
 آشنایی با قاره های جهان
یاس حسینیسیده : تهیه کننده   

 کالس سوم 



 قاره چیست ؟

قاره وجود  5در دنیا . به خشکی های وسیع کره زمین قاره گفته می شود 
آمریکا و استرالیا که هر کدام از لحاظ  –آفریقا  –اروپا  –آسیا . دارد 

دارای کوه ها و در یاهای . جغرافیایی و نوع زندگی متفاوت هستند 
 .بزرگی هستند 



 قاره آسیا 

این قاره بیشترین جمعیت دنیا . پهناورترین قاره جهان است 

در این قاره مردم به زبان های گوناگونی صحبت می . رادارد 

بیشتر مردم آسیا از نژاد زرد و سفید هستند و فقط عده . کنند

منابع طبیعی این قاره . کمی سیاه پوست در آن زندگی می کنند 

زغال سنگ و آهن  –ادویه  –نیشکر -برنج-چای: عبارتند از 

در وسط  آسیا کوه های هیمالیا قرار دارند . نفت خام  –مس  –

از جمله . که بلندترین قله جهان بنام اورست در آن  می باشد

 ....مالزی  و  -هند  –ژاپن  –چین  –ایران : کشورهای آسیا 



 قاره اروپا

اروپا یکی اززیباترین قاره های جهان است که کشورهای 

 50. مختلف و فرهنگهای متفاوتی را در خود قرار داده است 

و فرهنگ  -کشور در این قاره وجود دارد که هر کدام زبان

کوه های مهم اروپا سلسله کوه آلپ که . خاص خود رادارند 

.  بلندترین قله آن مون بالن در مرز سویس و فرانسه است 

 –پاریس  –لندن :شهرهای تاریخی و مهم اروپا عبارتند از 

بیشتر مردم آن سفید پوست ... برلین و  –مسکو  –استانبول 

 .  هستند 

 

 قاره سبز



 قاره آمریکا

.  اقیانوس اطلس و آرام در این قاره قرار دارند 

الس   -نیویورک : شهرهای مهم این قاره عبارتند از 

این قاره دارای ....برزیلیا و کاراکاس  –و گاس 

 .معادن و جنگلهای بارانی انبوه می باشد 

میالدی توسط  1492این قاره در سال 
و به دو .کریستف کلمپ کشف شد 

. قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می شود 
زبان مردم امریکای شمالی بیشتر 

انگلیسی وزبان  مردم آمریکای جنوبی 
اسپانیولی و فرانسوی می  –پرتغالی 

 .باشد 



 آفریقا

مراکش  –کیپ تون  –قاهره : شهرهای مهم این قاره 

مردم این قاره بیشتر سیاه پوست ... . آدیس آبابا و  –

پرتغالی  –فرانسوی  –هستند و زبان آنها شامل عربی 

پارک های وحش زیادی در این قاره . می باشد .. و 

 .وجود دارند 

دومین قاره جهان از لحاظ وسعت است 
 –و دارای منابع عظیم طبیعی 
. کشاورزی و معدنی می باشد   



 استرالیا

.  میباشند .. کانبرا و  –ملبورن  –شهرهای مهم این قاره سیدنی 

استرالیا از نظر مواد معدنی بسیار غنی است و عالوه بر نقره 

سرب و آهن و طال هم دارد و کار عمده مردم  –مس  –

حیواناتی زیادی از جمله کانگورودر . استرالیا دامپروری است 

 این قاره زندگی می کند 
استرالیا بعد از اروپا کوچکترین قاره 
جهان است و کشورهای تسکیل دهنده 

این . این قاره بصورت جزیره می باشند
قاره از دوکشوراسترالیا و نیوزلند تشکیل 

.شده است   



 با تشکراز معلم عزیزم
 و ممنون از دوستان بهتر از جان


