
 

 

 (آمريكا قاره)  23 درس

 يدهنام مركزي آمريكاي كه باريكي خشكي ي وسيله به ؟ متصلند يكديگر به چگونه جنوبي آمريكاي و شمالي آمريكاي 1

 . شود مي

 . شرق در اطلس اقيانوس -غرب در آرام اقيانوس ؟ است گرفته قرار ها اقيانوس كدام بين آمريكا قاره 2-

 اقيانوس به اطلس ساقيانو از عبور براي ها كشتي ، پاناما كانال ساختن از قبل تا ؟ بنويسيد را پاناما كانال حفر اهميت 3-

 . شوند يم مرتبط هم به اقيانوس دو ، كانال اين حفر با بعدها اما.  بزنند دور را جنوبي آمريكاي بودند مجبور ، آرام

  ؟ ببريد نام را آمريكا قاره در ناهمواريها انواع 4-

 . اي لگهج و پست سرزمين هاي -3 قديمي ارتفاع كم هاي كوه -2 مرتفع و جوان هاي خوردگي چين -1

 و( وشوزر)  راكي هاي كوه رشته ، شمالي آمريكاي در ببريد؟ نام را آمريكا قاره مرتفع و جوان هاي خوردگي چين 5-

 . آند هاي كوه رشته آمريكاي جنوبي در

 اند؟ دهش كشيده اقيانوس كدام هاي كناره امتداد در و آمريكا قاره سمت كدام در مرتفع و جوان هاي خوردگي چين 6-

 . آرام اقيانوس – غرب سمت در

 ؟ دهد مي رخ فراواني هاي لرزه زمين و ها آتشفشان آمريكا جوان هاي خوردگي چين در چرا 7-

 . مناطق اين در زمين پوسته بودن آرام نا دليل به 

 ؟ كدامند جنوبي امريكاي و شمالي آمريكاي در ارتفاع كم و يقديم كوهستاني توده دو 8-

 . جنوبي آمريكاي در برزيل كوهستاني توده و آمريكاي شمالي در آپاالش كوهستاني توده 

 رودهايي چه آبرفت از كه بنويسيد و برده نام را جنوبي آمريكاي و شمالي امريكاي در اي جلگه و پست هاي سرزمين 9-

 اناپار و آمازون هاي جلگه نيز جنوبي آمريكاي در – شمالي آمريكاي در پي سي سي مي رود جلگه ؟ ندا آمده وجود به

 . است شده رود تشكيل دو اين هاي آبرفت از

 ؟ خورد مي چشم به گياهي پوشش و هوا و آب انواع آمريكا قاره در چرا 10-

 . است شده كشيده جنوب قطب تا شمال قطب از قاره اين زيرا 

 اقيانوسي عتدلم هواي و آب -2 وسرد قطبي هواي و آب -1 ؟ ببريد نام را آمريكا قاره هواي و آب انواع 11-

 . خشك بسيار و گرم هواي و آب 4- مرطوب و گرم هواي و آب -3 

 و ليشما آمريكاي در شمال قطب به نزديك نواحي شود؟ مي ديده آمريكا قسمت كدام در سرد و قطبي هواي و آب 12-

 . است گرفته قرار سرد هواي و آب در كانادا كشور اعظم بخش.  جنوبي آمريكاي در جنوب قطب به نزديك احينو

 ؟چرا؟ شود مي ديده امريكا قاره قسمت كدام در اقيانوسي معتدل هواي و آب 13-

 . آرام و اطلس اقيانوس دو با مجاورت دليل كبه ا آمري قاره سواحل در 

 چيست؟ آن گياهي پوشش شود؟ مي ديده آمريكا قسمت كدام در طوبمر و گرم هواي و آب 14-



 

 

 ايه جنگل سبب همين به.  دارند مرطوب و گرم هواي و آب جنوبي و مركزي آمريكاي در استوا مدار به نزديك نواحي 

 . است آمده وجود به ناحيه اين در آمازون انبوه

 ؟ دارد وجود آمريكا مناطق كدام در خشك بسيار و گرم هواي و آب 15-

 . جنوبي آمريكاي در آتاكاما بيابان و شمالي آمريكاي در نِوادا بيابان 

 رد؟دا شمالي آمريكاي دراقتصاد نقشي چه و ريزد؟ مي كجا به ؟ دارد نام چه شمالي آمريكاي رود ترين مهم 16-

 از تجارت و منابع و كاال نقل و حمل در مهمي نقش پي سي سي مي رود – ريزد مي مكزيك خليج به - پي سي سي مي

 . است داشته كشتيراني طريق

 نند؟ك مي زندگي رود اين در هايي ماهي چه و ريزد؟ مي كجا به ؟ دارد نام چه جنوبي آمريكاي رود ترين مهم 17-

 ، ينشير آب هاي ماهي رود اين در – ريزد مي اطلس اقيانوس به و – است دنيا رود ترين آب پر رود اين – آمازون رود

 . كنند مي زندگي پيكر غول هاي ماهي گربه و آبي مارهاي

 پي يس سي مي مثل حاصلخيز هاي جلگه در بيشتر جمعيت اين كنند؟ مي زندگي كجا در آمريكا قاره جمعيت بيشتر 18-

 . اند شده متراكم اقيانوس به نزديك ساحلي شهرهاي و بنادر و

 . دورگه – پوستان سفيد – پوستان سياه – بوميان هستند؟ ييها تيره و نژادها چه از آمريكا قاره مردم 19-

 قاره به تيوق كلمب كرستف. شود مي گفته پوست سرخ امريكا قاره بوميان به هستند؟ كساني چه آمريكا قاره بوميان 20-

 سرخ اب نسانيا غير و آميز خشونت رفتار و كشتار ها سال از حكايت آمريكا تاريخ.  ناميد هندي را آنها رسيد آمريكا

 . كنند مي زندگي قاره اين در كه اند مانده باقي آن از كمي بسيار جمعيت امروزه و دارد پوستان

  شدند؟ آورده قاره اين به منظوري چه به و كساني چه توسط و كجا از آمريكا پوستان سياه 21-

 و اجبار به ناروپاييا توسط استعمار دوران در هك اند افريقايي بردگان نوادگان و فرزندان واقع در آمريكايي پوستان سياه

 . شدند آورده قاره اين به معادن و كشاورزي مزارع در كار براي

 ؟ كردند مبارزه ها سال هدفي چه به رسيدن براي آمريكا پوستان سياه 22-

 و بياورند دست به يدپوستانسف با برابر حقوق بتوانند تا كردند مبارزه آمريكا در نژادي تبعيض هاي سياست عليه ها سال 

 . دهند تغيير را ظالمانه قوانين شوند موفق

 بنابراين.  است بوده پذير مهاجر اي قاره همواره امريكا قاره ؟ هستند كساني چه آمريكا در ها رگه دو از منظور 23-

 . اند آمده جودو به گوناگون هاي مليت و ها نزاد اختالط از و اند رگه دو قاره اين مردم از زيادي عده

 انندم)  است انگليسي شمالي آمريكاي در مردم غالب زبان چيست؟ شمالي آمريكاي در مردم غالب فرهنگ و زبان 24-

 . اردد غلبه آنگلوساكسون فرهنگ بخش اين به ها انگليسي مهاجرت سبب به و( آمريكا متحده اياالت و كانادا كشور دو

 هاي بانز ، ها پرتغالي و ها اسپانيايي مهاجرت سبب به ؟ دارد رواج هايي بانز چه جنوبي و مركزي آمريكاي در 25-

 . دارد رواج پرتغالي و اسپانيولي

 ؟ چرا شود؟ مي گفته التين امريكاي ، آمريكا از بخش كدام به 26-

 . است التين ، دارد رواج منطقه اين در كه پرتغالي و اسپانيايي زبان ريشه زيرا - جنوبي و مركزي آمريكاي به 



 

 

 ؟ندهست كشورهايي چه جز اقتصادي نظر از شمالي آمريكاي در كانادا آمريكاو متحده ت اياال كشورهاي 27-

 هشت گروه كشورهاي جزء كشور دو اين.  شوند مي محسوب جهان صنعتي ي پيشرفته كشورهاي جز اقتصادي نظر از 

 . هستند

 يدارا و جهان در ذرت و گندم چيست؟( صادركننده)   دكنندهتولي ترين  بزرگ آمريكا متحده اياالت كشور 28-

 . پردازد مي لبنيات و گوشت انواع توليد به كه است اي پيشرفته هاي دامداري

 هستند؟ ايي كااله چه صادركنندگان و توليدكنندگان  از كانادا و آمريكا متحده اياالت كشورهاي 29-

 . هستند الكترونيكي كاالهاي و شيميايي مواد ، غذايي نايعص ، خودرو ، آالت ماشين و صنعتي تجهيزات 

 ستا شده اقتصادي بزرگ قدرت يك به آن وتبديل شمالي آمريكاي توسعه و پيشرفت موجب كه عواملي ترين مهم 30-

 اههمر به ار هايي سرمايه و ها مهارت و ها دانش خود با شدند وارد سرزمين اين به كه مهاجر اروپاييان -1 ؟ چيست

 كنند پيشرفت و استفاده خوبي به نو هاي سرزمين و طبيعي منابع از توانستند و اند آورده

 وهواي آب و پرآب رودهاي ، كشت قابل وسيع هاي زمين ، فراوان طبيعي منابع و زيرزميني معادن شمالي آمريكاي -2 

 است داشته اقتصادي هاي فعاليت براي مناسب

 چندان و دبو دور جنگ از آمريكا متحده اياالت اما شدند ويران اروپايي كشورهاي اغلب ، دوم جهاني جنگ در -3 

 بيفتد جلو رقيبان از توانست و نديد آسيب

 غارت و سلطت در آنها جانشين و گرفت پيشي اروپايي هاي قدرت بر آمريكا متحده اياالت دوم جهاني جنگ از پس -4 

 . بود اروپا مستعمره قبالً كه شد كشورهاي منابع

 . كشورها ساير دانشمندان و متخصص نيروهاي جذب 5-

 . انيجه و داخلي تجارت رونق دليل به اند؟ كرده رشد بزرگي شهرهاي كانادا و آمريكا متحده اياالت در چرا 31-

 رايذخ و طبيعي منابع نطر از(  مركزي و جنوبي آمريكاي) التين آمريكاي است؟ چگونه التين امريكاي اقتصاد 32-

 . بنديا دست شمالي آمريكاي حد در صنعتي هاي پيشرفت به نتوانستند التين آمريكاي كشورهاي اما است غني بسيار معدني

 د؟برسن شمالي آمريكاي حد در صنعتي هاي پيشرفت به اند نتوانسته داليلي چه به التين آمريكاي كشورهاي 33-

 هايكشور در استبدادي و بيگانه به وابسته هاي حكومت و مردم بين غلط باورهاي و عقايد وجود و سو يك از استعمار

 . هستند داليل اين ترين مهم از التين آمريكاي

  هستند؟ كاالهايي چه ي كننده صادر و كننده توليد اغلب التين امريكاي كشورهاي 34-

 . هستند كشاورزي محصوالت و صنعتي و اوليه مواد

 ؟هستند نيشكر و قهوه نظير استوايي محصوالت ي صادركننده و كننده وليدت التين امريكاي كشورهاي كدام 35-

 . كوبا – برزيل – آرژانتين

 . كلمبيا – ونزوئال – آرژانتين – برزيل دارند؟ بهتري اقتصادي وضعيت التين آمريكاي در كشورها كدام 36-



 

 

 آبشارها ارهاغ داشتن و محيطي زياد بسيار تنوع دليل به امريكا قاره بنويسيد؟ را امريكا قاره گردشگري هاي جاذبه 37-

 ي ها موزه و ها پارك ، تفريحي مراكز و دارد زيادي بسيار طبيعي گردشگري هاي جاذبه ، رودها و ها جنگل ، سواحل ،

 . اند فراوان قاره اين كشورهاي در وحش حيات

 ( جنوب قطب -مالش قطب) .  است شده كشيده...... ........... تا...............................  از آمريكا قاره -*

 (جنوبي مريكايآ -شمالي آمريكاي).  شود مي تقسيم... ........ و...........  نام به تر كوچك قاره دو به آمريكا قاره *

 (آنتيل زايرج – مركزي آمريكاي) .  است.......  و...........  امريكا قاره در ها لرزه زمين و ها آتشفشان سرزمين -*

 و گرم بسيار وايه و آب................  بيابان جنوبي آمريكاي در و................  بيابان شمالي كي ا آمري در -*

 ( آتاكاما – نوادا).  دارند خشك

 (پي يپ سي مي) .  است جهان رودهاي ترين طويل از..............................  رود شمالي آمريكاي در -*

 ( ونآماز) .  كند مي عبور استوايي هاي جنگل ميان از............................  رود جنوبي آمريكاي در -*

 ( درصد 15) .  كنند مي زندگي آمريكا قاره در جهان جمعيت درصد................  حدود -*

 ( اروپايي پوستان سفيد)  .كردند كشف.........................................  را امريكا قاره -*

 (ع)مسيح) .  هستند........................  دين پيرو آمريكا قاره مردم اكثر -*

 (كاتوليك–پروتستان) .  دارد بيشتري رواج...........  مذهب التين آمريكاي در و.......... مذهب شمالي آمريكاي در *

 جز اقتصادي نظر زا شمالي آمريكاي در.............................. ... و...............................  كشور -*

 ( كانادا – آمريكا متحده اياالت) . هستند هشت گروه كشورهاي و صنعتي كشورهاي

 ( تجاري – صنعتي)  . است..................... ...... و................... كشاورزي ، آمريكا متحده اياالت كشاورزي -*

 در...........  مقام آسمانخراش پنجاه از بيش با كه است...............  آمريكا متحده اياالت شهر ترين جمعيت پر -*

 (اول – نيويورك).  دارد را جهان

 ( نيويورك ).  است شده واقع................................  در آزادي مجسمه و متحد ملل سازمان اصلي مركز -*

 (يگردشگر) .  كنند مي كسب خوبي درآمد. ............ راه از هستند اي جزيره كه مركزي آمريكاي ايكشوره برخي*


