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 ۰۶ رس

 ۱۴۵ صفحه فعالیت

 :۱۱ کاربرگه

 برینگ تنگه :

 مکزیک خلیج ، آرام اقیانوس ، اطلس اقیانوس ، شمالی منجمد اقیانوس :

 پی سی سی می جلگه ، میسوری رود ، پی سی سی می رود :

 پارانا جلگه ، پارانا رود ، آمازون جلگه ، آمازون رود :

 راکی کوه رشته :

 آند کوه رشته :

 آپاالش توده :

 برزیل توده :

 پاناما کانال :

 ۱۴۵ صفحه ۰ فعالت

 گیاهی های وپوشش وهوا هستندوآب استوا خط به نزدیک هردو زیرا جنوبی و مرکزی امریکای :

 .دارند مشابهی

 ۱۴۵ صفحه ۶ فعالیت

 .دارد جریان برزیل کشور در و میریزد اطلس اقیانوس به آمازون رود

 153صفحه4 فعالیت

 وجنوبی شمالی امریکای مقایسه



 جنوبی امریکای شمالی امریکای ها شباهت عنوان

 های ویژگی

 طبیعی

 های جلگه دارای هردو

 پرآب، رودهای ، وسیع

 های کوه رشته

 و غرب بلنددرسمت

 ارتفاع کم های توده

 سمت در وقدیمی

 هستند مشرق

 وقطبی سرد وهوای آب-

 وسعت معتدل وهوای ونیزآب

 دارد زیادی

 قابل های سرزمین وسعت -

 کشت

 ومرطوب گرم وهوای آب دارای -

 گرمسیری انبوه های وجنگل استوایی

 است

 فصل یک با مداری گرم وهوای آب -



 با خشک فصل ویک بارانی

 ساوان علفزارهای

 و زبان دین،

 فرهنگ

 وزبان وفرهنگ دین

 ریشه هردوقسمت

 است اروپایی

 مذهب آن بیشترمردم-

 .دارند پروتستان

 فرهنگ دارای -

 وزبان هستند آنگلوساکسون

 است انگلیسی آن مردم

 کاتولیک مذهب آن بیشترمردم -

 .دارند

 زبان و هستند التین فرهنگ دارای -

 است پرتغالی یا و اسپانیایی آن مردم

 شرایط قسمت دو درهر اقتصادی

 ومعادن وامکانات

 فراوانی طبیعی منابع



 شرایط که دارد وجود

 آماده رشد برای را

 است کرده

 صنعتی و اقتصادی ازنظر-

 .اند پیشرفته بسیار

 ودامداری کشاورزی دارای -

 است وتجاری صنعتی

 مهم کنندگان وصادر ازتولید-

 ماشین صنعتی، محصوالت

 هستند واسلحه وخودرو آالت

 زیادی رشد وصنعتی ازنظراقتصادی-

 .است نکرده

 های ازشیوه آن ودامداری کشاورزی-

 .ندارد زیادی فاصله سنتی

 محصوالت کننده وصادر تولید-

 مواد صورت به ومعدنی کشاورزی

 .هستند وخام اولیه

 امریکا، متحده ایاالت و کانادا کشور:شمالی امریکای

 وکاستاریکا ،مکزیک ،کوبا پاناما کشورهای: مرکزی امریکای



 واروگوئه شیلی ،برزیل، ارژانتین: جنوبی امریکای

 ۱۴۹ صفحه ۳ فعالیت

 که یباشدم کوچکتر آبشار یک و بزرگ بسیار آبشار دو از ترکیبی نیاگارا، آبشارهای:  نیاگارا بشار آ

 واقع نیاگارا رودخانه بر

 نوبج در کانادا و آمریکا در نیویورک ایالت مرز در نیاگارا آبشار جغرافیایی موقعیت لحاظ از. است

 شهر دو بین انتاریو استان

 آبشار یا اداییکان آبشار به اصطالحاً آبشاربزرگتر. دارد قرار نیویورک فالز نیاگارا و اونتاریو فالز نیاگارا

 و است معروف اسب نعل

 .است معروف آمریکایی آبشار به کوچکتر آبشار

 طور به. است آن بودن عریض علت به بلکه آن ارتفاع علت به نه نیاگارا آبشار شهرت اصلی علت

 هزار ۱۱۲ به نزدیک متوسط

 ایدقیقه بیست ی درفاصله نیاگارا آبشارهای.میگردد سرازیر دقیقه در آبشارها از آب مکعب متر

 دقیقهای نود و آمریکا شهربوفالو

 .دارد قرار کانادا تورنتو شهر

 ۱۴۹ ص ۱ فعالیت

 دبع و خوانند می درس خودشان کشور امکانات و پول با دیگر کشورهای دانشمندان و متخصصان

 و تخصص و دانش مهاجرت از

 خود مهارت

 کشور ماندگی عقب وموجب دهند می قرار صنعتی کشورهای اختیار در کشورشان مردم جای به را

 ی وتوسعه وپیشرفت خود

 .شوند می مبداء کشور روزافزون


