
 23 های درسپرسش

 های زیر پاسخ دهند.به پرسش 23دانش آموزان باید بر اساس مطالب ارائه شده در کتاب و همچنین فایل آموزش مجازی درس 

 منظور از بر قدیم و جدید کدام قاره ها هستند، توضیح دهید؟ .1

 چگونگی گسترش مکانی قاره آمریکا را بیان کنید. .2

 چه طریقی بهم متصل می شوند؟ قاره آمریکای شمالی و جنوبی از .3

 قاره آمریکا بین کدام اقیانوس ها قرار گرفته است؟ .4

 دلیل اهمیت کانال پاناما چیست؟ .5

 انواع ناهمواری های قاره آمریکا را نام ببرید؟ .6

 چین خوردگی های جوان و مرتفع قاره امریکا را نام ببرید؟ .7

 را در چین خوردگی های جوان آمریکا را توضیح دهید.ها و زمین لرزه های فراوان در چ -دلیل رخداد آتشفشان  .8

 دو رشته کوه راکی و آند در کدام سمت قاره آمریکا و در امتداد کناره های کدام اقیانوس کشیده شده اند؟ .9

 .کوه های کم ارتفاع و قدیمی آمریکا را نام ببرید و ویژگی های آنها را توضیح دهید .10

 وا و پوشش گیاهی قابل مشاهده است؟آب و ه -چرا در قاره آمریکا انواع  .11

 انواع آب و هوا در قاره آمریکا رابا ذکر مثال نام ببرید. .12

 قطبی در آمریکا را توضیح دهید. _دلیل وجود آب و هوای معتدل اقیانوسی و سرد .13

 آب و هوای گرم و خشک در کدام مناطق قاره آمریکا قابل مشاهده می باشد؟ .14

 وبی را نام برده و ویژگی های آن ها را بیان کنید.رودهای مهم آمریکای شمالی و جن .15

در جلگه های حاصلخیز مثل می سی سی پی و بنادر و شهرهای ساحلی نزدیک به اقیانوس  -چرا بیشتر جمعیت آمریکا  .16

 متراکم شده اند؟

 انواع نژادهای مختلف قاره آمریکا را نام ببرید. .17

 ی شود و هدف از آوردن آنها از مهاجرت به امریکا را توضیح دهید.جامعه سیاه پوستان قاره آمریکا شامل چه کسانی م .18

 چرا در آمریکای شمالی فرهنگ آنگلوساکسون غلبه دارد؟ .19

 منظور از بر قدیم و جدید کدام قاره ها هستند، توضیح دهید؟ .20

 کدام بخش قاره آمریکا را آمریکای التین می گویند؟ دلیل آنرا توضیح دهید. .21

 ر آمریکای شمالی و جنوبی رواج دارد؟کدام مذاهب مسیحیت د .22



 مهم ترین عواملی که سبب پیشرفت و توسعۀ آمریکای شمالی شدند را نام ببرید )سه مورد(. .23

 دلیل رشد شهرها بزرگ در ایاالت متحده و کانادا را بیان کنید. .24

 مناسب دست یابند؟ چرا کشورهای آمریکای التین در مقایسه با آمریکای شمالی نتوانسته اند به پیشرفت صنعتی .25

 بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت استوایی چون قهوه و نیشکر در آمریکای التین را نام ببرید؟ .26

 جاذبه های گردشگری قاره آمریکا کدامند؟ .27

 


