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 يیصگی َای لازٌ آفسیما 

 دٍهیي قارُ از ًظر ٍسؼت 

 دٍهیي قارُ از ًظر جوؼیت 

 خط استَا از ٍسط ایي قارُ ػبَر هی کٌذ. 

 قارُ ای کِ در دٍ ًیکرُ شوالی ٍ جٌَبی قرار دارد. 

 دریای هذیتراًِ در شوال آفریقا ٍاقغ شذُ است. 

  دارددر غرب ایي قارُ اقیاًَس اطلس قرار. 

 در شرق ایي قارُ اقیاًَس ٌّذ ٍاقغ شذُ است. 

 بِ ٍسیلِ تٌگِ جبل الطارق از ارٍپا جذا هی شَد. 

 طَیل تریي رٍد جْاى رٍد ًیل در ایي قارُ جریاى دارد. 

 صحرای بسرگ آفریقا ٍسیغ تریي بیاباى جْاى 

 (زاد ٍ ٍلذ)جوؼیت ًسبت بِ ٍسؼت کن ٍلی رشذ جوؼیت زیاد 

 

                                    

 ((هاًٌذ هراکش ٍ الجسایر ٍ هصر کشَرّای شوال صحرای بسرگ آفریقا))ػربی                     : شتان                                                  

 کشَرّای دیگر آفریقا یا بِ زباى هحلی یا بِ زباى کشَرّایی کِ تحت                                                                                          

 ًفَر آى ّا بَدُ اًذ صحبت هی کٌٌذ هاًٌذ اًگلیسی ٍ فراًسَی                                                                                           

 .ّستٌذ سیاٌ پًستبیشتر هردم آفریقا از ًژاد 

                                                                                   

 دیه                                                                                      

 ایي کشَرّا بِ     ».مسلماوىد کشَرّای شوال آفریقا بیشتر 

 «.رًگ سبس در ًقشِ ًشاى دادُ شذُ است                                                                                                

  مراَة اتتداییدارًذ یا  مسیحیسایر کشَرّا یا دیي 

 

 

 

 

 @     کاانل مطالعات اجتماعی         صفوی                               :دبیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 



 

 تىگٍ جثل الطازق 2                                                                                                                                                          

   3 وًٌ َای اطلس                            1  دزیای مدیتساوٍ                                                                                   

 5  الیاوًس اطلس ضمالی                                                                                 4  واوال سًئص                                                      

 

   صحسای تصزي آفسیما 7                     دزیای سسخ 6                                                            

  زيد ویل 8                                                                                           

 

 دزیاجٍ چاد     11                                                       تاب المىدب 11      خلیج عدن 9              

 زيد ویجس                    زيد وىگً                                                                                                           

  

 خلیج گیىٍ                                                                                                                             خط استًا     

 دزیاچٍ يیىتًزیا 13          للٍ وىیا  12                                     

 للٍ ولیماوجازي 14                                                                        

 دزیاچٍ تاوگاویا 15                                                                          

  دزیاچٍ ویاسا 17                            الیاوًس َىد 16             

 زيد شامثص                                                     

                                    18                                   

 الیاوًس اطلس جىًتی 21 تیاتان واالَازی                     19                               ماداگاسىاز                                

 

                      زيد ايزاوژ                                                                                 

 @     کاانل مطالعات اجتماعی                           صفوی             :دبیر                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



 آب ي ًَا ی آفسیما   

  در خط استَا ٍ سرزهیي ّای اطراف آى تا هذار راس السرطاى دربِ دلیل ایي کِ خط استَا از ٍسط آفریقا ػبَر هی کٌذ      

 .((چًن خًزضید تٍ ایه مىاطك دز طًل سال عمًد می تاتد))زهستاى دیذُ ًوی شَد هذار راس الجذی در جٌَب آفریقا شوال آفریقا ٍ

 بِ دٍ قسوت تقسین هیشَد تازش بِ طَر کلی آفریقا از ًظر:   

                                                                    

 آفسیمای سثص -1                                                                      

 اطساف خط استًا

 «از شوال تا دریاچِ چاد از جٌَب تا رٍد زاهبس»

 .آب ٍ َّای گرم ٍ هرطَب ٍ باراى فراٍاى دارد                                                                                                                

 

 

 

   
       آفسیمای خطه -2

 ّرچِ از خط استَا بِ سوت شوال ٍ جٌَب آفریقا برٍین از باراى ٍ رطَبت کاستِ هی شَد ٍ آب ٍ َّای گرم ٍ خشک 

 (بیاباى کاالّاری در جٌَب ٍ صحرای بسرگ در شوال آفریقا.)دیذُ هی شَد

 

 التصاد آفسیما

 ٍلی هتاسفاًِ در طَل. ٍجَد دارد َای يسیعل وفت، طال ،الماس ي مس ي مىاتع عظیمی ماوىد جىگ: هاًٌذآفریقا هٌابغ زیادی در 

هاًٌذ استؼوارکشَرّای ارٍپایی ٍ غارت هٌابغ آى »ػَاهل خارجی -1: تاریخ دٍ ػاهل باػث شذُ است کِ کشَرّای آفریقا تَسؼِ پیذا ًکٌٌذ 

 «ّا

 «..شیَع بیواری،ػَاهل سخت هحیطی،بیسَادی ٍ»ػَاهل داخلی  -2                                                                                   

                                                                                         

 

 

 @     کاانل مطالعات اجتماعی                                      صفوی  :دبیر                                                                                               



 

 جاذتٍ َای گسدضگسی آفسیما

 

   
 آتطاز يیىتًزیا                                          گسدضگسی دز پازن َای ملی حیات يحص       

                                                                                 

                                                                                                     

                                   

 ...سواحل زیبا در کنار دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس و                     استواییاستخراج کائوچو از جنگل های           

                   

 در شهر قاهره تصویری از رود نیل                                                             مصر اهرام                

 

 

 

 

 @     العات اجتماعیصفوی                                        کاانل مط:دبیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


