ใบงานที่ 2.1
เรื่องลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนหำคำตอบเติมลงในกรอบให้สมบูรณ์
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จำกกำรสำรวจสภำพภูมิศำสตร์
ของทวีปแอฟริ กำ พบว่ำในแต่ละ
ภำคของทวีปนี้มีลกั ษณะภูมิ
ประเทศที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
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ใบงานที่ 2.2
เรื่องลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบตำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
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5. นิเชา มีอาชีพเกษตรกร เพาะปลูกพืชผักผลไม้ แต่ ไม่ ได้ ผล นักเรียนคิดว่ า
สาเหตุมาจากอะไรเป็ นสาคัญ.........................................................................
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ใบงานที่ 2.3
เรื่องลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบตำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ฐานะทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกาขึน
้ อยู่

2 การเพาะปลูกเป็ นอาชีพของประชากรในทวีป

กับสิ่งใด ..............................................................
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3. การเลีย้ งสัตว์ ในทวีปแอฟริกา ส่ วนใหญ่ มกี าร

4.เพราะเหตุใดกาลังการผลิตอุตสาหกรรมของ
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5.การคมนาคมเป็ นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ นักเรียนคิดว่ าการคมนาคมในทวีปแอฟริกาส่ วนใหญ่ เป็ นอย่ างไร
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ใบงานที่ 2.4
เรื่องลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบตำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ทวีปแอฟริกาเป็ นทวีปทีม่ คี วามแตกต่ างกันทางด้ านสังคม สามารถแบ่ งออกได้ เป็ น 3 ประเภทได้ แก่
1.1. สังคมของพวกทีม่ วี ฒ
ั นธรรมดั้งเดิม

มีวถิ ีชีวติ อย่ างไร
.............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
1.2. สังคมของชาวแอฟริกน
ั ทีอ่ าศัยในชนบท มีวถิ ีชีวติ อย่ างไร
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1.3. สังคมของพวกทีไ่ ด้ รับวัฒนธรรมตะวันตก มีวถิ ีชีวติ อย่ างไร
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2. แหล่ งอารยธรรมสาคัญโบราณของแอฟริกาอยู่ในแถบใด และสิ่ งทีช่ าวโลกได้ รับจากแหล่ งอารยธรรมนั้นคือสิ่งใดบ้ าง
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เฉลย ใบงานที่ 2.1
เรื่องลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนหำคำตอบเติมลงในกรอบให้สมบูรณ์
จำกกำรสำรวจสภำพภูมิศำสตร์
ของทวีปแอฟริ กำ พบว่ำในแต่ละ
ภำคของทวีปนี้มีลกั ษณะภูมิ
ประเทศที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

ภาคเหนือ ประกอบด้ วยที่ ราบลุ่มแม่ นา้ ไนล์ ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ และบริ เวณทะเลทรายสะฮารา
และทิ วเขา เช่ นทิ วเขาแอตลาส
ภาคตะวันตก ประกอบด้ วยที่ ราบลุ่มแม่ นา้
ไนเจอร์ ที่มีประชากรหนาแน่ น ทางตอน
เหนือคือส่ วนหนึ่งของทะเลทรายสะฮารา
ที่ ราบสูงกินี

ภาคกลาง ประกอบด้ วยที่ ราบลุ่มแม่ นา้ คองโก
และแม่ นา้ สาขาต่ าง ๆ เทื อกเขาแคเมอรู น และที่
ราบสูงเช่ นที่ ราบสูงอะดามาวา

ภาคตะวันออก ประกอบด้ วยภูเขาที่ มีความสูง
ที่ สุดของภาค คือคิลิมายจาโร ที่ ราบสูงเอธิ โอเปี ย
ทะเลสาบต่ าง ๆ มีแนวทรุ ดตัวของเปลือกโลก

ภาคใต้ ประกอบด้ วยแนวเทื อกเขาดราแคนเบอร์ ก ที่
ราบลุ่มแม่ นา้ ออเรจน์ ที่อดุ มสมบูรณ์ และ ทะเลทราย
กาลาฮารี ทะเลทรายนามิบ

เฉลยใบงานที่ 2.2
เรื่องลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบตำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1.ลักษณะภูมอิ ากาศส่ วนใหญ่ ของทวีปแอฟริกามีลกั ษณะอย่ างไร เป็ นทวีปที่ มีลกั ษณะภูมิอากาศที่ แตกต่ างกัน
มากตลอดทั้งปี ภูมิอากาศส่ วนใหญ่ เป็ นแบบร้ อนชื น้ หรื อป่ าดิบชื น้ มีฝนตกตลอดปี พืน้ ที่ แถลละติจูดกลางจะ
เป็ นทะเลทราย อากาศร้ อน
2.การทีท่ วีปแอฟริกามีสภาพภูมอิ ากาศทีแ่ ตกต่ างกัน เกิดจากปัจจัยใด ความกว้ างใหญ่ ของทวีประยะห่ างจาก
ทะเล ตาแหน่ งที่ ตั้งของทวีปที่ อยู่ทั้งซึ กโลกเหนือและซี กโลกใต้ มีเส้ นศูนย์ สูตรลากผ่ านกึ่งกลางทวีป
กระแสนา้ และทิ ศทางลมประจา
3.ลักษณะภูมอิ ากาศส่ งผลต่ อการพัฒนาทวีปแอฟริกาอย่ างไร ทวีปแอฟริ กามีอากาศร้ อนชื น้ ทาให้ มีโรคภัยไข้
เจ็บมากมายและระบาดได้ ง่าย พืน้ ที่ ตอนบนของทวีปเป็ นทะเลทรายไม่ สะดวกต่ อการคมนาคม ทาให้ นัก
ลงทุนไม่ เข้ ามาลงทุน
4.พืชพรรณธรรมชาติ ส่ วนใหญ่ ของทวีปแอฟริกามีลกั ษณะอย่ างไร
เป็ นป่ าฝนเมืองร้ อนหรื อป่ าดิบชืน้ ต้ นไม้ มีลาต้ นสูงใหญ่ เช่ นป่ าในแถบลุ่ม
แม่ นา้ คองโกที่ ราบชายฝั่ งตะวันตกแถบอ่ าวกินี และฝั่ งตะวันออกของเกาะ
มาดากัสการ์

5. นิเชา มีอาชีพเกษตรกร เพาะปลูกพืชผักผลไม้ แต่ ไม่ ได้ ผล นักเรียนคิดว่ า
สาเหตุมาจากอะไรเป็ นสาคัญ มีปริ มาณนา้ ฝนไม่ เพียงพอ อุณหภูมิสูงทาให้ นา้ มีการ
ระเหยอย่ างรวดเร็ ว มีการชะล้ างของดินมาก

เฉลยใบงานที่ 2.3
เรื่องลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบตำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ฐานะทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกาขึน
้ อยู่

2 การเพาะปลูกเป็ นอาชีพของประชากรในทวีปแอฟริกา

กับสิ่งใด ภูมิภาคแอฟริ กาเหนือมีรายได้ สาคัญจาก
ทรั พยากรธรรมชาติเช่ นนา้ มันและแร่ ธาตุ ส่ วนภูมิภาค
ตะวันตกและตะวันออกขึน้ อยู่กับผลิตผลทางการเกษตร

ส่ วนใหญ่ มลี กั ษณะอย่ างไร การเพาะปลูกเพื่อยังชี พ มีการ
ทาไร่ เลื่อนลอย อาศัยธรรมชาติเป็ นหลัก ส่ วนเขตที่ ชาว
ยุโรปเข้ าไปบุกเบิกเป็ นการปลูกเพื่อการค้ า ทาไร่ ขนาด
ใหญ่

3. การเลีย้ งสัตว์ ในทวีปแอฟริกา ส่ วนใหญ่ มกี ารเลีย้ งแบบ

4.เพราะเหตุใดกาลังการผลิตอุตสาหกรรมของ

ใดชาวพืน้ เมืองใช้ วิธีการเลีย้ งสัตว์ แบบเร่ ร่อน ส่ วนการ
เลีย้ งแบบฟาร์ มปศุสัตว์ จะมีเฉพาะทุ่งหญ้ าเขตอบอุ่นที่
ชาวยุโรปเข้ ามาดาเนินการ

ทวีปแอฟริกาจึงอยู่ในขั้นตา่ การบุกเบิกทรั พยากร
ธรรมชาติไม่ ทั่วถึง ความไม่ มนั่ คงทางการเมือง การมี
นโยบายทางเศรษฐกิจที่ ไม่ แน่ นอน ขาดการวางแผนที่ ดี
ห่ างไกลตลาดการค้ า

5.การคมนาคมเป็ นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ นักเรียนคิดว่ าการคมนาคมในทวีปแอฟริกาส่ วนใหญ่ เป็ นอย่ างไร

การคมนาคมในทวีปส่ วนใหญ่ ยงั ล้ าหลัง เส้ นทางต่ าง ๆภายในทวีปยังขาดการเชื่อมต่ อ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศไม่
เอือ้ อานวยโยเฉพาะในเขตป่ าทึ บและเขตทะเลทราย

เฉลยใบงานที่ 2.4
เรื่องลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบตำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ทวีปแอฟริกาเป็ นทวีปทีม่ คี วามแตกต่ างกันทางด้ านสังคม สามารถแบ่ งออกได้ เป็ น 3 ประเภทได้ แก่
1.1. สังคมของพวกทีม่ วี ฒ
ั นธรรมดั้งเดิม

มีวถิ ีชีวติ อย่ างไร
เป็ นสังคมของกลุ่มแอฟริ กันนิโกรดั้งเดิม อาศัยอยู่ในเขตทุรกันดาร การคมนาคมเข้ าไม่ ถึง เช่ นสังคมของพวกปิ๊ กมี่ ดารงชี พโดยการเก็บของป่ า
ล่ าสัตว์
1.2. สังคมของชาวแอฟริกน
ั ทีอ่ าศัยในชนบท มีวถิ ีชีวติ อย่ างไร

มีชีวิตขึน้ อยู่กับประเพณี ดั้งเดิม เร่ ร่อนไปตามฤดูกาล เช่ นพวกมาไซ นิยมเลีย้ งสัตว์ และถือเอาจานวนสัตว์ เลีย้ งเป็ นเครื่ องแสดงฐานะ
1.3. สังคมของพวกทีไ่ ด้ รับวัฒนธรรมตะวันตก มีวถิ ีชีวติ อย่ างไร

เป็ นพวกที่ มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงกว่ าสองพวกแรก ได้ รับการศึกษาสูง เป็ นผู้นา หรื อผู้บริ หารประเทศ

2. แหล่ งอารยธรรมสาคัญโบราณของแอฟริกาอยู่ในแถบใด และสิ่งทีช่ าวโลกได้ รับจากแหล่ งอารยธรรมนั้นคือสิ่งใดบ้ าง

แถบลุ่มแน่ นา้ ไนล์ อารยธรรมที่ถ่ายทอดให้ แก่ ชาวโลกได้ แก่ ด้ านสถาปั ตยกรรม การก่ อสร้ างปิ รามิด ระบบชลประทาน
การประดิษฐ์ ตัวอักษรเฮี ยโรกลิฟฟิ ค ด้ านการแพทย์ ทามันมีเก็บรั กษาศพ เป็ นต้ น

