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 الموقع والشكل والمساحة

( والتي اطلقها الرومان على قبيلة صغيرة تقطن في Afrigusان كلمة افريقيا مأخوذة من الكلمة الالتينية )         

 يقصدون بها  تونس ,  وهي تعني عند الرومان البالد الحارة .شمال قارة افريقيا اثناء حروبهم مع قرطاجنة وكانوا 

 قارة افريقيا : عموقاوالً: 

عند دراسة اي قارة او بلد ال بد من تحديد الموقع الجغرافي وذلك بسبب ان الموقع الجغرافي يحدد نوع المناخ السائد 

لتربة ومدى خصوبتها وصالحيتها للزراعة . والذي يؤثر بدوره على النبات الطبيعي وكثافته , ومن ثم على تكوين ا

 (1) خريطة   الموقع الفلكي . -2الموقع الجغرافي   -1وفي دراسة الموقع البد من تحديد نوعين من المواقع هما 

 الموقع الجغرافي : -1

 الجنوبي الجزء , وتشغل المساحة ناحية من العالم في قارة اكبر ثاني افريقيا قارةتعد                     

, او ما يمكن تسميته بكتلتي العالم  وافريقيا اوربا اسيا و من يتكون الذي القديم بالعالم يعرف مما الغربي

بواسطة شبه  راً ب بها متالصقة كانت التياوراسيا  عن األحمر البحر االقديم  اوراسيا وافريقيا , ويفصله

 اوربا قارة بين المتوسط البحر ويفصل,  فقط كم 125 طولها بلغي التي السويس قناة شق قبل جزيرة سيناء 

 مع االفارقة واحتكاك افريقيا من الشمالي الجزء استيطان في كبيرا دور البحر لهذا كان وقد وافريقيا

ه في شواطئ على استقرت التي االقوام بين ةمهم اتصال وسيلة البحر هذا كان فقد المتوسط البحر حضارات

 المحيط الهندي ,  قيحد افريقيا من الشر .المصرية والفينيقية واليونانية والرومانية(ت القديمة ) االحضار

 الهندي المحيطه ميا مع ليلتقي الجنوبالى  الشمال من االطلسي المحيط يمتد القارة من الغربية الجهات وفي

 في جنوب القارة . 

 الموقع الفلكي : -2

مكان بحسب موقعه من دوائر العرض وخطوط الطول . وفيما يخص  ألييحدد الموقع الفلكي                  

القارة الوحيدة التي ينصفها خط االستواء الى نصفين شبه متساويين فهو يمر من منتصفها قارة افريقيا فهي 

 ج( ˚35 –ش  ˚37 بين دائرتي عرض  )افريقيا تقع تقريباً , كما يمر فيها مداري ) الجدي والسرطان( . و

( دائرة عرض وبذلك فأن ثلثي قارة افريقيا تقع ضمن 72شمال وجنوب خط االستواء , اي انها تمتد على ) 

( خط طول, 69ق( وهي بذلك تمتد على ) ˚51.5 –غ ˚17.5المناطق المدارية , وتقع بين خطي طول ) 

 النصف الشرقي من الكرة االرضية .وهذا يعني ان معظم قارة افريقيا تقع في 

 اً : الشكل والمساحة : ثاني

تشبه قارة افريقيا مثلث قاعدته نحو الشمال ورأسه نحو الجنوب , اي ان القسم الشمالي من القارة اوسع من         

د للقارة ويبلغ اوسع امتدا( اي انها غير مجزأه ,  Compactوهي تمتاز بانها متماسكة  الشكل ) القسم الجنوبي , 

كم( . اما من الشمال الى الجنوب فتمتد  7400لغ المسافة من الشرق الى الغرب  حوالي )في قسمها الشمالي حيث تب

( بضمنها الجزر 2مليون كم 30.3او ما يعادل ) (2ميلمليون  11.7كم ( وبذلك تكون مساحتها )  8000نحو )

ربا واالمريكيتين ومن ثم الساحلية . وهي بذلك تحتل المكانة الثانية بعد قارة اسيا في المساحة وتليها قارات او

ب  الواليات المتحدة االمريكية مرات ومن  3استراليا التي تعد اصغر القارات . وهي بذلك اكبر من قارة اوربا ب 

 مرة .  1.7مرة ومن امريكا الجنوبية ب  3.24

هي بذلك اقصر من الف( ميل , و119مرات اال ان طول سواحلها ال يزيد عن )  3ورغم ان افريقيا اكبر من اوربا ب 

سواحل اوربا مع ان اوربا اصغر منها , والسبب في ذلك هو قلة تعاريج سواحل قارة افريقيا وقلة خلجانها على 
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فيها  الموانئعكس قارة اوربا التي تمتاز سواحلها بكثرة التعرجات وكثرة الخلجان والفيوردات , مما ساعد على قيام 

 صناعية .  موانئوانئها , واذا وجدت بعض الموانئ  فأن كثير منها هي على عكس افريقيا التي تمتاز بقلة م

 

 (1) خريطـــــــــــــة   

  


