Les regions del món. El cas de la Unió Europea
BLOC 6
1. Relaciona les regions següents amb el
continent que ocupen:

a) [ ] Xina, Corea del Nord i Mongòlia
b) [ ] Amèrica Llatina i el Carib
c) [ ] Rússia i la CEI
d) [ ] Àfrica subsahariana
1. Amèrica
3. Àsia

2. Europa
a) [ ] Marroc

b) [ ] Líbia

c) [ ] Iran

d) [

4. Àfrica

2. Quina d’aquestes regions està integrada en la
seva totalitat per illes i arxipèlags?

a) Amèrica central

] Afganistan

6. Subratlla d’aquesta llista d’estats els que formen part de l’Àfrica subsahariana.

b) Àfrica islàmica

c) Oceania

a) Laos.

b) Sudan

c) Nigèria

d) Belize

d) Àsia del sud-est

3. Senyala quins criteris s’han fet servir per diferenciar Amèrica del Nord de l’Amèrica
Llatina.

7. Quins són els dos estats d’Oceania que tenen
una extensió de terra important?

a) [ ] Raons climàtiques

a) [ ] Nova Zelanda

b) [ ] Fiji

b) [ ] Raons econòmiques

c) [ ] Tasmània

d) [ ] Austràlia

territori

8. A quina regió del món ens referim si ens diuen
que “està situada en gran part entre els 45º
de latitud nord i els 100 de latitud sud i hi viu
més de la tercera part de la població mundial”?

d) [ ] Raons paisatgístiques

4. Relaciona cada estat amb la seva regió
corresponent.

a) [ ] Europa

a) Uruguai

1. Amèrica del Nord

b) [ ] Rússia i nord d’Àsia

b) Canadà

2. Amèrica del Sud

c) [ ] Sud i est d’Àsia

c) Haití.
d) El Salvador

d) [ ] Amèrica del Sud

3. Amèrica Central
4. Illes del mar Carib

9. Subratlla d’aquesta llista d’estats els que formen part dels nous països industrialitzats.
5. Observa aquest mapa del món araboislàmic.
Escriu SI o NO segons estiguin ben situats o
no en el mapa.
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a) [ ] Malàisia

b) [ ] Japó

c) [ ] Índia

d) [ ] Taiwan
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c) [ ] Segons quins europeus van conquerir el

