

تهیه کننده ：یاسین محمدزاده 
درس 23 مطالعات هشتم ： قاره ی امریکا


(موقعیت و وسعت)
قاره ی امریکا ،قاره ی وسیعی است که از قطب شمال تا نزدیکی قطب جنوب کشیده شده است و در واقع به دو قاره ی کوچکتر (امریکای شمال)و(امریکای جنوب) تقسیم می شود

این دو خشکی بزرگ که به وسیله ی خشکی باریکی که  (امریکای مرکزی)نامیده می شود ،به یکدیگر متصل اند.

تا قبل از ساختن کانال ،پاناما کشتی ها برای عبور از اقیانوس آرام مجبور بودند آمریکای جنوبی را دور بزنند اما بعد ها با حفر این کانال ،دو اقیانوس به هم مرتبط شده اند.

به طور کلی سه نوع ناهمواری در قاره ی امریکا مشاهده می شود این ناهمواری ها به صورت مشابه هم در آمریکای شمالی و هم در آمریکای جنوبی وجود دارند ：الف)چین خوردگی های جوان و مرتفع. ب)کوه های کم ارتفاع قدیمی. ج) سرزمین های پست و جلگه ای

(آب و هوا)
قاره ی امریکا از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده است به همین سبب انواع آب و هوا و پوشش گیاهی در این قاره به چشم می خورد ：1_آب و هوای قطبی و سرد 2_آب و هوای معتدل اقیانوس 3_ آب و هوای گرم و مرطوب 4_آب و هوای گرم و بسیار خشک.

(رودها)
در آمریکای شمال رود می سی سی پی که از رود های طویل جهان است، از چند ایالات کشور ایالات متحده امریکا عبور می کند این رود به خلیج مکزیک می ریزد رود می سی سی پی ،نقش مهمی در حمل و نقل کالا و منابع و تجارتاز طریق کشتیرانی داشته است.

در آمریکای جنوبی ،رود آمازون از میان جنگل های استوایی عبور می کند .آمازون پر آب ترین رود دنیا است و آب آن از مجموع آب ده رودخانه پر آب جهان بیشتر است . در این رود ماهی های آب شیرین ،مار های آبی و گربه ماهی های غول پیکر ،زندگی می کنند.
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(جمعیت)
حدود 15 درصد جمعیت جهان در قاره ی امریکا زندگی می کنند این جمعیت بیشتر در جلگه های حاصلخیز مثل می سی سی پی و بنادر و شهر های ساحلی نزدیک به اقیانوس متراکم شده اند

(نژاد و زبان)
مردم قاره ی امریکا از نژاد ها و تیره های گوناگون تشکیل شده اند. مهم ترین آنها عبارت اند از ：بومیان_سیاه پوستان_سفید پوستان_دورگه ها.

بومیان：به بومیان قاره ی آمریکا سرخ پوست گفته می شود . کریستف کلمب وقتی به قاره ی امریکا رسید آنها را هندی نامید.

سیاه پوستان：سیاه پوستان آمریکا در واقع فرزندان و نوادگان بردگان افریقایی اند که در دوران استعمار توسط اروپاییان به اجبار و برای کار در مزارع کشاورزی و معادن به این قاره آورده شدند.

سفیدپوستان：سفید پوستان آمریکایی قاره  ی آمریکا را کشف کردندوپس از آن ،طی سال های طولانی مهاجرت های گسترده ای از اروپا به این قاره ،صورت گرفت.

دورگه ها ：قاره ی امریکا همواره قاره ای مهاجرپذیر بوده است بنابراین عده زیادی از مردم این قاره ،دورگه اند و از اختلاط نژاد ها و ملیت های گوناگون به وجود آمده اند.

زبان：زبان غالب مردم در آمریکای شمالی انگلیسی است مانند (دو کشور کانادا و ایالات متحده امریکا)و به سبب مهاجرت انگلیسی ها به این بخش،فرهنگ آنگلوساکسون غلبه دارد.

در آمریکای مرکزی و جنوبی به سبب مهاجرت اسپانیایی ها و پرتغالی ها ،زبان های اسپانیولی و پرتغالی غلبه دارد و چون ریشه ی این دو زبان لاتین است به آمریکای مرکزی و جنوبی ،آمریکای لاتین گفته می شود.

(دین)
اکثر مردم قاره ی آمریکا پیرو دین مسیح هستنددر امریکای شمالی پیرو مذهب پروتستان و در امریکای لاتین مذهب کاتولیک رواج بیشتری دارد مسلمانان در قاره ی امریکا جمعیت قابل ملاحظه ای را تشکیل می دهند و در ایالات متحده ی امریکا مساجد مهمی وجود دارد.
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اقتصاد آمریکای شمالی：کشورهای ایالات متحده ی امریکا و کانادا در امریکای شمالی از نظر اقتصادی جزء کشورهای پیشرفته صنعتی جهان محسوب می شوند.همانطور که پیش تر خواندید این دو کشور جزء کشورهای گروه هشت هستند.

کشاورزی ایالات متحده ی امریکا،کشاورزی صنعتی و تجاری است.
این کشور بزرگترین تولید کننده ی و صادرکننده گندم و ذرت در جهان و دارای دامداری های پیشرفته ای است که به تولید انواع گوشت و لبنیات می پردازد.
کشورهای ایالات متحده امریکا و کانادا از تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات صنعتی و ماشین آلات ،خودرو ،صنایع غذایی،مواد شیمیایی و کالاهای الکتریکی هستند.

به طور کلی مهم ترین عوامل پیشرفت و توسعه ی امریکای شمالی و تبدیل ان به یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان عبارت اند از ：1_اروپاییان مهاجر 2_ معادن زیرزمین و منابع طبیعی فراوان 3_امریکا از جنگ دور بوده است 4_پیشی از قدرت های اروپایی5_نیروهای متخصص و دانشمندان سایر کشورها.

(رشد شهرها)：در ایالات متحده ی امریکا و کانادا به دلیل رونق تجارت داخلی و جهانی شهر های بزرگی رشد کرده اند.نیویرک پرجمعیت ترین شهر ایالات متحده ی امریکا است این شهر با بیش از پنجاه اسمانخراش از این نظر مقام اول است.

مرکز اصلی سازمان ملل متحد و همچنین مجسمه ازادی نماد ایالات متحده امریکا در نیویرک واقع شده است.
اقتصاد امریکای لاتین：امریکای لاتین (امریکای جنوبی و مرکزی)از نظر منابع طبیعی و ذخایر معدنی بسیار غنی است اما کشورهای امریکای لاتین به دلایل مختلفی نتوانسته اند به پیشرفت های صنعتی در حد امریکای شمالی دست یابند
استعمار از یک سو و حکومت های وابسته به بیگانه و استبدادی در این کشور از مهم ترین این دلایل است.
برخی کشورهای امریکای مرکزی که جزیره ای هستند از راه گردشگری درامد خوبی کسب می کنند.

(گردشگری)
قاره ی امریکا به دلیل تنوع بسیار زیاد محیطی و داشتن غار ها ،ابشارها،سواحل،جنگل ها و رودها ،جاذبه های گردشگری طبیعی بسیار زیادی دارد و مراکز تفریحی ،پارک ها و  موزه ها حیات وحش در کشور های این قاره قراوان اند.


دبیر محترم ：آقای جمشید اقبال پناه


