باسمه تعالی
سواالت متن درس  22مطالعات اجتماعی پایه هشتم

-1چرا قاره ی آفریقا برای پهلو گرفتن کشتی ها و ساختن بندر چندان مناسب نیست؟
پاسخ  :برخالف قاره اروپا که دارای بریدگی های زیادی در سواحل است ،کناره های افریقا صاف و بدون بریدگی
)خلیج (است.
 -2آفریقا از نظر بارش به چند بخش تقسیم می شود؟
پاسخ  :افریقای مرطوب) افریقای سبز (:نواحی اطراف خط استوا) از شمال تا دریاچه چاد و از جنوب تا رود
زامبز (آب و هوای گرم و مرطوب دارد .در این منطقه باران فراوان می بارد.
افریقای خشک :هر چه از منطقه استوایی به سمت شمال و جنوب افریقا پیش برویم ،از میزان باران و رطوبت
کاسته شده و کم کم به آب و هوای گرم و خشک تبدیل می شود ،به طوری که در شمال افریقا ،صحرای بزرگ و
در جنوب آن بیابان کاالهاری دیده می شود .
 -3چرا برخی از رودهای آفریقا برای کشتیرانی مناسب نیستند؟
پاسخ  :به دلیل وجود شکست و گسل در مسیر رودها
 -4مردم آفریقا از چه نژادی هستند؟
پاسخ  :بیشتر مردم افریقا از نژاد سیا هپوست هستند .مردم شمال صحرای بزرگ افریقا که در مجاورت دریای
مدیترانه زندگی می کنند و بخش کوچکی از جنوب قاره افریقا ،سفیدپوستند

 -5آفریقا از نظر منابع طبیعی چه وضعیتی دارد؟
پاسخ  :قاره افریقا از نظر منابع طبیعی ،ثروتمند است .در این قاره معادن نفت ،طال ،الماس ،مس و جنگل های
عظیم وجود دارد.
 -6عوامل عدم پیشرفت وتوسعه آفریقا چیست؟
پاسخ  -١ :عوامل خارجی :مهم ترین علت استعمار کشورهای اروپایی و غارت منابع آنها بوده است .امروزه نیز
دخالت کشورهای قدرتمند در ایجاد جنگ ها و بحران ها در این قاره ادامه دارد.
 -2عوامل داخلی :شرایط سخت محیطی) جنگل های انبوه ،بیابان های وسیع ،آب و هوای گرم( ،شیوع بیماری ها،
بیسوادی و آگاهی کم مردم ،جنگ های داخلی و حکومت های وابسته و استبدادی

-7چرا صنعت در آفریقا چندان رشد نکرده است؟
پاسخ  :کشورهای قارّه افریقا ،بیشتر صادرکننده محصوالت معدنی و کشاورزی هستند و مواد اولیه برای کارخانه
های کشورهای صنعتی تولید می کنند .لذا صنعت در این قارّه چندان رشد نکرده است .
 -8محصوالت کشاورزی آفریقا چیست؟
پاسخ  :بیشتر محصوالت کشاورزی گرمسیری و استوایی چون قهوه ،کاکائو و کائوچو تولید می شود .در اطراف
دره نیل مزارع پنبه وجود دارد.
 -9جاذبه های گردشگری آفریقا چیست؟
پاسخ  :سواحل شمال افریقا در کنار دریای مدیترانه ،پارک های ملی) وحش ( ‘و آثار باستانی کشورهای قدیمی

