
ئافرىقا قىتئەسى



ائافرىققالتىس
.  مىڭ كىۋادرات كىلومېتىر200مىليۇن 30يەر مەيدانى . ئافرىقا دۇنيادىكى ئىككىنجى چوڭ قىتئە

.ئافرىقا زىمىنى سەھرايى كەبىر قۇملۇقى ، ئوتالقالر ۋە ئېگىزلىكلەردىن تەركىب تاپقان

ئالتە مىڭ.ئۇ دۇنيادىكى ئېقتىساد ۋە مەدەنىيەت ئەڭ بۇرۇن تەرەققىي قىلغان جايالرنىڭ بىرى. 

يىلى -1883يىل بۇرۇن مىسىرلىقالر دۇنيادا تۇنجى بولۇپ تېرىقچىلىق قىلغان، مىالدىدىن بۇرۇنقى 

.ئۇالر يەنە تۇنجى شەكىللىك ھەرپلەرنى ئىجاد قىلغان. تۇنجى قۇللۇق تۈزۈمدىكى دۆلەتنى قۇرغان



ئافرىقىدىكى شەھەرلەر
.ئافرىقا دۆلەتلىرىدە نۇرغۇن چوڭ ، ئاۋات شەھەرلەر بار

قاھىرە بولسا 

. مىسىرنىڭ پايتەختى

نايروبى بولسا 

.ىكېنىيەنىڭ پايتەخت
بولسا يرھاننىسبۇرگ

ەڭ ئافرىقىدىكى ئجەنۇبىي

.چوڭ شەھەر



ئافرىقا ھەققىدە بۇالرنى بىلەمتىڭىز؟

. دۆلەت بار45ئافرىقىدا •

.  دىن ئارتۇق تىل بار1000ئافرىقىدا •

ئۆتكۈزۈپ ىنى مۇسابىقىسلوڭقىسىنى تالىشىش پۇتبول يىللىق دۇنيا -2010جەنۇبىي ئافرىقا •
.ئافرىقىدىكى بۇ مۇسابىقىنى ئۆتكۈزگەن تۇنجى دۆلەت بولۇپ قالدى

.  ئافرىقا دۇنيادىكى ئەڭ ئىسسىق قىتئە•

. ئافرىقىدا مۇز تاغالرمۇ بار•

.شىمالىي ئافرىقىدىكى ماراكەش ياۋروپادىكى ئىسپانىيەگە ئىنتايىن يېقىن•



ئافرىقىلىق مەشھۇر شەخىسلەر

نېلسون ماندىال

قارشىئايرىمىچىلىققائېرقىيھاياتىداپۈتۈن

تەنلىكلەرئاقئافرىقىدابۇرۇن.قىلغۇچىكۈرەش

مۇئامىلەئوخشاشتەنلىكلەرگەقارابىلەن

اندىالم.ئىدىئادالەتسىزلىكبەكمۇبۇ.قىلىنمايتتى

بولسىمۇ،ياتقانتۈرمىدەيىل27سەپىرىدەكۈرەش

ئىرادىسدىنقىلىشكۈرەشئۈچۈنباراۋەرلىك

.يانمىغان

پوپ دېسموند تۇتۇ

تۇتۇ ئىرقىي ئايرىمىچىلىققا قارشى تۇرۇپ ، قارا 

تەنلىكلەرنىڭ تۇرمۇشىنى ياخشىالش ئۈچۈن 

.تىرىشقان يەنە بىر مۇھىم شەخىس



ئافرىقىلىق مەشھۇر شەخىسلەر

ۋاڭگارى ماتاي

يىلى يېشىل بەلۋاغ ھەرىكىتىنى -1977ماتاي 

باشالپ، كىشىلەرنى مۇھىتنى ئاسراش ئۈچۈن 

ك ئۇ مۇھىت ۋە كىشىلى. كۆچەت تىكىشكە چاقىرغان

-2004ھوقۇق ئۈچۈن قىلغان خىزمەتلىرى ئۈچۈن 

.يىلى نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن

پرېزىدېنت ئېللېن جونسون سىرلېف

يىلى ئافرىقىنىڭ تۇنجى ئايال -2006سىرلېف 

يىلغىچە -2018ئۇ . پرېزىدېنتى بولغان

يىلى -2011لىبېرىيەنىڭ پرېزىدېنتى بولغان ۋە 

ئايالالر ھوقۇقى ئۈچۈن قىلغان خىزمەتلىرى 

.ئۈچۈن نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن



ئافرىقىلىق مەشھۇر شەخىسلەر

نيوڭگولۇتىپا

ئۇ . ىزىنيوڭگو كېنىيەلىك بىر سىياسەتچىنىڭ ق

.  ولغانمېكسىكىدا تۇغۇلغان، ئەمما كېنىيەدە چوڭ ب

قارا »ى ۋە يېقىنقى مەزگىلدىك« يىللىق قۇل12»ئۇ

مىدە رول قاتارلىق بىر قانچە ھوللىۋود فىلى« يىلپىز

-ئۇ ئايالالر ۋە ھايۋانالرنىڭ ھوقۇق. ئالغان

ئۇ                    . مەنپەئەتى ئۈچۈن كۈرەش قىلغۇچى

.انھەتتا بۇ ھەقتە بىر بالىالر كىتابىنى يازغ

سېمېنيا

يىللىق ئولىمپىك -2016ۋە -2012

تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىدە ئالتۇن مېدالغا 

.  چىئېرىشكەن جەنۇبىي ئافرىقىلىق تەنھەرىكەت

يىللىق يازلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت -2012ئۇ 

مۇسابىقىسىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا دۆلەت

يىلى  -2016. بايرىقىنى كۆتۈرۈشكە تالالنغان

مېتىرغا 1500مېتىر ۋە 800مېتىر ، 400

نى يۈگۈرۈش تۈرىنىڭ ئۈچىلىسىدە بىرىنجىلىك

.قولغا كەلتۈرگەن تۇنجى كىشى بولۇپ قالدى



ئافرىقىلىق مەشھۇر شەخىسلەر

كۈرس فروم

نۇبىي فروم كېنىيەنىڭ نايروبىدا تۇغۇلغان، كېنىيە ۋە جە

ئۇ ۋېلىسىپىت مىنىش . ئافرىقىدا چوڭ بولغان

يىلغىچە كېنىيەگە -2008. تەنھەرىكەتچىسى

-ۋادادىسى ۋە بو. ۋاكالىتەن مۇسابىقىلەرگە قاتناشقان

مومىلىرى ئەنگىلىيەدە تۇغۇلغان بولۇپ، كېيىن ئۇ

شنى قارار ئەنگىلىيە پاسپورتى بىلەن ئەنگىلىيەگە بېرى

يىلى فرانسىيەنى ئايلىنىش -2013فروم . قىلغان

.مۇسابىقىسىدە چېمپىيون بولغان

مو فاراھ

كىچىكىدە . مو فاراھ سومالىدا تۇغۇلغان

يىللىق -2012ئۇ . ئەنگىلىيەگە كۆچۈپ كەتكەن

ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىدە ئىككى

تۈردە ئالتۇن مېدالغا ئېرىشكەندىن كېيىن قوش

. ئولىمپىك چېمپىيونى بولدى



.ئافرىقىغا ساياھەتكە بارسىڭىز بۇ جايالرنى چوقۇم كۆرۈپ كېلىڭ

.ئافرىقىدا نۇرغۇنلىغان تارىخىي جايالر ۋە گۈزەل مەنزىرىلىك ساياھەت ئورۇنلىرى بار

مىسىر ئەلئېھراملىرى

.  يىىللىق تارىخقا ئېگە، دۇنيا تارىخىدىكى مەشھۇر قۇرۇلۇشالرنىڭ بىرى4000مىسىردىكى ئەلئېھرامالر 

گە يېقىن بۇ ئېھرامالرنىڭ ئەڭ داڭلىقلىرى قاھىرە. ئەلئېھرامالرغا قەدىمقى مىسىر پىرئەۋىنلىرى دەپنە قىلىنغان

.گىزا دېگەن جايدا



ىۋادىسپادىشاھالر

بۇ مەشھۇر ساياھەت ئورنىمۇ مىسىردا بولۇپ، پادىشاھالر ۋە فىرئەۋنلەر دەپنە قىلىنغان يەنە بىر جاي 

يىلى خوۋارد كارتېر -1922بۇ يەرگە دەپنە قىلىنغان پادىشاھ تۇتانخامۇننىڭ قەبرىسىنى . ھېسابلىنىدۇ

.بايقىغان



ۋىكتورىيە شارقىراتمىسى

گەرچە . قانكىشىنى ھەيران قالدۇرىدىغان ۋىكتورىيە شارقىراتمىسى زامبىيە ۋە زىمبابۋېنىڭ ئوتتۇرىسىغا جايالش

انغا ئۇالر دۇنيادىكى ئەڭ ئېگىز ياكى ئەڭ كەڭ شارقىراتما بولمىسىمۇ، ئەمما يەنىال  كىشىنى تولىمۇ ھاياج

. سالىدۇ



كىلىمانجارو تېغى

.  مېتىر ئېگىز5895ئۇ ئافرىقىدىكى ئەڭ ئېگىز تاغ بولۇپ، دېڭىز يۈزىدىن . كىلىمانجارو تېغى تانزانىيەدە

ى  نۇرغۇنلىغان تاغقا يامىشىش تەنھەرىكەتچىلىر. ئۇنىڭ چوققىسدا ئاجايىپ مۇزلۇقالرنى كۆرگىلى بولىدۇ

.  ئۇنىڭ چوققىسىغا چىقىپ بېقىشنى ئارمان قىلىدۇ



تانزانىيە دۆلەتلىك تەبىئىي باغچىسى

كىلومېتىرغا يېقىن غايەت زور 15000ئۇ . مىڭ ئادەم بۇ گۈزەل باغچىنى زىيارەت قىلىدۇ350ھەر يىلى 

لېۋىزورالردىال  دائىرىدىكى بىر تەبىئىي باغچا بولۇپ، شىر، تاغىل ئات، پىل ۋە زىراپە قاتارلىق بىز كىتابالر ۋە تې

.كۆرەلەيدىغان مىليونلىغان ھايۋانالر ئەركىن ياشايدۇ



ئافرىقىدىكى ھايۋاناتالر

ېقىن ھايۋاناتالرنى ئۆز كۆزىڭىز بىلەن يبۇبارسىڭىزئافرىقىغا. ئافرىقا ئاجايىپ ھايۋاناتلىرى بىلەن داڭلىق

. ئارىلىقتىن كۆرەلەيسىز

. نۇرغۇنلىغان كىشىلەر ئافرىقىغا بۇ بەش ھايۋاناتنى كۆرۈش ئۈچۈن بارىدۇ

پىل كەركىدان

ئافرىقا ياۋا كالىسى شىر

يىلپىز



ھايۋاناتالر ھەققىدە بەزى ساۋاتالر

.  دىن ئاشىدۇ2600ئافرىقىدا ياشايدىغان قۇشالرنىڭ تۈرى •

:دۇئافرىقىدا تاپقىلى بولىكۆپىنچىسىنى ھايۋانالرنىڭ چەبدەس ۋە چاققان دۇنيادىكى ئەڭ •

.يېتىدۇكىلومېتىرغا 120قاپالننىڭ سائەتلىك تېزلىكى •

.  ئۇنىڭدىن باشقا يىلپىز، شىر ۋە تۆگە قۇشمۇ ناھايىتى چاققان•

.  جەنۇبىي ئارىقىدىكى مەلۇم بىر جايدا پىنگۋىنالر ياشايدۇ•

چوڭتىمساھ ۋە دۇنيادىكى ئەڭ گورىلال، ئافرىقىدا يەنە •

.بارخامىلىئون 



…ھەققىدە تېخىمۇ كۆپ ساۋاتالرنى بىلمەكچى بولسىڭىزئافرىقا 

ۆپ ئافرىقا ھەققىدىكى كىتاب ۋە ئوقۇشلۇقالرنى ئوقۇڭ ۋە ياكى توردىن ئۆزىڭىز بىلمەكچى بولغان تېخىمۇ ك

بىلەن تاوقانلىرىڭىزنى ئۇيغۇرچە تەييارالپ توردا باشقا ئۇيغۇر دوستلىرىڭىز. ساۋاتالرنى ئىزدەپ تاپااليسىز

. قېنى، ئىزدىنىپ بېقىڭ. ئورتاقالشسىڭىز، پايدىلىنىش قىممىتى ئاشىدۇ


