتونو ＇خه يو پاى ته ورسوي او د خپل 

فعاليت پايله دې نورو ته وړاندې ک７ي.
١ـ د استراليا ＇لور ب５الب５ل３ سيم３ د جغرافي３ له نظره د نقش３ پرمخ تثبيت او و＊يي.

٢ـ د －ريت ديواى دين， دغرونو د ＇ان／و نوم دې واخلي او د نقش３ پرمخ دي  و＊يي.
٣ـ د استراليايي ألپ د غرونو اقتصادي اهميت دې توضيح ک７ي.

٤ـ د هغو غرونو چ３ د أستراليا په لو４دي＃ او شمال ک３ موقعيت لري، نوم واخلي او د نقش３ پرمخ ي３ 
و＊يي.

 
                            پوښتنې

1ـ أستراليا په ＇و او کومو جغرافيايي سيمو و４شالی شو؟
٢ـ له ملي ب２ونو ＇خه زموږ مقصد ＇ه دى.

٣ـ د أستراليا غرونه دخلکو پر اقتصادي او ！ولنيز ژوند ＇ه اغ５زه کوالى شي؟
٤ـ ستاسو په نظر په أستراليا ک３ غرونو د هغه ه５واد خلکوته ＇ه ستونزې او＇ه اسانتياوې پيداک７ي دي؟

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت
د أستراليا او نوي زيالند سپينه نقشه کاپي او يا ي３ په خپلو کتابچو ک３ رسم ک７ئ او تش ＄ايونه ي３ ډک 

ک７ئ.

؟
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ستاسو په نظر ول３ په أستراليا ک３ زيات سيندونه موجود دي؟
په دې لوى ！اپو ک３ د ډ４رو لوړو برخو د شتون او د هغه د ＄ان／７ي جغرافيايي موقعيت له امله چ３ له هرې 
خواي３ سمندرونه چاپير شوي دي، په دې ！اپو ک３ اور＊ت زيات دى. له همدې امله پک３ ډ４ر سيندونه بهي８ي چ３ 

زياتره ي３ په آرام سمندر يا د هند په سمندر ک３ تو４ي８ي.
د أستراليا مهم سيندونه عبارت دى له:

دارلين，)Darling( ، موري)Murray( ، او لچ لن )Lachlan( ＇خه. دا سيندونه چ３ د لوى ديواي 
دين， له ختي％و سيمو ＇خه سرچينه اخلي، په پاى ک３ د استراليا لوى خليج ته تو４ي８ي. د أستراليا د سيندونو 
ډ４ر لوى سيستم د موري ـ دارلين， سيستم دى، د موري سيند که ＇ه هم د دارلين， له سيند ＇خه لن６ دى 
خو ددې سيستم له مهمو سيندونو ＇خه شم５رل ک８５ي، ＄که د دارلين， نه ډ４رې اوبه لري. د موري د سيند 
اوبو  د  سيند  ددې  رس８５ي.  کيلومتروته   ٢٧٣٠ اوږدوالی  سيند  د  دارلين，  د  او  کيلومترو   ٢٥٧٠ اوږدوالى 
اخيستونکي حوزې مساحت ١٨٧٢ زره کيلومتره مربع ته رس８５ي. د موريا دويمه لويه ＇ان／ه د مورامبيدجي 

)Murrumbidgee( سيند، چ３ ١٦٩٠ کيلومتره اوږدوالى لري، جوړوي.
！ول هغه سيندونه چ３ د موري ـ دارلين， په سيستم ک３ شامل دي نامنظم دي. ددې سيندونو زياتره اوبه د بارانونو 
په واسطه او تريوې اندازې پورې د أستراليا د ألپ د واورو د ويلي کيدو په اساس من＃ ته را＄ي. له همدې امله د اوبو 
ډ４ر زيات د بت په دوبي ک３ وي. يعن３ کله چ３ د اوبو سطحه د موري او دارلين， په سيندونو ک３ لوړه شي، پرهوارو 
د＊تو وراوړي او کله هم د تخريباتو او ويجاړولو المل －ر＄ي. په دې وخت ک３ سيندونه له ＄انه سره ډ４ر تخريب 
شوي توکي او د ډبرو ！و！３ وړي، چ３ د ب７５ۍ چلولو کارونه له ستونزو سره مخامخ کوي. د موريـ  دارلين， د سيستم 

سيندونه اقتصادي اهميت هم لري، ＄که د هغو له اوبو ＇خه د ＄مکو په خ７و بولو ک３ －＂ه اخيستله ک８５ي. 

نولسم لوست

د آستراليا سيندونه

سو４لي  استراليا

ملبورن

نــيـــــو ساوت ولـــــز
د لچ لن سيند

د مارم بيدجي سيند
موري

ويكتوريا

دد موري سيند
سين

گ 
رلين

د دا
بندونه او د اوبو زيرم３

د اوبو شبکه او خ７وبه شوې عمده ساحه
د أستراليا د اوبو لگولو او اوبو د شبک３ نقشه
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په شمال او شمال ختي＃ ک３ مهم سيندونه عبارت دي له: ميشل 
ديواى  －ريت  د  چ３  ＇خه   )Flinders( فليندرز  او   )Mitchell(
دين， د غره له شمال ختي＃ ＇خه سرچينه اخلي او دکارپنتاريا خليج 
او   )Daly(دلى  ،Victoria ويکتوريا  د  همدارن／ه  تو４ي８ي.  ته 
اورد )Ord( سيندونه چ３ د استراليا په شمال ک３ بهي８ي او د تيمور 

سمندر－ي ته تو４ي８ي، د يادولو وړ دي.
د لو４دي％３ أستراليا ！ول３ برخ３ د اوبو له کم＋ت سره مخامخ دي. 

يوازې د هغ３ ډيرې لرې پرت３ سيم３ په ＄ان／７ې تو－ه په خپلو لوړو برخو ک３ ډ４ر خوړونه لري، چ３ د بارانونو په 
وخت ک３ د اوبو نه ډکي８ي. د کال په زياتره موده ک３ دا خوړونه وچ وي، ＄که د دې برخ３ په ډيرو لرو پرتو سيمو 

أستراليا  د  دوام مومي.  پورې  تر ٣٠٠ ور＄و  په کال ک３  ک３ وچکالي 
د  تر وې دي  ي３  برخه  زياته  له دې چ３  اوبو سرچين３ سره  د سطحي 
ډ４رې  اوبو  د  د ＄مک３ الندې  أستراليا  پوره کوي، خو  نه  اړتيا  خلکو 
ز４رم３ لري. او له دې اوبو ＇خه د  －＂３ اخيستن３ لپاره ب５الب５ل３ حوزې 
تر مطالع３ الندې نيول شوي دي چ３ د صنايعو او ＇７＄ايونو د اړتيا وړ 

اوبه برابروي.
لپاره  او د کروندو د خ７وبولو  امله د ＇＋لو  له  اوبه د ډ４ر منراليزه کيدو    دا 
دومره －＂ورې نه دي. )د ＄مک３ الندې اوبو( ډ４ره لويه حوزه په ن７ۍ ک３ هغه 
پراخه حوزه ده چ３ د کارپنتاريا له خليج ＇خه ي３ د دارلين， تر حوزې پورې 

پراختيا موندل３ ده. په أستراليا ک３ په ！وليزه تو－ه د ٦٥٠٠ په شاوخواک３ د＄مک３ الندې د اوبو ＇ا－ان３ شتون لري. 

د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي، په دې هکله دې چ３ ول３ د أستراليا سيندونه غير ثابت رژيم لري بحث 

وک７ي او دخپل بحث نتيجه دې نوروته وړاندې ک７ي.
؟  پوښتنې

١ـ أيا د ＄مک３ الندې اوبه په أستراليا ک３ د خلکو ستونزې رفع کوالى شي؟
٢ـ د هغو سيندونو نوم واخلئ چ３ د أستراليا په شمال او شمال ختي＃ ک３ پراته دي.

٣ـ د أستراليا د سيندونو د اوبو بهير د کال په کوم موسم ک３ ډ４ر وي؟
٤ـ ول３ د موري ـ دارلين， د سيندونو سيستم نامنظم دى؟
٥ـ د مورې  ـ دارلين， سيندونه کوم３ اقتصادي －＂３ لري؟

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
د أستراليا د لوي３ وچ３ نقشه رسم ک７ئ او په هغ３ ک３ سيندونه په ＄ان／７ى رن， سره په ن＋ه ک７ئ او نورو ته 

ي３ وړاندې ک７ئ. 
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شلم لوست

    جهيلونه

د أستراليا ډير لوى مال／ين جهيل کوم دى؟

له أستراليا ＇خه پرته د اقيانوسي３ په نورو ！اپو－انو ک３ مهم جهيلونه نشته. ددې ！اپو－انو د طبيعي جوړ＊ت 
شرايط داس３ دي چ３ دجهيلونو د پيداي＋ت لپاره ي３ الرې چارې نه دي برابرې ک７ي.

چ３  دی  جهيل   )Eyre(اير د  يو  ＇خه  جهيلونو  مهمو  له  أستراليا  د  و－ورئ  ک３  نقش３  په  مخ  د٥٧ 
د  ک３  لو４دي＃  شمال  په  ايالت  سو４لي  د  أستراليا  د  داجهيل  دى.  جهيل  مال／ين  لوى  ډ４ر  ک３  أستراليا  په 

سيمپسون)Simpson( د د＊ت３ په سو４ل ک３ پروت دى. 
د اير جهيل له دوو برخو ＇خه جوړ شوى دى چ３ يو ي３ دشمالي اير لوى جهيل او بل ي３ د سو４لي اير 
کوچنى جهيل دى او د يوه طبيعي کانال په وسيله سره ن＋تي دي. د اير جهيل د ملي پارک په سيمه ک３ پروت 
دى. د أستراليا ډ４ره ژوره نقطه )کابو١٥ متره د سمندر له سطح３ ＇خه ！ي＂ه( هم په همدې جهيل ک３ پرته 

ده.
د اير جهيل په سو４ل ک３ د تورنس)Torrense( او －ايردنر)Gairdner( په نومونو نور جهيلونه هم 
شته چ３ د ＄مک３ سطحه، يعن３ بستر ي３ هم د مال／３ په وسيله پو＊ل شوى دى. کله د ډ４رې تودوخ３ له امله 
ددې جهيلونو اوبه ب７اس ک８５ي او وچ８５ي. د استراليا نور جهيلونه چ３ داستراليا په سو４ل لو４دي＃ او لو４دي＃ 

ک３ پراته دي،  کارن／ي)Carnegie( ، بارلي)Barlee(، مور)Moore( او داس３ نور دي.
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                            د ټولگي فعاليت
د أستراليا د ٥٥ مخ نقش３ ته و－ورئ هغه جهيلونه چ３ نومونه ي３ واخيستل شول د نقش３ پرمخ ي３ 

په ن＋ه او و＊اياست.

                            پوښتنې
1ـ د أستراليا ډ４ره ！ي＂ه نقطه په کوم جهيل ک３ پرته ده؟

٢ـ د أستراليا د مهمو جهيلونو نومونه واخلئ.
٣ـ ＇رن／ه د أستراليا د＄ينو جهيلونو د ＄مک３ سطحه او يا بستر د مال／３ په واسطه پو＊ل شوى دى؟

                             له ټولگي څخه بهر فعاليت
د أستراليا جهيلونه د افريقا له جهيلونو سره پرتله ک７ئ، توپيرونه او ورته والى ي３ په ＇و کر＊و ک３ 

وليکئ.

؟



63

يوويشتم لوست

   اقليم

پورتن９ نقش３ ته و－ورئ. د أستراليا اقليم ＇رن／ه دى؟

＄که  بدلون  فصلونو  د  ک３  أستراليا  لوم７ي په  په  مياشت３  د  مرغوم３  د  چ３  را＄ي  ته  من＃ 
عرض  سويلي  )د  دايرې  پر  جدي  د  لمر  په ورځ  نو ＄که  ل／ي８ي؛  عمود  باندې  ٢٣درجو(  په  البلد 
＇رن／ه  کي８ي.  پيل  اوړى  ک３  کره  نيمه  چ３ أستراليا په سويلي نيمه کره ک３ موقعيت لري، نو سويلي 

نيمه کره ک３ ژمی وي چ３ دا موضوع د ＄مک３ د  په شمالي  اوړي موسم وي. برعکس  ＄که هلته د 
نيمه کره ک３  په جنوبي  اوړى وي  نيمه کره ک３  په شمالي  تابع ده. که چ５رې  محور د کوږوالي )ميالن( 

به د ژمي موسم وي. 
تو－ه  په عمومي  لرونکو ور＄و ډ４روالى دى.  لمر  يوه ډ４ره مهمه ＄ان／７نه  هلته د  اقليم  د  د أستراليا 
او معتدل ژمی  تود دوبى  ت５ري８ي  له من＃ ＇خه  تود ه５واد شم５رل ک８５ي، د جدې کر＊ه  ي３  يو  أستراليا 
لري. د أستراليا زياته برخه تر استوا الندې اقليم )سب تروپيک( او يوه شمالي برخه ي３ استوايي اقليم 
کروندې  او  د ک＋ت  ده چ３  وچه  داس３  برخ３  دوې  ک３  دريو  په  ل８ه  تر  ل８  مساحت  د  استراليا  د  لري. 
وړتيا نه لري. د أستراليا په شمال ک３، دوبى موسمي بارانونه لري، خو ددې ه５واد په سو４ل ک３ اور＊ت 
ک３  سيمو  ＄ينو  په  أستراليا  د  ل／ي８ي.  ک３  اوږدو  په  ژمي  د  چ３  دي  بادونه  لو４دي＃  بادونه،  لرونکي 
3 برخ３ په شاوخوا په کال ک３ 

4
اور＊ت ډ４ر ل８ دى او امکان لري چ３ د وچکاليو سبب شي. د أستراليا 

1 نه 
3

د ٢٥٠ ملي مترو ＇خه ل８ اور＊ت لري چ３ په دې سيمو ک３ ي３ کرنه ډ４ره کمه ده. د أستراليا له 
ل８ه برخه چ３ زياتره ي３ غرن９ برخ３ دي په کال ک３ د ٥٠٠ ملي مترو په شاوخوا ک３ اور＊ت لري. 

مناطق عمدة آب و هواى استراليا

حاره اي

حاره اي
نيمه بياباني، د من％نيو عرضونو وا＊ه او بو！ي

نيمه بياباني، د 
من％نيو عرضونو 

وا＊ه او بو！ي

بياباني
بياباني

گليلونک ملبورن
تود معتدله

تود معتدله

ولونگونگ
سيدني
نيوکاسل

اداليد

س７ه أب و هواهوبارت

پرت

نيمه بياباني، د من％نيو عرضونو وا＊ه 
او بو！ي

د أستراليا د أب و هوا عمده سيمي

2
1
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أستراليا د اب او هوا له نظره کوالى شو په ＇و سيمو وويشو:
١ـ په شمال ک３ حاره يي توده اقليم له مرطوب دوبي سره.

٢ـ معتدله توده اقليم ديوه وچ فصل سره د کوينزلند په سيمه ک３.
 ٣ـ توده معتدله او مرطوب اقليم د جنوبي ويلز په ＇ن６ه او ويکتوريا ک３.

اقليم لري.)١( يادونه وک７و چ３ د أستراليا زيات３ مرکزي او لويدي％３ برخ３ صحرايي  بايد 

                           د ټولگي فعاليت
د أستراليا د اقليمي نقش３ ته و－ورئ او اقليمي ب５ل３ ب５ل３ سيم３ پک３ په ن＋ه او و＊اياست.

                           پوښتنې
١- د أستراليا کوم３ سيم３ صحرايي اقليم لري؟

٢ـ د أستراليا کوم３ سيم３ په من％ن９ تو－ه زيات کلنى اور＊ت لري؟
٣ـ ول３ د أستراليا اقليم توده دی؟

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت
په دې هکله چ３ ول３ د أستراليا موسمونه د شمالي نيم３ کرې د فصلونو معکوس دي، معلومات 

را！ول او وړاندې ي３ ک７ئ.

؟

د گيبسون د＊ته

د ويکتوريا لويه د＊ته
سيدني

بريسبان

اور＊ت
کالنى من％نى اور＊ت په ملي متر

له ٢٥٠ ل８
٢٥٠-٥٠٠

٥٠٠-١٠٠٠
١٠٠٠-١٥٠٠
١٥٠٠ او يا زيات

)١( منبع: د پوهاند عارض د اقليم پ５ژندن３ کتاب ١٣٨٦.
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دوه ويشتم لوست

    د آستراليا سياسي جغرافيه

أستراليا ＇رن／ه اداره کي８ي؟
                                             

أستراليا مشروطه شاهي فدرالي دولت يا پارلماني پاچاهي ده  چ３ د ان／لستان ملکه ي３ په تشريفاتي تو－ه 
د دولت په سرک３ ده، خو استراليا په حقيقت ک３ يو فدرالي دولت دى چ３ اووه ايالتي پارلمانونه لري او هر 
پارلمان د هغه ايالت اړوند کارونه سرته رسوي او يو عمومي او －６ پارلمان دأستراليا په مرکز، يعن３ د کانبرا 
په ＊ار ک３ لري چ３ د ه５واد ！ول３ دندې سرته رسوي. دارن／ه حکومت د امريکا له متحده اياالتو او کاناډا 
او پالزمينه ي３ د کانبرا ＊ار دى.  ان／ليسي  دفدرالي حکومت سره ورته والى لري. ددې ه５واد رسمي ژبه 
د نوموړي ه５واد زياتره خلک د عيسوي دين پيروان دي. که د أستراليا سياسي نقش３ ته و－ورئ، وينئ چ３ 

أستراليا په شپ８و ايالتونو او دووسيمو ويشل شوې چ３ عبارت دي له: 
١ـ نيوساوت ولز)New South Wales( )جنوبي نوى ولز( چ３ په هغه ک３ د أستراليا دوه لوى ＊ارونه 
يعن３ سدني )Sydney( چ３ د همدې ايالت مرکز دى او کانبيرا)Canberra( چ３ د أستراليا پالزم５نه ده 

موقعيت لري. د سدني ＊ار، داستراليا ډ４ر لوى ＊ار، ډ４ر مهم بندر او ددې ه５واد مالي مرکز دى.
٢ـ د ويکتوريا)Victoria(  ايالت، چ３ مرکز ي３ ملبورن )Melborne( دى.

٣ـ کوينزلند چ３ مرکز ي３ بريسبان)Brisban(  دى.
٤ـ جنوبي أستراليا چ３ مرکز ي３ د اداليد  )Adelaid( ＊ار دى.

نيو ساوت ولز

پرت

اداليد

هوبارت ملبورن

سدنى

لوېديځه استرالياپريسبان

شمالي سيمې

سويلي استراليا

کانبيرا
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٥ـ لو４دي％ه أستراليا چ３ مرکز ي３ د پرت )Perth( ＊ار دى.
٦ـ تسمانيا چ３ مرکز ي３ هوبارت دى اويو ！اپو دى چ３ د جنوبي نوى ولز په جنوب ک３ موقعيت لري. 

دوې خپلواکي سيم３ ي３ د پالزم５ن３ کانبرا سيمه او شمالي سيمه ده. 
پارلمان د ولسي  په ١٩٠١م کال ک３ خپلواکي ترالسه ک７ې ده. د أستراليا فدرالي  د أستراليا حکومت 

جر－３ چ３ ١٤٨ غ７ي لري او د سنا )Senate( د مجلس چ３ ٧٦ غ７ي لري،  لرونکى دى.

                     

                            د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي،  هره ډله دې د أستراليا د حکومت په ډول بحث وک７ي او د هرې 

ډل３ استازي دې د خپل بحث نتيجه خپلو ！ول／يوالوته بيان ک７ي.

                             پوښتنې
١ـ أستراليا په ＇و ايالتونو ويشل شوې ده، نوم ي３ واخلئ؟

٢ـ أستراليا په کوم کال اوله کوم ه５واد ＇خه خپله خپلواکي ترالسه ک７ه؟
٣ـ د أستراليا د حکومت ډول ＇رن／ه دى؟

٤ـ د أستراليا پالزم５نه په کوم３ برخ３ ک３ موقعيت لري؟

                             له ټولگي څخه بهر فعاليت
په خپلو کتابچو ک３ د أستراليا سياسي نقشه رسم ک７ئ او د ايالتونو نومونه ي３ په اړوندو  ＄ايونو  ک３ وليکئ.

د ملبورن او سدني د ＊ارونو تصوير

؟
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درويشتم لوست

     بشري جغرافيه

 

د أستراليا د نفوسو او نژاد په هکله ＇ه پوهي８ئ؟

په دې برخ３ ک３، لوم７ى د أستراليا د نفوسو او نژاد او وروسته د أستراليا د خلکو له دين او ژب３ سره آشنا ک８５ئ. 
د أستراليا لوم７ني استو－ن هغه بوميان وو، چ３ د أسيا له سو４ل ختي＃ ＇خه  هغه ＄اى ته ک６وال شوي وو.

کله چ３ اروپايان له ١٨٣٠ م کال  ＇خه وروسته أستراليا ته ورغلل په دې لوي３ وچ３ ک３ له نيم ميليونو 
＇خه ل８و بومي خلکو ژوند کاوه. د أستراليا بومي خلک توربخن پوستکى لري چ３ په )٥٥٠( قبيلو و４شل 
شوي وو او هره قبيله له ＇و طايفو ＇خه جوړه شوې وه. د اروپايي سپين پوستکو د کشفياتو له پيل سره چ３ 
دوه سوه کاله دمخه ترسره شول او د هغوى او د أستراليا د بوميانو ترمن＃ د ج／７ې په ن＋تو سره د بوميانو د 
نفوسو شم５ر کم شو. په دې وروستيو ک３ د أستراليا د بوميانو شم５ر کابو ٦٠٠٠٠ تنو ته رسيده، خو اوس د 

هغوى د نفوسو وده د ژوند د ＊و شرايطو په اساس يو ＄ل بيا زياته شوې او شم５ر ي３ زيات شوی دی.
د أستراليا نفوس تر ١٩٢٠ م کاله پورې ٥ ميليونو تنوته رسيده. غير ان／ليسي مهاجرينو هم د أستراليا 
نفوس زيات ک７ او په ١٩٤٥م کال ک３ ي３ و－７ي )٧،٥( ميليونو تنو ته ورس５دل، په داس３ حال ک３ چ３ د 

هغوى يوازې نيم ي３ ان／ليسي وو. 
د أستراليا نوي مهاجرين له المان، هالن６، اي＂اليا، پولن６ او داس３ نورو ه５وادو ＇خه ورغلي دي. په أستراليا 
ک３ په ٢٠٠٨ م کال ک３ له ٢٠ ميليونو ＇خه زياتو خلکو ژوند کاوه چ３ د نفوسو زياتوالی ي３ په من％ن９ کچه 

په هرکيلومتر مربع ک３ ٣ تنو ته رسيده.
 أستراليا يو له هغو ه５وادو ＇خه دی چ３ ډ４رى خلک ي３ په ＊ارونو ک３ ژوند کوي. د استراليا په سلو ک３ 

د أستراليا د نفوسو د گ２والي نقشه
وگ７ي په يو کيلو متر مربع ک３

＊ارونه لرونکي د: 
١- ٥ ميليون تنه

٥٠٠٠٠٠- ١ ميليون تنه 

د بومي )ابورجينالس( 
خلکو سيمه

له ١ ل８
      ١-١٠
١٠-٥٠
٥٠ او يا زيات

خليج شارك
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د ٨٥ په شاوخواک３ و－７ي په ＇و مهمو مرکزونو ک３ استو－نه لري، په داس３ حال ک３ چ３ د استراليا په کلو او 
بان６و ک３ پراخ３ سيم３ له اوس５دونکو ＇خه تش３ دي. د استراليا د و－７و ل８ ترل８ه له شپ８و مليونو ＇خه زيات په 
دوو لويو ＊ارونو سدني او ملبورن ک３ ژوند کوي. لکه ＇رن／ه چ３ د مخه مو يادونه وک７ه پرته له بومي خلکو 
＇خه د استراليا د خلکو په سلو ک３ د )٩٠( په شاوخوا ک３ اروپايي سپين پوستکي)په ت５ره ان／ليسان(، کابو 
٧ په سلو ک３ اسيايان او کابو په سلو ک３ بوميان او نور جوړوي. سرب５ره پردې په دې ＄اى ک３ )دوه ر－ه( يا －６ 

نژاد چ３ له سپين پوستکو او بومي خلکو ＇خه جوړشوي، د يادولو وړ دى. 

                             د ټولگي فعاليت
د أستراليا د نفوسو د －２والي نقش３ ته و－ورئ او دې الندې پو＊تنوته ＄واب ورک７ئ:

١ـ په عمومي تو－ه د أستراليا په کوم３ برخ３ ک３ د نفوسو －２والى زيات دى؟
٢ـ ستاسو په نظر ول３  ＄ينو ＄ايونو ک３ د نفوسو زياتوالی زيات دى؟

                             پوښتنې
١ـ د أستراليا بوميان له کوم ＄اى ＇خه أستراليا ته ورغلي او اوس د هغو شم５ر ＇و تنو ته رس８５ي؟

٢ـ د أستراليا د اوسنيو نفوسو اکثريت کوم خلک تشکيلوي؟
٣ـ د أستراليا نفوس او مساحت له افغانستان سره پرتله او خپل نظر د هغو په باره ک３ وواياست.

                              له ټولگي څخه بهر فعاليت
د أستراليايي بوميانو د نفوسو او اروپايي سپين پوستکو مهاجرينو د ＄ان／７نو په هکله معلومات را ！ول ک７ئ او 

خپلو ！ول／يوالوته ي３ توضيح ک７ئ. 

؟

د استراليا د بومي )＄ايي( ماشومانو يو تصوير
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＇لورويشتم لوست
دين او ژبه

 په أستراليا ک３ کوم دين ډير پيروان لري؟

بت  پيروان،  مذهبونو  ابتدايي  د  پرته  ＇خه  دين  عيسوي  له  دي.  عيسوي  خلک  زياتره  ک３  أستراليا  په 
نمان％ونکي او نور هم دأستراليا او اقيانوسي３ په ！اپو－انو ک３ ليدل کي８ي.

د اسالم د دين پيروان هم شته چ３ په اقليت ک３ دي، يو شم５ر يهوديان هم په دې لويه وچه ک３ 
م５شت دي.

د أستراليا رسمي ژبه ان／ليسي ده. په استراليا او د اقيانوسي３ په نورو ！اپو －انو ک３ ب５الب５ل３ ژب３ شته چ３ 
＄ين３ دا ژب３ له يوې ري＋３ ＇خه دي او ＄ين３ ي３ هم يو له بله ＇خه ډ４ر توپير لري.

بايد يادونه وک７و چ３ د ان／ليسانو اوږده استو－نه ددې لوي３ وچ３ په غوره ！اپو－انو او په ＄ان／７ې تو－ه په 
أستراليا او نوي زيالند ک３ ددې سبب شوې چ３ ان／ليسي ژبه په اقيانوسيه او په ＄ان／７ې تو－ه په أستراليا او 

نوي زيالند ک３ عموميت ومومي. د اقيانوسي３ د ！ولو بومي ژبو په من＃ ک３ )پولي نزي( زيات ويونکي لري.
 

عـيســوي ديـــــن

لوم７ني )طبيعي( مذهبونه

د أستـــــراليـــا د د يـنـــونو نقــشـه

پروتستانتد جدي کر＊ه
کاتوليک
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                            د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې په أستراليا ک３ د دينونو په هکله او دويمه ډله دې د 

ژبو په باره ک３ بحث وک７ي او د بحث پايله دې خپلو ！ول／يوالو ته بيان ک７ي.

                            پوښتنې                                                            
١- د أستراليا رسمي ژبه کومه ده او ستاسو په نظر ول３ دا ژبه  د رسمي ژب３ په تو－ه ！اکل شوې ده؟

٢ـ د أستراليا د دينونو د نقش３ ＇خه په －＂３ اخيستن３ سره وواياست چ３ کوم دين په أستراليا ک３ زيات پيروان لري  او ول３؟
٣ـ ستاسو په نظر په أستراليا ک３ د اسالم دين پيروان اصًال له کومو اسالمي ه５وادونو ＇خه هغه ＄اى ته مهاجر 

شوي دي؟
                             له ټولگي څخه بهر فعاليت

د خپلو دوستانو او خپلوانو په مرسته په أستراليا ک３ د مهاجرو افغانانو په هکله معلومات ترالسه ک７ئ 
چ３ افغانان او نور مسلمانان د خپلو ديني فرايضو د اداکولو لپاره هلته ＇ه امکانات لري؟

په أستراليا ک３ د دينونو او د هغو د پيروانو په هکله د اضافي معلوماتو جدول

؟

پيروان يې په فيصديدين

68           عيسويت  

2.1بوديزم

 1.7اسالم

0.4هندوايزم

27.8نور مذهبونه
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پن％ه ويشتم لوست
    اقتصادي جغرافيه

د استراليا د اقتصادي پرمخت， ن＋３ ن＋ان３ په ＇ه ک３ وينئ؟

أستراليا چ３ لويدي＃ کلتور لري، داس３ ه５واد دى چ３ د أزاد بازار د اقتصاد سيستم لري او پرمخ تللى 
ه５واد دى. ديوه تن کلنى عايد ي３ په من％ن９ تو－ه له ٢٣ زرو امريکايي ډالرو ＇خه زيات دى. ددې ه５واد د 
چ＂ک اقتصادي پرمخت， ن＋３ په دې ک３ دي چ３ له يوه کرنيز حالت ＇خه په چ＂ک９ سره د صنعتي ک５دو 
په حالت ک３ دى. په دې معنا چ３ په ١٩٧٥م کال ک３ په سلو ک３ کابو ١٥ خلک د کرن３ په برخه ک３ بوخت 
وو او په اوسني وخت ک３ دا شم５ره په سلوک３ ٣ ته رس８５ي. ددې ه５واد د فعالو نفوسو د پات３ برخ３ په سلو 

ک３ ٢٦ په صنعت او په سلو ک３ ٧١ د خدماتو په برخه ک３ بوخت دي. 
د کرن３ د ＄مک３ او د اوبو له کم＋ت سره سره، أستراليا د کرنيزو غذايي توکو له مخ３، په ＄ان بسيا ه５واد 

دى. ل８و و－７و او د ډول ډول اقليمی لرونکو سيمودرلودل د دې ه５واد په ＄ان بسياين３ سره مرسته ک７ ې ده.
د غنمو کرن３ د أستراليا په سلوک３ ٦٠ کروندې ＄انته اختصاص او ب５ل３ ک７ې دي. د ک＋ت سيمه ي３ 
په ويکتوريا او نيو ساوت ولز ک３ د ختي％و لوړو غرونو لويدي％３ جل／ي دي. همدارن／ه، زيتون او ان／ور 
د مديترانه يي اقليم په ساحه ک３ له جنوب لويدي＃ او ＄ينو جنوب ختي％و برخو او د معتدلو برخو کرنيز 
ته  له جنوب ختي％و سواحلو ＇خه الس  ！اپو  د  ناک د تسماني３  او  محصوالت لکه: جوار، شفتالو، م３２ 

د استراليا د لوي３ وچ３ صنعتي نباتات او ميوې

د تودو سيمو م５وې
موم پلي

ستروس ميوې

م３２ او نورې

گني



72

په مالدارى تکيه   اقتصادي بنس له کرن３ ＇خه غوره ده. ډ４ر کلونه د أستراليا  ته مالداري  را＄ي. أستراليا 
درلوده. طبيعي پراخ ＇７ ＄ايونو او چمنونو چ３ د أستراليا د ！ول مساحت په سلو ک３ کابو ٣٤ سيم３ پو＊لي 
دي، په دې لوى ！اپوک３ د مالدارۍ د بشپ７ رواج او پراختيا سبب شوي دي. په جنوب ختي＃ ک３ د مورې او 
دارلين， د سيندونو شاوخوا سيم３، د ＇ارويو د ساتلو لپاره د ＇７ ＄ايونو غوره سيم３ دي. دې سيمو وروسته 
د پسونو د روزن３ د مرکز په تو－ه پراختيا ومونده او اوس په نيو ساوت ويلز ک３ د ١٧٥ ميليونو پسونو په شاوخوا 
ک３ پيداک８５ي. وروسته د ＇ارويو د ساتلو مرکزونه ، د کوينزلند سيمو ته ل８５ديدل３ دي. د اوبو د کم＋ت له امله، 

د پسونو روزنه د لو４دي＃ لور ته ل８ ه شوې او په مقابل ک３ ي３ د غوايانو ساتل زياتي８ي.
 

مالداري د أستراليا له اقتصادي غوره فعاليتونو ＇خه ده
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پن％ه ويشتم لوست

أستراليا په ن７ۍ ک３ د وړيو د توليدوونکو او صادروونکو د لويو ه５وادونو له ډل３ ＇خه ده چ３ محصوالت 
ي３ جاپان، المان او فرانس３ ته صادري８ي. همدارن／ه استراليا د غو＊３ مهم صادرونکی ه５واد هم دی  چ３ د 

غو＊３ صادرات ي３ د امريکا متحده اياالتو، ان／لستان، جاپان او کاناډا ته ترسره ک８５ي.
 

په أستراليا ک３ د يوې کروندې  تصوير
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د  د غنمو  ن７ۍ  د  ه５واد  راز دغه  ک８５ي، همدا  －２ل  توکو ＇خه  له سترو صادراتي  ه５واد  د دی  قند هم 
ته  ه５وادو  ختي＃  من％ني  او  چين  روسي３،  د  ي３  محصوالت  غنمو  د  دی چ３  ه５وادونو ＇خه  صادرونکو 

صادري８ي.

                             د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د أستراليا د نقش３ ＇خه په کار اخيستلو سره د ＇７ 

＄ايونو او د کرنيزو برخو نومونه واخلي او هغه دې د نقش３ پرمخ و＊يي.

                             پوښتنې
1- ولى مالدراۍ په أستراليا ک３ زياته وده ک７ې ده؟

٢ـ کوم ډول کرنيز محصوالت په معتدلو سيمو ک３ موندل ک８５ي؟ نوموړې سيم３ د نقش３ پرمخ هم 
و＊يي.

٣ـ د أستراليا د ډ４رو مهمو کرنيزو او د مالداري محصوالتو نومونه واخلئ.

                              له ټولگي څخه بهر فعاليت
د أستراليا د اقتصادي پرمخت， دعواملو په هکله معلومات را！ول او وړاندې ک７ئ.

په أستراليا ک３ د ان／ورو د محصوالتو تصوير

؟
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شپ８ ويشتم لوست
    کانونه او صنايع

په أستراليا ک３ د کانونو او صنايعو حالت ＇رن／ه دى؟

أستراليا د کاني توکو يو غوره توليدونکى او صادرونکى ه５واد －２ل کي８ي. په ١٨٥١م کال ک３ په استراليا 
ک３ د سرو زرو شتون د ان／ليسانو او نورو اروپايانو 
پاملرنه ＄انته راواړوله او د هغو زيات شم５ر استراليا 
د  اوسپن３  د  ک３  ن７ۍ  په  ه５واد  دا  مهاجر شول.  ته 
د  بوکسيت چ３  د  ډول  او همدا  ه５واد  دويم  توليد 
کي８ي،   اخيستل  －＂ه  ور＇خه  لپاره  توليد  د  المونيم 
ډ４ر لوى توليدوونکى دى. نور کاني  توکي چ３ په 
دي  عبارت  کي８ي  )استخراج(  ايستل  ک３  أستراليا 
له: سرو زرو، نکل، مس، سرپ او يورانيم ＇خه. 
أستراليا د امريک３ د متحده اياالتو ＇خه وروسته په 
واک ک３  په  زيرمه  لويه  دويمه  يورانيمو  د  ن７ۍ ک３ 
لري. دأستراليا د نفتو ډ４ره مهمه سيمه د باس په آبنا  
او  ！اپو  )Bass Strait( ک３ ده چ３ د تسماني３ د 
ويکتوريا په من＃ ک３ پرته ده. دا ه５واد  کوالى شي 

د أستراليا له صنايعو ＇خه يو تصوير

اوسپنه

 ډبرو سکاره
د

سره زر

اوسپنه

د ډبرو سکاره

د ريل پ＂ل９ )الره( هوايي الرې
سمندري حمل و نقل

د أستراليا کانونه او الرې

اوسپنه

د پاس انبا
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خپل３ يو＇ه نفتي اړتياوې پوره ک７ي. په همدې سيم３ ک３ د طبيعي －ازو توليدات هم ترسره ک８５ى. أستراليا 
د ډبرو سکرو د صادرونکو ه５وادونو له ډل３ ＇خه هم دى. 

له دويم３ ن７يوال３ ج／７ې ＇خه وروسته )د ١٩٥٠ م کال ＇خه وروسته( د  أستراليا صنايعو زيات پرمخت， 
ک７ى دى. په ١٩٩٩ م کال ک３ ددې ه５واد په کورنيو توليداتو ک３ د صنايعو برخه په سلو ک３ شپ８ ويشتو ته 
رسيدل３ وه. د دې ه５واد لرغون３ صنايع د حيواني محصوالتو پربنس جوړ شوي وو، خو په اوسني حالت 
ک３ د أستراليا د استهالکي مالونو په صنايعو او درنو صنايعو ک３ چ＂که وده ليدل کي８ي. د ب５ل／３ په تو－ه په 
دې وروستيو ٣٠ کلونو ک３ د دې ه５واد د فوالدو توليد شپ８ برابره زيات شوى دى. د اوسپن３ او فوالدو صنايع 
هم زياتره په نيو ساوت ولز ک３ ＄اى پر ＄اى شوې دي. له فوالدو، د ودانيو له صنايعو او کاغذ جوړولو پرته، 
نور غوره صنايع ي３ د غذايي توکو، کيمياوي توکو او ！وکرانو ＇خه عبارت دي. د أستراليا صنايع زياتره په هغو 
＄ايونو ک３ متمرکز او ＄اى پر＄اى دي چ３  د صنايعو د من％ته راتلو لپاره پک３ لوم７ني امکانات برابردي او 
په ＄ان／７ې تو－ه په هغو ＄ايونو ک３ چ３ د خر＇الواو ل／＋ت لپاره پک３ لوى بازارونه شته دي. د استراليا په 
صادراتو ک３  پر غنمو، غو＊و او وړيو سربيره چ３ مخک３ مو ور＄نى يادونه وک７ه، د ډبرو سکاره، سره زر او 
ماشين أالت شاملي８ي. چ３ د ٦٩ ميليارده ډالرو په مجموعي ارز＊ت سره جاپان، د اروپا اتحادي３، د امريکا 
زياتره ماشين أالت،  ته صادر شوي وو. د أستراليا واردات  نورو أسيايي ه５وادونو  او  اياالتو، چين،  متحده 
ترانسپورتي وسايل، کمپيو！ر، مخابراتي وسايل، د دفترونو سامان أالت، د  خاورو ت５ل او پ＂رولي محصوالت 
دي چ３ د ٧٧ ميلياردو ډالرو په ارز＊ت په ٢٠٠٠ م کال ک３ د اروپا له اتحادي３، د امريکا له متحده اياالتو، 

جاپان او نورو أسيايي ه５وادونو ＇خه وارد شوي وو.

                            د ټولگي فعاليت
 ３＂－ په  نقش３ ＇خه  او  متن  د  درس  د  دې  ډله  لوم７ۍ  وويشل شي،  ډلو  دوو  په  دې  کوونکي  زده 
اخيستوسره د کانونو په هکله او دويمه ډله دې د استراليا د صنايعو په هکله بحث وک７ي او د خبرو 

پايل３ دې خپلو ！ول／يوالوته وړاندې ک７ي.
                             پوښتنې

١ـ يورانيم د استراليا په کوم ايالت ک３ شته دي؟
٢ـ د اوسپن３ کانونه زياتره د استراليا په کومه برخه ک３ دي؟

٣ـ د استراليا غوره صنعتي سيم３ په کوم ＄اى ک３ دي؟

                             له ټولگي څخه بهر فعاليت
د استراليا د وارداتو او صادراتو په هکله معلومات را！ول او ！ول／يوالو ته دې وړاندې  ک７ي. 

؟
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اووه ويشتم لوست

    مواصالتي جغرافيه

دأستراليا ＄مکنى، د اوبو او هوايي ترانسپورت په کومه سطحه ک３ دى؟

حمل او نقل په أستراليا ک３ د وا！ن له ستونزې او د نفوسو د نابرابر －２والي سره مخامخ دى. له بل３ خوا د 
پراخو د＊تو او د ه５واد د ډ４ر پراخوالي له امله نه دى توانيدلى چ３ په دې ＄مکه ک３ د پراخو شبکو د جوړولو 
مخه ونيسي. د ريل لوم７ن９ کر＊ه په ١٨٥٤ م کال ک３ د ملبورن او پورت ـ ملبورن ترمن＃ ايستل شوى ده. 
په أستراليا ک３ د ٤٠ زرو کيلومترو په شاوخواک３ د اوسپن３ الرې )د ريل کر＊３( او له ٩٠٠ زرو کيلومترو 
＇خه زيات３ لوي３ الرې او د مو！رو الرې شته دي. د دې الرو زياتره د أستراليا په ختي％و، سو４لي او سو４ل 
لو４دي％و برخو ک３ جوړې شوې دي. د دې ه５واد د اوسپن３ دالرې ختي％ه ＇ان／ه چ３ له شمال ＇خه سو４ل 
خواته غ％５دل３ ده د بريسبان، سدني او ملبورن ＊ارونه له يوبل سره ن＋لوي. د اوسپن３ دا الره په سو４ل ک３ 
لو４دي＃ لورته غزيدل３ ده او د اداليد ＇خه له ت５ر４دو وروسته د پرت بندرته د أستراليا په سو４ل لو４دي＃ ک３ پاى 

ته رس８５ي. 
د أستراليا له ډ４رو سيندونو ＇خه د هغو د چ＂ک بهير له امله د اوبو د کورنيو الرو لپاره －＂ه نه اخيستل 
لپاره  او نقل  له سيندونو ＇خه د حمل  تريوه حده پورې  او  له جهيلونو  په سو４ل ک３  ک８５ي، خو د أستراليا 
－＂ه اخيستل ک８５ي. أستراليا د ب７５ۍ چلولو ٥٢ بندرونه لري، چ３ له هغ３ جمل３ ＇خه س６ني، ملبورن، 

د أستراليا په مرکزي جل／وک３ د ريل يو تم ＄اى
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نيوکاسل، اداليد، بريسبان، هوبارت او نور د يادولو وړ دي. د أستراليا بندرونه داوبو له الرې نه يوازې د توکو 
د وړلو او راوړلو لپاره په ن７ۍ ک３ اهميت لري، بلک３ د أستراليا په دننه ک３ هم د حمل او نقل لپاره د ب５الب５لو 
ن７يوال３ ج／７ې ＇خه وروسته زياته  په من＃ ک３ د استفادې وړ دي. د أستراليا هوايي الرو د دويم３  اياالتو 
پراختيا موندل３ ده. د أستراليا هوايي ترانسپورت د هغو ＊ارونو تر من＃ چ３ سره ډير وا！ن لري د ډ４ر اهميت وړ 
دى او ＊ه پرمخت， ي３ ک７ى دى. ！ول لوى ＊ارونه ي３ هوايي ډ－رونه لري. په دې ه５واد ک３ ٤٤١ لوى او واړه 

هوايي ډ－رونه شته چ３ له الزمو أسانتياوو ＇خه برخمن دي. 
                               

         

                             د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په درې ډلو وو４شل شي، د أستراليا د ＄مکنيو، اوبيزو او هوايي مواصالتي  الرو په 
هکله دې سره بحث وک７ي او د خپل بحث پايله دې خپلو ！ول／يوالوته وړاندې ک７ي.                             

       پوښتنې:
 ١ـ أستراليا ＇و ډوله مواصالتي الرې لري؟ د هغو نومونه واخلئ.

٢ـ ستاسو په نظرپه أستراليا ک３ کوم ډول ترانسپورت ＊ه پرمخت， ک７ى دى؟
٣ـ ستاسو په نظر د توکو وړل او راوړل د کوم ډول ترانسپورت په وسيله ارزانه تمامي８ي او ول３؟

                              له ټولگي څخه بهر فعاليت:
د أستراليا د مواصالتو په هکله له انترن، او د کتابتون ＇خه په －＂３ اخيستن３ سره يو مخ مقاله وليکئ. 

؟
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اته ويشتم لوست

    اقيانوسيه

د اقيانوسي３ ！اپو－ان په کوم سمندر ک３ موقعيت لري؟

اقيانوسيه د ډ４رو ！اپو －انو نوم دى چ３ په آرام سمندر ک３ موقعيت لري. که ＇ه هم آرام سمندر په يوازې تو－ه 
د ＄مک３ د کرې د مساحت په دريو ک３ يوه برخه  نيول３ ده، خو د اقيانوسي３ ！اپو－ان له )١٣٠٠٠٠٠( کيلومترو 

مربع ＇خه ل８ مساحت لري.
زيالند               نوي  او  شاوخواک３  په   ٦٠ د  ک３  سلو  په   )Papua New Guine( ！اپو  －يني  نوي  د 
په سلو ک３ ٢٠  پات３  او  نيولى دى.  برک３  په  اقيانوسي３ مساحت  د  په سلو ک３ ٢٠   )New Zeland(

نورو！اپو－انو پورې اړه لري. د اقيانوسي３ ！اپو－ان د جغرافي３ له نظره په الندې درې ډلو ويشلي دي:
مالنزيا )Melanesia(  چ３ د أستراليا په شمال او ختي＃ او د استوا کر＊３ په سو４ل ک３ پرته ده او د تورانو 

د ！اپو－انو معنا ورکوي. نوي －ينه د دې ！اپو－انو له ډل３ ＇خه ده. 
ـ د استوا د کر＊３ په شمال، د فلپين په ختي＃ او د جاپان په سو４ل ک３ نور ！اپو－ان موقعيت لري چ３ هغوته 

ميکرونيزيا)Micronesia(  يا کوچني ！اپو－ان ويل ک８５ي.
د آرام سمندر په مرکزي برخوک３ يو شم５ر نور ！اپو－ان پراته دي چ３ د پُلى نزيا )Polynesia( يا د زياتو 
！اپو－انو په نامه يادي８ي. ددې ！اپو－انو له جمل３ ＇خه هاوايي په شمال او نوي زيالند په سو４ل ک３ د يادولو وړ 
دي. اوقيانوسيه د جغرافيايي عرض او سمندري هوا تر اغ５زې الندې، توده او سمندري اقليم لري. په اقيانوسيه 

د أستراليا او اقيانوسي３ د لوي３ وچ３ نقشه

ختي＃ ١٣٠ درج３

د سرطان کر＊ه

د استوا کر＊ه

د جدي کر＊ه

اقيانوسي３ سرحد
د 

！اپوگان
 ماريان 

د

د کارولين ！اپوگان د جيلبرت ！اپوگان

د سليمان ！اپوگان
د فونيکس ！اپوگان

د اليس ！اپو

د فينجي سووا ！اپو

د تواموتو ！اپوگان

د مارکينز ！اپوگان

تاسمان سمندرگى

حد
سر

ي３ 
وس

قيان
د ا

نوى هيبريديز ٢٣ سو４ل３
د پاگوس ！اپوگان

د ايستر ！اپو

مرجان سمندرگى
نوى کالدونيا

د ساموا ！اپوگان

د مارشال ！اپوگان

د ويک ！اپوگان

 أرام سمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

اپوگان
د تونگا ！

کردمادک ！اپوگان

نوى زيالند

د هاوايي ！اپوگان

لو４دي＃ ١٣٠  درج３

٢٣ شمالي
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ک３ د لنده بل او تودوخ３ کچه اکثراً زياته وي او په ！ول کال ک３ يو ډول ده. －ومان ک８５ي چ３ د اقيانوسي３ لوم７ني 
اوس５دونکي په زر－ونو کاله د مخه له آسيا ＇خه هغه ＄اى ته مهاجر شوي دي.د اقيانوسي３ ！اپو－انو ته د رس５دلو 
پله جوړولو امکان  په هغو ＄ايونو ک３ چ３ د  او  ب７５يو ＇خه －＂ه اخيست３ ده  له کوچنيو  لوم７نيو مهاجرينو  لپاره 
درلوده پل ي３ جوړ ک７ى دى. د ＇و پ７５يو په اوږدو ک３ خلک ل８ ل８ په ب５الب５لو ！اپو－انو ک３ م５شت شول. په ١٧٠٠ 
او ١٨٠٠ ميالدي کلونو ک３ اروپايي کاشفينو د اقيانوسي３ له ډ４رو ！اپو－انو ＇خه ليدنه وک７ه او د مالنزيا، پُلى نزيا 
او ميکرونزيا د خلکو ظاهري او ＇ر－ند توپير د هغو پاملرنه ＄انته راو－ر＄وله. د دې ！اپو－انو اوس５دونکي معموًال 
بيال بيل３ ژب３، دينونه او دود او دستورونه لري. وايي چ３ هغه خلک چ３ په دغو پورتنيو دريو سيموک３ ژوند کوي 
له ب５الب５لو نژادونو سره ت７او لري او ان دا ويل کي８ي چ３ د مالنزيا ＄ين３ اوس５دونکي د افريقا او هندي تورپوستکو 

مهاجرو ＇خه دي.
سرب５ره پردې د ！اپو－انو تر من＃ هم مهاجرتونه ترسره 
شوي، اروپايان او آسيايان هم په خپلو مهاجرتونو ک３ له 

 ＄ايي خلکو سره －６ شوي دي.
ـ مالنزيان د اقيانوسي３ د ډ４رې ！ي＂３ ون３ لرونکي 

 خلک دي، تورپوستکى لري.
ـ ميکرونزيان له مالنزيانو ＇خه يو＇ه ج／ه ونه او 

 رو＊انه پوستکي لري.
ـ پُلى نزيان نسبت نورو ته ډ４ره ج／ه ونه لري او د 

يادوشوو دريو نژادونو تر من＃ ډ４ر رو＊انه پوستکي لري.

                             د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې په دريو ډلو وو４شل شي، لوم７ۍ ډله دې د مالنزيا ！اپو－ان، دويمه ډله دې د پلى نزيا ！اپو－ان 

او دريمه ډله دې د ميکرونزيا ！اپو－ان د نقش３ پرمخ او و＊يي.

                             پوښتنې
١ـ د اقيانوسي３ د دريو لويو ！اپو－انو نومونه واخلئ.

٢ـ د اقيانوسي３ د ！اپو－انو خلک له نژادي پلوه په ＇و ډلو و４شل شوي دي؟ د هغو نومونه واخلئ.

                              له ټولگي څخه بهر فعاليت
د اقيانوسي３ د نقش３ له مخ３ د اقيانوسي３ غوره ！اپو－ان ل５ست ک７ئ. 

؟

د ساموا يو بومي اوسيدونکى چ３ زوى ته د کبانو د ＊کار د يادولو په حال ک３ دى. 
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 نهه ويشتم لوست
اقتصادي حالت

د اقيانوسي３ په ！اپو－انو ک３ کرنيز حالت ＇رن／ه دي؟
د اقيانوسي３ د ！اپو－انو ډ４ر غوره کرنيز محصول ناريال دي. ک５له او د ډوډۍ رن／ه م５وه هم د دې ！اپو－انو 
＇خه  ډل３  له  محصوالتو  کرنيزو  غوره  د  هم  ي３  قهوه  او  مرچ  ککائو،  دي.  ＇خه  محصوالتو  غوره  د  ونو  د 
شم５رل کي８ي. په ！ولو ＄ايو ک３ ي３ د خلکو ژوند د کرن３ له الرې پرمخ وړل ک８５ي. په اقيانوسي３ ک３ دوديزه 
نيولو  او کب  د ک＋ت  د خلکو  ک３  ！اپو－انو  ډ４رو  په  ک８５ي.  کرل  له خوا  کورنيو  د  او ＄مک３  لري  رواج  کرنه 
په واک  اروپايانو  د  برخه  زياته  د کروندو  ！اپو－انو  د  اقيانوسي３  د  اوسني وخت ک３  په  حق خوندي شوى دى. 

ک３ ده. 
خو ＄ين３ کروند－ر د خپلو ＄مکو خاوندان دي. په ＄ينو کلو ک３ د کرن３ ＄مک３ د يوه  کلي پر ！ولو خلکو 

پورې اړه لري او ！ول پک３ －６ون لري. د اقيانوسي３ ډ４ر پرمخ تللى ه５واد  نوى زيالند دى. 
 )Copra( د ！ولو ！اپو－انو يوازينى صادراتي محصول کوپرا
او  غوړيو  نباتي  د  ＇خه  غوړو  له  ناريال  د  دى.  مغز  ناريال  د 
صابون په جوړولو ک３ هم گ＂ه اخيستل کي８ي او نوره برخه ي３ 
د ن７ۍ ب５الب５لو ه５وادونو ته صادري８ي. د کيل３ صادرات هم په 

دې ！اپو－انو ک３ له ＄ان／７ي اهميت ＇خه برخمن دي.
د ميکرونزيا او مالنزيا په ！اپو－انو ک３ د فسفاتو زيرم３ مخ 
په تماميدو دي. له دې کانونو ＇خه هر کال ٢،٦ ميليون ！نه 

－＂ه اخيستل شوې ده.

ناريال د اقيانوسي３ ډير غوره محصول دى

د ډوډۍ ونه
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 د کاني توکو له نظره ډ４ر ب６اى ！اپو، نوې کالدونيا ده چ３ په سلو ک３ ٩٠ صادرات ي３ کاني توکي  او فلزات 

جوړوي. د اقيانوسي３ د توليدي فلزاتو له ډل３ ＇خه نکل، کروم، اوسپنه، کوبالت، من／نيز، سره زر او مس دي. 
او کنسرو  بوره  ناريال د غوړي، صابون،  د  اقيانوسي３ ډ４ره غوره صنايع د کرنيزو محصوالتو بنس لري.  د 

لويدي３％  او  －يني  نوي  ！اپو－انو،  په  سليمان  د  دي.  ＇خه  ډل３  دې  له  جوړول 
سامواک３ د ترکا９１ د لر－يو د －＂３ اخيستن３ لپاره د اره کولو کارخان３ جوړې شوې 
دي. د ميکرونزيا او پلي نزيا په ！اپو－انو ک３ د صنعت وده  ډ４ره ل８ه ده او خلک ي３ 

زياتره په الس３ کارونو ل／يا دي.
پارويي کوچن９ بي７ۍ داقيانوسي３ په سيم３ ک３ د وړلو او راوړلو لپاره دوديزه 
وسيله ده او د کلو خلک له هغو ＇خه د لن６و مسافرتونو او د مالونو د وړلو او راوړلو 
لپاره －＂ه اخلي. د اوږده وا！ن مسافرتونو لپاره د بادباني او يا ماشين لرونکو ب７５يو 
＇خه －＂ه اخيستل کي８ي. په اوسني وخت ک３ د اقيانوسي３ خلک له يو بل سره او 

يا د ن７ۍ له نورو ه５وادوسره د اړيکو لپاره ب７５يو او هوايي الوتنو ته اړتيا لري.

 د ټولگي فعاليت
خپلو  پايله  خبرو  خپلو  د  او  وک７ئ  بحث  کسيزه  دوه  هکله  په  توليداتو  کرنيزو  د  ！اپو－انو  د  اقيانوسي３  د 

ک７ئ. بيان  ！ول／يوالوته 
؟ پوښتنې

١ـ د اقيانوسي３ د ！اپو－انو ډ４ر غوره کرنيز توليدات کوم دي؟
٢ـ د اقيانوسي３ د ！اپو－انو د ډ４رو غوره کاني توکو نوم واخلئ.

٣ـ د اقيانوسي３ د ！اپو－انو د صنايعو بنس کوم توکي جوړوي؟
 له ټولگي څخه بهر فعاليت

د اقيانوسي３ په ！اپو－انو ک３ د حمل او نقل، مواصالتي امکاناتو او خن６ونو په هکله معلومات را！ول او سبا ي３ په ！ول／ي ک３ وړاندې ک７ئ. 

د ساده او لوم７نيو ب７５ۍ جوړولو د صنايعو يو تصوير 

له سمندرى ترانسپورټ ＇خه يو تصوير
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ديرشم لوست

) New Zealand (نوى زيالند

د اقيانوس３ مشهور ه５واد نوى زيالند ＇رن／ه جغرافيايي ＄ان／７ن３ لري؟

لو４دي＃ ک３ د ١٦٠٠  په جنوب  الکاهل  بحر  د  اړوند  دى چ３  پورې  اقيانوسي３  په   نوي  زيالند ه５واد  د 
کيلومترو په وا！ن د استراليا په ختي＃ ک３ موقعيت لري. دا ه５واد د شمالي ！اپو او جنوبي ！اپو  په نومونو دوه 
اصلي ！اپو－ان او يو شم５ر نور واړه ！اپو－ان لري. د تسمانيا سمندر－ي دا خاوره له استراليا ＇خه ب５له ک７ې ده. 

جنوبي ！اپو ډ４ر وسعت لري او د کوک آبنا )Cook Strait( دا دواړه ！اپو－ان له يوبل ＇خه ب５ل ک７ي دي. 
د نوي زيالند مساحت نژدې درې پر＇لورو برخو غرونو او غون６يو پو＊ل３ ده چ３ ډ４ر مهم ي３ جنوبي الپونه 
)South Alps( نومي８ي او د شمال ختي＃ ـ جنوب لو４دي＃ پر لور د سمندر－ي په اوږدوک３ غ％５دلي دي. 

د جنوبي الپونو ډ４ره لوړه ＇وکه د کوک ＇وکه ده، چ３ د ٣٧٠٠ مترو ＇خه زيات لوړوالى لري. 
＇رن／ه چ３ نوى زيالند زيات  وسعت يا لويوالی نه لري نو اوږده سيندونه هم پک３ نه ليدل ک８５ي. د وايکاتو 
نامتو سيندونو ＇خه دي. د نوي زيالند زياتره  له  )Waikato( او کلوتا)Clutha( سيندونه د دې ه５واد 
سيندونه لن６ دي او زياته چ＂کتيا لري او له همدې امله د بر４＋نا د توليد او تامين لپاره ډ４ر مناسب دي. ددې 
ه５واد له سيندونو ＇خه په اوبول／ولو ک３ هم －＂ه اخيستله کي８ي. د استراليا په خالف نوى زيالند د ډ４رباران 

لرونکى ه５واد دى او په ！وليزه تو－ه معتدل او سمندري مرطوب اقليم لري.

د ＄مک３ لوړوالى له ٣٦٠ مترو زيات

د ＄مک３ لوړوالى له صفر-٣٦٠ مترو

اورغور＄وونکى لوړې

د وايکاتو سيند

د تاوپو جهيل

د هاوکيس خليج

لويدي＃ بندر

ـــره
حــيـ

ن بـــ
ـــــا

ــــــسم
د ت

د کوک آبنا

د کلوتا سيند

د کوک لوړه ＇وکه

د ستيــوارت ！اپو 

ـونه
الپــ

نــوبي 
ج

شمـــــالـــي 
！ــــــاپـــــــــو

ســو４ــــلي 
！ـــــاپـــــــــو
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د نوي زيالند پالزمينه د ولين／تن ＊ار

د نوي زيالند بشري او اقتصادي حالت ＇رن／ه دى؟
نوى زيالند له ٢٧٠ زره کيلومتره مربع ＇خه زيات وسعت لري. دغه ه５واد په ٢٠٠٦ م کال ک３ د ＇لورميليونو 
＇خه زيات و－７ي درلودل. د نفوسو －２والى ي３ په هر کيلومتره مربع ک３ ١٥ تنو ته رسي８ي. ددې ه５واد په سلوک３ 
اويا خلک اروپايي اصله دي،  چ３ زياتره ي３ د ان／لستان له ه５واد ＇خه نوي زيالند ته ک６وال)مهاجر( شوي دي. 
خلک ددې ه５واد په ！ولو سيمو ک３ ژوند کوي او د درې مليونو په شاوخواک３ ي３ په شمالي ！اپو او يو ميليون ي３ 
په جنوبي ！اپوک３ م５شته دي. دنوي زيالند مهم ＊ار اوکلند)Auckland( دى چ３ په هغه ک３ د نفوسو －２والى 

زيات دى او د يوميليون په شاوخواک３ و－７ي لري. 
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ديرشم لوست

             طبيعي ＊ه چاپيريال، په نوي زيالند ک３ مالداري پراخه ک４７ده.

 ولين／تن چ３ د نوي زيالند مرکز دى له ٣٠٠ زرو ＇خه زيات نفوس لري. نوي زيالند يو عصري او پرمخ تللى 

صنعتي ه５واد دى. ددې ه５واد زياتره ＄مک３ غرن９ دي او دخاورې زياته برخه ي３ په ساحلي جل／و ک３ کرک５ل３ ته 
برابره ده چ３ په عمومي تو－ه پک３ غنم، اوربش３، جودر او د ＇ارويو لپاره وا＊ه کرل ک８５ي. د دې ه５واد مناسب３ 
آب او هوا، پراخو چمن زارونه او په کرنه ک３ له نوو فنونو او وسيلو ＇خه －＂３ اخيستن３ د کرن３ په پرمخت， ک３ 
مرسته ک７ې ده. په دغه ه５واد ک３ کرنه وروسته له مالدارۍ ＇خه په دويمه درجه ک３ را＄ي. د ＇ارويو روزنه،  په 

＄ان／７ې تو－ه پسه ددې ه５واد په اقتصاد ک３ ＄ان／７ى اهميت لري.
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د دې ه５واد غوره کاني توکي فلزات دي چ３ له هغ３ جمل３ ＇خه سره زر ددې ه５واد د سپين پوستو د مهاجرت 
په لوم７يو کلونو ک３ له مهمو صادراتو ＇خه و او د ډبرو سکاره هم په دې ه５واد ک３ موندل کي８ي.   

     د نوي زيالند صنعت د خوراکي توکو د توليد، د کاغذي صنايعو، لر－يو او سيمه ييزو ل／＋تونو پر بنس والړ 
دى چ３ په هغو ک３ د سيندونو د اوبو له پراخو منابعو او بر４＋نا ＇خه －＂ه اخيستل ک８５ي او په سلوک３ ١٨ ملي 

عايد جوړوي.

  

                            د ټولگي فعاليت
زده کوونکي دې د نوي زيالند له نقش３، عکسونو او د لوست له متن ＇خه په －＂３ اخيستلو سره، د لوست 

مهم ！کي را！ول ک７ي اوپه ！ول／ي ک３ دې بيان ک７ي.
                            پوښتنې

١ـ نوى زيالند له ＇و لويو ！اپو－انو ＇خه جوړشوى او ＇ه نوم８５ي؟
٢ـ د نوي زيالند د نفوسو زيات شم５ر په کوم ！اپو ک３ استو－نه لري؟

٣ـ د نوي زيالند دغوره کرنيزو، کاني او صنعتي پيداوارو نوم واخلئ.

                              له ټولگي څخه بهر فعاليت
له نقش３ ＇خه په استفادې سره د نوي زيالند موقعيت د طول البلد او عرض البلد د کر＊و په اساس تثبيت 

او وليکئ.

داوبو د بر４＋نا له قوې ＇خه －＂ه اخيستل

؟
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يو ديرشم لوست

      انتارکتيکا )جنوبي قطب(

ـ انتارکتيکا ＇رن／ه کشف شوه؟

د  او  لري  په جنوب ک３ موقعيت  دايرې  د  د جنوبي قطب  ي３  برخه  زياته  ده چ３  لويه وچه  انتارکتيکا هغه 
درې سمندرونو، يعنى آرام سمندر، اتالنتيک سمندر او د هند سمندر له خوا چاپ５ره شوې ده. هغه اوبه چ３ د 
انتارکتيکا په شاوخواک３ شته دي ＄ين３ پوهان هغه د جنوبي کن／ل سمندر په نامه هم ياد وي. انتارکتيکا له آسيا، 
افريقا، شمالي او جنوبي امريکا ＇خه وروسته د ن７ۍ ＇لورمه لويه وچه ده چ３ د ١٤ ميليونو کيلومترو مربع په 

شاوخواک３ مساحت لري. 
دا لويه وچه د ن７ۍ د ډ４رو ليرې پرتو او منزوي وچو ＇خه ده چ３ د کن／ل لويو ！و！و محاصره ک７ې ده. 

له ٢٠٠ کلونو ＇خه د مخه تصور ک５ده چ３ انتارکتيکا د اوسيدو وړ او د ＊ه اقليم لرونک３ ＄مکه ده، خو 
په ١٧٦٨ م کال ک３ د ان／ليس د سمندري قواوو يوه افسر د جيمز کوک)James Cook(  په نامه وروسته 
له هغ３ ＇خه چ３ وي３ کوالى شول په ډ４ر زيارسره ＄ان ددې لوي３ وچ３ شاوخوا ته ورسوي، خبر ي３ ورک７ چ３ 
حتى يو حيوان هم په دې کن／لونوک３ د ژوند د دوام  ورکولو توان نه لري. پن％وس کاله وروسته په ١٨١٨م کال 
ک３ يو امريکايي سمندر －ر＄５دونکى د ناتانيل پالمر)Nathaniel Palmer( په نامه بريالى شو چ３ له جنوبي 

امريک３ )ارجن＂اين( ＇خه د جنوبي قطب )انتارکتيکا( ډ４رې نژدې نقط３ ته ＄ان ورسوي. 
په ١٩١١م کال ک３ د دوو اکتشافي ډلو ترمن＃ د انتارکتيکا د کشف لپاره يوه مسابقه رامن＃  ته شوه چ３ يو 
 Robert Falcon(ان／ليسي هيآت د ان／لستان د سمندري قواوو د يوه افسر په مشرۍ د روبرت فالکن سکات

د انتاركتيكا نقشه

 د سو４لي قطب
لويه وچه  سو４لي

امريکا

په جنوبي نيمه کره ک３ د أستراليا د لوي３ وچ３، د اقيانوسي３ د ！اپوگانو او د انتارکتيکا موقعيت
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د قطبي  حيواناتو ＇خه يو تصوير

 Roald(په نامه او يو نارويژي هيآت د يونارويژي سمندر －ر＄５دونکي ډل３ په مشرۍ د روالد اموندسن )Scott
Amundsn( په نامه په دې سيال９ ک３ －６ون وک７. ددې مسابق３ وړونکى نارويژي 
ډله وه چ３ د ٩٩ ور＄و مسافرت له ت５رولو ＇خه وروسته د دسمبر په ＇وارلسم３ 
ور＄３ په ١٩١١ م کال ک３ د ٢٩٩٣ کيلومترو د وا！ن په وهلو د جنوبي قطب نقط３ 
ته ورس５دل او ناريژوي رپانده بيرغ ي３ هلته په ياد－ار پر４＋ود. وروسته کاپيتان سکات د 
١٩١٢م کال د جنوري د مياشت３ په ١٧ )يوه مياشت وروسته( هغه ＄اى ته ورسيد. 
نارويژي ډله په سالمت９ سره ب５رته راور－ر＄５ده، خو ان／ليسي ډله په ب５رته رات， ک３ 
د  واورې او کن／لونو سره مخامخ شوه او ！ول ي３ م７ه شول. په هغه ＄اى ک３ چ３ د 
هغوى جسدونه موندل شوي دي د انتارکتيا د مکتشف په ياد په همدې ＄اى ک３ يو 

＇７５نيز مرکز جوړشوى، چ３ د أن دو )اموندسن ـ سکات( په نوم نومول شوى دى.
د انتارکتيکا طبيعي حالت ＇رن／ه دى؟

د انتارکتيکا په لويه وچه ک３ ＇وک نه اوس８５ي، الس ي３ نه دى خوړلى دا لويه وچه پراخه د＊ته او هواره نه ده، 
بلک３ ج／ه سطحه ده چ３ په کن／ل او واورې پو＊ل شوې ده. د دې لوي３ وچ３ په سواحلو او د قطب په مرکزي 
برخه ک３ د غرونو ډ４رې ل７ۍ شته دي. انتارکتيکا د ＄مک３ ډ４ره لوړه لويه وچه ده، چ３ من％نى لوړوالى ي３ د سمندر 

له سطح３ ＇خه ١٨٣٠ متره دى. 
جنوبي قطب ډ４ره س７ه هوا لري چ３ په ژمي ک３ د سانتي －راد تر منفي ٨٩ درجو پورې رسي８ي. هي＆ بو！ى په 
دې لوي３ وچ３ ک３ د لو４يدو او ودې توان نه لري،  يوازې د دې لوي３ وچ３ په ＄ينو برخوک３ ＄ن３ بو！ي لکه )－ل 

سن，( شنه کي８ي او د جنوبي قطب په شاوخوا اوبوک３ د سمندري حيواناتو ＄ين３ ډولونه هم ژوند کوي.
په  دي، ＇ر－ندوي چ３  ترسره شوي  لپاره  کشف  د  کانونو  د  ＇７５ن３  کوم３  ک３ چ３  برخه  کوچن９  يوه  په 
انتارکتيکا ک３ د اوسپن３، ډبروسکارو، نفتو، －ازو اونورو کاني موادو ز４رم３ شته دي، خو د زيات ل／＋ت له امله 

ي３ اوس استخراج ته کومه ليوالتيا نشته.
د ټولگي فعاليت

زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي، لوم７ۍ ډله دې د انتارکتيکا د لوي３ وچ３ د کشف په هکله او 
دويمه ډله دې په دې هکله چ３ ول３ تر اوسه دا لويه وچه د استو－ن３ وړ نه ده بحث او خبرې اترې وک７ي 

او د خپل بحث پايله دې خپلو ！ول／يوالوته وړاندې ک７ي.
؟ پوښتنې

١ـ  انتارکتيکا په کوم ＄اى ک３ موقعيت لري او د کومو سمندرونو په وسيله چاپ５ره شوې ده؟
٢ـ د انتارکتيکا د کاشفينو نومونه واخلئ.

٣ـ د جنوبي قطب اقليم ＇رن／ه ده؟
٤ـ د انتارکتيکا د لوي３ وچ３ د ا！کلي کانونو په باره ک３ معلومات ورک７ئ.

 له ټولگي څخه بهر فعاليت:
په يو د４رشم لوست ک３ ورک７شوي شکلونه توضيح ک７ئ او د هغو په هکله خپل نظر په ＇و کر＊و ک３ وليکئ.
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د دويم څپرکي لنډيز
- د أستراليا لويه وچه په حقيقت ک３ يو لوى ！اپو دى چ３ په جنوبي نيم３ کرې ک３ د أرام سمندر او د هند سمندر په اوبو 

ک３ پروت دى.
- کابو پن％وس زره کاله مخک３ لوم７ني خلک أستراليا ته الړل. ددې ＄مک３ اصلي اوس５دونکي خلک د ابورجينالس 

)Aboriginals( په نامه يادي８ي.
- دا لويه وچه په شپاړ سمه او اووه لسمه پ７５ۍ ک３ د اروپايانو د سفرونو او زياتو سمندري کشفياتو په ل７ک３ کشف شوه. 
ددې لوي３ وچ３ مشهور غرونه －ريت ديواى دين， )Great Dividing( دي چ３ په ختي＃ ک３ ي３ له شمال ＇خه تر 

سو４ل پورې غ％５دل３ دي او د اوبو مهم３ سرچين３ هم جوړ وي.
- د أستراليا ډ４ر مهم سيند موري )Murray( دى چ３ درې ＇ان／３ لري، نوموړى سيند د ديواى دين， د غرونو له برخو 

＇خه سرچينه اخلي او د استراليا لوى خليج ته تو４ي８ي.
- اير )Eyre(  په أستراليا ک３ ډ４ر لوى مال／ين جهيل دى، چ３ د أستراليا ډ４ره ژوره نقطه هم په همدې جهيل ک３ موقعيت لري.

- د استراليا زياته برخه تحت استوايي اقليم او يوه شمالي برخه ي３ استوايي اقليم لري. د استراليا په درو برخو ک３ کابو دوه 
برخ３ وچه وو چ３ د کرن３ وړ نه ده.

- أستراليا فدرالي دولت دى چ３ په شپ８و ايالتونو او دوو سيمو و４شل شوى دى او مرکز ي３ د کانبرا ＊ار دى.
- د أستراليا زياتره و－７ي اروپايي سپين پوستي عيسوي دي چ３ په ان／ليسي ژبه خبرې کوي.

- أستراليا يو پر مخ تللى ه５واد دى چ３  زياتره خلک ي３ د خدماتو په برخه ک３ بوخت دي. د دې ه５واد غوره صادرات وړۍ، 
پترولي  او  وسيل３  مخابرې  د  ماشينونه،  وسايل،  ترانسپورتي  ي３  واردات  او  ماشينونه  او  زر  سره  ډبروسکاره،  د  غنم،  غو＊ه، 

محصوالت دي.
پر  مواصالتو  د  او  ډولونه  ！ول  نقل  او  د حمل  أستراليا   -

مختللي وسايل لري. 
- اقيانوسيه ډ４ر ！اپو－ان لري چ３ ډ４ر لوى ！اپو ي３ د پاپوا نيو 
！اپو －انو  ！اپو دى. ددې   )Papua New Guine( يني－

خلک ب５ال ب５ل３ ژب３، دينونه، دودونه او دستورونه لري.
- د اقيانوسي３ د ！اپو－انو ډير مهم کرنيز محصول ناريال دي 

- نوى زيالند د اقيانوسي３ له مشهورو ه５وادونو ＇خه دى چ３ 
يو عصري او صنعتي پرمخ تللى ه５واد دى.

نه  ک３ ＇وک  وچه  لويه  په  قطب(  )سو４لي  انتارکتيکا  د   -
اوس８５ي، الس ي３ نه دى خوړلى او په کن／لونو پو＊ل３ ده. 
ددې لوي３ وچ３ مرکزي نقطه د يوې نارويژي ډل３ له خوا په 

١٩١١ ميالدي کال ک３ کشف شوه.
- انتارکتيکا د هوا د س７＊ت او طبيعي نا مناسبو شرايطو له 
امله تر اوسه د استو－ن３ وړنه ده او له طبيعي ز４رمو ＇خه 

ي３ هم －＂ه نه اخيستل ک８５ي.

مرکزهېوادونهګڼه
مساحت 

په کيلومتر 
مربع

د وگړو شمير 
په ٢٠٠٨م 

کال کې

د وگړو گڼوالى 
په يو کيلومتر 

مربع کې

12/8   5931764 462840پورت مورسيياپوانيوګيني1

2109346           459        كورورپاالئو2

119009159/3 747نوكو الوفاتونګا3

2410400407/7واياكوتووالو4

14874110877774/5ديليختيځ تيمور5

270534417346015/4ولينگتننوى زيالند6

283121708376/7اپياساموا7

د سليمان 8
ټاپوګان

2889658131820/1هونيارا

1827485500046/79سووافيجي 9

726110356152جنوبي - تاراوايکيريباتي10

18163174349ماجورود مارشال ټاپوګان11

702107665153پاليكيرميکرونزيا12

2113770655/7يارننائورو13

1218921544617/7ويال بندروانواتو14

د اقيانوسي３ د ＄ينو مستقلو ه５وادونو د جغرافيايي ＄ان／７نو جدول 
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 اصطالحات
الف

- اپارتايد: د سپينو پوستو او تورو پوستو خلکو سره ب５ل ب５ل چلند او تر من＃  ي３ توپير چ３ له ١٩٤٨ميالدي 
کال ＇خه ي３ د سو４لي افريقا په ه５واد ک３ قانوني ب２ه درلوده. 

- استوايي اقليم: هغه اقليمي سيمه چ３ د استوا د کر＊３ په شاوخوا ک３ پرته ده او د استوايي  باراني ＄نگلونو 
د اقليم او سوانا ساحه په ک３ شامله ده. 

- اقتصادي جغرافيه: هغه جغرافيه چ３ د ډول ډول توکو د توليد،  و４ش او لگ＋ت په هکله بحث کوي.
- اورښت )بارنده گي(: ！ول３ اوبه، واورې او ږل９ چ３ له ور４％و ＇خه اوري، اور＊ت ورته ويل ک８５ي.

- استوايي ځنگلونه: د استوايي سيمو ＄نگل چ３ د شمالي عرض البلد له ٧ درجونه د جنوبي عرض البلد تر ٧ 
درجو پورې شتون لري، د  تودې او لندې  هوا، او ډ４رو بارانونو لرونکى دي.

- بوميان: هغه خلک چ３ د يوې سيم３ د لوم７نيو اوس５دونکو په توگه پيژندل شوي وي.
- بشري جغرافيه: بشري فعاليتونه، د نفوسو او بشري ！ولنو جغرافيايي و４ش د ژوندانه د چاپ５ريال په اړه مطالعه کوي.

- بړاس )تبخير(: د مايع د فزيکي حالت بدلون په ب７اس )بخار(.
د  )گرافي(  او  معنا  په  د ＄اى  )توپو(  يعن３  اخيستل شوې  کلمو ＇خه  يوناني  دوو  له  توپوگرافي  توپوگرافي:   -
رسمولو يا تشريح په مفهوم چ３ د هرې سيم３ د طبيعي  يا مصنوعي جوړ＊تونو رسمولو يا ＊وولو ته توپوگرافي 

ويل کي８ي.
- تجارتی بادونه: د شمالی او جنوبی نيمی کرې، ٥ او ٣٠ درجو عرض البلدونو ترمن＃ له شمال ختي＃ ＇خه 
مخ په جنوب لو４دي＃ باندې لگي８ی، خو په جنوبی نيم３ کره ک３ د هغو لوری له جنوب ختي＃ ＇خه د شمال 

لو４دي＃ خواته وي.
- توريزم: هغه خلک چ３ د سفر امکانات لري او د خپل فراغت وخت په يو بل سيم３ ک３ ت５روي د سيالنيانو 
)توريستانو( يا ن７ۍ گر＄５دونکو په نامه ياد８４ي. هغه ه５وادونه چ３ ＊３ توريستيکي سيم３ لري او د سيالنيانو د 

راک＋لو سبب گر＄ي زياته شتمني السته راوړي.
- تکتونيکي ساحه: د ＄مک３ په مخ )قشر( ک３ يوه ساحه ده چ３ په هغه ＄اى ک３ ډول ډول جوړ＊تونه لکه لوړې 

برخ３، ！ي＂３ برخ３، گون％３، درزونه،  چاودونه او نور جوړ شوي وي. 
- د باراني ځنگلونو د اقليم ساحه: هغه اقليم چ３ ！ول کال ورسره اور＊ت مل وي.

- دبت )Debit(: د اوبو اندازه چ３ له سيند ＇خه په يوه ！اکلي وخت ک３ له يوې ！اکل３ نقط３ ＇خه ت５ري８ي او د 
سيند د اوبو د حجم د اندازه کولو لپاره ور＇خه استفاده ک８５ي.

- د سکي لوبې: يو ډول ژمن９ لوب３ دي چ３ له واورو ＇خه ډکو غرونو ک３ تر سره ک８５ي.
- د ستپ اقليم: وچ اقليم چ３ په دوبي ک３ د لن６ې مودې باران لري.

- د نفوسو کثرت يا گڼوالى: په هر کيلومتر مربع ک３ د استوگنو وگ７و اوسط.
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- د سيند خوله يا مصب: هغه ＄اى دى چ３ سيند، سمندرگي يا سمندر ته تو４ي８ي او ور سره يو ＄اى کي８ي؟
- د لتا )Delta(: د سيند په خوله ک３ د رسوبي موادو يوه سيمه چ３ د ＄مک３ هوار４دو او د سيند د ＇انگه کيدو 

سبب گر＄ي.  
- ژبه: منظمه غ８يزه وسيله ده چ３ انسان ي３ د خپلو خلکو سره د اړيکو لپاره کاروي.

- ستپ: نيم وچ اقليم لرونک３ برخ３ چ３ په هغو ک３ بو！ي او ون３ شيندلي او يا لرې لرې ليدل کي８ي. 
-  سوړ اقليم: هغه اقليمي ساحه چ３ د توندرا اقليم، د واورو اقليم او د لوړو غرونو د اقليم لرونک３ ده.

- سوداگري )تجارت(: د محصوالتو او توکو پلورل او پ５رودل. 
- سمندري کشفيات: د ب７５ۍ په وسيله سمندري سفرونه د ناپيژندل شوو سيمو د کشف لپاره.

- سياسي جغرافيه: د جغرافي３ يوه برخه ده چ３ د ه５وادونو د سرحدونو او ＇لور خواوو، کورنيو او بهرنيو اړيکو، 
ادارې او ！ولنيزو تشکيالتو او داس３ نورو په باره ک３ بحث کوي.
- صادرات: بهرنيو ه５وادونو ته د پلورلو لپاه د محصوالتو لي８ل.

- صنعت: د محصوالتو يا توکو د شکل بدلون، په ＄انگ７ې توگه د ماشين په وسيله.
- طبيعي جغرافيه: د ＄مک３ پديدې او جوړ＊تونه )عوارض( تر ＇７５ن３ الندې نيسي.

- کلتور: ！ول دودونه او دستورنه چ３ د يوې ډل３ خلکو له خوا زده شوي وي او په سمبولونو، اتالنو، رواجونو او 
ارز＊تونو باندې پ５ژندل کي８ي.

- کانال: د انسان په وسيله د دوو سمندرگيو او يا سمندرونو د ارتباط او د حمل و نقل د أسانتياوو لپاره د وچ３ کيندل. 
کيداى شي چ３ د دوو سيندونو په من＃ ک３ هم کانال وکيندل شي او دوه سيم３ سره ون＋لوي.  

- مديترانه يې اقليم: هغه اقليم دى چ３ دوبى ي３ تود او وچ اوژم９ ي３ ماليم او باراني وي.
- ملي پارک )National Park(: طبيعي با ارز＊ته ت７ل３ سيمه، چ３ ل８ تر ل８ه لس زره هک＂اره وي او د دولت له 

خوا ي３ ساتنه کي８ي.
- مهاجرت: د خلکو خو＄＋ت او ＄اى په ＄اى کيدل د ه５واد دننه او يا د سرحداتو ＇خه بهر. کورني او بهرنى 

مهاجرتونه د اقتصادي، سياسي او طبيعي ب５ال ب５لو عواملو له امله تر سره ک８５ي.
په يوه کال ک３  ب５لو برخو ک３  په ب５ال  -ملې نا خالص عوايد: د ！ولو محصوالتو ارز＊ت دى چ３ د يوه ه５واد 

توليد８４ي.
مواصالتي جغرافيه: د جغرافي３ يوه ＇انگه ده چ３ د وچو، اوبو او هوايي الرو په باره ک３ بحث کوي.

- نژاد: يوه ډله خلک چ３ د طبيعي، وراثت او اصالت له نظره يو ډول خصوصيات لري، يعن３ د قياف３، د ون３ 
جگوالى او ！ي＂والى، د سترگو، وي＋تانو او پوستکي د رنگ ＄انگ７ن３ ي３ ورته والى ولري.

واردات: په بهرنيو ه５وادونو ک３ د محصوالتو او توکو پ５رودل او ه５واد ته دننه ي３ راوړل.   -
- وچ اقليم: هغه اقليمي سيمه چ３ د ستپ اقليم او صحرايي اقليم پک３ شامل دی.  


