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هـ . ل

بازار کې يې  په  اړه لري.  په وزارت پورې  درسي کتابونه د پوهنې 
يې  به  سره  غړوونکو  سر  له  دى.  منعه  کلکه  په  پلورل  او  پيرودل 

قانوني چلن وشي.
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نهم ټولگى  
جغرافیـه

د پوهنې وزارت
د تعليمي نصاب د پراختيا، د ښوونکو 

د روزنې او د ساينس د مرکز معينيت
د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي 

کتابونو د تاليف لوى رياست



جغرافيـــه
نهم ټولگى

د پوهنې وزارت
د تعليمي نصاب د پراختيا، د ښوونکو د 

روزنې او د ساينس د مرکز معينيت
د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي 

کتابونو د تاليف لوى رياست

الف



- پوهنمل دکتور اندوس رحمت ځواکمن
- د مؤلف مرستيال رحمن عنايت

- د مؤلف مرستيال سامعه واعظ
- مؤلف محمد رفيق مومند

- پوهنمل دکتور اندوس رحمت ځواکمن
د ژبې اديتور:

مسلکي اديتور:

ليکواالن:

- د سرمحقق مرستيال سيد محى الدين هاشمي

ب

ديني، سياسي او فرهنګي کميټه: 
- مولوي عبدالصبور عربي

- دکتور محمد يوسف نيازى د پوهنې وزارت سالکار او د تعليمي نصاب د پروژې مسؤول.
- حبيب اهلل راحل د پوهنې وزارت سالکار د تعليمي نصاب د پراختيا په رياست کې. 

- محمد آصف ننګ د پوهنې وزارت د خپرونو او اطالعاتو رئيس.

د څارنې کمېټه:
_ دکتور اسداهلل محقق د تعليمي نصاب د پراختيا، د ښوونکو د روزنې او د ساينس مرکز معين.

_ دکتور شېرعلي ظريفي د تعليمي نصاب د پراختيا د پروژې مسؤول.
_ د سرمؤلف مرستيال عبدالظاهر گلستاني د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تاليف لوى رئيس. 

طرح او ډيزاين: حميداهلل غفاري
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د

ملي سرود

دا عزت د هـــر افـــغان دى دا وطن افغانستـــان دى  

هر بچی يې قهرمـــــان دى کور د سولې کور د تورې  

د بـــــــلوڅــــو د ازبکـــــو دا وطن د ټولو کـور دى  

د تــــــرکمنــــو د تاجکــــو د پښتــــون  او هزاره وو  

پـــاميــريان، نورستانيــــان ورسره عرب، ګوجــر دي  

هـــم ايمـــاق، هم پشـه ېان براهوي دي، قزلباش دي  

لـــکــه لمــر پر شنه آسمـان دا هيـــواد به تل ځليږي  

لـــکـــه زړه وي جــاويدان په سينــه کې د آسيـــا به  

وايو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر نوم د حق مو دى رهبـــر  



هـ

بسم اهلل الرحمن الرحيم
د پوهنې د وزير پېغام

گرانو  ښوونکو او زده کوونکو،
ښوونه او روزنه د هر هېواد د پراختيا او پرمختگ بنسټ جوړوي. تعليمي نصاب د ښوونې او روزنې 
مهم توکى دى چې د معاصر علمي پرمختگ او ټولنې د اړتياوو له مخې رامنځته کېږي. څرگنده ده چې 
علمي پرمختگ او ټولنيزې اړتياوې تل د بدلون په حال کې وي. له دې امله الزمه ده چې تعليمي نصاب 
هم علمي او رغنده انکشاف ومومي. البته نه ښايي چې تعليمي نصاب د سياسي بدلونونو او د اشخاصو د 

نظريو او هيلو تابع  شي. 
دا کتاب چې نن ستاسو په الس کې دى، پر همدې ارزښتونو چمتو او ترتيب شوى دى. علمي گټورې 
موضوعگانې پکې زياتې شوې دي. د زده کړې په بهير کې د زده کوونکو فعال ساتل د تدريسي پالن برخه 

گرځېدلې ده. 
هيله من يم دا کتاب له الرښوونو او تعليمي پالن سره سم د فعالې زده کړې د ميتودونو د  کارولو له الرې 
تدريس شي او د زده کوونکو ميندې او پلرونه هم د خپلو لوڼو او زامنو په باکيفيته ښوونه او روزنه کې پرله 
پسې گډه مرسته وکړي چې د پوهنې د نظام هيلې ترسره شي او زده کوونکو او هېواد ته ښې برياوې ور په 

برخه کړي.
پلي کولو کې خپل  په رغنده  تعليمي نصاب  لرم چې زموږ گران ښوونکي د  باور  پوره  پر دې ټکي 

مسؤوليت په ريښتوني توگه سرته رسوي. 
د پوهنې وزارت تل زيار کاږي چې د پوهنې تعليمي نصاب د اسالم د سپېڅلي دين له بنسټونو، دوطن 
دوستۍ د پاک حس په ساتلو او علمي معيارونو سره سم د ټولنې د څرگندو اړتياوو له مخې پراختيا ومومي. 
په دې ډگر کې د هېواد له ټولو علمي شخصيتونو، د ښوونې او روزنې له پوهانو او د زده کوونکو له ميندو 
او پلرونو څخه هيله لرم چې د خپلو نظريو او رغنده  وړانديزونو له الرې زموږ له مؤلفانو سره د درسي کتابونو 

په ال ښه تاليف کې مرسته وکړي. 
له ټولو هغو پوهانو څخه چې د دې کتاب په چمتو کولو او ترتيب کې يې مرسته کړې، له ملي او نړيوالو 
درنو مؤسسو او نورو دوستو هېوادونو څخه چې د نوي تعليمي نصاب په چمتو کولو او تدوين او د درسي 

کتابونو په چاپ او وېش کې يې مرسته کړې ده، مننه او درناوى کوم.
ومن اهلل التوفيق
فاروق وردگ

د افغانستان د اسالمي جمهوريت د پوهنې وزير
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      شما لي     کنقل
سمند  ر

شمالي
 

امريکا
آرام  

 
سمندر

           جنوبي
 

امريکا

اطلس

 
سمندر افر يقا

مديترانه

د  هند   سمندر

راليا
است

آرام  
 

سمندر

ا  ر  و  پــاآسيـــــــا

          

په نقشه کې د افريقا لويه وچه ګورئ.
په دې څپرکي کې لولو:
• موقعيت او څلورخواوې

• طبيعي جغرافيه
 - غرونه

- سيندونه 
- جهيلونه

- سمندرګي )بحيرې(
- خليجونه

- اقليم
•  سياسي جغرافيه

• بشري جغرافيه
• اقتصادي جغرافيه

• مواصالتي جغرافيه

    
     

لومړى څپرکى )فصل(     
 

      شما لي     کنگل
سمند  ر

شمالي
 

امريکا
آرام  

 
سمندر

           جنوبي
 

امريکا

اطلس

 
سمندر افر يقا

مديترانه

د  هند   سمندر

راليا
است

آرام  
 

سمندر

ا  ر  و  پــاآسيـــــــا

د افريقا د موقعيت نقشه

افريقا
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ا

گران زده کوونکي دې په دې څپرکي کې الندې علمي موخوته ورسيږي.
• د افريقا د لويې وچې له جغرافيايي موقعيت سره بلدتيا.

• دافريقا د لويې وچې له مهمو غرونو سره بلدتيا.
• د افريقا له مهمو سيندونو، جهيلونو او سمندرګيو سره بلدتيا.

• د افريقا د لويې وچې له سياسي جغرافيې سره بلدتيا.
• د افريقا د لويې وچې له بشري جغرافيې سره بلدتيا.

• د افريقا د لويې وچې له اقتصادي جغرافيې )کرنې، کانونو، صنعت او سوداګرئ( سره بلدتيا.
• د افريقا د لويې وچې له مواصالتي جغرافيې سره بلدتيا.

ګران زده کوونکي کوالي شي:
په دې څپرکى کې الندې مهارتونه حاصل او زده کړي:

• د افريقا د لويې وچې جغرافيايي موقعيت د نقشې پرمخ وټاکي.
• د افريقايي هيوادونو جغرافيايي موقعيت د نقشې پر مخ وښيي.
• د افريقا د لويې وچې د وګړو ټولنيز او قومي ترکيب بيان کړي.

• د افريقا د لويې وچې اقتصادي حالت بيان کړي.

ددې څپرکي عمومي موخې )هدفونه(



3

تاسو په اووم او اتم ټولګي کې د اسيا، اروپا او امريکا د لويو وچو په هکله معلومات حاصل کړل په دې ټولګي 
کې به د افريقا، استراليا، اقيانوسيې او انتارکتيکا د لويو وچو له  جغرافيايي ځانګړتياوو سره اشنا شئ.

پورته شکل ته وګورئ. د افريقا لويه وچه د اروپا د لويې وچې په جنوب او د اسيا د لويې وچې په جنوب 
لويديځ کې، د هند سمندر، اطلس )اتالنتيک( سمندر او د مديترانې د سمندرګي ترمنځ د شمالي عرض 
البلد د ٣٦ درجو او د سوېلي عرض البلد د ٣٤ درجو، د لويديځ طول البلد د ١٨ درجو او د ختيځ طول 
البلد د ٥٣ درجو ترمنځ پرته ده. چې د ټولې نړۍ د پراخوالي د     برخې په شاوخواکې په برکې نيسي. په 
داسې حال کې چې د ټولي نړۍ پراخوالى )د وچې او اوبو په ګډون( ٥١٠،٩٠٠،٠٠٠ کيلومتره مربع اټکل 
شوى دى او له دې جملې څخه تقريبا په دريو کې يوه برخه يعنې ١٥٠ ميليونه کيلومتره مربع يې وچه او پاتې 

٣٦٠ ميليونه کيلومتره مربع يې اوبه دي.
د افريقا لويه وچه د ٣٠ ميليونو کيلومترو مربعو په پراخوالي سره د اسيا او امريکا د لويو وچو څخه وروسته 

دريمه درجه لري. په ٢٠٠٥ م کال کې د افريقا د وګړو شمير ٨٧٩ ميليونو تنو ته رسيده. 
- د نقشې پرمخ دافريقا د لويې وچې موقعيت وښاياست او څلورخواوى يې بيان کړئ.

افريقا لويه وچه د شمال له خوا د مديترانې په سمندرګي، د ختيځ له خوا د هند په سمندر او سور  د 
سمندرګي او د سوېل له خوا د هند د سمندر اواطلس سمندر په ګډو اوبو پورې نښتي ده. د سويز د کانال په 

کيندلو سره د مديترانې او سور سمندرګي ترمنځ د اوبو الره منځته راغلي ده.
د افريقا لويه وچه د څلورخواو څخه د سمندرونو او سمندرګيو پورې نښتي ده، او د يوه ټاپو بڼه يې غوره کړې ده.

دا لويه وچه په شمال لويديځه څنډه کې د جبل الطارق د نرۍ آبناء په واسطه د اروپا د لويې وچې 

       

                               1.1 موقعيت او څلورخواوې

  
لومړى لوست 

د افريقا د لويې وچې نقشه

د جنوبي قطب دايره

د جدي کرښه

د استوا کرښه

د سرطان کرښه

د شمالي قطب دايره

5
1
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ا

څخه اوپه شمال ختيځ کې د باب المندب د آبناء او سور سمندرګي په واسطه د آسيا د لويې وچې څخه 
رابېله شوې ده.

                              د ټولګي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ټولګي کې په ډلو وويشل شي او هره ډله دې نوروته د نقشې له مخې د سوال او 

ځواب په توګه د افريقا د لويې وچې جغرافيايي موقعيت او څلورخواوې ووايي.

                            پوښتنې:
1-  د سويز د کانال په کيندلو سره د کومو سمندرګيو ترمنځ د اوبو الر منځته راغلې ده؟

٢- د سويز کانال د افريقا په کومه برخه کې موقعيت لري؟
٣- د افريقا لويه وچه له اسيا څخه د کومې ابناء په وسيله بېله شوې ده؟ 

صحيح ځواب په خپلو کتابچو کې حلقه کړئ.
ب (  د باب المندب ابناء الف( د جبل الطارق ابنا ء 

د (    دردانيل آبناء ج(    د بيرنګ ابناء  

                             له ټولګي څخه بهر فعاليت:
زده کوونکي دې دافريقا نقشه په خپلو کتابچو کې رسم کړي. او هم دې ووايې چې کومو ابناوو افريقا 

له اسيا او اروپا څخه بېله کړېده.

د افريقا د لويې وچې سپينه نقشه

؟

اروپا

د . . . . بحيرهد آسيا لويه وچه

د . . . . . . سمندر
د . . . . . . سمندر

. . . د غرونو لړۍ
د . 

د . . . سيند

. . . . کرښه

. . . . کرښه

سيند
 . . 

د .

ټاپو
 . .

 . .
د 

وکه
 . . څ

. . .
د 

وکه
 . . څ

. . .
د 

د . . . جهيل

د . . . سيند

د . . . سيند

د . . . سيند

الرښود:
د غرونو لړۍ

څوکه
سيند

جهيل
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په افريقا کې کوم مشهور غرونه شته دي؟

پورته شکل ته وګورئ. د افريقا لويه وچه د جغرافيايي جوړښت له مخې  د صافو غاړو لرونکې او زياتې 
ټاپو  او  لوى خليجونه  شان  په  امريکا  او شمالي  آسيا  د  کې  وچه  لويه  دې  په  نو ځکه  لري  نه  ژورې  او  لوړې 
يې  راغلي، چې شاوخوا  منځته  لوړې سطحې  پراخه  منځ کې  په  لويې وچې  کيږي. خو ددې  ليدل  نه  وزمې 
لويه  په دې  توګه  په عمومي  لوړو غرونو پورې نښتې ده، خو  په  په ځانګړي ډول ختيځه خوا يې  لوړو غرونو 

وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږې دي.
الف- غرونه

د افريقا د لويې وچې مهم غرونه عبارت دي له: اطلس غرونو څخه چې د افريقا په شمال لويديځ کې د ٤٠٠٠ 
مترو څخه په ډېر لوړوالي  سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه چې د ايټاليا د هېواد د اپنين د غرونو دلړيو يوه برخه 
شمېرل کېږي د مديترانې د سمندرګي او لويې صحرا ترمنځ پراته دي. دا لړۍ د تونس له هېواد څخه پيل او د 
لويديځ په لور غزيدلې ده او دمنځني اطلس، ساحلي اطلس، او کوچني اطلس په نوم ياديږي. د ګيني غرونه د ګيني 
د خليج په شمال لويديځ کې د ساحل سره موازي پراته دي. ددې لړۍ ډير لوړ ارتفاعات په لويديځ کې د فوتا جالون 

                        2.1 طبيعي جغرافيه

  
دويم لوست 

د افريقا د لويې صحرا يوه څنډه د افريقا طبيعي نقشه

د جبـل الطــارق آبـنا

د زامبزي سيند

د نيجر سيند

لوړې سطحې

د کومور ټاپوگان

د ٤٠٠٠ مترو څخه لوړې څوکې

د ٤٠٠٠ مترو څخه لوړې اورغورځوونکي څوکې

ځړوبې او د سيندونو تيزې اوبه

غر

د اطلس غرونه

لـــويــــه صحـــرا

د چاد جهيل

الرښود

د ويکتوريا
جهيل

 د تانگانيکا
جهيل

د اطلس سمندر 

د سرطان کرښه

د استوا کرښه 

د جدي کرښه 

مادغاسکر

د کاالهاري صحرا

د اورانژ سيند

د اميد دماغه

د هند سمندر

د  بابد عدن خليج
المندب تنگه

د مــديـتـــرانې سمــنــدرگى

د سويز کانال سور سمندرگى

د نيل سيند

د گينې خليج
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غرونه دي چې د  ١٥٠٠ مترو څخه ډير لوړوالى لرى. د افريقا په ختيځ کې لوړ غرونه شته دي چې د حبشى د 
لوړو سطحو په نوم ياديږي. همدارنګه د ويکتوريا د جهيل په ختيځ کې د ختيځې افريقا لوړې پرتې دي چې د کينيا 
لوړى ٥١٩٩ متره او د کليمانجارو ٥٨٩٥ متره لوړوالى لري. د افريقا د لويې وچې نور غرونه د تبستي غرونه دي 
چې په صحرايې سيمو کې پراته دي، لوړه څوکه يې د امى قوسى په نوم ياديږي او د سمندر له سطحې څخه تقريبا 

٣٥٠٠ متره لوړوالى لري.
- د افريقا د لويې وچې لويه صحرا ددې براعظم په کومه برخه کې موقعيت لري؟

صحرايي سيمې چې د افريقا په شمال کې پرتې دي د لويې صحرا په نوم، د نړۍ لوى شګلنځايونه تشکيلوى، 
چې زياتره برخې يې د کرنې وړ نه دي. د افريقا ساحلي برخې سمندر ته د نږديوالي په سبب کرنيزې برخې تشکيلوي 
لکه د مصر، ليبيا او الجزاير شمالي سيمې، همدارنګه سوېل ختيځو سواحلو هم کرنيزي حاصل خيزي ځمکې 
منځته راوړې دي. په خيتځو سواحلو کې د موزمبيق او سوماليې د هېوادونو په اوږدوکې هم مهمې کرنيزې سيمې 

شته دي.

                             د ټولګي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي، او هره ډله دې د لوست په غوره مطلبونو بحث او خبرى وکړي 

او پايلې دې نورو ټولګيوالو ته وړاندې کړي.

                             پوښتنې:
١- د ګيني د خليج لويديځې لوړې په څه نوم يادېږى؟

٢- د اطلس غرونه په کوم ځاى کې موقعيت لري؟
٣- د افريقا د لويې وچې په ختيځ کې د غرونو کومه لړۍ پرته ده؟

٤- د تبستي غرونه د افريقا په کوم ځاى کې موقعيت لري؟

                             له ټولګي څخه بهر فعاليت:
د لومړي درس د افريقا د لويې وچې له ليکنې پرته نقشه  په خپلو کتابچو کې بشپړه کړئ او الندنيو 

پوښتنوته ځواب ورکړئ.
١- د غرونو هغه لړۍ چې د افريقا د لويې وچې په شمال لويديځ کې پرتې دي څه نوميږي؟

٢- د افريقا د لويې وچې د غرونو د لوړو څوکو نومونه وواياست؟

؟
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د افريقا سيندونه په کومو حوزو کې پراته دي، او ددې لويې وچې په اقتصادي او کرنيز ژوند کې څه ارزښت  لري؟

د افريقا د لويې وچې د سيندونو نقشې ته وګورئ. څرنګه چې د استوا کرښه د افريقا د لويې وچې 
د منځنۍ برخې څخه تېرېږي، نو ځکه يې په استوايي برخه کې اورښت ډېر زيات دى. له همدې کبله 
د افريقا په لويه وچه کې ډېر سيندونه بهيږى چې ټول اوږده او د اوبو څخه ډک دي. خو دا سيندونه د 

چټکې بهيدنې او لږ ژوروالي له امله د بېړۍ چلولو وړ نه دي.

د افريقا د اوبو حوزې کومې دي؟  -
د افريقا د اوبو حوزې کوالى شو په الندې توګه وويشو:

د مديترانې د حوزې سيندونه لکه د نيل سيند.  -١
اُرانژ. او  نايجير، سنيګال  داطلس سمندر د حوزې سيندونه لکه: کانګو،   -٢

د هند د سمندر سيندونه، لکه: زامبيزى.  -٣
جذبيږي،  کې  صحرا  لويه  يا  ځايونو  شګلن  جنوبي  په  افريقا  د  چې  سيندونه  حوزې  تړلى  د   -٤

لکه:شارى.

          

                                   ب- سيندونه
  

د افريقا مشهور سيندونه 

درېم لوست

د مديترانې سمندرګى

قاهره

نيل

زامبزي

اُرانژ

نايجر د چاد جهيل

کانګو
د اطلس )اتالنتيک( سمندر

کر
غاس

ماد

 د سرطان کرښه

 د استوا  کرښه

 د جدي  کرښه

د هنــــد سمــنـدر

٢٠٠٠ ميلي متره
١٠٠٠ ميلي متره
٢٥٠ ميلي متره
له ٢٥٠ څخه لږ

کلنی اورښت په ميلي متر

سور سمندرګى
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-  دنيل سيند:
د افريقا له مشهورو سيندونو څخه دى، چې د مصر هېواد يې د نړۍ د ډيېرو لرغونو هېوادونو په ليکه کې 
درولى دى. هيرودت يوناني مورخ ليکي چې )مصر د نيل ډالۍ )تحفه( ده(. د نيل د سيند وادي پراخه ساحه 
ده، چې له ختيځ او لويديځ لورې څخه د دښتو په واسطه محدوده شوې ده. د نفوسو د  ګڼ شمېر زياته برخه 
د نيل د سيند په وادۍ او د هغه په دلتا کې ځاى پرځاى شوېده. د نيل سيند چې ٦٦٩٥ کيلومتره اوږدوالى 
لري د ويکتوريا او البرت د جهيلونو څخه سرچينه اخلي، د شمال په لور بهيږي او يوازې د قاهرې او د اسوان 

په سيمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي.

 

د نيل سيند نقشه

ليــبيـا

د سمندر له سطحې څخه کښته ٢٠٠-٥٠٠ مترو
صفر - ١٠٠ مترو ٥٠٠ - ١٠٠٠ مترو
١٠٠ - ٢٠٠ مترو د ١٠٠٠ مترو څخه لوړ

د ليبيا صــحـرا

سعودي عربستان

عـــــــــرب صــــحــــــرا

د سويز خليج

د احمر سمندرگی

د ناصر جهيل

اسکندريه
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دلتاوې  لويې  برخه کې  په  اسکندريې  د  د سمندرګي  مديترانې  د  په خپل مصب )خوله( کې  دا سيند  
)Deltas( جوړوي. د نيل د وادي رسوبي خاورو ددې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ کې 
مرسته کړې ده. د مصر په هېواد کې تقريباً هيڅ باران نه اوري، خو ددې لپاره چې له کرنې څخه پوره خوراکي 
مواد الس ته راشي ډېرو اوبوته اړتيا ده، دې موخې ته د رسيدلو لپاره د نيل پرسيند بندونه جوړ شوي دي. 
لکه چې دارنګه  په ١٩٧١ م کال کې د اسوان بند د اسوان په سيمه کې جوړ شوى دى چې د نړۍ ډېر لوى 

درېم لوست

نقشة سفيد درياهای افريقا 

اروپا
د سويز کانال

سور سمندرگی د باب المندب آبناء

د استوا کرښه

د جدي کرښه

کر
اس

دغ
م

العيون بندر

د جبل الطارق آبناء

د سرطان کرښه

د هنــــــــــد سمنــــدر

د اطـــلس سمنــــدر

عـربستـان

د افريقا د سيندونو سپينه نقشه
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مصنوعي جهيل يې هم جوړ کړى دى. د نوموړي بند له اوبو څخه د کرنيزو ځمکو په خړو بولو کې ډېره ګټه 
اخيستل کيږي. سربيره پر دې د زياتو اوبو د خطر مخنيوى هم کوي، او د بريښنا د توليد سبب هم ګرځيدلي 
دى. د نيل د سيند اقتصادي ګټه داده چې هم ورباندې بند جوړ شوى او هم د سوډان او مصر دواړه هېوادونه د 
هغه له اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. د نيل سيند مرستياالن د سپين نيل او ابي نيل په نومونو يادېږي. 
دا سيند د سوډان د هېواد تر پالزمينې د سپين نيل په نوم ياديږى. په همدې ځاى کې د خپل مرستيال ابي نيل 
سره چې د حبشې له غرونو څخه سرچينه اخلي يو ځاى کيږي. د سپين نيل اوبه د خپل بهير په اوږدوکې 

بړاس کيږي او اوبه يې لږيږي، نو ځکه ابي نيل د نيل د سيند د اوبو په حجم کې غوره رول لوبوي.

                            د ټولگي دننه فعاليت:
د نيل د سيند نقشې ته وګورئ او الندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ:

١- کوم ښارونه د نيل د سيند په ختيځ او کوم ښارونه يې په لويديځ کې پراته دي، نومونه يې وليکئ.

                            پوښتنې:
١- د نفوسو ګڼوالى د نيل د سيند په کومه برخه کې زيات دى؟

٢- د هغو بندونو نومونه واخلئ چې د نيل د سيند د پاسه جوړشوي دي ؟
٣- د نيل سيند څه اقتصادي ارزښت لري؟

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت:
د  افريقا د سيندونو د ليکنې پرته نقشه، په خپلو کتابچو کې رسم کړئ او په هغې کې د افريقا د مهمو سيندونو 

نومونه او موقعيت وليکئ.

؟
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وايي؟ افريقا  شنه  ولې  ته  ساحې  دحوزې   کانګو  د 

د افريقا بله لويه حوزه د کانګو له حوزې څخه عبارت ده چې په طبيعي توګه هلته استوايي ګڼ او لوى 
ځنګلونه شته. ډېرې تودوخې او زياتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځ ته راوړيدي. د نباتاتو وده دلته هيڅکله نه 
ځنډيږي. د افريقا دې برخې ته شنه افريقا وايي. هلته د ونو وده دومره زياته ده چې کله يې لوړوالى ٥٠ مترو 
ته هم رسيږي. د کانګو سيند چې له ختيځ څخه لويديځ لورته بهيږي د افريقا استوايي برخه په برکې نيسي. 
د کانګو سيند د خپل نري بستر له الرې د اطلس په سمندر کې توييږي. د هغه د بهير منځنۍ او شمالي برخه 
استوايي باراني ځنګلونو پوښلى ده، هلته د نفوسو ګڼوالى شيندلى او يو له بل څخه لرې پراته دي او سيمه ييزه 
خلک په خپلو کوچنيو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سيند د زاير د هېواد له جنوب خيتځ څخه 
سرچينه اخلي، د ٤٣٧٠ کيلومترو په واټن لومړى شمال لورته او بيا لويديځې خواته بهېږي او د خپلو زياتو 
اوبو سره د اطلس په سمندر کې توييږي. دا سيند د خپل بهير په پيل کې د لواالبا )Lualaba( په نوم يادشوى  

او د خپلو مرستياالنو سره يې د افريقا د لويې وچې د خاورې ١،٨ برخه په برکې نيولې ده. 
د کانګو د سيند اوږدوالى د نيل له سيند څخه لږ خو د اوبو حجم يې زيات دى. داچې د اوبو د اخيستنې 
حوزه يې په استوايي سيمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري، نو له اوبو څخه ډک وي. د خپل بهير په 

پورتنۍ برخه کې يې ځړوبي هم منځته راوړي دي.

          

                                    د کانگو حوزه

  
څلورم لوست

د استوايې ځنګلونو منظره
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- د کانګو سيند د خپل اوږدوالي او د اوبو د حجم له پلوه د نيل د سيند سره څه توپير لري؟

د نايجير سيند:
د افريقا د اوبو له ډکو سيندونو څخه دى. د نايجير سيند د افريقا د لويې وچې په لويديځ کې د ګينې او عاج ساحل 
د هېوادونو د سمسورتيا سبب شويدى. د نايجير د سيند لويه دلتا د نفتو غوره زيرمې هم لري چې د )پورت هارکورت( 

Port Harcourt په برخه کې ځاى پرځاى شوي دي.
د نايجير د سيند لويديځې برخې چې د ٤٠٠٠ کيلومترو په اوږدوالى يې د سيراليون له لوړو څخه سرچينه اخيستې 

د مالي له هېواد څخه د تېرېدو وروسته د نايجيريا هېواد ته ننوځي او داطلس سمندر د ګيني په خليج کې توييږي.

د زامبزي سيند:
د زامبزى سيند له ٢٥٠٠ کيلومترو څخه زيات اوږدوالى لري د زمبيا د هېواد له شمال لويديځ څخه سرچينه 

اخلي او د جنوب خواته بهيږي.
ددې حوزې زياته برخه لوړو سطحو چې زياتره يې وښو پوښلي نيولې ده. دا سيند لع شمال څخه سوېل خواته 
بهيږي او د هند په سمندرکې توييږي. د زامبزي سيند د خپل بهير په اوږدوکې ځړوبي منځته راوړي چې مهم 

ځړوبي يې ويکتوريا نوميږي.

د سنيګال سيند:
دا سيند د لويديځې افريقا د سنيګال په هېواد او د اطلس سمندر په ختيځ کې موقعيت لري او د اطلس 

په سمندرکې توييږي.
 د سنيګال سيند ١٢٠٠ کيلومتره اوږدوالى لري. د سنيګال دره هم د استوګنې له غوره مرکزونو څخه ده 
او په دې دره کې د سنيګال د بندر جوړونه ديادولو وړ ده. دافريقا په لويه وچه کې د سيندونو شتوالى د هوا د 
لوندوالي، سمسورتيا او د کرنيزه توليداتو د زياتوالي سبب کيږي. همدارنګه ددې سيندونو شتوالى د هغو په 
شاوخوا کې د زيات شمير وګړو د ځاى پرځاى کيدنې او هم د تاريخ په اوږدوکې د لرغونو او پرتمينو تمدنونو  
د منځ ته راتلو سبب شوي دي. د افريقا سيندونه په پسرلي کې مستيږي، خو له نيکه مرغه اوس يې سيالبي 

بهير تر يو حده د کنترول الندې راغلې دي.
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د سنيگال سيند

  
څلورم لوست
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                            د ټولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي، هره ډله دې په دې هکله چې ولې دافريقا د لويې وچې سيندونه د 
کال په اوږدوکې له اوبو ډک او سيالبي وي، بحث وکړي او د خپلو خبرو او بحث پايلې دې ټولګيوالو 

ته وړاندې کړي.
                            پوښتنې

1- د افريقا سيندونه ددې لويې وچې پر اوبه او هوا او اقتصاد څه اغيزه لري، توضيح يى کړئ.
٢- د کانګو سيند څه ارزښت لري؟

٣- د سنيګال سيند د څه غوره ارزښت لرونکى دى؟
٤- د نايجير سيند څه اقتصادي ارزښت لري؟
                             له ټولگي څخه بهر فعاليت:

يې  راتلونکې لوست کې  په  او د جغرافيې  لنډ معلومات وليکئ  په هکله خپل  افريقا د سيندونو  د 
ټولګيوالو ته وړاندې کړئ.

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

؟
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د جهيل په هکله څه پوهيږئ او له جهيل څخه څه ګټه اخيستل کيږي؟

د افريقا په لويه وچه کې ډير لوى او کوچني جهيلونه شته دى، چې تر ټولو لوى يې د ويکتوريا جهيل دى او 
د تانزانيا او يوګندا د هېوادونو ترمنځ بېلوونکې پوله جوړوي. ډېر کوچنى جهيل يې د نګامي جهيل دى چې د 
بوتسوانا په هېواد کې پروت دى. د جهيلونو لع اوبو څخه د څښلو او د سمندري حيواناتو او الوتونکو د خوړو 
لپاره ګټه اخيستل کيږي. ځيني جهيلونه مالګين وي يعنې هغه وخت چې د جهيلونو اوبه بړاس شي مالګه 
يې رسوب کوي. همدارنګه هغه الوتونکي چې له يوې سيمې څخه بلې سيمې ته ځي، د الرې په اوږدوکې د 
همدې جهيلونو او د هغو  له اوبو څخه ګټه اخلي. ددې جهيلونو له اوبو څخه د اوبو د غټو پمپونو په وسيله د 
ساحلي سيمو د خړو بولو لپاره ګټه اخيستل کيږي. د افريقا په لويه وچه کې ددې جهيلونو شتوالى په سيمه کې 
د رطوبت سبب هم کيږي او تريوه حده د هغه سيمې د وچ والي مخه نيسي. نوموړي جهيلونه زياتره د افريقا 

په سوېل ختيځ کې پراته دي چې ددې لويې وچې د تکتونيکي ساحې ښکارندوى دي.
د افريقا د لويو او کوچنيو جهيلونو نومونه واخلئ؟

)Victoria( څخه  ويکتوريا  لع  لويې وچې مهم جهيل  د  دافريقا  وويل  مو مخکې  لکه څرنګه چې 
عبارت دى چې د تانزانيا او يوګندا هېوادونو ترمنځ بېلوونکي پوله جوړوي او لوى ښارونه هم ددې جهيل 

شکل10.....................

                                    ج- جهيلونه
پنځم لوست

د افريقا د يوه جهيل منظره
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شاوخوا جوړشوي دي. په طبيعي نقشه کې ګورئ چې د نياسا )Nayasa( )ماالوى( جهيل د موزمبيق د 
هېواد په شمال او د ماالوى دهېواد په ختيځ کې، د تانګانيکا جهيل د تانزانيا د هېواد په لويديځ کې، د البرت 
)Albert(  جهيل د يوګندا د هېواد په لويديځ کې،د رودولف )Rudolf( جهيل د کينيا د هېواد په شمال 
لويديځ  کې، د چاد )Chad( جهيل د چاد په هېوادکې، د تانا )Tana(  جهيل په ايتوپيا کې او د نګامي 

)Ngami( جهيل د بوتسوانا په هېواد کې موقعيت لري.

                             د ټولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي او هره ډله دې د جهيلونو د اقتصادي ارزښت په هکله بحث او 

خبرې وکړي، د بحث پايلې دې ټولګيوالوته وړاندې کړي.

                            پوښتنې:
١- د  کوم هېواد مرکز د ويکتوريا د جهيل په غاړه پروت دى؟
٢- د افريقا په لويه وچه کې د جهيلونو شته والى څه ګټه لري؟

٣- د نګامي جهيل په کوم هېواد کې موقعيت لري؟ سم ځواب يې په کتابچو کې سره ونښلوئ.

            

       
       

   
                            له ټولگي څخه بهر فعاليت

وښيې  کې  هغې  په  دې  جهيلونه  ټول  او  کړي  رسم  نقشه  وچې  لويې  د  افريقا  د  دې  کوونکي  زده 
او رنګ دې يې کړي.

؟

د نگامى جهيل

ايتوپيا

سوماليا

بوتسوانا

د عاج ساحل
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دافريقا د سمندرګيو په هکله څه پوهيږئ او د افريقا خلک له سمندرګيو څخه څه ګټه اخلي؟

د افريقا لويه وچه د ځمکني جوړښت او سواحلو له نظره چې لري يې زيات سمندرګي نه لري. 
دا لويه وچه دوه مهم سمندرګي لرې چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بېړيو د تګ او راتګ لپاره ګټه 
اخيستل کيږي، همدارنګه له سمندرګيو څخه د کال په بېال بېلو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له يوځاى 
څخه بل ځاى ته کوچيږي د هغو له موقعيت څخه ديوې پيژندل شوې سيمې په توګه ګټه اخلي. سربېره پردې 
د اوبو د حيواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګيو په سواحلو کى استوګنه لري دهغو د 

کبانو په ښکار د ژوند اړتياوې پوره کوي. 
د افريقا لويه وچه څومره سمندرګي لري؟

1- د مديترانې سمندرگى:
يې  پراخوالى  لوى سمندرګى دى.  نړۍ  د  پروت دى، چې  مديترانې سمندرګى  د  په شمال کې  لويې وچې  د  افريقا  د 
٢،٩٦٦،٠٠٠ کيلومتره مربع او ډېره ژوره نقطه يې ٤٣٣٠ متره ده. دا سمندرګى په جنوب ختيځ کې د سويز کانال په واسطه د 
سور سمندرګي سره نښلول شوى دى او په لويديځ کى د جبل الطارق د ابنا ء په واسطه د اطلس )اتالنتيک( د سمندر سره نښتى 
دى او لويه سوداګريزه الره يې جوړه کړې ده. هغه هېوادونه چې د مديترانى د سمندرګي شاوخواته پراته دي د مديترانه يې اقليم او 

ښې هوا  لرونکي دي.

   
                                  د- سمندرگي )بحيرې(

شپږم لوست

د مديترانې له سمندرگي څخه يو تصوير
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.2- سور )احمر( سمندرگى:
احمر يا سور سمندرګى د افريقا په شمال ختيځ کې پروت دى چې په شمالي برخه کې د سويز کانال په واسطه د 
مديترانې د سمندرګي سره نښلول شوى دى اوپه سوېل ختيځه برخه کې د باب المندب د ابناء په واسطه د عدن د خليج 
سره نښتى دى. ددې سمندرګي پراخوالى ٤٣٨،٠٠٠ کيلومتره مربع دى. اوبه يې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. 
همدارنګه هلته د اوبو بړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسيږي، ځکه چې له دواړو خواوو د لويو صحراوو په واسطه 

محدود شوى دى.
 - ولې په سور سمندرګي کې د اوبو بړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسيږي؟

د سور سمندرگى يو تصوير
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اضافي معلومات:

د سويز کانال: د سويز د کانال کيندل فرانسوي مهندس فرديناند دوليسپس طرحه کړ. ددې کانال د جوړولو کار په 
١٨٥٦ م کال کې پېل او په ١٨٦٩ کال کې پاى ته ورسيد او د نومبر په مياشت کې پرانستل شو. ٩٩ کلن امتياز يې 
يو نړيوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپايي هېوادونو ګډون درلود ورکړ شو او مرکز يې په 
پاريس کې و. د سويز د کانال اوږدوالى د مديترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعيد له بندر څخه تر سويزه يعنې د سور 

سمندرګي ترغاړې ١٦١ کيلومتره دى، د ګټې اخيستنې وړ سوريې ٦٠ متره او ژوروالى يې ١٢ متره دى.
١- د سويز کانال کيندل د چا لخوا طرحه شو؟

د سويز له  کانال څخه د ٦٠ زرو ټنو په ظرفيت بيړۍ شپه او ورځ تګ اوراتګ کوالى شي. د آسيا او اروپا 
ترمنځ په سلوکې ٨٠ د سوداګريزو مالونو لېږديدنه د سويزکانال له الرې ترسره کيږي چې د نړيوالې سوداګرۍ 

په سلو کى ١٥ په بر کې نيسي. سويز کانال په ١٩٥٦ م کال کې ملي اعالن شو. 
٢- د آسيا او اروپا ترمنځه د سوداګريزو مالونو په سلوکې څو د سويز کانال له الرې ترسره کيږي او د سويز 

کانال په کوم کال کې ملي اعالن شو؟

د سويز د کانال يوه څنډه

شپږم لوست
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                            د ټولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي او هره ډله دې د سمندرګيو د اقتصادي ارزښت په هکله بحث 

وکړي او د بحث پايلې دې نوروته وړاندې کړي.

                            پوښتنې:
١- د مديترانې سمندرګى دافريقا د لويې وچې په کومه برخه کې موقعيت لري؟

٢- سور )احمر( سمندرګى په شمال کې د کوم کانال په وسيله د مديترانې د سمندرګي سره نښلول 
شوى دى؟

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت:
زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې د افريقا نقشه رسم کړي او سمندرګي دې د هغې پرمخ وښيي. 

د سويز د کانال يوه بله برخه

؟
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دافريقا د لويې وچې په شاوخواکې کوم خليجونه شته دي؟

د افريقا د لويې وچې په غاړو کې د وتلو او ننوتلو برخو د نشتوالي له امله، زيات شمېر خليجونه نشته. د 
افريقا خليجونه عبارت دي له:

- د عدن خليج )Aden( ددې لويې وچې په شمال ختيځ کې چې د آسيا د لويې وچې يوه برخـه هم 
ګڼل کيږي موقعيت لري.

- د فول )Foul( خليج د افريقا په شمال ختيځ کې چې په سور )احمر( سمندرګې کې موقعيت لري.
-  د سويز)Suez(  خليج د سويز کانال په جنوب کې موقعيت لري.

ولې د افريقا په لويه وچه کې ډېر خليجونه نشته؟
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 چې د افريقا په شمال کې د مديترانې په سمندرګي کې موقعيت لري.

هغه خليجونه چې د افريقا په سوېل لويديځ کې موقعيت لري عبارت دي له:
د ګينې Guinea خليج، والويس Walvis خليج، لودريتس Luderits خليج او د سنت هلنا

Saint Helena له خليج څخه چې ددې خليجونو له ډلې څخه د ګينې خليج د افريقا د لويې وچې 
ډير لوى خليج او ډېر کوچنى خليج يې د سويز  خليج دى، چې د سويز کانال په سوېل کې موقعيت لري. 

هغه خليجونه چې د مدغا سکر د ټاپو په شاوخواکې پراته دي عبارت دي له:

        
                                  هـ - خليجونه

اووم لوست

د مديترانې بحيره

سره بحيره

قابس خليج
سدرا خليج د سرطان کرښه سويز خليج

د عدن خليج

د گينې خليجد استوا کرښه

د اتالنتيک بحر

د سنت هلنا خليج
د انتون ژيل خليج

د افريقا د خليجونو نقشه

د جدي کرښه
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د سنت اګوستين له خليج څخه د مدغاسکر د ټاپو په سوېل لويديځ کې او د انتون ژيل )Antongil( له 
خليج څخه د مدغاسکر د ټاپو په شمال ختيځ کې.

.

                             د ټولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي او هره ډله دې د نقشې له مخې خليجونه نوروته وښيي.                            

      پوښتنې:
1- د افريقا د لويې وچې شمال ختيځ خليجونه دنقشې پرمخ وښاياست؟
٢- د سويز خليج د افريقا د لويې وچې په کومه برخه کې موقعيت لري؟

٣- د افريقا د جنوب لويديځو خليجونو نومونه واخلئ او په نقشه کې يې وښاياست؟
٤- دافريقا د لويې وچې د ډېر لوى او کوچني خليج نوم واخلئ؟

٥- د سنت اګوستين خليج او د انتون ژيل خليج د نقشې پرمخ وښـاياست.

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت:
زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې د افريقا د لويې وچې نقشه رسمه کړي او ټول خليجونه دې د هغې پر 

مخ وليکي.

؟



23

ولې د افريقا د لويې وچې اقليم سره توپير لري؟

د افريقا لويه وچه د هغه موقعيت له سببه چې د ځمکې د کرې پرمخ يې لري د نړۍ ډېره توده لويه وچه 
شمېرل کيږي. که نقشې ته ښه ځير شو، نو ګورو چې يوه برخه يې په استوايې چاپريال کې موقعيت لري او 
ددې سيمې اقليم تود، سوځوونکى او څه ناڅه مرطوب دى. د افريقا د وچې شمالي او سوېلي سيمې د استوا 
الندې سيمه کې پراختيا موندلې، اقليم يې نسبتاً معتدل او لنده بل يې ډېر لږ دى، ځکه چې په شمال لويديځ 
کې د اطلس غرونه، په ختيځ کې د حبشې لوړې سطحې او په سوېل کې د د راکنسبرګ غرونه وچې ته د 

سمندري مرطوبې هوا د ورننوتلو خنډ ګرځي.
د افريقا ختيځې برخې د هند سمندر د مونسوني غير منظمو بادونو په سيمه کې پرتې دي. په داسې حال 
کې چې پاتې برخې يې د تجارتي منظمو بادونو څخه برخمنې دي. د افريقا په بيدياوو او سوزوونکو دښتو کې 
وچ او تاوده توپانونه لګيږي چې د خمسين په نوم شهرت لري. د استوايې سيمو اقليم يې تود او نمجن دى 
او د کلنۍ تودوخې منځنۍ اندازه يې د سانتيګراد د ٣٠ درجو په شاوخواکې ده. دافريقا ډېره توده سيمه چې 
په حقيقت کې نړيوال ريکارډ لري د عزيزيه Azizia په نوم د ليبيا په شمال  لويديځ کې موقعيت لري چې د 

     
و- اقليم

د افريقا د لويي وچى د اورښت نقشه

        اتم لوست 

له ٢٥ سانتي مترو څخه لږ
٢٥-٥٠
٥٠-١٠٠
١٠٠-١٥٠
١٥٠-٢٠٠
له ٢٠٠ څخه ډېر



24

ا

تودوخې ډېره لوړه اندازه يې د سانتيګراد تر ٥٨ درجو پورې ثبت شوې ده.
- د اطلس دغرونو، د حبشې د لوړو سطحو او د  دراکنسبرګ د غرونو شته والى د افريقا د لويې وچې پر 

اقليم څه اغيزه لري؟ 
افريقا لږ اورښت لري. يوازې د استوا د کرښې په شاوخواکې ټول کال اورښت کيږي. د استوا د کرښې څخه 
د شمال او سوېل لورته ورو ورو د هوا لنده بل لږيږي او لږ اورښت لري. واورې يوازې په ډيرو لوړو غرنيو سيمو 

کې اوري او هميشنۍ واورې په لوړو څوکو کې ليدل کيږي.

 

                            د ټولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي اوهره ډله دې د لوست د متن او اقليمي نقشو څخه په ګټې 
ټولګيوالوته  او  راټول  معلومات  هکله  په  تودوخې  او  رطوبت  بادونو،  د  دافريقا  سره  اخيستنې 

وړاندې کړي.
                            پوښتنې:

1- د افريقا د لويې وچې په کومو سيمو کې واوره اوري؟
٢-په افريقا کې ډېره توده سيمه چې نړيوال ريکارډ لري په کوم هېواد کې موقعيت لري او په څه نامه 

يادېږي؟

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت:
په خپل  وکړو  لورته سفر  او سوېل  لويې وچې شمال  د  افريقا  د  له کرښې څخه  استوا  د  که چيرې 

تګـــلوري کې په ترتيب سره د کوم ډول آب او هوا سره مخامخ کېږو؟

؟
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تاسو په تېر لوست کې د اقليم په هکله عمومي معلومات حاصل کړل. اوس مختلفې اقليمي سيمې مطالعه 
کوو. دافريقا په مختلفواقليمي سيمو کې کوم ډول نباتات ليدل کيږي؟

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

1- داستوايي ځنګلونو د سيمې اقليم:

دا سيمې ډېره توده استوايي آب او هوا او هميشني بارانونه لري چې د کانګو حوزه او د افريقا سوېل لويديځ 
سواحل په برکې نيسي. په دې برخه کې استوايې چتر ډوله د لوړو ونو ځنګلونه زيات شته دي . دلته د کاک او ربړ 
ونې ډېرې شنې کيږي. د استوايې ځنګلونو په ساحه کې په ځانګړي ډول د کانګو پالزمېنه يعنې د کنشاسا حوزه او د 

ګابون، اليبريا، سيراليون او کانګو برازاويل يوه برخه شامله ده.
- د استوايي اقليم ځانګړتياوې وواياست؟

2- د سوانا د استوا الندې ساحې اقليم:
دا ساحه د استوايي ځنګلونو د ساحې په شمال او سوېل کې موقعيت لري. په سوېل کې تر زامبيا او په 

شمال کې  مرکزي افريقا، نايجريا او دمالى سوېل په برکې نيسي.

          
مختلفې اقليمي سيمې                                     

د صحرايي اقليم يوه څنډه

نهم لوست
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3-د ستپ د ساحې اقليم:
د ستپ د سيمې اقليم چې د افريقا په شمال کې د پټۍ په څېر د ختيځ څخه لويديځ لورته غزېدلې دى، 
ددې سيمې د مالدارانو لپاره يې ښه څړ ځايونه منځته راوړي دي او د استوا الندې سيمې او لويې صحرا ترمنځ 
پروت دى. نوموړې سيمې نسبتاً توده او معتدله باراني آب او هوا لري. نوموړې سيمه د افريقا په سوېل کې 
بوتسوانا، د ناميبيا يوه برخه او د سوېلي افريقا شمال ختيځې برخې په برکې نيسي چې هغه هم د مالدارانو د 

څړ ځايونو او غلو دانو د کرنې لپاره برابره ده.
د ساوانا نباتاتو د پوښښ يوه منظره 
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4- د صحرايي سيمې اقليم:

صحرايي سيمه د افريقا د براعظم په شمال کې ډېره پراخه ده، ټوله لويه صحرا په برکې نيسي. دا سيمه 
لويو صحراوو څخه  د  نړۍ  د  او  پورې رسيږي  برخې  وروستۍ  تر  موريتانيا  د  پيل  او مصر څخه  د سوډان 
او  نوموړې کې شاړې  په  اورښت وي.  لږ  او  او هوا  آب  او صحرايې  په دې سيمه کې وچه  شمېرل کيږي. 
پراخه شګلنځايونه شته دي چې د کرنې لپاره ښه زمينه نشي برابروالى. دا اقليم دافريقا په سوېل کې سوېل 
لويديځه وروستنۍ برخه په بر کې نيسي او دافريقا په سوېل لويديځ ساحل کې د يوې کوچنۍ پټۍ په څېر د 
 عرض البلد تر ١٠ درجو پورې غزيدلې ده. په دې سيمه کې د کاالهارى او ناميبيا صحراوې هم شاميليږي. 

- صحرايي سيمې د څه ډول اقليم لرونکې دي؟

5- د مديترانه يې سيمې اقليم:
مديترانه يې اقليم د افريقا په شمال کې ساحلي غاړې په برکې نيسي چې د اسکندريې څخه د مراکش 
تر سواحلو پورې غزيدلي دي. ددې سيمې مهم پيداوار انګور، د ستروس د کورنۍ ميوې )لکه کينو، نارنج، 

د ستپ اقليم

نهم لوست
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مالټه، ليمو، سنتره(، خرما او ګني دي. خو په جنوبي افريقا کې مديترانه يي اقليم د هغې سوېل ختيځې برخې  
په بر کې نيسي چې د لسوتو کوچنى هېواد او د سوېلي افريقا جنوب ختيځې برخى په کې شاملې دي. سربېره 

پر هغې د جنوبي افريقا د هېواد پالزمينه او مهم بندر کيپ ټاون هم مديترانه يي اقليم لري.

                             د ټولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي، هره ډله دې د افريقا په اقليمي سيمو باندې بحث وکړي او د هرې 

ډلې استازى دې د ټولګي مخ ته د خپلې ډلې د بحث پايلې نوروته بيان کړي.

                             پوښتنې:
زده کوونکي دې الندې جدول د ورکړ شوي بيلګې په نظر کې نيولوسره په خپلو کتابچوکې بشپړ 

کړي.
د اقليم ډول  داقليم ځانګړتياوې 

١- دا سيمې د ډيرې تودې استوايي اب او هوا چې هميشني ١- د استوايي ځنګلونو سيمې اقليم
اورښتونه ورسره مل وي لرونکي ده. چې په هغې کې د استوايي 

چتر ډوله لوړوونو ځنګلونه ډېر ليدل کيږي.

٢-٢- د ستپ د سيمې اقليم

٣-٣- د صحرايي سيمې اقليم

٤-٤- د مديترانه يي سيمې اقليم

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت:
زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې د افريقا نقشه رسمه کړي، او دافريقا د لويې وچې اقليمي سيمې 

دې د نقشې پر مخ په ښکلو رنګونو وښايي.

؟
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  د افريقا د لويې وچې د سياسي جغرافيې په هکله څه پوهيږئ؟

افريقا هغه لويه وچه ده چې په کې زيات بدلونونه ليدل کيږي، له دې حقيقت سره هغه وخت اشنا کېږئ 
چې د افريقايي مهاجرينو لويو ډلو ته چې په نړۍ کې ځاى پر ځاى شوي دي پاملرنه وکړئ. ډېر وګړي يې د 
سياسي او اقتصادي ناوړه شرايطو له امله د تېښتې په حال کې دي، خو افريقا په مثبت ډول هم د بدليدو په 
حال کې ده، په دې معنا چې د ستونزو د لېرې کولو د حل الره يې هم پيداکړې ده. د بېلګې په توګه د ځينو 
سيمو د صحرايي کيدلو سره د مبارزې او مخنيوي په خاطر يې ښه کارونه هم سرته رسولي دي او د سمسورتيا 
د ساتلو لپاره يې کوښښ کوي. خو ددې لويې وچې خلکو د سياسي، اقتصادي او ټولنيزې پرمختيا په برخه 

کې د نړۍ د نورو لويو وچو په پرتله وروسته ګام ايښى دى، نو ځکه نسبتاً وروسته پاتې دي.
ددې لويې وچې زياتره خلک د سوانا په سيمو کې په شيندلي ډول استوګنه کوي او يا د ځنګلونو په منځ 
کې اوسيږي يا داچې التراوسه د کوچيانو په څېر توګه ژوند کوي. دوى د خپل ژوند اړتياوې د ابتدايي کرنې 

له الرې حل کوي.
ـ د افريقايانو د ورو پرمختګ المل په څه کې وينئ؟

د افريقا د لږې پرمختيا په هکله ځينې ليکونکي او څېړونکي په دې باور دي چې د هغو د وروسته پاتې 
والي اصلي حقيقت د نورو الملونه ترڅنګ يو هم د لويديځو اروپايانو په وسيله د هغوى استثمارول دي او 
که نه د ښکيالک)استعمار( د مخه له ١٢ څخه تر ١٥ مېالدي پېړۍ پورې ځينو تور پوستکو افريقايانو د 
سوډان د هېواد په لويديځ کې خپل کلتورونه درلودل او متمدنه هېوادونه يې منځته راوړي وو چې د ګانا او مالي 

         
                                   3.1 سياسي جغرافيه

لسم لوست   

مرکزي افريقا

انگوال

زائير )کانگو(

ليــبيـا

نايجر

اتيوپيا
نايجريا

المغرب
حرا 

بي ص
 عر

د
ري

مهو
ج

موريتانيا

جنوبي افريقا

کر
غاس

زيمبابويمد
 جنوب لويديځه)رويشيا(

افريقا

استوايي گينه

د عاج
ساحل 

بيسانو گينه

د افريقا د لويې وچې سياسي نقشه

ماليا
سو
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هېوادونو نومونه هم له هماغو پخوانيو قومونو څخه استازيتوب کوي او حتى نن هم وينو هغه هېوادونه چې تازه 
خپلواکۍ ته رسيدلي، د هېوادونو يا ښارونو او نورو برخو نومونه يې چې د اسارت په وخت کې ايښودل شوي 
وو بدل کړي او يا يې بېرته هم هغه پخوانيو اصلي نومونو ته ګرځولي دي او يا يې د پخوانيو اتالنو او جنګياليو 
په نوم يادوي. هغه وخت چې د اروپايي هېوادونو پانګوالو، د ښه سوق الجيشى موقعيت، طبيعي ډېرو منابعو 
او بشرى ارزانه ځواک ته د رسيدو پر بنسټ افريقا خپل هدف وګرځوله او هلته يې د خپلو صنعتي توليدي 

توکو د وړاندې کولو لپاره تود بازار وموند، د هغو پر استثمار يې نور هم کوښښ وکړ. 

يقا
افر

ي 
واي

ست
ې ا

نس
فرا

د 

د جدي کرښه

دغه نقشه په افريقا کې د ځينو اروپايي هېوادونو مستعمري څرگندوي.

د فرانسې لويديځه افريقا
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 د هغو جګړو په پايله کې چې د افريقا خلکو پر دښمن برى حاصل کړ د افريقا د مختلفو سيمو نورې 
خپلواکۍ غوښتونکې جبهې يې هم وهڅولې او هغوى يې له استعمار ګرانو څخه دخپلواکۍ السته راوړلوته، 
هيله من کړل. په افريقا کې تر ١٩٥١ م کال پورې له څلورو هېوادونو )حبشى، اليبريا، مصر او جنوبي افريقا( 
څخه زيات خپلواک نه وو او له ١٩٥٢ م څخه تر ١٩٩٦ م کال پورې د هغو شمير ٣٧ ته ورسيده چې 

اوس د افريقا د لويې وچې په سياسي نقشه کې ٥٣ خپلواکه هېوادونه ليدالى شو. 

د استعمار د دوران د افريقايي مريانو يو تصوير

لسم لوست 
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په جنوبي افريقا کې د اوږدې مودې لپاره د لويديځو هېوادونو سپين پوستکي لږه کي  په واک کې وو او پر 
زياترو تور پوستکو باندې  يې حکومت کاوه. دا نژادي تبعيض)اپارتايد( په هغه ځاى کې د  تورپوستکو خلکو 
د مهاجرت المل شوى و، د اپارتايد له پاى ته رسيدو وروسته کله چې په جنوبي افريقا کې په ١٩٩٤م کال 

کې خپلواکه ټول ټاکنې ترسره شوې، دهغه هېواد اوسيدونکي بيرته خپلو اصلي سيمو ته راوګرځيدل.

                             د ټولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي، د جنوبي افريقا په نژادي تبعيض دې بحث وکړي او پايلې دې 

نوروته وړاندې کړي. 

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

٢ـ د نړۍ په نقشه کې اوس افريقا څو خپلواکه هېوادونه لري؟ د نقشې پرمخ يې وښاياست.
٣ـ څيړونکو د افريقايانو د وروپرمختګ په هکله څه نظر درلوده؟

٤ـ په ١٩٥١ م کې افريقا څو خپلواکه هيوادونه درلودل؟ نومونه يې وواياست.

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت:
د افريقا د لويې وچې د وروسته پاتې والى المل په هکله يوه مخيزه مقاله وليکئ او ټولګيوالوته يې 

وړاندې کړئ.

؟
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د افريقا د نفوسو د ويش نقشې ته وګورئ.

ـ دافريقا د لويې وچې په کومو سيمو کې د نفوسو ګڼوالى زيات دى او ولې؟
د افريقا د لويې وچې بشري جغرافيه په څلورو برخوکې چې له نفوسو، نژاد، ژبې او دين څخه عبارت دي په 

بشپړه توګه مطالعه کوو.

نفوس:
د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار، دافريقا د لويې وچې د تانزانيا په هېواد کې ليدل شوي چې څه ناڅه ٤،٥ ميليونه 
کاله لرغونتوب لري. په ١٩٩٨م کال کې د افريقا په لويه وچه کې د ٦١٥ ميليونو تنو په شاوخواکې خلکو ژوند 
کاوه، چې د ټولې نړۍ دنفوسو په سلوکې ١٢،٢ يې جوړول. ددې لويې وچې د نفوسو د لږوالى المل په صحراوو 
او ګڼوځنګلونو کې د ژوند نامناسبه شرايط، ساري ناروغۍ، کورنۍ جګړې او د خوراکي توکو لږوالې دى. د وګړو 
ګڼوالى د افريقا په مختلفو سيمو کې سره توپير لري. د افريقا په صحرا کې تقريباً څوک نه اوسيږي، په سوانا او 
سب تروپيک سيمو کې چې حاصلخيزې ځمکې لري د نفوسو ګڼوالى يې ډېر دى، د بېلګې په توګه د نيل سيند 
د وادۍ په کښتنۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالى په هرکيلومتر مربع کې ١٠٠ تنو ته رسيږي. دنفوسو ګڼوالى د سيندونو 

او سمندرونو په غاړو کې هم ليدل کيږي. 
ـ د افريقا د لويې وچې د نفوسو د لږوالي المل )علت( څه دى؟

        
                                   4.1 بشري جغرافيه

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

يوولسم لوست 

له اوسيدونکو تش
له يو تن لږ
١-١٠ تنو
١٠-٢٥ تنو
٢٥-٥٠ تنو
٥٠-١٠٠ تنو
له ١٠٠ تنو زيات
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نژاد:
د افريقا د لويې وچې د نفوسو د  ويش او قومي ترکيب نقشوته وګورئ. دافريقا په شمال کې عرب خلک ژوند 
کوي چې په عربي ژبه خبرې کوي او زيات شمير يې په ښارونوکې اوسيږي د کليو خلک په کرنه بوخت دي. ددې 
سيمې عرب اوسيدونکي له دوو قبيلو يعنې حامي)Hami( او سامي)Sami( سره تړاو لري. دا خلک غنم رنګه 
څېره او تور ويښتان لري. د افريقا په شمال لويديځ کې بربر قبايل استوګنه کوي چې سپين پوټکى لري او د اسپانويانو او 
ايټالويانو له نسل سره ورته والى لري. له همدې کبله د  مراکش، الجزاير او تونس هېوادونه د بربر هېوادونو په نوم يادوي. 
د افريقا په جنوبي او مرکزي برخو او لويې صحرا  کې تور پوستي خلک اوسيږي چې دافريقايي  تورانو په نوم ياديږي او 
د افريقا د ټولو وګړو       برخه جوړوي، خو له توکميز پلوه سره توپير لري، نو ځکه په بېلو بېلو ډلو ويشل شوي دي.

د مهاجرينو نقشه

د جدي کرښه

لږ

فلسطينيان

3
2
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)قد(،  ونې  د  کوي چې  ژوند  تورپوستکي خلک  لويه صحراکې  په  افريقا  جنوبي  او  مرکزي  په 
څېرې او د پوستکي د رنګ له پلوه سره توپير لري اوپه دوو برخو سوډاني او بنتونيګرويانو ويشل شوي 
ټيټې ونې لري. د  افريقا په استوايي ځنګلونو کې د پيګمي قبيلو وګړي اوسيږي چې  دي. دمنځنۍ 
نارينوو منځنۍ ونه يې ١٤٥ سانتي متره او د ښځو يې ١٣٥ سانتى مترو ته رسيږي. د پيګمي خلکو د 
پوستکي رنګ دومره تور نه دي. ددې خلکو کورونه او اړتياوې له ځنګلونو څخه پوره کيږي او کورونه 
يې په مشکل سره ليدل کيږي، ځکه د هغو کورونه د ونو پاڼو او ښاخونو پوښلي دي. د زړو پيګمي 
خلکو کالي د يو مالتړونى)کمربند( څخه عبارت دي چې د مال څخه يې تړي، او کله هم د ونو پاڼې 
په هغو پورې تړي. کله چې اروپايې سپين پوستي مهاجر خلک د ١٨٠٠ م کال څخه وروسته افريقا 
ته راغلي وو، د خپلو ښکيالکي )استعماري( کړن الرو د عملي کولو په خاطر يې د افريقا ډيرې برخې 
د خپلې واکمنۍ الندې راوستې، هغوى په جنوبي افريقا او زمبابوى کې ژوند کاوه او وروسته په کينيا، 

يوګندا او نورو افريقايي هېوادونو کې خواره واره شول. 

د افريقا له نيګرو خلکو يوه څېرهد شمالي افريقا له عربو يوه څېره

يوولسم لوست 



36

ا

                             د ټولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي او هره ډله دې د افريقايانو د مهاجرتونو پر عواملو بحث وکړي او 

دخپلو بحثونو پايلې دې نوروته وړاندې کړي. 
                            پوښتنې:

1- د افريقا په شمال کې کوم خلک ژوند کوي او په کومې ژبې خبرې کوي؟
٢ـ د افريقا په شمال لويديځ کې کوم قبايل ژوند کوي او کوم نسل ته ورته والى لري؟

٣ـ د افريقا د لويې وچې په لويه صحرا او منځنيو او جنوبي برخو کې کوم خلک اوسيږي او په څه 
نوم ياديږي؟

٤ـ ولې اروپايي خلکو افريقا ته مهاجرت وکړ؟ دهجرت موخه يې څه وه، او د افريقا په کومو هېوادونو 
کې يې ژوند تېراوه؟

              له ټولگي څخه بهر فعاليت:
د افريقا د وګړو د قومي ترکيب نقشه ولولئ او الندې پوښتنې په ليکلې بڼه ځواب کړئ:
1- د افريقا په لويه وچه کې په عمومي ډول تور نژاده وګړی په کومه برخه کې اوسېږي؟

2- د همدې نقشې پر بنسټ د مصر، ليبيا او مراکش هېوادونو په )2005( ميالدي کال کې څو ميليونه 
نفوس درلودل؟

؟
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دين: پورتني شکل ته وګورئ. د افريقا په لويه وچه کې بېالبېل دينونه لکه د اسالم مقدس دين، عيسويت او 
بودايي زيات پيروان لري، چې په ټولو هېوادونو کې خواره واره اوسېږي. په عمومي توګه په دې لويه وچه کې 

)٢٣( هيوادونه داسالم د مقدس دين پيروان دي. 
ـ د افريقا په لويه وچه کې کوم دينونه زيات پيروان لري؟

ژبې: د افريقا د لويې وچې نفوس د بېالبېلو مليتونو څخه جوړ شوي چې په بېالبېلو ژبو او لهجو خبرې کوي 
او شمير يې ٧٠٠ ژبو او ٣٠٠ لهجو يا سيمه ايزو ژبوته رسيږي. څرنګه چې د افريقا زياتره هېوادونه  د اروپا 
يې ښکيالک)استعمار( الندې وو،  نو ځکه يې هماغه ښکيالکګره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. 
اوس چې دا هېوادونه خپلواک شوي هم دي بيايې هم هماغه بهرنۍ  ژبې  د رسمي ژبې په توګه پاتې دي  چې 
ډېرې مهمې يې انګليسي، اسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افريقا په لويه وچه کې په ډول ډول ژبو 

خبرې کېږي خو په عمومي توګه په دې لويه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري:
1- سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امهري ژبې شاملې دي.

٢ـ ساحلي يا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او يو ډول نورې ژبې چې د سيمه ايزو ژبو د يو والي 
محصول دي او شمير يې ډير زيات دى شاملېږي. 

٣ـ سيمه ييزه ژبې چې شمير يې ډير زيات دى.

           
                                    د افريقا د دين او ژبې په هکله څه پوهيږئ؟

د افريقا د لويې وچې  د اسالمي هيوادونو نقشه

دوولسم لوست  

د نقشې الرښود

لويديځه صحرا

استوايي گينه

مرکزي افريقا

جنوبي افريقا

ک
امبي

موز

جنوبي افريقا

د کومور ټاپوگان 
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٤ـ اروپايي ژبي چې د هغو په سرکې فرانسوي او انګليسي ژبې دي. 
دافريقايي هېوادونو رسمي ژبې کوالى شو په الندې جدول کې مطالعه کړو.

 
• همدارنګه نور هيوادونه هم شته چې  نورې رسمي ژبې لري.. 

                            د ټولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي او هره ډله دې د ژبو د يوې ډلې په هکله معلومات وړاندې کړي.

                            پوښتنې:
1- مسلمانان زياتره د افريقا په کومه برخه کې اوسيږي؟

٢ـ د افريقا په لويه وچه کې څو هيوادونه د اسالم د مقدس دين پيروي کوي؟ نومونه يې واخلئ.
٣ـ ولې افريقايانو بهرنۍ ژبه د خپلې رسمي ژبې په توګه منلې ده؟

٤ـ اروپايې ژبې او محلي ژبې معرفى کړى؟

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت:
زده کوونکي دې د افريقا د لويې وچې نقشه په خپلو کتابچو کې رسمه کړي او د افريقا د خلکو د 

دينونو سيمې دې په هغې کې وښيي.

افريقاييسواحليپرتګاليفرانسويانګليسيعربيرسمي ژبې

د هېوادونو نوم

مصر
سوډان
مراكش
تونس
الجزاير

ليبيا
موريتانيا

)لويديځه صحرا(
ايرتيريا

نايجيريا
ګامبيا 

ګانا
سيراليون

اليبريا
اوګندا
زامبيا

ماالوې
زمبامبوې

کينيا
بوتسوانا
نامبيا

سوېلي افريقا

سسنيګال
ګينه
مالي

د عاج ساحل
بورکينا فاسو

توګو
بنين

نايجريا
چاد

)د مرکزي افريقا 
جمهوريت( 

)کانګو- کينشاسا(
)کانګو – برازاويل( 

روندا
ګابون

مدغاسکر

انګوال
)ګينهء – بيساو(

کپ وردي
)ساوتام او پرنسپي(

موزمبيق

تانزانيا
کينيا

)او د اوګندا په يوه 
برخه کې(

سوېلي افريقا

؟

         د افريقايي خلکو د ژبو جدول
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د افريقا د لويې وچې د اقتصادي جغرافيې په هکله څه پوهيږئ؟

د افريقا په لويه وچه کې اقتصادي پراختيا او پرمختګ د نورو لويو وچو په پرتله وروسته يعنې د ١٩ پېړۍ 
په لومړيو کې پېل شو او تر هغه دمخه ډير ورو و. 

د  دارنګه دالسي صنايعو  لکه چې  لري.  ډولونه  او  رنګونه  بڼه هم مختلف  اقتصادي  لويې وچې  ددې 
ډېرې ساده او لومړۍ بڼې څخه تر ډيرو عصري فابريکو پورې کوالى شو په هغې کې ووينو يا د ټرانسپورت 
او توکو په وړلو کې د ډيرو ابتدايي اوساده الرو څخه چې نيغ په نيغه د انسانانو په وسيله ترسره کيږي، تر ډيرو 
عصري سمندري بندرونو، داوسپنو کرښو، هوايي کرښو او پرمختللو هوايي ډګرونو پورې کوالى شو وګورو. 
د افريقا لويه وچه د طبيعي منابعو له پلوه شتمنه لويه وچه ده. په دې لويه وچه کې د نفتو، سرو زرو، الماسو او 
مسوکانونه او ګڼ ځنګلونه شته دي. دافريقا اقتصاد او عايدات زياتره پر کرنه او مالدارۍ والړ دي، په دې توګه 

دافريقا د اقتصاد مختلفې برخې په الندې ډول مطالعه کوو:

الف- کرنه او مالداري:
د نړۍ ددې د لويې وچې کرنيز حاصالت زياتره استوايي او د استوا الندې نباتات تشکيلوي. لکه چې 

          
                                   5.1 اقتصادي جغرافيه

ديارلسم لوست

په کينيا کې د چاى د پاڼو راټولونه
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دارنګه په ختيځه افريقا کې د کونځلو او چاى بوټي، د سوډان د سيمې په لويديځ او د ګيني په پورتنۍ برخه کې 
زياتره تيلي نباتات، دافريقا په ختيځو ټاپوګانو کې ناريال، د ګيني په سواحلو او نږدې ټاپوګانو کې يې ککاو، په 
لويديځه افريقا کې ممپلى په مصر، سوډان او تانزانيا کې پنبه، په لويديځه افريقا او څه ناڅه ددې ساحې په ټولو 
ټاپوګانو کې کيله او اناناس، په حبشې او کينيا کې قهوه او د مديترانې د سمندرګي په سواحلو کې انځر، انګور 
او نورې ميوې او ترکارۍ پيداکيږي. د افريقا د لويې وچې په شمال کې د مديترانې د سمندرګي په سواحلو کې 
چې مديترانه يې اقليم لري، ژمى يې باراني او معتدل او اوړى يې وچ او تود دى، ځنګلونه هلته لږ او هميشه 
بهار ونې، ليمو، غنم، وربشې، جوار او انګور ښه حاصل ورکوي. په سوېلي افريقا کې واښه لرونکې دښتې په 
للمي توګه حاصل ورکوي چې له هغې جملې يې د پنبې او تنباکو حاصالت ديادونې وړدي. دهغې په زياترو 
سيمو کې لوبيا غوره کرنيزه حاصالت ګڼل کيږي. سره له دې چې د افريقا اقليم په عمومي توګه د حيواناتو د 
روزنې لپاره برابر نه دي او مالداري او د څارويو روزنه هم ډېره لږه ده، خو بيايې هم د پسونو او وزو روزنه تر 
يوې اندازې د يادولو وړ ده. د کبانو ښکار په ځانګړې ډول د اطلس سمندر د  هېوادونو په سواحلو کې زياتره 

رواج لري. هلته د ښکار وړ د کبانو بېال بېل ډولونه، لکه: ساردين، تونياک او مکريل دي.
استوايي سيمې د استوا د کرښې د ٥ او ١٠ درجو شمالي او سوېلي عرض البلدونو ترمنځ تود او مرطوب 

اقليم لري چې د هغه پر اساس په دې سيمه کې ګڼ ځنګلونه منځته راغلي دي.

                             د ټولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي او هره ډله دې د افريقا د لويې وچې د وروسته پاتې والي د المل 

په هکله بحث وکړي او پايلې دې نوروته وړاندې کړي.
                   پوښتنې:

1- دافريقا د لويې وچې د اقتصادي حالت په هکله معلومات ورکړئ.
٢ـ په افريقا کې د مالدارۍ وده څه ډول ده؟

٣ـ په افريقا کې د حيواناتو او د ښکار وړ کبانو د ډولونو نومونه واخلئ.                           

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت:
د افريقا د لويې وچې د مديترانه يې محصوالتو په هکله خپل معلومات وليکئ. همدارنګه وواياست 

چې ايا افغانستان مديترانه يې ډوله اقليم لري؟ که يې لري، نو په کومه سيمه کې؟

؟
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پورتني شکل ته وګورئ. د افريقا په کومو سيمو کې کوم کاني توکي او صنعتي محصوالت شته ؟

د افريقا لويه وچه د طبيعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو له هغو څخه لږه ګټه اخيستل شوې ده. شمالي افريقا 
زيات نفت او ګاز لري او سوېلي افريقا د الماسو د زيرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړى مقام لري او د افريقا 

د عايداتو لويه منبع جوړوي.
 الماس ډېر کلک او ډير قيمتي طبيعي منرال دى چې په عمومي توګه په تور او ژيړ رنګ ليدل کيږي او ځينې 
په سپين، آبي او شين رنګ هم وي. نوموړى  منرال له توږلو )صيقل( څخه وروسته د بريليانت )د توږل شوي 
الماس( په نوم ياديږي. سره زر د سوېلي افريقا له مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو د سکرو، کرومو، 
مګنيزو او يورانيمو زيرمې هم شته دى. د زاير او زمبابوى هېوادونه د مسو ډېرې ښې زيرمې لري. د اوسپنو کانونه 
په اليبريا او سوېلي افريقا کې شته دى. په عمومي توګه ويالى شو چې دافريقا لويه وچه د نړۍ په سلو کې ٨٠ 
الماس، ٤٠ سره زر، ٢٠ سپين زر، ٢٠ مس او ١٤ قلعي توليدوي. همدارنګه کوالى شو د ترانسوال د مهمې 
سيمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوى ښارونه ځاى پرځاى شوي دي او زيات شمېر 

وګړوته يې د استوګنې زمينه برابره کړې ده.
د افريقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرايي سيمې زيات کانونه لري. چې التر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخيستل 
شوې. افريقايي هېوادونه کوښښ کوي چې دصنعتي توليداتو حجم لوړ کړي. ځينې هېوادونه د بريښنا او کرنيزو 
بندونو په جوړولو بوخت دي دبېلګې په توګه په مصر کې د نيل د سيند دپاسه د اسوان بند او د زمبيا او زمبابوى د 

         
 ب0کانونه او صنايع

څوارلسم لوست

د افريقا د کانونو، صنايعو او توريزم نقشه

کانونه، صنايع او توريزم
1: 80 000 000

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

د جدي کرښه

د سرطان کرښه

الجزيره

کينشاسا

لوبو مباشي

هراري

نايروبي

اديسابابا

اسکندريه
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ا

هيوادونو ترمنځ د زامبزې د سيند دپاسه د ولتا بند د يادونې وړ دى. دافريقا د لويې وچې زياتره کاني او کرنيز محصوالت 
بهرته صادريږي. د نړۍ د نورو هېوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افريقا کې توليديږي، ځکه 
چې په خپله په افريقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دى کړى. همدارنګه په افريقا کې د ګرځندوى)توريزم( له 

صنايعو څخه هم عايدات تر السه کيږي. 
د مصر اهرام او د نورو پخوانيو هېوادونو 
مديترانې  د  افريقا شمال  د  اثار،  لرغوني 
سواحل،  ښکلي  غاړه  پر  سمندرګي  د 
هغه  هم  او  دستورونه  او  دودونه  دخلکو 
ملى مشهور پارکونه چې په افريقا کې شته 
د توريزم او نړۍ ګرځيدنې ارزښت لري. او 
ددې المل کيږي چې خلک له هغو څخه 
ليدنه وکړي چې طبعاً د اړوندو هېوادونو او 

سيمو په اقتصاد کې رول لوبوي.

                             د ټولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي او هره ډله دې د افريقا د لويې وچې د طبيعي زيرمو او سرچينو په 

هکله بحث وکړي او دخپل بحث پايلې دې نوروته وړاندې کړي.

                            پوښتنې:
1- د افريقا د بريښنا بندونه د کومو سيندونو دپاسه جوړ شوي دي؟
٢ـ شمالي او سوېلي افريقا د طبيعي منابعو له پلوه سره پرتله کړئ؟

٣ـ په افريقا کې د هغو هېوادونو نومونه واخلئ چې په هغو کې ډېر مس پيداکيږي؟
٤ـ د اوسپني کانونه زياتره دافريقا په کومو سيمو کې شته دي؟

٥ـ د هغو کانونو نومونه واخلۍ چې دافريقا په لويه وچه کې پيداکيږى؟

                   له ټولگي څخه بهر فعاليت:
د افريقا د کانونو، صنايعو او توريزم نقشه مطالعه کړئ، الندنيو پوښتنو ته ځواب ورکړئ:

١ـ يورانيم دافريقا په کومو هېوادونو کې شته د هغو نومونه وواياست.
٢ـ نفت په عمومي توګه دافريقا په کومو برخو کې موندل کيږي؟

٣ـ د افريقا د صنعتي سيمو نومونه واخلئ.

په موزامبيق کې د يوه طبيعي ژوبڼ تصوير

؟
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د افريقا د لويې وچې د مواصالتو او د هغو د راتلونکي پرمختگ په هکله څه پوهيږئ؟

په افريقا کې مواصالت لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کيده. اوس يې تر يوې اندازې په ښه 
او معاصره توګه پرمختيا کړې ده. په دې لويه وچه کې د استوايي ګڼوځنګلونو، صحرايي تندو بادونو، باتالقونو 
او صحراګانو شتوالى خنډونه منځته راوړي دي. د توکو وړل او راوړل د وچې له الرې اوپه سواحلو کې د 

بېړيو په وسيله سرته رسيږي. 
ستنلي  موتن  هري  د  کې  کال  م  په ١٨٧٧  راتګ  او  تګ  لومړنى  ته  لويديځ څخه ختيځ  له  افريقا  د 
)Harry mouton Stanly (په وسيله ترسره شو چې په دريو کلونو کې بشپړ شو. په دغو زياترو برخوکې 
مواصالت او وړل او راوړل په لومړنۍ توګه او معموال د اوښانو، خرو او په سختو او پيچلو الرو کې د انسانانو په 
وسيله سرته رسيږي. داوسپنو د کرښو جوړونه دشلمې پېړۍ له لومړيو څخه په ځانګړې ډول له لومړۍ نړيوالې 
جګړې څخه وروسته ډېره ورو پرمخ تللې، نوځکه په وړلو او راوړلو کې زياتره له سړکونو څخه کاراخيستل 
کيږي. په افريقا کې داوسپنو د کرښو ټول اوږدوالې ٧٠ زرو کيلومترو ته رسيدلى او ډېره اوږده کرښه يې د 
٨٠٠٠ کيلومترو په اوږدوالى قاهره له کپتاون سره په جنوبي افريقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افريقايي نورو 

هېوادونو لکه مراکش، الجزاير، تونس او مصر کې پراختيا کړې ده. 
ـ د افريقا د اوسپنو ډېره اوږده کرښه څومره اوږدوالى لرى او کومې سيمې سره نښلوي؟

         
                                   6.1 مواصالتي جغرافيه

په الگوس کې ټرانسپورت

پنځلسم لوست
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ا

سربېره پردې ددې لويې وچې د زياترو هېوادونو پالزمېنې، مرکزونه او مشهور ښارونه په عصري هوايي 
ډګرونو سمبال دي. چې له دې الرې د پرمختللو صنعتي هېوادونو او د نړۍ د نورو هيوادونو سره اړيکې 

ټينګوي.

                            د ټولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي لومړنۍ ډله دې د افريقا د مواصالتو پر ابتدايې بڼو او دوهمه ډله 

دې دافريقا د مواصالتو په پرمختللې بڼې بحث وکړي او د بحث پايلې دې  نوروته وړاندې کړي..

                            پوښتنې:
١ـ د اوسپنو کرښو د شمالي افريقا په کومو هېوادونو کې پراختيا موندلې ده؟

٢ـ د وړلو او راوړلو د ابتدايي بڼې په هکله معلومات ورکړئ.

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت:
د افريقا د مواصالتي الرو د ستونزو او خنډونو په هکله معلومات ورکړئ.

د قاهرې په ښار کې ټرانسپورت

؟
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تاسو په تېر لوست کې د ځمکنيو او هوايي الرو په هکله معلومات حاصل کړل.
په دې لوست کې به دافريقا د لويې وچې د اوبو د الرو سره اشنا شئ. ستاسو له نظره افريقا د کومو آبناوو او کانالونو 

له الرې د سمندرونوسره نښلول شوې ده؟

د افريقا د سيندونو او سمندرونو له الرې وړل او راوړل د ښه اهميت وړ دي او د اوبو مهمې الرې )طبيعي 
او مصنوعي( چې په افريقا کې د دوو سمندرګيو يا سمندرونو ترمنځ اړيکې ټينګوي په دې ډول دي:

د سويز کانال )د مديترانې د سمندرګي او سور سمندرګي ترمنځ چې د جوړښت کار يې په ١٨٥٦ م کال 
کې پيل اوپه ١٨٦٩م کال کې بشپړ شو(، د باب المندب آبناء )د سور سمندرګي او عدن خليج ترمنځ(، 
آبناء )د  الطارق  او د جبل  په لويديځ کې د هند سمندر د دووبرخو ترمنځ(  د موزمبيق کانال )د مدغاسکر 
مديترانې د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ(. ددې الرو څخه يوازې د سويز کانال مصنوعي او نورې ټولې 
طبيعي دي. د افريقا په لويه وچه کې د خنډونو او ستونزو سره سره او دځمکني جوړښت د نا برابرتيا، داستوا 
او کانګو په سيمو کې د ځنګلونو د شته والي او د استوايي او صحرايي سوځوونکي تود اقليم له امله چې د 

افريقا زياتره ځايونه شاړ پاتې دي خو بياهم د مالونو په وړلو او راوړلو کې آسانتياوي منځته راغلې دي.
ډېره مهمه سمندري الر د کانګو د سيند په حوزه کې موقعيت لري چې تقريباً د ١٥٠٠ کيلومترو په اوږدوالى 
د ګټې اخيستنې وړ ده. د اوبو اخيستونکې حوزه يې په استوايي سيمو کې پرته ده چې ټول کال ډېرې اوبه او 
زيات باران لري. دنيل سيند د اسوان تر بند پورې د سمندري بېړيو د ګټې اخيستنې وړ دي. ددې سيند څخه 

           
د اوبو له الرې وړل او راوړل

دوربان د سويلي افريقا مهم سمندري بندر

شپاړسم لوست



46

ا

د مصر او سودان دواړه هيوادونه د وړلو او راوړلو لپاره 
ګټه اخلي. همدارنګه د نايجير، سنيګال او زامبزى په 
اوبه  سيندونو کې هم دکال په ځينو وختونوکې چې 

يې ډېرې وي بېړۍ چلول کيږي.
سمندرګي  کوم  کانال  سويز  د  نظر  په  ستاسې 

)بحيرې( سره نښلوي؟
نن سبا د سمندري بېړيو په وسيله وړل او راوړل 
په  افريقا  سوېلي  د  او  بندرونو  په  مديترانې  د  زياتره 
بندرونو کې ترسره کيږي چې له هغو څخه د سوېلي 
مالونه  لور سوداګريز  په  بازارونو  د  استراليا  او  امريکا 
وړل کيږي. همدارنګه سويز کانال چې د اروپا اړيکې 
ټينګې  سره  افريقا  ختيځې  سوېل  او  خيتځې  د  يې 
کړي دي د ځانګړې اقتصادي ارزښت لرونکي دي.

                           د ټولگي دننه فعاليت:
د افريقا نقشې ته په پاملرنې که وغواړو د بېړۍ په وسيله د عدن له خليج څخه د مراکش د هيواد 

ساحلي ښار يعنې کازابالنکا ته سفر وکړو له کومو ابناء  ګانو او کانالونو څخه تېرېږو؟

                            پوښتنې:
1ـ د افريقا د شمال ختيځ کوم کانال د زيات ارزښت لرونکى دى؟
٢ـ دجبل الطارق ابناء د کوم سمندر او سمندرګي ترمنځ پرته ده؟

٣ـ د افريقا د لويې وچې پخواني مواصالت د هغې د وروستنيو پرمختګونو سره پرتله کړئ؟

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت:
يو کتاب، مجله يا اخبار چې د افريقا د لويې وچې په هکله معلومات ولري مطاله کړئ او د کتاب نوم 

د خپريدو کال او نورې ځانګړتياوې يې وليکئ او د مضمون استاد ته يې ورکړئ.

الگوس د نايجريا پايتخت او سمندري بندر

؟
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- که چيرې شمالي او سوېلي امريکا د بېلو لويو وچو په توګه په نظر کې ونيسو، افريقا له اسيا څخه وروسته د 
نړۍ ډېره پراخه وچه ده. خو که چيرې ټوله امريکا د يوې لويې وچې په توګه په نظر کې ونيول شي، نو په دې 

صورت کې افريقا له اسيا او امريکا څخه وروسته د نړۍ دريمه لويه وچه شمېرل کيږي. 
په ګډون( د نړۍ د  ټاپوګانو  اړوندو  پراخوالي سره )د  په زيات  له ٣٠ ميليونه کيلومتره مربع څخه   افريقا  ـ 
مساحت په سلو کې ٢٠،٣ په برکې نيسي چې په هغې کې له ٨٠٠ ميليونو تنو څخه زيات وګړي اوسيږي. 
ډېره شمالي نقطه يې سپينه دماغه)Cape Blanc(  او د بن دماغه)Cape Bon(  په تونس کې د شمالي 
  )Cape Agulhas(عرض البلد د ٣٧ درجو او ٢٠ دقيقو د پاسه او ډېره سوېلي نقطه يې د اګولهاس دماغه

په سوېلي افريقا کې د ٣٤ درجو او ٤٠ دقيقو د پاسه پرته ده.
ـ ختيځه نقطه يې د ګاردافوى دماغه)Cape Guardafui( په سوماليه کې د ختيځ طول البلد پر ٥٢ درجو 
او ډيره لويديځه نقطه يې شنه دماغه )Cape Verde( د سنيګال په ګاونډيتوب کې ده چې د لويديځ طول 

البلد پر )١٧( درجو پرته ده. 
  برخه يې د استوا د کرښې په شمال 

3
2 ـ افريقا په استوايي سيمه کې ډېره پراخه ساحه راچاپېره کړې ده چې 

   برخه يې د استوا په جنوب کې پرته ده.
3
1 کې او 

ـ دا لويه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نوم څخه څرګنديږي يوه حاره وي لويه وچه ده او داستوا کرښه دهغې 
له منځ څخه داسې تېرېږي چې شمالي او سوېلي برخې يې تقريباً په يو ډول واټن کې پرتې دي. 

ـ د افريقا په لويديځ کې د اټالنتيک سمندر اوپه ختيځ کې يې د هند سمندر موقعيت لري. په شمال کې 
د مديترانې د سمندرګي په وسيله له اروپا د لويې وچې څخه او په شمال خيتځ کې د سويز کانال او د سور 

سمندرګي په وسيله له اسيا څخه بېله شوې ده. 
ـ د افريقا وچه کوالى شو په لويديځي، ختيځي، مرکزي، سوېلي او شمالي افريقا وويشو.

کې  څنډه  لويديځه  شمال  په  يې  مشهور  ډېر  چې  ده  لرونکې  هواروسيمو  او  صحراګانو  غرونو،  د  افريقا  ـ 
داطلس غرونه، په تانزانيا کې د کليمانجارو)Kilimanjaro(  ځوان غرونه، دالجزاير په سوېل ختيځ کې 
د اهاګر)Ahaggar( زاړه غرونه، د چاد په شمال لويديځ کې د تبستي )Tibesti( غرونه او همدارنګه د 

حبشې لوړې سطحې د يادونې وړ دي.
ـ په افريقا کې ژورې او لږې لوړې سيمې لږې دي. ددې سيمو ځينى با تالقى او د روغتيا لپاره د نامناسبه 

 د لومړي څپرکي لنډيز
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ا

اقليم لرونکې دي چې په استوايي سيمو کې پرتې دي او په نورو سيمو کې يې وچې او سوځوونکې دښتې 
هم شته دي.

ـ د افريقا صحرا چې د نړۍ لويه صحرا ده، څه ناڅه دافريقا د لويې وچې په  برخه کې يې پراختيا موندلې ده. 
په تيرو کلونو کې د وچکالۍ له امله نوره هم پراخه شوې ده.

ـ د افريقا په لويه وچه کې ډېر سيندونه شته چې ډېر مشهور يې د نيل او کانګو سيندونه دي. د نيل سيند د مصر د 
لرغوني مدنيت د منځته راتللو سبب شوى او اوس هم د کرنيزو سيمو په خړو بولو کې ځانګړى ارزښت لري.

ـ  افريقا دهغه موقعيت له امله چې د ځمکې د کرې پرمخ يې غوره کړيدى له استراليا څخه وروسته د نړۍ 
ډيره توده لويه وچه شمېرل کيږي.

ـ د افريقا لويه وچه نسبتاً لږ اورښت لرونکې ده چې په عمومي توګه د استوا له کرښې څخه د شمال او جنوب 
په لور لږيږي.

ـ په افريقا کې ٥٣ خپلواکه هېوادونه شته چې په هغو کې مختلف قومونه د بېالبېلو کلتورونو سره ليدل کيږي. په 
شمالي افريقا کې اسالمي کلتور حاکم دى. په داسې حال کې چې په نورو سيمو کې نور کلتورونه ليدل کيږي. 

ـ د افريقا زياتره خلک په کليو کې استوګنه کوي چې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي.
ـ سره له دې چې په افريقا کې اقتصادي شرايط د ښکيالک )استعمار( له منځه تللو وروسته مخ په ښه کيدو دى 

خو تر اوسه هم نفوس او انساني توليدي قواوو په پوره اندازه په ټولو ځايونو کې يو ډول پراختيا نه ده موندلې.
ـ په افريقا کې زياتې کورنۍ جګړې او وچکالي د کورنيو او هم له پولو څخه د بهر مهاجرتونو سبب کيږي. 

همدارنګه د افريقا يو زيات شمېر خلک د بې وزلۍ او لوږي څخه رنځيږي او د ژوند سطحه يې کښته ده.
کينشاسا  سره(،  درلودلو  په  وګړو  ميليونو   ٩ )د  کې  نايجيريا  په    )Lagos(الګوس ښارونه  لوى  افريقا  د  ـ 
)Kinshasa( د کانګو په جمهوريت کې )د ٨،٤ ميليونو وګړو په درلودلو سره( او قاهره په مصر کې )د 

٧،٩ ميليونو وګړو په درلودلو سره( دي.
ـ په افريقا کې رسمي ژبې عبارت دي له: عربي، انګليسي، فرانسوي، پرتګالي، افريقايي، سواحلي او نورو 

څخه.
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1.246.70012.127.0711074.78.416.9لوانداآنگوال1

1.104.30074.777.9816886.02.012.0آديس باباايتوپيا2

------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

241.03828.195.75411784.34.611.1کامپاالاوگاندا7

112.6227.862.9447063.48.128.5پرتونووبنين8

581.7301.639.833346.320.433.3گابرونبوتسوانا9

274.00013.902.9725192.42.05.6واگادوگوبورکينافاسو10 

27.8348.090.06829191.92.55.6بوجومبواربوروندی11

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

26.3388.648.24832891.93.64.5کيگالىرواندا17

752.61811.502.0101574.88.516.8لوزاکازامبيا18

390.75712.236.8053168.28.123.7هراریزيمبابوی19

------964206،178213،9سايوتومهسايوتومه او پرنسيپ20

322.46317.654.8435560.010.030.0ياموسوکروعاج ساحل21 

196.72211.987.1216176.87.415.8داکارسنيگال22

------17،3641،128،81465مبابانسوازيلند23

2.505.81341.236.3781669.88.621.6خرطومسودان24

637.6578.863.3381468.012.020.0موگاديشوسوماليا25

71.7406.005.2508467.715.416.9فری تاونسيراليون26

------45582،247180،8ويکتورياسيشلن27

په بېال بېلو سکتورونو کې د بوختو وگړو فيصدي 
)٢٠٠١کال(

عموميات هېوادونه گڼه

خدمتونه صنعت کرنه د وگړو گڼوالى 
په يو کيلو متر 

مربع کې

د وگړو شمېر 
په ٢٠٠٦ 

کال کې

مساحت  په 
کيلومتر مربع

مرکز

د افريقا د خپلواکو هېوادونو د ځينو جغرافيايي ځانگړنو جدول
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ا

------266،000393،8311،5العيونلويديځه صحرا28

238.53322.409.5179459.413.027.6اکراگانا 29

475.44217.340.7023669.98.612.5يايوندهکامرون30

342.0003.702.3141148.614.836.6برازويلکانگو برزاويل31

2.344.85862.660.5512768.013.518.5کينشاساکانگوکينشاسا32

580.36734.707.8176079.67.013.4نايروبىکينيا33

------2،235731،755327،4مورونىکومورن34

------4،033426،998105،9پراياکيپ وردی35

267.6681.424.960551.815.142.1ليبرويلگابون36

11.2951.641.56414582.18.09.9بانجولگامبيا37

245.8579.690.2223987.22.110.8کوناکریگينه38 

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

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

------30،3552،128،18070،1ماسرولسوتو41

------111،3693،334،58729،9مونرووياليبريا42

1.759.5405.900.754311.622.166.3تريپولىليبيا43

587.04118.595.4693278.06.915.1آنتاناناريوومادغاسکر44

118،48413،013،92611086،85،18،1ليلونگوهماالوی45

1.240.19211.716.829985.82.012.2باماکومالى46

1.001.44978.887.0077930.820.19.1قاهرهمصر 47

446.55033.241.259746.034.859.2رباطالمغرب )مراکش(48

1.025.5203.177.378355.110.734.2نواکشوتموريتانيا49

------2،0401،274،189624،6پورت لويسموريش50

801.59019.686.5052582.68.29.2ماپيوتوموزمبيق51

824.2922.044.147249.315.735.0ويندهوکناميبيا52

1.267.00012.525.0941089.83.86.4نيامىنايجر53

923.768131.859.73114343.46.849.8آبوجانايجريا54

په بېال بېلو سکتورونو کې د بوختو وگړو فيصدي 
)٢٠٠١کال(

عموميات هېوادونه گڼه

خدمتونه صنعت کرنه د وگړو گڼوالى 
په يو کيلو متر 

مربع کې

د وگړو شمېر 
په ٢٠٠٦ 

کال کې

مساحت  په 
کيلومتر مربع

مرکز

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

په دې څپرکي کې لولو:
استراليا، اقيانوسيه او انتارکتيکا

•موقعيت
-  څلورخواوې

- د استراليا کشف
• طبيعي جغرافيه

- غرونه
ـ سيندونه
ـ جهيلونه

ـ اقليم
• سياسي جغرافيه
• بشري جغرافيه

• اقتصادي جغرافيه
• مواصالتي جغرافيه

• اقيانوسيه
ـ اقتصادي حالت

ـ نوى زيالند
• انتارکتيکا )سوېلي قطب(

      شما لي     کنگل
سمند  ر

شمالي
 

امريکا
آرام  

 
سمندر

           جنوبي
 

امريکا

د اطلس

 
سمندر افر يقا

مديترانه

د  هند   سمندر

راليا
است

آرام  
 

سمندر

ا  ر  و  پــاآسيـــــــا

د استراليا د موقعيت نقشه

استراليا
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ا

 

• هيله ده چې زده کوونکي به د دې څپرکي له لوستلو څخه وروسته الندې علمي موخې تر السه کړي:
- د استراليا او اقيانوسيې د لويې وچې او سوېلي کنګل لويې وچې )انتارکتيکا( د جغرافيايي موقعيت  

    سره بلدتيا.
- د استراليا او اقيانوسيې د لويې وچې د مهمو لوړو ژورو سره بلدتيا.

- د استراليا او اقيانوسيې د لويې وچې د سياسي جغرافيې له حالت سره بلدتيا.
- د استراليا او اقيانوسيې د لويې وچې د بشري جغرافيې سره بلدتيا.

- د استراليا او اقيانوسيې د لويې وچې داقتصادي جغرافيې سره بلدتيا.
- د استراليا او اقيانوسيې له مواصال تي جغرافيې سره بلدتيا.

- د سوېلي کنګل لويې وچې  له اکتشافاتوسره بلدتيا.
• له زده کوونکو څخه هيله کيږي چې د دې څپرکي په لوستلو سره الندې مهارتي موخې تر السه 

کړي:
- د استراليا، اقيانوسيي او سوېلي کنګل لويې وچې )انتارکتيکا( د جغرافيايي موقعيت پيژندل.

- د استراليا د نقشې پر مخ د مهمو غرونو، سيندونو او سمندرګيو ټاکل.
- د استراليا په لويه وچه کې د نفوسو د جغرافيايي ويش تفسير.

- د استراليا د نقشې پرمخ د نفوسو د جغرافيايي ويش ښودل.
- د اقيانوسيې د نقشې پرمخ د نفوسو د جغرافيايي ويش ښودل.

- د استراليا او اقيانوسيي د نقشې پرمخ د کاني مهمو شتمنيو ټاکل.

د څپرکي عمومى موخې
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اوولسم لوست
1.2 موقعيت

داستراليا او نوي زيالند د جغرافيايي موقعيت نقشه 

 

استراليا د ځمکې د کرې په کومه برخه کې موقعيت لري؟

الف. څلورخواوې:                                        
د استراليا کوچنۍ لويه وچه چې د ځينو په نظر يو لوى ټاپو دى، زياته برخه )کابو    ( يې دښته ده. 
استراليا د ١٢ او ٤٣ درجو جنوبي عرض البلدونو ترمنځ او د ١١٥ او ١٥٤ ختيځوطول البلدونو ترمنځ 

موقعيت لري.
 ،)Arafura Sea( د ارافورا سمندرګي ،)Timor Sea( د استراليا په شمال کې د تيمور سمندرګي
په  لرى.  )Str.Torres( موقعيت  آبنا ء  تورس  د  او   )Gulf of Carpentaria( کارپنتاريا خليج  د 
ختيځ کې يې د کورال سمندرګي )Coral Sea(  او د تسمانيا سمندرګي )Tasmania Sea( او د 
استراليا په سوېل کې د باس آبنا)Str.Bass(  او د استراليا خليج  پروت د ي. دهند سمندر د استراليا په 

سوېل او لويديځ کې پروت دى. د استراليا ټوله  ساحلي کرښه ٢٥،٧٦٠ کيلومترو ته رسيږي.
ـ استراليا څرنګه او د چا له خوا کشف شوه؟

ب. د استراليا کشف:
کابو پنځوس زره کاله د مخه لومړني خلک استراليا ته  راغلل. انګريزانو هغوى له )١٧٨٩( کال 
څخه د ابورجينالس )Aboriginals(  په نامه ياد کړي دي، چې دا يوه التيني اصطالح ده او د اصلي 

يا بومى اوسيدونکو لپاره کارول کيږي. دا خلک له سوېل ختيځې اسيا څخه راغلي وو. 

3
4

د جنوب قطب دايره

د جدي کرښه

د سرطان کرښه

د شمال قطب دايره
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پنځوس زره کاله مخکې د خاورينو  پلونو په وسيله چې د اسيا او استراليا په منځ کې وو، له همدې پلونو 
اوالرو څخه خلکو او څارويو کوالى شول له اسيا څخه استراليا ته الړ شي. دا يوه څلويښت زره کلنه پروسه 
وه. وروسته چې د ځمکې کره توده شوه او کنګلونو په ويلې کيدو پيل وکړ، د سمندر د اوبو سطحه جګه شوه 
او پدې توګه استراليا د يوه ټاپو بڼه غوره کړه. په ١٥٠ م کال کې د لومړي ځل لپاره يونانيانو د استراليا په باره 
کې ليکنې وکړې. هغوى دا وچه د تيرا استراليس )Terra Australis( او يا سوېلي غاړو په نامه ياده کړه.

خلک د هغې زيات مينه وال شول او ددې نابلدې سيمې په لټه کې شول. 
په شپاړسمه او اوولسمه پېړۍ کې پرتګاليان، هسپانويان او هالنډيان له اسيا سره د سوداګرۍ عالقمند وو. 
د هغه وخت د سمندري زياتو مسافرتونو او کشفياتو په اساس ووچې استراليا هم د اروپايانو له خوا کشف 
شوه. په ١٦٠٦ م کال کې د هالنډيانو لومړنۍ بېړۍ د کارپنتاريا د خليج)Gulf of Carpentaria( پر 
غاړه د استراليا په شمال کې نوې ګيني)New Guinea(  ته مخامخ ودريده. ددې بېړۍ کپتان ويليم جانسن 
)Willem Janszoon( بېرته جاوا )Java( ته وګرځيد. په ١٦١٦م کال يوه بله هالنډي بېړۍ د شارک 
)Shark( خليج  ته د استراليا په لويديځ کې ورسيده. په وروستۍ يوه نيمه پېړۍ کې هالنډي، فرانسوي او 
انګليسي بېالبېلو خلکو استراليا ته، چې په هغه وخت کې د نوې هالنډ New Holland په نامه ياديده، 
نه و. لومړنى  اويا مستعمره کولو احساس  پيژندنې  مسافرت وکړ، خو په هغه وخت کې د استراليا د زياتې 
برتانوي چې استراليا ته ورسيد د يوې بېړۍ کپټان و د ويليم دامپير )William Dampier( په نامه چې 

په ١٦٨٨م کال استراليا ته ورسيد.
 

اِبل تاسمان  )١٦٤٢ ميالدي ( هالنډى سمندرګرځيدونکى او  د استراليا د لويې وچې يو کاشف

ا
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په ١٧٧٠ م کال  جيمز کوک انګليسي لومړنى اروپايي و چې د استراليا ختيځو غاړو او سواحلوته ورسيد 
او د بوتاني Botany دخليج )اوسنى سدنىSydney(  له الرې پر ختيځو غاړو تېرشو او هغه يې د نوي 

سوېلي ويلز )New South Wales( په نامه يادې کړي. 
د ١٨٠٠ م کلونو په پيل کې سدني پر يوه سوداګريز مرکز د بدليدلو په حال کې و. همدارنګه داستراليا د 

نورو برخو د کشف لپاره هڅې روانې وې. 
د ١٨٩٠ م کال په شاوخواکې دا نظر چې بېالبېلې مستعمرې پر يوه لوى فدرالى هېواد باندې بدلې شي، 
منځ ته راغى چې په پاى کې د ١٩٠١ م کال د جنوري په لومړۍ نېټه په استراليا کې ايالتي سيستم را منځ ته 

شو او په حقيقت کې له انګلستان څخه د استراليا د خپلواکۍ ورځ ده.

اوولسم لوست
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ا

خو تر ډېره وخته پورې استراليا په يوه ډول د انګلستان د مستعمرې په توګه پاتې شوه، چې ورو ورو يې د 
يوه خپلواک هېواد په توګه ځاى ونيو.

 

                            د ټولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي. لومړۍ ډله دې د استراليا جغرافيايي موقعيت د نقشې پرمخ 
تثبيت او وښيي. دويمه ډله دې د هغو هېوادونو او اشخاصو نومونه، چې داستراليا په کشف او موندنه 

کې يې ونډه درلوده، وليکي او نوروته دي يې  بيان کړي.

                            پوښتنې:
الندې پوښتنې که سمې وي د )س( او که نا سمې وي د )ن( په توري په خپلو کتابچو کې ځواب کړئ:

ـ استراليا يو لوى ټاپو دى. ١
ـ استراليا د هند سمندر په ختيځ کې پرته ده. ٢

ـ د استراليا کشف د زياتو مسافرتونو او سمندري کشفياتو پايله وه، چې د اروپايانو په وسيله ترسره شول. ٣
ـ استراليا خپله خپلواکي په ١٩٠١ م کال له انګلستان څڅه ترالسه کړه. ٤

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت:
د انترنټ يا کتابتون څخه د ګټې اخستنې په اساس د سمندري کشفياتو او د استراليا د کشف په باره 

کې يومخيزه مقاله  وليکئ.

جيمز کوک)١٦٠٦ م( انګليسي کپتان او يو د  
استراليا د لويې وچې له کاشفينوڅخه

؟
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 د استراليا طبيعي حالت څرنګه دي؟

استراليا چې داقيانوسيې ډېره کوچنۍ لويه وچه ده، له ټولو ټاپوګانو سره په مجموعي توګه په سوېلي نيمه 
کره کې موقعيت لري. د استراليا هېواد له جغرافيايي نظره کوالى شو په څلورو بېالبېلو سيمو وويشو:

١ـ منځنۍ دښتې، چې نسبتاً دځمکې الندي زياتې اوبه لري. 
٢ـ لويديځې لوړې )فالت( چې ډېر يې بيا بانونه او دښتې دي.

٣ـ ختيځه ساحلي برخه چې په حقيقت کې د ګريت ديواي دينګ)د اوبو لويه زيرمه( د غرونو ختيځې 
لمنې دي.

٤ـ ختيځ غرونه يا لوړې چې په )ګريت ديواي دينګ( مشهوري دي.
داستراليا طبيعي جغرافيه په څو بېلو بېلو برخو کې په الندې ډول مطالعه کوو:

الف. غرونه:
ـ  د استراليا زياتره غرونه په کومو برخو کې پراته دي؟

د استراليا په ختيځ کې د ګريت ديواى دينګ )Great Dividing( په نوم مشهور غرونه شته، چې 
له ٣٠٠٠ کيلو مترو څخه زيات اوږدوالى لري. د غرونو دا لړۍ د تسمانيا)Tasmania(  له ټاپو څخه  په 
سوېل کې پيل کيږي او د کپ يورک)Cape York( تر ټاپووزمې په شمال کې غزيدلي دي. د غرونو دا 

اتلسم لوست
2.2 طبيعي جغرافيه

)١٨٠m-٠( ټيټي او اوارې ځمکې )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
مرکزي جلگه

د مکدونال  غرونه

د گيبسون لويدځي لوړې
د موسگراو غرونه

د اير جهيل

بارلي جهيل
مور جهيل

پرت

د دارلينگ سيند

د کوسيسکو لوړه څوکه

تورنس جهيلد فليندرز غرونه
موري دارلينگ
د لچ لن سيند

موري

د استراليا طبيعي نقشه
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لړۍ چې د منځني جګوالي لرونکي غرونه او لوړې سطحې لري، د سيندونو په وسيله سره جال شوي دي. 
نوموړو غرونو خپلې لمنې د ختيځو سواحلو په لور او د لويديځ په لور تر هوارو سيمو پورې پراخه کړي دي. 
د ګريت ديواي دينګ له غرونو څخه زيات لوى او واړه سيندونه سرچينه نيسي او آرام سمندر ته توييږي. د 
استراليا نور غرونه د استراليا يي الپ )Australian Alps( په نامه شهرت لري، چې په حقيقت کې د 
)ديواي دينګ( د غرونو يوه برخه ګڼل کېږي. دا غرونه چې د استراليا په سوېل خيتځ کې پراته دي، د سوېلي                      
نوى ولز )New South Wales( په سيمو او د ويکتوريا )Victoria( په ختيځه سيمه کې يې لوړې 
سطحې جوړې کړې دي. ددې غرونو ډېره لوړه څوکه کوسيسکو )Kosciusko( ده، چې )٢٢٣١( متره 

لوړوالى لري.

        هغه غرونه چې د استراليا د ختيځو سيمو د اوبو سرچينه ده او پرګڼو ځنګلونو پوښل شويدي.
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اتلسم لوست

د استراليايي الپ غرونه د تفريح او استراحت لپاره ښې سيمې لري  او هم يې د اوبو ښې سرچينې جوړې 
لپاره په استراليا کې  بڼونه شته دي چې د ژمني سپورت )د سکې لوبو(  کړيدي. په دې سيمه کې ډېر ملي 

يوازينۍ سيمه ګڼل کېږي.
همدارنګه  د فليندرز )Flinders( غرونه هم د ديواى دينګ د لويو غرونو يوه څانګه ده، چې په سوېلي 

استراليا کې پراته دى.

د استراليا او نيوزيالند سپينه نقشه

د اندونيزيا مجمع الجزاير نوې گينه

د . . . لوړې. . . جلگه

د استوا کرښه

د . . .  کرښه

د . . . سمندر

پرت د . . . سيند
بريسبان. . . سمندر

. . . بندر
. . . پايتخت

هېواد. . . پايتخت
 . . 

. . .
د 

. . . بندر
د تاسماني ټاپو

الرښود
د غرونو لړۍ

سيند
پايتخت

ښار

د زده کوونکو د ځوابونو لپاره د استراليا او نوې زيالند سپينه نقشه
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 )Musgrave(غرونه او د موسګراو )Macdonnell( د استراليا په منځنيو برخوکې د مک دونل
  )Hamersley(غرونه ديادولو وړ دي. د استراليا په لويديځ کې هم مشهور غرونه شته دي چې د هامرسلي
په نامه ياديږي او لوړه څوکه يې بروس )Bruce( ده، چې د ١٢٠٠ مترو څخه زيات لوړوالى لري. داستراليا په 
 Arnhem( او ارنيم )Kimberley Plateau( شمال کې مشهورې لوړي سطحې شته، چې د کيمبرلي

Land( په نامه شهرت لري او لوړوالى  يې له )٨٠٠( مترو څخه زيات نه دى.

                            د ټولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي، هره ډله دې له الندينيو فعاليتونو څخه يو پاى ته ورسوي او د 

خپل فعاليت پايله دې نوروته وړاندې کړي.
١ـ د استراليا څلور بېالبېلي سيمې دې د جغرافيې له نظره د نقشې پرمخ تثبيت او وښيي.

٢ـ د ګريت ديواى دينګ دغرونو د څانګو نوم دې واخلي او د نقشې پرمخ دي  يې وښيي.
٣ـ د استراليايي الپ د غرونو اقتصادي اهميت دى توضيح کړي.

٤ـ د هغو غرونو چې د استراليا په لويديځ او شمال کې موقعيت لري، نوم واخلي او د نقشې پرمخ 
 يې وښيي.

                            پوښتنې:
1ـ استراليا په څو او کومو جغرافيايي سيمو کوالى شو وويشو؟

٢ـ له ملي بڼونو څخه زموږ مقصد څه دى؟
٣ـ د استراليا غرونه دخلکو پر اقتصادي او ټولنيز ژوند څه اغېزه کوالى شي؟

٤ـ ستاسو په نظر په استراليا کې غرونو د هغه هېواد خلکوته څه ستونزې اوڅه اسانتياوې پيداکړي 
دي؟

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت:
د استراليا او نوي زيالند سپينه نقشه کاپي او يا يې په خپلو کتابچو کې رسم کړئ او تش ځايونه يې 

ډک کړئ.

؟
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ستاسو په نظر ولې په استراليا کې زيات سيندونه شته دي؟

په دې لوى ټاپو کې د ډېرو لوړو برخو د شتون او د هغه د ځانګړي جغرافيايي موقعيت له امله چې له هرې 
خوايې سمندرونه چاپير شوي دي، په دې ټاپو کې اورښت زيات دى. له همدې امله پکې ډېر سيندونه بهيږي 

چې زياتره يې په آرام سمندر يا د هند په سمندر کې توييږي.
د استراليا مهم سيندونه عبارت دى له:

)Lachlan( څخه. دا سيندونه چې د لوى  او لچ لن   ، )Murray(موري ، )Darling(دارلينګ
ديواي دينګ له ختيځو سيمو څخه سرچينه نيسي، په پاى کې د استراليا لوى خليج ته توييږي. د استراليا 
د سيندونو ډېر لوى سيستم د موري ـ دارلينګ سيستم دى، د موري سيند که څه هم د دارلينګ له سيند 
څخه لنډ دى خو ددې سيستم له مهمو سيندونو څخه شميرل کېږي، ځکه د دارلينګ نه ډېرې اوبه لري. د 
موري د سيند اوږدوالى ٢٥٧٠ کيلومترو او د دارلينګ د سيند اوږدوالي ٢٧٣٠ کيلومتروته رسېږي. ددې 
سيند د اوبو اخيستونکي حوزې مساحت ١٨٧٢ زره کيلومتره مربع ته رسيږي. د موريا دوهمه لويه څانګه د 

مارامبيدجي )Murrumbidgee( سيند، چې ١٦٩٠ کيلومتره اوږدوالى لري جوړوي.
ټول هغه سيندونه چې د موري ـ دارلينګ په سيستم کې شامل دي نامنظم دي. ددې سيندونو زياتره اوبه 

نولسم لوست
ب. د استراليا سيندونه

سوېلي  استراليا

مالبورن

نــيـــــو ساوت ولـــــز
د لچ لن سيند

د مارم بيدجي سيند
موري

ويکتوريا

دد موري سيند
سين

گ 
رلين

د دا

بندونه او د اوبو زيرمې

د اوبو شبکه او خړوبه شوى عمده ساحه
د استراليا د اوبو لگولو او اوبو د شبکې نقشه
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د بارانونو په واسطه او تريوې اندازې پورې د استراليا د الپ د واورو د ويلي کيدو په اساس منځ ته راځي. 
له همدې امله د اوبو ډېر زيات د بت په دوبي کې وي. يعنې کله چې د اوبو سطحه د موري او دارلينګ په 
سيندونو کې لوړه شي، پرهوارو دښتو وراوړي او کله هم د تخريباتو او ويجاړولو المل ګرځي. په دې وخت 
کې سيندونه له ځانه سره ډېر تخريب شوي توکي او د ډبرو ټوټې وړي، چې د بيړۍ چلولو کارونه له ستونزو 
سره مخامخ کوي. د موري ـ دارلينګ د سيستم سيندونه اقتصادي اهميت هم لري، ځکه د هغو له اوبو څخه 

د ځمکو په خړو بولو کې ګټه اخيستله کيږي. 
 )Flinders( او فليندرز )Mitchell( په شمال او شمال ختيځ کې مهم سيندونه عبارت دي له: ميشل
څخه چې د ګريت ديواى دينګ د غره له شمال ختيځ څخه سرچينه اخلي او دکارپنتاريا خليج ته توييږي. 
په شمال کې  استراليا  د  )Ord( سيندونه چې  اورد  او    )Daly(دلى ،Victoria د ويکتوريا  همدارنګه 

بهيږي او د تيمور سمندرګي ته توييږي د يادولو وړ دي.
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د لويديځې استراليا ټولې برخې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. يوازې د هغې ډيرې لرې پرتې سيمې په 
ځانګړې توګه لندې لمنې  يې د خپلو لوړو برخو سره ډېر خوړونه لري، چې د بارانونو په وخت کې د اوبو نه ډکيږي. 
د کال په زياتره موده کې دا خوړونه وچ وي، ځکه حتى ددې برخې په ډيرو لرو پرتو سيمو کې وچکالي په کال کې تر 
٣٠٠ ورځو پورې دوام مومي. د استراليا د سطحې اوبو سرچينې سره له دې چې زياته برخه يې تر وې دي د خلکو 
اړتيا نه پوره کوي، خو استراليا د ځمکې الندې اوبو ډېرې زيرمې لري. په دې لويه وچه کې دځمکې الندې اوبو 
څخه د  ګټې اخيستنې لپاره بېالبېلې حوزې تر مطالعې الندې نيول شوي دي، چې د صنايعو او څړځايونو داړتيا وړ 

اوبه برابروي.

نولسم لوست
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  دا اوبه د ډېر منراليزه کيدو له امله د څښلو او د کروندو د خړوبولو لپاره دومره ګټورې نه دي. )د ځمکې 
الندې اوبو( ډېره لويه حوزه په نړۍ کې هغه پراخه حوزه ده، چې د کارپنتاريا له خليج څخه يې د دارلينګ 
تر حوزې پورې پراختيا موندلې ده. په استراليا کې په ټوليزه توګه د ٦٥٠٠ په شاوخواکې دځمکې الندې اوبو 

څاګانې شته دي. 

                                د ټولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي، په دې هکله دې چې ولې د استراليا سيندونه غير ثابت رژيم لري 

بحث وکړي او دخپل بحث نتيجه دې نوروته وړاندي کړي.

                             پوښتنې:
١ـ ايا د ځمکې الندې اوبه په استراليا کې د خلکو ستونزې رفع کوالى شي؟

٢ـ د هغو سيندونو نوم واخلئ چې د استراليا په شمال او شمال ختيځ کې پراته دي.
٣ـ د استراليا د سيندونو د اوبو بهير دکال په کوم موسم کې ډېر وي.

٤ـ ولې د موري ـ دارلينګ د سيندونو سيستم نامنظمه دى؟
٥ـ د مورې  ـ دارلينګ سيندونه کومې اقتصادي ګټې لري؟

                             له ټولگي څخه بهر فعاليت:
د استراليا د لويې وچې نقشه رسم کړئ او په هغې کې سيندونه په ځانګړى رنګ سره په نښه کړئ او 

نوروته يې وړاندې کړئ. 

؟
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شلم لوست
ج.جهيلونه

د استراليا ډير لوى مالګين جهيل کوم دى؟

له استراليا څخه پرته د اقيانوسيې په نورو ټاپوګانو کې مهم جهيلونه نشته. ددې ټاپوګانو د طبيعي جوړښت 
شرايط داسې دي چې دجهيلونو د پيدايښت لپاره يې الرې چارې نه دي برابرې کړي.

د استراليا له مهمو جهيلونو څخه يو د اير)Eyre( جهيل دي چې په استراليا کې ډېر لوى مالګين جهيل 
دى. داجهيل د استراليا د سوېلي ايالت په شمال لويديځ کې د سيمپسون)Simpson( د دښتې په سوېل 

کې پروت دى. 
د اير جهيل له دوو برخو څخه جوړ شوى دى چې يويې دشمالي اير لوى جهيل او بل يې د سوېلي اير 
کوچنى جهيل دى او د يوه طبيعي کانال په وسيله سره نښتي دي. د اير جهيل دملي پارک په سيمه کې پروت 
دى. د استراليا ډېره ژوره نقطه )کابو١٥ متره د سمندر له سطحې څخه ټيټه( هم په همدې جهيل کې پرته 

ده.
د اير جهيل په سوېل کې د تورنس)Torrense( او ګايردنر)Gairdner( په نومونو نور جهيلونه هم 
شته دى چې د ځمکې سطحه، يعنې بستر يې هم د مالګې په وسيله پوښل شوى دى. کله د ډېرې تودوخې 
له امله ددې جهيلونو اوبه بړاس کېږي او وچېږي. د استراليا نور جهيلونه چې داستراليا په سوېل لويديځ او 
لويديځ کې پراته دي، عبارت دى له: کارنګي)Carnegie( ، بارلى)Barlee(، مور)Moore( او داسې 

نورو څخه.
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                            د ټولگي دننه فعاليت:
د استراليا نقشې ته وګورئ هغه جهيلونه چې نومونه يې واخيستل شول د نقشې پرمخ يې په نښه او 

وښياست.

                            پوښتنې:
1ـ د استراليا ډېره ټيټه نقطه په کوم جهيل کې پرته ده؟

٢ـ داستراليا د مهمو جهيلونو نومونه واخلئ.
٣ـ څرنګه داستراليا دځينو جهيلونو د ځمکې سطحه او يا بستر د مالګې په واسطه پوښل شوى دى؟

                             له ټولگي څخه بهر فعاليت:
کرښوکې  څو  په  يې  والى  ورته  او  توپيرونه  کړئ،  پرتله  سره  جهيلونو  له  دافريقا  جهيلونه  استراليا  د 

وليکئ.

؟
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يوويشتم لوست
د. اقليم

پورتنۍ نقشې ته وګورئ. د استراليا اقليم څرنګه دى؟

لمر په استراليا کې د فصلونو بدلون ځکه منځته  ورځ  لومړي  په  مياشتې  د  مرغومې  د  چې  راځي 
په  البلد  عرض  سويلي  )د  دايرې  پر  مرغومې  سويلي د  په  ځکه  نو  لګيږي  عمود  باندې  ٢٣درجو( 
چې  څرنګه  کيږي.  پيل  اوړى  کې  کره  استراليا په سويلي نيمه کره کې موقعيت لري نو ځکه نيمه 

هلته د اوړي موسم وي. برعکس په شمالي نيمه کره کې ژمي وي چې دا موضوع د ځمکې د محور 
د  به  کره کې  نيمه  په جنوبي  اوړى وي  کره کې  نيمه  په شمالي  تابع دى. که چېرې  )ميالن(  د کوږوالي 

ژمي موسم وي. 
توګه  په عمومي  ډېروالى دى.  لرونکو ورځو  لمر  د  ډيره مهمه ځانګړنه  هلته  يوه  اقليم  د  استراليا  د 
او معتدله ژمي  تود دوبى  تيريږي  له منځ څخه  تود هېواد شمېرل کېږي، د جدې کرښه  يې  يو  استراليا 
اقليم  اقليم )سب تروپيک( او يوه شمالي برخه يې استوايي  لري. د استراليا زياته برخه تر استوا الندې 
لري. د استراليا د مساحت لږ تر لږه په دريو کې دوه برخې داسې وچه ده چې د کښت او کروندې وړتيا 
نلري. د استراليا په شمال کې، دوبى موسمي بارانونه لري، خو ددې هېواد په سوېل کې اورښت لرونکي 
بادونه، لويديځ بادونه دي چې د ژمي په اوږدوکې لګيږي. د استراليا په ځينو سيمو کې اورښت ډېر لږ 
مترو  ملي   ٢٥٠ د  کال کې  په  د شاوخوا   3

4 استراليا  د  د وچکاليو سبب شي.  لري چې  امکان  او  دى 
برخه، چې  لږه  نه   1

3
له  استراليا  د  ده.  کمه  ډېره  کرنه  يې  په دې سيمو کې  لري چې  اورښت  لږ  څخه 

زياتره يې غرنۍ برخې دي په کال کې د ٥٠٠ ملى مترو په شاوخواکې اورښت لري. 

مناطق عمدۀ آب و هوای استراليا

حاره اي

حاره اي
نيمه بياباني، د منځنيو عرضونو واښه او بوټي

نيمه بياباني، د 
منځنيو عرضونو 

واښه او بوټي

بياباني
بياباني

گليلونک ملبورن
تود معتدله

تود معتدله

ولونگونگ
سيدني
نيوکاسل

اداليد

سړه اب و هواهوبارت

پرت

نيمه بياباني، د منځنيو عرضونو واښه 
او بوټي

د استراليا د اب و هوا عمده سيمي

2
1
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استراليا د اب او هوا له نظره کوالى شو په څو سيمو وويشو:
١ـ حاره يي توده اب او هوا له النده دوبي سره په شمال کې.

٢ـ معتدله توده اب او هوا ديوه وچ فصل سره د کوينزلند په سيمه کې.
 ٣ـ توده معتدله او لنده اب او هوا د جنوبي ويلز په څنډه او ويکتوريا کې.

چې  وکړو  يادونه  بايد 
او  مرکزي  زياتې  استراليا  د 
صحرايي  برخې  لويديځې 

لري. اقليم 

عارض  پوهاند  د  منبع: 
کتاب،  پيژندنې  اقليم  د 

.1386

                           د ټولگي دننه فعاليت:
د استراليا د آب او هوا نقشې ته وګورئ او اقليمې بېلې بېلې سيمې پکې په نښه او وښاياست.

                           پوښتنې:
١- د استراليا کومې سيمې صحرايي اقليم لري؟

٢ـ د استراليا کومې سيمې په منځنۍ توګه زيات کلنى اورښت لري؟
٣ـ ولې د استراليا اب او هوا توده ده؟

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت:
په دې هکله چې ولې د استراليا موسمونه د شمالي نيمې کرې د فصلونو معکوس دي، معلومات 

راټول او وړاندې يې کړئ.

؟

د گيبسون دښته

د ويکتوريا لويه دښته

سيدني

بريسبان

اورښت
کالنى منځنى اورښت په ملي متر

له ٢٥٠ لږ
٢٥٠-٥٠٠

٥٠٠-١٠٠٠
١٠٠٠-١٥٠٠
١٥٠٠ او يا زيات
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دوه ويشتم لوست
3.2 د استراليا سياسي جغرافيه

استراليا څرنګه اداره کيږي؟
                                             

استراليا مشروطه شاهي فدرالي دولت يا پارلماني پاچاهي ده،  چې د انګلستان ملکه يې په تشريفاتي توګه 
د دولت په سرکې ده. خو استراليا په حقيقت کې يو فدرالي دولت دى چې اووه ايالتي پارلمانونه لري او هر 
پارلمان د هغه ايالت اړوند کارونه سرته رسوي او يو عمومي او ګډ پارلمان داستراليا په مرکز، يعنې د کانبرا 
په ښارکې شتون لري، چې د هېواد ټولې دندې سرته رسوي. دارنګه حکومت د امريکا له متحده اياالتو او 
کاناډا دفدرالي حکومت سره ورته والى لري. ددې هېواد رسمي ژبه انګليسي او پالزمينه يې د کانبرا ښار دى. 
د نوموړي هيواد زياتره خلک د عيسوي دين پيروان دي. که د استراليا سياسي نقشې ته وګورئ، وينئ چې 

استراليا په شپږو ايالتونو او دوه سيمو ويشل شوې،  چې عبارت دي له: 
١ـ نيوساوت ولز)New South Wales( )جنوبي نوى ولز( چې په هغه کې د استراليا دوه لوى ښارونه 
يعنې سدني )Sydney( چې د همدې ايالت مرکز دى او کانبرا)Canberra( چې د استراليا پالزمينه ده 

موقعيت لري. د سدني ښار، داستراليا ډېر لوى ښار، ډېر مهم بندر او ددې هېواد مالي مرکز دى.
٢ـ د ويکتوريا)Victoria(  ايالت، چې مرکز يې ملبورن )Melborne( دى.

٣ـ کوينزلند چې مرکز يې بريسبان)Brisban(  دى.
٤ـ جنوبي استراليا چې مرکز يې د اداليد  )Adelaid( ښار دى.

نيو ساوت ولز

شمالي سيمه
کوينز لند

لويديځه استراليا
سوېلې  استراليا

د استراليا ايالتونه

نيو ساوت ولز
د کانبرا د پالزمينې سيمه
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٥ـ لويديځه استراليا چې مرکز يې د پرت )Perth( ښار دى.
٦ـ تسمانيا چې مرکز يې هوبارت دى اويو ټاپو دى چې د جنوبي نوى ولز په جنوب کې موقعيت لري. دوه 

خپلواکي سيمې يې د پالزمينې کانبرا سيمه او شمالي سيمه ده. 
د ولسي  پارلمان  استراليا فدرالي  د  ده.  ترالسه کړې  په ١٩٠١م کال کې خپلواکى  استراليا حکومت  د 

جرګې چې ١٤٨ غړي لري او دسنا )Senate( د مجلس چې ٧٦ غړي لري،  لرونکى دى.

                     

                            د ټولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي،  هره ډله دې د استراليا د حکومت په ډول )طرز( بحث وکړي او 

د هرې ډلې استازي دې د خپل بحث نتيجه خپلو ټولګيوالوته بيان کړي.

                             پوښتنې:
١ـ استراليا په څو ايالتونو ويشل شوې ده، نوم يې واخلئ.

٢ـ استراليا په کوم کال اوله کوم هېواد څخه خپله خپلواکي ترالسه کړه؟
٣ـ د استراليا د حکومت ډول څرنګه دى؟

٤ـ د استراليا پالزمينه په کومه برخه کې موقعيت لري؟

                             له ټولگي څخه بهر فعاليت:
په خپلو کتابچو کې د استراليا سياسي نقشه رسم کړئ او د ايالتونو نومونه يې په اړوندو  ځايونو  کې وليکئ.

د ملبورن او سدني د ښارونو تصوير

؟
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درويشتم لوست
4.2 بشري جغرافيه

 

د استراليا د نفوسو او نژاد په هکله څه پوهيږئ؟

په دې برخه کې، لومړى د استراليا د نفوسو او نژاد او وروسته د استراليا د خلکو له دين او ژبې سره آشنا کيږئ. 
د استراليا لومړنى استوګن هغه بوميان وو، چې د اسيا له سوېل ختيځ څخه  هغه ځاى ته کډوال شوي وو.

کله چې اروپايان له ١٨٣٠ م کال  څخه وروسته استراليا ته ورغلل په دې لويې وچې کى له نيم ميليونو 
څخه لږو بومي خلکو ژوند کاوه. د استراليا بومي خلک توربخن پوستکى لري چې په )٥٥٠( قبيلو ويشل 
شوي وو او هره قبيله له څو طايفو څخه جوړه شوې وه. د اروپايي سپين پوستکو د کشفياتو له پيل سره چې 
دوه سوه کاله دمخه ترسره شول او د هغوى او د استراليا د بوميانو ترمنځ د جګړې په نښتو سره د بوميانو د 
نفوسو شمېر کم شو. په دې وروستيو کې د استراليا د بوميانو شمېر کابو ٦٠٠٠٠ تنو ته رسيده، خو اوس د 

هغوى د نفوسو وده د ژوند د ښو شرايطو په اساس يو ځل بيا زياته شوې او شمېر يې زيات شوي دي.
د استراليا نفوس تر ١٩٢٠ م کاله پورې ٥ ميليونو تنوته رسيده. غير انګليسي مهاجرينو هم د استراليا 
نفوس زيات کړل او په ١٩٤٥م کال کې يې وګړي )٧،٥( ميليونو تنوته ورسيدل، په داسې حال کې چې د 

هغوى يوازې نيم يې انګليسي وو. 
د استراليا نوي مهاجرين له المان، هالنډ، ايټاليا، پولنډ او داسې نورو هېوادو څخه ورغلي دي. په استراليا 
کې په ٢٠٠٨ م کال کې له ٢٠ ميليونو څخه زياتو خلکو ژوند کاوه چې د نفوسو ګڼوالى يې په منځنۍ کچه 

په هرکيلومتر مربع کې ٣ تنو ته رسيده.
 استراليا يو له هغو هېوادو څخه دې چې ډېرى خلک يې په ښارونو کې ژوند کوي. د استراليا په سلوکې د 

د استراليا د نفوسو د گڼوالي نقشه
وگړي په يو کيلو متر مربع کې

ښارونه لرونکي د: 
١- ٥ ميليون تنه

٥٠٠٠٠٠- ١ ميليون تنه 

د بومي )ابورجينالس( 
خلکو سيمه

له ١ لږ
      ١-١٠
١٠-٥٠
٥٠ او يا زيات
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٨٥ په شاوخواکې وګړي په څو مهمو مرکزونو کې استوګنه لري، په داسې حال کې چې د استراليا په کليو او 
بانډوکې پراخې سيمې له اوسيدونکو څخه تشې دي. د استراليا د وګړو لږ ترلږه له شپږو مليونو څخه زيات په 
دوو لويو ښارونو سدني او ملبورن کې ژوند کوي. لکه څرنګه چې مو د مخه يادونه وکړه پرته له بومي خلکو 
څخه د استراليا د خلکو په سلوکې د )٩٠( په شاوخواکى اروپايي سپين پوستکي)په تېره انګليسان(، کابو ٧ 
په سلو کې اسيايان او کابو يو په سلوکې بوميان اونور جوړوي. سربېره پردې په دې ځاى کې )دوه رګه( يا ګډ 

نژاد، چې له سپين پوستکو اوبومي خلکو څخه جوړشوي، د يادولو وړ دى. 

                             د ټولگي دننه فعاليت:
د استراليا د نفوسو د ګڼوالي نقشې ته وګورئ او دې الندې پوښتنوته ځواب ورکړئ:

١ـ په عمومي توګه د استراليا په کومه برخه کې د نفوسو ګڼوالى زيات دى؟
٢ـ ستاسو په نظر ولې په هغه ځاى کې د نفوسو ګڼوالى زيات دى؟

                             پوښتنې:
١ـ د استراليا بوميان له کوم ځاى څخه استراليا ته ورغلي او اوس د هغو شمېر څو تنوته رسيږي؟

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

                              له ټولگي څخه بهر فعاليت:
د استراليايي بوميانو د نفوسو او اروپايي سپين پوستکو مهاجرينو د ځانګړنو په هکله معلومات را ټول 

کړئ او خپلو ټولګيوالوته يې توضيح کړئ. 

؟

د استراليا د بومي د ماشومانو يو تصوير



73

څلورويشتم لوست
دين او ژبه

 په استراليا کې کوم دين ډير پيروان لري؟

په استراليا کې زياتره )ډيره کي( خلک عيسوي دي. پرته له عيسوي دين د ابتدايي مذهبونو پيروان، بت 
نمانځونکي او نور هم د استراليا او اقيانوسيې په ټاپوګانو کې ليدل کيږي.

د اسالم د دين پيروان هم په هغه ځاى کې شته دي چې په اقليت کې دي، يو شمېر يهوديان هم په دې 
لويه وچه کې ميشت دي.

د استراليا رسمي ژبه انګليسي ده. په استراليا او د اقيانوسيې په نورو ټاپو ګانو کې بيالبيلې ژبې شته دي 
چې ځينې دا ژبې له يوې ريښې څخه دي او ځينې يې هم يو له بله څخه ډېر توپير لري.

بايد يادونه وکړو چې د انګليسانو اوږده استوګنه ددې لويې وچې په غوره ټاپوګانو کې او په ځانګړې توګه په 
استراليا او نوي زيالند کې ددې سبب شوې چې انګليسي ژبه په اقيانوسيه کې او په ځانګړې توګه په استراليا او 

نوي زيالند کې عموميت ومومي. د اقيانوسيې د ټولو بومي ژبو په منځ کې )پولي نزي( زيات ويونکي لري.
 

عـيســوي ديـــــن

لومړني )طبيعي( مذهبونه

د استـــــراليـــا د د يـنـــونو نقــشـه

د جدي کرښه
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                            د ټولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي. لومړۍ ډله دې په استراليا کې د دينونو په هکله او دويمه ډله 

دې د ژبو په باره کې بحث وکړي او د بحث پايله دې خپلو ټولګيوالو ته بيان کړي.

                            پوښتنې:                                                            
١- د استراليا رسمي ژبه کومه ده او ستاسو په نظر ولې دا ژبه د رسمي ژبې په توګه ټاکل شوې ده؟

٢ـ د استراليا د دينونو د نقشې څخه په ګټې اخيستې سره وواياست چې کوم دين په استراليا کې زيات پيروان لري  او ولې؟
٣ـ ستاسو په نظر په استراليا کې د اسالم دين پيروان اصاًل له کومو اسالمي هېوادونو څخه هغه ځاى ته مهاجر 

شوي دي؟
                             له ټولگي څخه بهر فعاليت:

د خپلو دوستانو او خپلوانو په مرسته په استراليا کې د مهاجرو افغانانو په هکله معلومات ترالسه کړئ 
چې افغانان او نور مسلمانان د خپلو ديني فرايضو د اداکولو لپاره هلته څه امکانات لري؟

په استراليا کې 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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پنځه ويشتم لوست
٢، ٥ اقتصادي جغرافيه

د استراليا د اقتصادي پرمختګ نښې نښانې په څه کې وينئ؟

استراليا چې لويديځ کلتور لري، داسې هېواد دى چې د ازاد بازار داقتصاد سيستم لري او پرمخ تللى هېواد 
دى. ديوه تن کلنى عايد يې په منځنۍ توګه له ٢٣ زرو امريکايي ډالرو څخه زيات دى. ددې هېواد د چټک 
اقتصادي پرمختګ نښې په دې کې دى چې له يوه کرنيز حالت څخه په چټکۍ سره د صنعتي کيدو په حالت 
کې دى. په دې معنا چې په ١٩٧٥م کال کې په سلو کې کابو ١٥ خلک د کرنې په برخه کې بوخت وو او په 
اوسني وخت کې دا شمېره په سلوکې ٣ ته رسيږي. ددې هېواد د فعالو نفوسو د پاتې برخې په سلوکې ٢٦ 

په صنعت او په سلوکې ٧١ د خدماتو په برخه کې بوخت دي. 
کرنه او مالداري په استراليا کې څرنګه ده؟

د کرنې د ځمکې او د اوبو له کمښت سره سره، استراليا د کرنيزو غذايي توکو له مخې، په ځان بسيا 
هيواد دى. لکه چې دارنګه لږو وګړو او د ډول ډول اب او هوا لرونکو سيمو ددې هېواد په ځان بسيايني سره 

مرسته کړې ده.
د غنمو کرنې د استراليا په سلوکې ٦٠ کروندې ځانته اختصاص او بېلې کړې دي. د کښت سيمه يې 
انګور  او  لويديځې جلګي دي. همدارنګه، زيتون  نيو ساوت ولزکې د ختيځو لوړو غرونو  او  په ويکتوريا 
د مديترانه يي اقليم په ساحه کې له جنوب لويديځ او ځينو جنوب ختيځو برخو او د معتدلو برخو کرنيز 
ته  له جنوب ختيځو سواحلو څخه الس  ټاپو  د  ناک د تسمانيې  او  محصوالت لکه: جوار، شفتالو، مڼې 
راځي. استراليا ته مالداري له کرنې څخه غوره ده. لکه چې دارنګه ډېر کلونه د استراليا اقتصادي بنسټ په 

د استراليا د لويې وچې صنعتي نباتات او ميوې

د تودو سيمو مېوې
موم پلي

ستروس ميوې

لکه مڼې او نورې ميوې

گني
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مالدارى تکيه درلوده. طبيعي پراخو څړ ځايونو او چمنونو  چې د استراليا د ټول مساحت په سلوکې کابو ٣٤ 
سيمه يې پوښلې ده، په دې لوى ټاپوکې د مالدارۍ د بشپړ رواج او پراختيا سبب شوي دي. په جنوب ختيځ 
کې د مورې او دارلينګ د سيندونو شاوخوا سيمې، د څارويو د ساتلو لپاره د څړ ځايونو غوره سيمې دي. دې 
سيمو وروسته د پسونو د روزنې د مرکز په توګه پراختيا ومونده او اوس په نيو ساوت ويلز کې د ١٧٥ ميليونو 
پسونو په شاوخواکې پيداکيږي. وروسته د څارويو د ساتلو مرکزونه ، د کوينزلند سيموته ليږديدلې دي. داوبو د 

کمښت له امله، د پسونو روزنه د لويديځ لور ته لږ ه شوې او په مقابل کې يې د غوايانو ساتل زياتيږي.
 

مالدارى د استراليا له اقتصادي غوره فعاليتونو څخه ده
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استراليا په نړۍ کې د وړيو د توليدوونکو او صادروونکو لويو هېوادونو له ډلې څخه دى چې محصوالت 
يې د جاپان، المان او د فرانسې هېوادونوته صادريږي. همدارنګه استراليا يو د غوښو د مهمو صادروونکو 
هېوادو له ډلې څخه دى،  چې په دې ډول يې د غوښې صادرات د امريکا متحده اياالتو، انګلستان، جاپان 

او کاناډا ته ترسره کيږي.
په استراليا کې د يوې کروندې  تصوير 
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بوره هم ددې هېواد له غوره صادراتي توکو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه دا هېواد په نړۍ کې د غنمو 
له سترو صادروونکو څخه ګڼل کيږى، چې د غنمو محصوالت يې د روسيې، چين او منځني ختيځ هېوادو 

ته صادريږي.

                             د ټولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي او هره ډله دې د استراليا د نقشې څخه په کار اخيستلو سره د څړ 

ځايونو او د کرنيزو برخو نومونه واخلي او هغه دې دنقشې پرمخ وښيي.

                             پوښتنې:
1- ولى مالدراۍ په استراليا کې زياته وده کړې ده؟

٢ـ کوم ډول کرنيز محصوالت په معتدلو سيمو کې موندل کيږي؟ نوموړې سيمې د نقشې پرمخ هم 
وښيي.

٣ـ د استراليا د ډېرو مهمو کرنيزو او د مالداري محصوالتو نومونه واخلئ.

                              له ټولگي څخه بهر فعاليت:
د استراليا د اقتصادي پرمختګ دعواملو په هکله معلومات راټول او وړاندې کړئ.

په استراليا کې د انګورو د محصوالتو تصوير

؟
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شپږ ويشتم لوست
کانونه او صنايع

په استراليا کې د کانونو او صنايعو حالت څرنګه دى؟

استراليا د کاني توکو يو غوره توليدوونکى او صادروونکى هېواد ګڼل کيږي. په ١٨٥١م کال کې په استراليا کې د 
سرو زرو شته والي د انګليسانو او نورو اروپايانو پاملرنه ځانته 

راواړوله او د هغو زيات شمېر استراليا ته مهاجر شول. 
دا هېواد په نړۍ کې د اوسپنې د توليد دوهم هېواد او 
همدا ډول د بوکسيت، چې د المونيم د توليد لپاره 
ورڅخه ګټه اخيستل کيږي،  ډېر لوى توليدوونکى 
ايستل  کې  استراليا  په  چې  توکي  نورکاني   دى. 
)استخراج( کيږي عبارت دي له: سرو زرو، نکل، 
مس، سرپ او يورانيم څخه. استراليا دامريکې د 
متحده اياالتو څخه وروسته په نړۍ کې د يورانيمو 
دوهمه لويه زيرمه په واک کې لري. داستراليا د نفتو 
ډېره مهمه سيمه د باس په آبناء  )Bass Strait( کې 
ده چې د تسمانيې د ټاپو او ويکتوريا په منځ کې پرته 
ده. دا هېواد  کوالى شي خپلې يوڅه نفتي اړتياوې 

د استراليا له صنايعو څخه يو تصوير

اوسپنه

 ډبرو سکاره
د

سره زر

اوسپنه

د ډبرو سکاره

د ريل پټلۍ )الره( هوايي الرې
سمندري حمل و نقل

د استراليا کانونه او الرې

اوسپنه
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پوره کړى. په همدې سيمه کې د طبيعي ګازو توليدات هم ترسره کيږى. استراليا د ډبرو سکرو له صادروونکو هېوادونو 
له ډلې څخه هم دى. 

صنعت په استراليا کې څه وخت او څرنګه پرمختګ وکړ؟
له دوهمې نړيوالې جګړې څخه وروسته )د ١٩٥٠ م کال څخه وروسته( د  استراليا صنايعو زيات پرمختګ کړى 
دى. په ١٩٩٩ م کال کې ددې هېواد په کورنيو توليداتو کې د صنايعو برخه په سلوکې شپږ ويشتو ته رسيدلې وه. ددى 
هېواد لرغوني صنايع د حيواني محصوالتو پربنسټ جوړې شوې وې، خو په اوسنۍ حالت کې د استراليا د استهالکې 
مالونو په صنايعو او درنو صنايعو کې چټکه وده ليدل کيږي. د بېلګې په توګه په دې وروستيو ٣٠ کلونو کې ددى هېواد د 
پوالدو توليد شپږ برابره زيات شوى دى. د اوسپنې او پوالدو صنايع هم زياتره په نيو ساوت ولز کې ځاى پر ځاى شوى دي. 
له پوالدو، د ودانيو له صنايعو او کاغذ جوړولو پرته، نورې غوره صنايع يې د غذايي توکو، کيمياوي توکو او ټوکرانو څخه 
عبارت دي. د استراليا صنايع زياتره په هغو ځايونوکې متمرکز او ځاى پرځاى دي چې  د صنايعو د منځته راتلو لپاره پکې 
لومړني امکانات برابردي اوپه ځانګړې توګه په هغو ځايونوکې چې د خرڅالواو لګښت لپاره پکې لوى بازارونه شته دي. 
د استراليا په صادراتو کې  پر غنمو، غوښې او وړۍ سربيره چې مخکې مو ورځنى يادونه وکړه، د ډبرو سکاره، سره زر 
او ماشين االت شامليږي. چې د ٦٩ ميليارده ډالرو په مجموعي ارزښت سره جاپان، د اروپا اتحاديې، د امريکا متحده 
اياالتو، چين، او نورو اسيايي هېوادونو ته صادر شوي وو. د استراليا واردات زياتره ماشين االت، ترانسپورتي وسايل، 
کمپيوټر، مخابراتي وسايل، د دفترونو سامان االت، د  خاورو تېل او پټرولي محصوالت دي چې د ٧٧ ميلياردو ډالرو 
په ارزښت په ٢٠٠٠ م کال کې د اروپا له اتحاديې، د امريکا له متحده اياالتو، جاپان او نورو اسيايې هېوادونو څخه وارد 

شوي وو.

                            د ټولگي دننه فعاليت:
ګټې  په  نقشې څخه  او  متن  د  درس  د  دې  ډله  لومړۍ  وويشل شي.  ډلو  دوو  په  دې  کوونکي  زده 
اخيستوسره د کانونو په هکله او دوهمه ډله دې د استراليا د صنايعو په هکله سره بحث وکړي او د 

خبرو پايله دې خپلو ټولګيوالوته وړاندې کړي.
                             پوښتنې:

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

٣ـ د استراليا غوره صنعتي سيمې په کوم ځاى کې دي؟

                             له ټولگي څخه بهر فعاليت:
د استراليا د وارداتو او صادراتو په هکله معلومات راټول او وړاندي يې کړئ. 

؟
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٢، ٦ مواصالتي جغرافيه

داستراليا ځمکنى، د اوبو او هوايي ترانسپورت په کومه سطحه کې دى؟

حمل او نقل په استراليا کې د واټن له ستونزې او د نفوسو د نابرابر ګڼوالي سره مخامخ دى. له بلې خوا 
د پراخو دښتو او د هېواد د ډېر پراخوالي شتوالى نه دى توانيدلى چې په دې ځمکه کې د پراخو شبکو د 
جوړولو مخه ونيسي. د ريل لومړنۍ کرښه په ١٨٥٤ م کال کې د ملبورن او پورت ـ ملبورن ترمنځ ايستل 
شوى ده. په استراليا کې د ٤٠ زرو کيلومترو په شاوخواکې د اوسپنې الرې )د ريل کرښې( او له ٩٠٠ زرو 
کيلومترو څخه زياتې لويې الرې او د موټرو الرې شته دي. ددې الرو زياتره د استراليا په ختيځو، سوېلي او 
سوېل لويديځو برخو کې جوړې شوي دي. ددې هېواد د اوسپنې دالرې ختيځه څانګه چې له شمال څخه 
سوېل خواته غزيدلې ده د بريسبان، سدني او ملبورن ښارونه له يوبل سره نښلوي. د اوسپنې دا الره په سوېل 
کې لويديځ لورته غزيدلې ده او د اداليد څخه له تېرېدو وروسته د پرت بندرته د استراليا په سوېل لويديځ کې 

پاى ته رسيږي. 
د استراليا له ډېرو سيندونو څخه د هغو د چټک بهير له امله د اوبو د کورنيو الرو لپاره ګټه نه اخيستل 
لپاره  نقل  او  د حمل  له سيندونو څخه  پورې  تريو حده  او  له جهيلونو  په سوېل کې  استراليا  د  کيږي، خو 
بندرونه لري، چې له هغې جملې څخه سډني، ملبورن،  ګټه اخيستل کيږي. استراليا د بېړۍ چلولو ٥٢ 

د استراليا په مرکزي جلګوکې د ريل يو تم ځاى
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نيوکاسل، اداليد، بريسبان، هوبارت او نور د يادولو وړ دي. د استراليا بندرونه داوبو له ليارې نه يوازې د توکو 
د وړلو او راوړلو لپاره په نړۍ کې اهميت لري، بلکې د استراليا په دننه کې هم د حمل او نقل لپاره د بېالبېلو 
اياالتو په منځ کې د استفادې وړ دي. د استراليا هوايي الرو د دوهمې نړيوالې جګړې څخه وروسته زياته 
پراختيا موندلې ده. د استراليا هوايي ترانسپورت د هغو ښارونو تر منځ چې سره ډير واټن لري د ډېر اهميت وړ 
دى او ښه پرمختګ يې کړى دى. ټول لوى ښارونه يې هوايي ډګرونه لري. په دې هېواد کې ٤٤١ لوى او واړه 

هوايي ډګرونه شته چې له الزمو اسانتياوو څخه برخمن دي. 
                               

         

                             د ټولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په درې ډلو وويشل شي او د استراليا د ځمکنيو، اوبيزو او هوايي مواصالتي  الرو په 
هکله دې سره بحث وکړي او د خپل بحث پايله دې خپلو ټولګيوالوته وړاندې کړي.                             

       پوښتنې:
 ١ـ استراليا څو ډوله مواصالتي الرې لري؟ د هغو نومونه واخلئ.

٢ـ ستاسو په نظرپه استراليا کې کوم ډول ترانسپورت ښه پرمختګ کړى دى؟
٣ـ ستاسو په نظر د توکو وړل او راوړل د کوم ډول ترانسپورت په وسيله ارزانه تماميږي او ولې؟

                              له ټولگي څخه بهر فعاليت:
د استراليا د مواصالتو په هکله له انترنټ، او د کتابتون څخه په ګټې اخستنې سره يو مخ مقاله وليکئ. 

؟
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2، 7  اقيانوسيه

د اقيانوسيې ټاپوګان په کوم سمندر کې موقعيت لري؟

اقيانوسيه د ډېرو ټاپو ګانو نوم دى چې په ارام سمندر کې موقعيت لري. استراليا يوازې يوه لويه وچه ده او د 
اقيانوسيې برخه نه ده. که څه هم ارام سمندر په يوازې توګه د ځمکې د کرې د مساحت په دريو کې يوه برخه  

نيولې ده، خو د اقيانوسيې ټاپوګان له )١٣٠٠٠٠٠( کيلومترو مربع څخه لږ مساحت لري.
زيالند                           نوى  او  شاوخواکې  په   ٦٠ د  سلوکې  په   )Papua New Guine( ټاپو  ګيني  نوي  د 
)New Zeland( په سلوکې ٢٠ د اقيانوسيې مساحت په برکې نيولى دى. او پاتې په سلوکې ٢٠ نوروټاپوګانو 

پورې اړه لري. د اقيانوسيې ټاپوګان يې د جغرافيې له نظره په الندې درې ډلو ويشلي دي:
ـ مالنزيا)Melanesia(  چې د استراليا په شمال او ختيځ او د استوا کرښې په سوېل کې پراته دي او د 

تورانو د ټاپوګانو معنا ورکوي. نوي ګينه ددې ټاپوګانو له ډلې څخه ده. 
ـ د استوا د کرښې په شمال، د فلپين په ختيځ او د جاپان په سوېل کې نور ټاپوګان موقعيت لري چې هغوته 

ميکرونيزيا)Micronesia(  يا کوچني ټاپوګان ويل کېږي.
ـ د ارام سمندر په مرکزي برخوکې يو شمېر نور ټاپوګان پراته دي چې د پلى نزيا )Polynesia( يا د زياتو 
ټاپوګانو په نامه ياديږي. ددې ټاپوګانو له جملې څخه هاوايي په شمال او نوي زيالند په سوېل کې د يادولو وړ 
دي. اوقيانوسيه د جغرافيايي عرض او سمندر تر اغېزې الندې، توده او سمندري اب و هوا لري. په اقيانوسيه 
اقيانوسيې  کې د لنده بل او تودوخې کچه اکثر زياته وي او په ټول کال کې يو ډول ده. ګمان کيږي چې د 
لومړني اوسيدونکي په زرګونو کاله د مخه له آسيا څخه هغه ځاى ته مهاجر شوي دي.د اقيانوسيې ټاپوګانو ته 

د استراليا د لويې وچې او اقيانوسيې نقشه

ختيځ

د سرطان کرښه

د استوا کرښه

د جدي کرښه

اقيانوسيې سرحد
د 

ټاپوگان
 ماريان 

د

د کارولين ټاپوگان د جيلبرت ټاپوگان

د سليمان ټاپوگان

د فونيکس ټاپوگان
د اليس ټاپو

د فينجي سووا ټاپو

د تواموتو ټاپوگان

د مارکينز ټاپوگان

تاسمان سمندرگى

حد
سر

يې 
وس

قيان
د ا

نوى هيبريديز سوېلې
د پاگوس ټاپوگان

د ايستر ټاپو

مرجان سمندرگى
نوى کالدونيا

د ساموا ټاپوگان

د مارشال ټاپوگان

د ويک ټاپوگان

آرام سمندر 

اپوگان
د تونگا ټ

کردمادک ټاپوگان

نوى زيالند

د هاوايي ټاپوگان

 لويديځ
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د رسيدلو لپاره لومړنيو مهاجرينو له کوچنيو بېړيو څخه ګټه اخيستې ده او په هغو ځايونو کې چې د پله جوړولو 
امکان درلوده پول يې جوړ کړى دى. د څو پېړيو په اوږدوکې خلک لږ لږ په بېالبېلو ټاپوګانو کې ميشت شول. 
په ١٧٠٠ او ١٨٠٠ ميالدي کلونو کې اروپايي کاشفينو د اقيانوسيې له ډېرو ټاپوګانو څخه ليدنه وکړه او د 
مالنزيا، پلى نزيا او مکرونزيا د خلکو ظاهري او څرګند توپير د هغو پاملرنه ځانته راوګرځوله. ددې ټاپوګانو 
اوسيدونکي معمواًل بيال بيلې ژبې، دينونه او دود او دستورونه لري. وايي چې هغه خلک چې په دغو پورتنيو 

نژادونو سره  بېالبېلو  له  دريو سيموکې ژوند کوي 
تړاو لري او ان دا ويل کيږي چې د مالنزيا ځينې 
اوسيدونکي د افريقا او هندي تورپوستکو مهاجرو 

څخه دي.
سربېره پردې د ټاپوګانو تر منځ هم مهاجرتونه 
ترسره شوي، اروپايان او اسيايان هم په خپلو 

 مهاجرتونوکې له بوميانو سره ګډ شوي دي.
ـ مالنزيان د اقيانوسيې د ډېرې ټيټې ونې لرونکي 

 خلک دي، تورپوستکى لري.
ـ ميکرونزيان له مالنزيانو څخه يوڅه جګه ونه او 

 روښانه پوستکي لري.
ـ پلى نزيان نسبت نوروته ډېره جګه ونه لري 

او د يادوشويو دريو نژادونو تر منځ ډير روښانه 
پوستکي لري.

                             د ټولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په دريو ډلو وويشل شي. لومړۍ ډله دې د مالنزيا ټاپوګان، دوهمه ډله دې د پلى نزيا 

ټاپوګان او دريمه ډله دې د ميکرونزيا ټاپوګان د نقشې پرمخ په نښه او وښيي.

                             پوښتنې:
١ـ د اقيانوسيې د دريو لويو ټاپوګانو نومونه واخلئ.

٢ـ د اقيانوسيې د ټاپوګانو خلک له نژادي پلوه په څو ډلو ويشل شوي دي؟ د هغو نومونه واخلئ.

                              له ټولگي څخه بهر فعاليت:
د اقيانوسيې د نقشې له مخې د اقيانوسيې غوره ټاپوګان لست کړى. 

؟

 .د ساموا يو بومي اوسيدونکى چې زوى ته د کبانو د ښکار د يادولو په حال کې دى     



85

 نه ويشتم لوست
اقتصادي حالت

د اقيانوسيې په ټاپوګانو کې کرنيز حالت څرنګه دي؟

لرونکې  مېوه  رنګه  ډوډۍ  د  او  کېله  دي.  ناريال  محصول  کرنيز  غوره  ډېر  ټاپوګانو  د  اقيانوسيې  د 
کرنيزو  غوره  د  هم  يې  قهوه  او  مرچ  کاکائو،  ده.  څخه  محصوالتو  غوره  د  ونو  د  ټاپوګانو  ددې  هم  ونې 
پرمخ  الرې  له  کرنې  د  ژوند  خلکو  د  يې  کې  ځايو  ټولو  په  کيږي.  شمېرل  څخه  ډلې  له  محصوالتو 
ډېرو  په  کېږي.  کرل  خوا  له  کورنيو  د  ځمکې  او  لري  رواج  کرنه  دوديزه  کې  اقيانوسيې  په  کېږي.  وړل 

نيولو  کب  او  کښت  د  خلکو  د  کې  ټاپوګانو 
کې  وخت  اوسني  په  دى.  شوى  خوندي  حق 
د  برخه  زياته  کروندو  د  ټاپوګانو  د  اقيانوسيې  د 

په واک کې ده.  اروپايانو 
خو ځينې کروندګر د خپلو ځمکو خاوندان 
دي. په ځينو کليو کې د کرنې ځمکې د يو  کلي 
پر ټولو خلکو پورې اړه لري او ټول پکې ګډون 
نوى  هېواد   تللى  پرمخ  ډېر  اقيانوسيې  د  لري. 

زيالند دى. 

ناريال د اقيانوسيې ډير غوره محصول دى

د ډوډۍ ونه
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له غوړو څخه  ناريال  د  ناريال مغز دى.  د   )Copra( کوپرا  يوازينى صادراتي محصول  ټاپوګانو  ټولو  د 
نباتي غوړيو او صابون په جوړولوکې هم گټه اخيستله کيږي او نوره برخه يې د نړۍ بېالبېلو هېوادونوته  د 

صادريږي. د کيلې صادرات هم په دې ټاپوګانو کې له ځانګړي اهميت څخه برخمن دي.
 د اقيانوسيې په ټاپوګانو کې د کانو رايستل او د صنعت وده په کومه اندازه ده؟ 

د ميکرونزيا او مالنزيا په ټاپوګانو کې د فسفاتو زيرمې مخ په تماميدو دي. له دې کانونو څخه هر کال ٢،٦ 
د ساده او لومړنيو بېړۍ جوړولو د صنايعو يو تصوير ميليون ټنه ګټه اخسيتل شوې ده.
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 د کاني توکو له نظره ډېر بډاى ټاپو نوى کالدونيا ده، چې په سلوکې ٩٠ صادرات يې کاني توکي  او فلزات 
جوړوي. د اقيانوسيې د توليدي فلزاتو له ډلۍ څخه نکل، کروم، اوسپنه، کوبالت، منګنيز، سره زر او مس 

دي. 
د اقيانوسيې ډېر غوره صنايع د کرنيزو محصوالتو بنسټ لري. د ناريال د غوړيو جوړول، صابون، بوره او 
کنسرو جوړول له دې ډلې څخه دي. د سليمان په ټاپوګانو، نوي ګيني او لويديځې سامواکې د ترکاڼۍ د لرګيو 
د ګټې اخستنې لپاره د اره کولو کارخانې جوړې شوى دي. د مکرونزيا او پلى نزيا په ټاپوګانو کې د صنعت وده  

ډېره لږه ده او خلک يې زياتره په السې کارونو لګيا دي.

 
له سمندرى ترانسپورټ څخه يو تصوير
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پارويي کوچنۍ بيړۍ داقيانوسيې په سيمې کې د وړلو او راوړلو لپاره دوديزه وسيله ده او د کليو خلک له 
هغو څخه د لنډو مسافرتونو او د مالونو د وړلو او راوړلو لپاره ګټه اخلي. د اوږده واټن مسافرتونو لپاره د بادباني 
او يا ماشين لرونکو بېړيو څخه ګټه اخيستل کيږي. په اوسني وخت کې د اقيانوسيې خلک له يو بل سره د 

اړيکو لپاره او يا د نړۍ له نورو هېوادوسره د اړيکو لپاره بېړيو او هوايي الوتنو ته اړتيا لري.

                            د ټولگي دننه فعاليت:
خبرو  خپلو  د  او  وکړئ  بحث  کسيزه  دوه  هکله  په  توليداتو  کرنيزو  د  ټاپوګانو  د  اقيانوسيې  د 

کړئ. بيان  ټولګيوالوته  خپلو  پايله 

                            پوښتنې:
١ـ د اقيانوسيې د ټاپوګانو ډېر غوره کرنيز توليدات کوم دي؟

٢ـ د اقيانوسيې د ټاپوګانو د ډېرو غوره کاني توکو نوم واخلئ؟
٣ـ د اقيانوسيې د ټاپوګانو د صنايعو بنسټ کوم توکي جوړوي؟

                   له ټولگي څخه بهر فعاليت:
د اقيانوسيې په ټاپوګانو کې د حمل او نقل، مواصالتي امکاناتو او خنډونو په هکله معلومات راټول او وړاندې يې کړئ. 

؟
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) New Zealand (نوى زيالند

د اقيانوسې مشهور هېواد نوى زيالند څرنګه جغرافيايي ځانګړنې لري؟

د نوي  زيالند هېواد په  اقيانوسيې پورې اړوند  دى، چې د بحر الکاهل په جنوب لويديځ کې د ١٦٠٠ 
کيلومترو په واټن د استراليا په ختيځ کې موقعيت لري. دا هېواد د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو  په نومونو دوه 
اصلي ټاپوګان او يو شمير نور واړه ټاپوګان لري. د تسمانيا سمندرګي دا خاوره له استراليا څخه بېله کړې ده. 

جنوبي ټاپو ډېره پراختيا لري او د کوک ابنا ء)Cook Strait( دا دواړه ټاپوګان له يوبل څخه بېل کړيدى. 
د نوى زيالند د مساحت نژدې درې پرڅلور برخې غرونو او غونډيو پوښلې دي چې ډېر مهم يې جنوبي الپونه 
)South Alps( نوميږي او دشمال ختيځ ـ جنوب لويديځ پر لور د سمندرګي په اوږدوکې غزيدلي دي. د 

جنوبي الپونو ډېره لوړه څوکه د کوک څوکه ده، چې د ٣٧٠٠ مترو څخه زيات لوړوالى لري. 
 )Waikato( څرنګه چې نوى زيالند زياته پراختيا نه لري نو اوږده سيندونه هم پکې نه ليدل کيږي. د وايکاتو
او کلوتا)Clutha( سيندونه ددې هېواد له نامتو سيندونو څخه دي. د نوي زيالند زياتره سيندونه لنډ دي 
او زياته چټکتيا لري او له همدې امله د بريښنا د توليد او تامين لپاره ډېر مناسب دي. ددې هېواد له سيندونو 
څخه په اوبولګولو کې هم ګټه اخيستله کيږي. د استراليا په خالف نوى زيالند د ډېرباران لرونکى هېواد دى 

او په ټوليزه توګه معتدل او سمندري لوند اقليم لري.

د ځمکې لوړوالى له ٣٦٠ مترو زيات

د ځمکې لوړوالى له صفر-٣٦٠ مترو

اورغورځوونکى لوړې

د وايکاتو سيند

د تاوپو جهيل

د هاوکيس خليج

لويديځ بندر

ـــره
حــيـ

ن بـــ
ـــــا

ــــــسم
د ت

د کوک آبنا

د کلوتا سيند

د کوک لوړه څوکه

د ستيــوارت ټاپو 

ـونه
الپــ

نــوبي 
ج

شمـــــالـــي 
ټــــــاپـــــــــو

ســوېــــلي 
ټـــــاپـــــــــو
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د نوي زيالند بشري او اقتصادي حالت څرنګه دى؟
نوى زيالند له ٢٧٠ زره کيلومتره مربع څخه زياته پراختيا لري. دې هېواد په ٢٠٠٦ م کال کې د څلورميليونو 
څخه زيات وګړي درلودل. د نفوسو ګڼوالى يې په هر کيلومتره مربع کې ١٥ تنو ته رسيږي. ددې هېواد په 
سلوکې اويا خلک اروپايي اصله دي،  چې زياتره يې د انګلستان له هېواد څخه نوي زيالند ته کډوال)مهاجر( 
شوي دي. خلک ددې هېواد په ټولو سيمو کې ژوند کوي او د درې مليونو په شاوخواکې يې په شمالي ټاپو او 
يو ميليون يې په جنوبي ټاپوکې ميشته دي. دنوي زيالند مهم ښار اوکلند)Auckland( دى چې په هغه کې 

د نفوسو ګڼوالى زيات دى او د يوميليون په شاوخواکې وګړي لري. 

د نوي زيالند پالزمينه د ولينګتن ښار
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 ولينګتن چې د نوي زيالند مرکز دى له ٣٠٠ زرو څخه زيات نفوس لري. نوي زيالند يو عصري او پرمخ 
تللى صنعتي هېواد دى. ددې هېواد زياتره ځمکې غرنۍ دي او دخاوري زياته برخه يې په ساحلي جلګو کې 
کرکيلې ته برابره ده، چې په هغو کې په عمومي توګه غنم، اوربشې، جودر او د څارويو لپاره واښه کرل کيږي. 
مناسبې اب او هوا پراخو چمن زارونو او په کرنه کې له نويو فنونو او وسيلو څخه ګټې اخيستني ددې هېواد د 
کرنې په پرمختګ کې مرسته کړې ده. په دغه هېواد کې کرنه وروسته له مالدارۍ څخه په دوهمه درجه کې 

راځي. د څارويو روزنه،  په ځانګړې توګه پسه ددې هېواد په اقتصاد کې ځانګړى اهميت لري.

             طبيعي ښه چاپيريال، په نوي زيالند کې مالداري پراخه کړېده.
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د  پوستو  له هغې جملې څخه سره زر ددې هېواد د سپين  فلزات دي، چې  توکي  کاني  ددې هېواد غوره 
مهاجرت په لومړيو کلونو کې له مهمو صادراتو څخه و او د ډبرو سکاره هم په دې هېواد کې موندل کيږي.  

      د نوي زيالند صنعت د خوراکي توکو د توليد، د کاغذ صنايعو، لرګيو او سيمه ييزو لګښتونو پر بنسټ 
باندې والړ دى، چې په هغو کې د سيندونو د اوبو له پراخو منابعو او بريښنا څخه ګټه اخستل کېږي او په 

سلوکې ١٨ ملي عايد جوړوي.

  

                            د ټولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې د نوي زيالند له نقشې، عکسونو او د لوست له متن څخه په ګټې اخيستلو سره، د 

لوست مهم ټکي راټول کړي اوپه ټولګي کې دې يې بيان کړي.
                            پوښتنې:

١ـ نوى زيالند له څو لويو ټاپوګانو څخه جوړشوى او څه نوميږي؟
٢ـ د نوي زيالند د نفوسو زيات شمېر په کوم ټاپو کې استوګنه لري؟

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

                              له ټولگي څخه بهر فعاليت:
له نقشې څخه په استفادې سره د نوي زيالند موقعيت د طول البلد او عرض البلد د کرښو په اساس 

تثبيت او وليکئ. 

داوبو د بريښنا له قوې څخه ګټه اخيستل

؟
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٢، 8  انتارکتيکا )جنوبي قطب(

ـ انتارکتيکا څرنګه کشف شوه؟

انتارکتيکا هغه لويه وچه ده چې زياته برخه يې د جنوبي قطب د دايرې په جنوب کې موقعيت لري او د 
درې سمندرونو، يعنى ارام سمندر، اتالنتيک سمندر او د هند سمندر له خوا چاپېره شوې ده. هغه اوبه چې 
د انتارکتيکا په شاوخواکې شته دي کله کله يې هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه هم ياد کړى دى. انتارکتيکا 
له آسيا، افريقا، شمالي امريکا او جنوبي امريکا څخه وروسته د نړۍ څلورمه لويه وچه ده چې د ١٤ ميليونو 

کيلومترو مربع په شاوخواکې مساحت لري. 
دا لويه وچه د نړۍ د ډېرو ليرې پرتو او منزوي وچو څڅه ده چې د کنګل لويو ټوټو محاصره کړې ده. 

له ٢٠٠ کلونو څخه د مخه تصور کېده، چې انتارکتيکا د اوسيدو وړ او د ښې اب او هوا لرونکې ځمکه 
ده، خو په ١٧٦٨ م کال کې د انګليس د سمندري قواوو يوه افسر د جيمز کوک)James Cook(  په 
نامه وروسته له هغې نه چې ويې کوالى شول په ډېر زيارسره ځان ددې لويې وچې شاوخوا ته ورسوي، خبريې 
ورکړ چې حتى يو حيوان هم په دې کنګلونوکې د ژوند د دوام  ورکولو توان نه لري. پنځوس کاله وروسته 
نامه  په   )Nathaniel Palmer(پالمر ناتانيل  د  امريکايي سمندر ګرځيدونکى  يو  په ١٨١٨م کال کې 
بريالى شو چې له جنوبي امريکې )ارجنټاين( څخه د جنوبي قطب )انتارکتيکا( ډېرې نيږدې نقطې ته ځان 

ورسوي. 
په ١٩١١م کال کې د دوو اکتشافي ډلو ترمنځ د انتارکتيکا د کشف لپاره يوه مسابقه رامنځ  ته شوه چې 
 Robert(يو انګليسي هيئت د انګلستان د سمندري قواوو د يوه افسر په مشرۍ د روبرت فالکن سکات

د انتارکتيکا نقشه

 د سوېلي قطب
لويه وچه  سوېلي

امريکا

په جنوبي نيمه کره کې د استراليا د لويې وچې او اقيانوسي د ټاپوگانو موقعيت
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روالد  د  مشرۍ  په  ګرځيدونکي  سمندر  يونارويژي  د  هيئت  نارويژي  يو  او  نامه  په   )Falcon Scott
اموندسن)Roald Amundsn( په نامه په دې سيالۍ کې ګډون وکړ. ددې مسابقې وړونکى نارويژي ډله 
وه چې د ٩٩ ورځو مسافرت له تېرولو څخه وروسته د دسمبر په څوارلسمې ورځې په ١٩١١ م کال کې د 
٢٩٩٣ کيلومترو د واټن په وهلو د جنوبي قطب نقطې ته ورسېدل او ناريژوي رپانده بيرغ يې هلته په يادګار 
پرېښود. وروسته کاپيتان سکات د ١٩١٢م کال د جنوري د مياشتې په ١٧ )يوه مياشت وروسته( هغه ځاى 
ته ورسيد. نارويژي ډله په سالمتۍ سره بېرته راورګرځيده، خو انګليسي ډله په بېرته راتګ کې د  واورې او 
کنګلونو سره مخامخ شوه او ټول يې مړه شول. په هغه ځاى کې چې د هغوى جسدونه موندل شوي دي د 
انتارکتيا د مکتشف په ياد په همدې ځاى کې يو څېړنيز مرکز جوړشوى، چې د اندو )اموندسن ـ سکات( په 

نوم نومول شوى دى.
د انتارکتيکا طبيعي حالت څرنګه دى؟

د انتارکتيکا په لويه وچه کې څوک نه اوسېږي، الس يې نه دى خوړلى او په کنګلونو پوښلې ده. دا لويه 
وچه پراخه دښته او هواره نده، بلکې جګه سطحه ده چې په کنګل او واورې څخه پوښل شوې ده. په دې لويه 
وچه کى څه په شاوخوا او څه د قطب په مرکز کې د غرونو ډېرې لړۍ شته دي. انتارکتيکا د ځمکې ډېره لوړه 

لويه وچه ده، چې منځنى لوړوالى يې د سمندر له سطحې څخه ١٨٣٠ متره دى. 
       د جنوبي قطب په تړون کې د ګډون کوونکو هېوادونو بيرغونه او د کاشفينو د ډلې غړي.
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جنوبي قطب ډېره سړه هوا لري چې په ژمي کې د سانتي ګراد تر منفي ٨٩ درجو پورې رسيږي. هيڅ 
بوټى په دې لويه وچه کې د لوييدو او ودې توان نلري،  يوازې ددې لويې وچې په ځينو برخوکې ځنې بوټي 
لکه )ګل سنګ( شنه کيږي او د جنوبي قطب په شاوخوا اوبوکې د سمندري حيواناتو ځينې ډولونه هم ژوند 

کوي.
په  ترسره شويدي، څرګندوي چې  لپاره  کانونو د کشف  د  برخه کې چې کومې څېړنې  يوه کوچنۍ  په 
انتارکتيکا کې د اوسپنې، ډبروسکارو، نفتو، ګازو اونورو کاني موادو زېرمې شته دي، خو د زيات لګښت له 

امله يې اوس استخراج ته کومه ليوالتيا نشته دى.

په جنوبي قطب  کې د اربوس اورغورځوونکى غر
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                            د ټولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي، لومړى ډله دې د انتارکتيکا د لويې وچې د کشف په هکله 
او دوهمه ډله دې په دې هکله چې ولې تر اوسه دا لويه وچه د استوګنې وړ نه ده بحث او خبرې اترې 

وکړي او د خپل بحث پايله دې خپلو ټولګيوالوته وړاندې کړي.

                             پوښتنې:
١ـ  انتارکتيکا په کوم ځاى کې موقعيت لري او د کومو سمندرونو په وسيله چاپېره شوې ده؟

٢ـ د انتارکتيکا د کاشفينو نومونه واخلئ.
٣ـ د جنوبي قطب اب او هوا څرنګه ده؟

٤ـ د انتارکتيکا د لويې وچې د اټکلي کانونو په باره کې معلومات ورکړئ.

                            له ټولگي څخه بهر فعاليت:
په يو دېرشم لوست کې ورکړشوي شکلونه توضيح کړئ او د هغو په هکله خپل نظر په څو کرښو کې وليکئ.

د قطبي  حيواناتو څخه يو تصوير

؟
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د دويم څپرکي لنډيز
- د استراليا لويه وچه په حقيقت کې يو لوى ټاپو دى چې په جنوبي نيمه کره کې د ارام سمندر او د هند 

سمندر په اوبو کې پروت دى.

- کابو پنځوس زره کاله مخکې لومړني خلک استراليا ته راغلل. ددې ځمکې بومي خلک د ابورجينالس 
)Aboriginals( په نامه ياديږي.

- دا لويه وچه په شپاړ سمه او اووه لسمه پېړۍ کې د اروپايانو د سفرونو او زياتو سمندري کشفياتو په لړکې 
کشف شوه. ددې لويې وچې مشهور غرونه ګريت ديواى دينګ )Great Dividing( دي چې په ختيځ 

کې يې له شمال څخه تر سوېل پورې غزيدلي دي او د اوبو مهمې سرچينې هم جوړ وي.

- د استراليا ډېر مهم سيند موري )Murray( دى، چې درې څانګې لري، نوموړى سيند د ديواى دينګ د 
غرونو له برخو څخه سرچينه اخلي او د استراليا لوى خليج ته توييږي.

- اير )Eyre(  په استراليا کې ډېر لوى مالګين جهيل دى، چې د استراليا ډېره ژوره نقطه هم په همدې جهيل 
کې موقعيت لري.

- د استراليا زياته برخه تحت استوايي اقليم او يوه شمالي برخه يې استوايي اقليم لري. د استراليا په دريو کې 
کابو دوه برخې وچه ده، چې د کرنې وړ نه ده.

- استراليا فدرالي دولت دى چې په شپږو ايالتونو او دوو سيمو ويشل شوى دى او مرکز يې د کانبرا ښار دى.
- د استراليا زياتره وګړي اروپايي سپين پوستي عيسوي دي چې په انګليسي ژبه خبرې کوي.

- استراليا يو پر مخ تللى هېواد دى چې  زياتره خلک يې د خدماتو په برخه کې بوخت دي. ددې هېواد غوره 
صادرات وړۍ، غوښه، غنم، د ډبروسکاره، سره زر او ماشينونه او واردات يې ترانسپورتي وسايل، ماشينونه، 

د مخابرې وسيلې او پترولي محصوالت دي.

- استراليا د حمل او نقل ټول ډولونه او د مواصالتو پر مختللي وسايل لري. 
- اقيانوسيه ډېر ټاپوګان لري چې ډېر لوى ټاپو يې د پاپوا نيو ګيني )Papua New Guine( ټاپو دى. ددې 

ټاپو ګانو خلک بېال بېلې ژبې، دينونه او دودونه او دستورونه لري.
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- د اقيانوسيې د ټاپوګانو ډير مهم کرنيز محصول ناريال دي 

- نوى زيالند د اقيانوسيې له مشهورو هېوادو څخه دى چې يو عصري او صنعتي پرمخ تللى هېواد دى.

- د انتارکتيکا )سوېلي قطب( په لويه وچه کې څوک نه اوسېږي، الس يې نه دى خوړلى او په کنګلونو پوښلې 
ده. ددې لويې وچې مرکزي نقطه د يوې نارويژي او انګليسي ډلې له خوا په ١٩١١ ميالدي کال کې کشف 

شوه.

- انتارکتيکا د هوا د سړښت او طبيعي نا مناسبه شرايطو له امله تر اوسه د استوګنې وړنده او له طبيعي زيرمو 
څخه يې هم ګټه نه اخيستله کېږي.

 

د وگړو شمير په مساحت په کيلومتر مربعمرکز     هېوادونه ګڼه
٢008م کال 

کې

د وگړو گڼوالى 
په يو کيلومتر 

مربع کې

         12/8   5931764 462840پورت مورسبيياپوانيوګيني1

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

د مارشال 11
ټاپوګان

18163174349ماجورو

702107665153پاليكيرميکرونزيا12

2113770655/7يارننائورو13

1218921544617/7ويال بندروانواتو14

د اقيانوسيې د ځينو مستقلو هېوادونو د جغرافيايي ځانګړنو جدول 
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 اصطالحات
الف:

- اپارتايد: د سپينو او تورو خلکو سره بېل بېل چلند او تر منځ  يې توپير چې له ١٩٤٨ميالدي کال څخه 
يې د سوېلي افريقا په هېواد کې قانوني بڼه درلوده. 

- استوايي اقليم: اقليمي سيمه چې د استوا د کرښې په شاوخوا کې پرته ده او د استوايي  باراني ځنګلونو د 
اقليم او سوانا ساحه په کې شامله ده. 

- اقتصادي جغرافيه: هغه جغرافيه چې د ډول ډول توکو د توليد،  ويش او لګښت په هکله بحث کوي.
- اورښت )بارنده ګي(: ټولې اوبه، واوره او ږلۍ چې له ورېځو څخه اوري، اورښت ورته ويل کېږي.

- استوايي ځنګلونه: د استوايي سيمو ځنګل چې د شمالي عرض البلد له ٧ درجونه د جنوبي عرض البلد تر 
٧ درجو پورې شتون لري، د  تودې او لندې  هوا، او ډېرو بارانونو لرونکى او پرته له وچ او بې بارانه فصل وي.

ب:
- بوميان: هغه خلک چې د يوې سيمې د لومړنيو اوسيدونکو په توګه پيژندل شوي وي.

- بشري جغرافيه: بشري فعاليتونه، د نفوسو او بشري ټولنو جغرافيايي ويش د ژوندانه د چاپېريال په اړه مطالعه 
کوي.

- بړاس )تبخير(: د مايع د فزيکي حالت بدلون په بړاس )بخار(.

ت:
)ګرافي(  او  معنا  په  د ځاى  )توپو(  يعنې  اخيستل شوې  کلمو څخه  يوناني  دوو  له  توپوګرافي  توپوګرافي:   -
يا ښوولو ته  يا مصنوعي جوړښتونو رسمولو  يا تشريح په مفهوم، چې د هرې سيمې د طبيعي   د رسمولو 

توپوګرافي ويل کيږي.
- توريزم: هغه خلک چې د سفر امکانات لري او د خپل فراغت وخت په يوه بله سيمه کې تېروي د سيالنيانو 
)توريستانو( يا نړۍ ګرځيدونکو په نامه يادېږي. هغه هېوادونه چې ښې توريستيکي سيمې لري او د سيالنيانو 

د راکښلو سبب ګرځي زياته شتمني السته راوړي.
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- تکتونيکي ساحه: د ځمکې په مخ )قشر(  کې يوه ساحه ده چې په هغه ځاى کې ډول ډول جوړښتونه لکه 
لوړې برخې، ټيټې برخې، ګونځې، درزونه،  چاودونه او نور جوړ شوي وي. 

د:
- د باراني ځنګلونو د اقليم ساحه: هغه اقليم چې ټول کال ورسره اورښت مل وي.

- دبت )Debit(: د اوبو اندازه چې له سيند څخه په يوه ټاکلي وخت کې له يوې ټاکلې نقطې څخه تيريږي 
او د سيند د اوبو د حجم د اندازه کولو لپاره ورڅخه استفاده کېږي.

- د سکي لوبې: يو ډول ژمنۍ لوبې دي چې له واورونه ډکو غرونو کې تر سره کېږي.
- د ستپ اقليم: وچ اقليم چې په دوبي کې د لنډې مودې باران لري.

- د نفوسو کثافت يا ګڼوالى: په هر کيلومتر مربع کې د استوګنو وګړو اوسط.
- د سيند خوله يا مصب: هغه ځاى دى چې سيند سمندرګي يا سمندر ته توييږي او ور سره يو ځاى کيږي؟

- د لتا )Delta(: د سيند خوله يا د سيند په خوله کې د رسوبي موادو يوه سيمه چې د ځمکې هواريدو او د 
سيند د څانګه کيدو سبب ګرځي.  

ژ:
- ژبه: منظمه غږيزه وسيله ده چې انسان يې د خپلو خلکو سره د اړيکو لپاره کاروي.

س:
- ستپ: نيم وچ اقليم لرونکې برخې چې په هغو کې بوټي او ونې په شيندلي او يا ټل ټل ډول ليدل کيږي. 

-  سوړ اقليم: هغه اقليمي ساحه چې د توندرا اقليم، د واورو اقليم او د لوړو غرونو د اقليم لرونکې ده.
- سوداګري )تجارت(: د محصوالتو او توکو پلورل او پېرودل. 

- سمندري کشفيات: د بېړۍ په وسيله سمندري سفرونه د ناپيژندل شويو سيمو د کشف لپاره.
- سياسي جغرافيه: د جغرافيې يوه برخه ده چې د هېوادونو د سرحدونو او څلور خواوو، کورنيو او بهرنيو 

اړيکو، ادارې او ټولنيزو تشکيالتو او داسې نورو په باره کې بحث کوي.
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ص:
- صادرات: بهرنيو هېوادونو ته د پلورلو لپاه د محصوالتو ليږل.

- صنعت: د محصوالتو يا توکو د شکل بدلون، په ځانګړې توګه د ماشين په وسيله.

ط:
- طبيعي جغرافيه: د ځمکې پديدې او جوړښتونه )عوارض( تر څېړنې الندې نيسي.

ک:
- کلتور: ټول دودونه او دستورنه چې د يوې ډلې خلکو له خوا زده شوي وي او په سمبولونو، اتالنو، رواجونو 

او ارزښتونو باندې پېژندل کيږي.
- کانال: د انسان په وسيله د دوو سمندرګيو او يا سمندرونو د ارتباط او د حمل و نقل د اسانتياوو لپاره د وچې 

کيندل. کيداى شي چې د دوو سيندونو په منځ کې هم کانال وکيندل شي او دوه سيمې سره ونښلوي.  

م:
- مديترانه يې اقليم: هغه اقليم دى چې دوبى يې تود او وچ اوژمۍ يې ماليم او باراني وي.

- ملي پارک )National Park(: طبيعي با ارزښته تړلې سيمه، چې لږ تر لږه لس زره هکټاره وي او د 
دولت له خوا يې ساتنه کيږي.

- مهاجرت: د خلکو خوځښت او ځاى په ځاى کيدل د هېواد دننه او يا د سرحداتو څخه بهر. کورني او 
بهرنى مهاجرتونه د اقتصادي، سياسي او طبيعي بېال بېلو عواملو له امله تر سره کېږي.

ـ ملې نا خالص عوايد: د ټولو محصوالتو ارزښت دى چې په يوه هېواد کې په بېال بېلو برخو کې په يوه کال 
کې توليدېږي.

مواصالتي جغرافيه:د جغرافيې يو څانګه ده چې د وچو، اوبو او هوايي الرو په باره کې بحث کوي.
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ن:
- نژاد: يوه ډله خلک چې د طبيعي، وراثت او اصالت له نظره يو ډول خصوصيات لري، يعنې د قيافې، 

د ونې جګوالى او ټيټوالى، د سترګو، ويښتانو او پوستکى د رنگ ځانګړنې يې ورته والى ولري.

و:
- واردات: په بهرنيو هېوادونو کې د محصالتو او توکو پېرودل او هېواد ته دننه يې راوړل. 

- وچ اقليم: هغه اقليمي سيمه چې د ستپ اقليم او صحرايي اقليم پکې شامل دي.  
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د افريقا د کانونو، صنايعو او توريزم نقشه

کانونه، صنايع او توريزم
1: 80 000 000

يورانيوم
د ډبرو سکاره
نفت
گاز
اوسپنه
کروم
مگنيزيم
مس
سره زر
بوکسايت
الماس
فاسفيت
صنعتي سيمې
عمومي تکنالوژي
غوره توريستي هېوادونه کيپ تاون

د جدي کرښه

د سرطان کرښه

الجزيره

کينشاسا

لوبو مباشي

هراري

نايروبي

اديسابابا

اسکندريه
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ختيځ

د سرطان کرښه

د استوا کرښه

د جدي کرښه

اقيانوسيې سرحد
د 

ټاپوگان
 ماريان 

د

د کارولين ټاپوگان د جيلبرت ټاپوگان

د سليمان ټاپوگان

د فونيکس ټاپوگان
د اليس ټاپو

د فينجي سووا ټاپو

د تواموتو ټاپوگان

د مارکينز ټاپوگان

تاسمان سمندرگى

حد
سر

يې 
وس

قيان
د ا

نوى هيبريديز سوېلې
د پاگوس ټاپوگان

د ايستر ټاپو

مرجان سمندرگى
نوى کالدونيا

د ساموا ټاپوگان

د مارشال ټاپوگان

د ويک ټاپوگان

آرام سمندر 

اپوگان
د تونگا ټ

کردمادک ټاپوگان

نوى زيالند

د هاوايي ټاپوگان

 لويديځ
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