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1-Đặc điểm địa hình lục địa Bắc Mỹ: chia thành 3 khu vực:
+Phía Tây: là miền núi trẻ Coocđie cao đồ sộ, địa hình hiểm trở.
+Ở giữa: là vùng đồng bằng Trung Tâm rộng lớn, có hình lòng máng; có nhiều hồ lớn và sông dài
(hệ thống Hồ Lớn và hệ thống sông Mixuri-Mixixipi).
+Phía Đông: là miền núi già Apalat và sơn nguyên ở Đông Canađa.
2-Đặc điểm địa hình lục địa Nam Mỹ: chia thành 3 khu vực:
+Phía Tây: là miền núi trẻ An-đet cao đồ sộ.
+Ở giữa: có nhiều đồng bằng, lớn nhất là đồng bằng A-ma-zôn
+Phía Đông: có sơn nguyên Guy-a-na và Bra-xin.
3-Sự phân hóa khí hậu Bắc Mỹ: khí hậu Bắc Mỹ phân hóa đa dạng:
+Theo hướng Bắc-Nam: có đủ cả ba đới khí hậu: hàn đới, ôn đới, nhiệt đới.
+Theo hướng Đông-Tây: có sự khác biệt lớn giữa khi hậu phía Đông và phía Tây kinh tuyến 100oT
do ảnh hưởng của hệ thống Coocđie.
4-Đặc điểm nông nghiệp Bắc Mỹ:
+Bắc Mỹ có nền nông nghiệp tiên tiến, hiệu quả cao do điều kiện tự nhiên thuận lợi, áp dụng tiến
bộ khoa học-kỹ thuật.
+Hoa Kỳ và Ca-na-đa có nền nông nghiệp đứng đầu thế giới.
+Sản xuất nông nghiệp có sự phân hóa từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây
5-Đặc điểm ngành trồng trọt của Trung và Nam Mỹ:
Trồng trọt mang tính chất độc canh do lệ thuộc vào nước ngoài; chủ yếu là trồng cây công nghiệp (cà
phê, cacao, cao su, mía, bông, thuốc lá...) và cây ăn quả nhiệt đới (chuối, dứa...). Bra-xin và Ac-henti-na xuất khẩu nhiều lúa mì nhưng hầu hết các nước khác phải nhập khẩu lương thực.
6-Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ:
Hoa kỳ, Ca-na-đa và Mê-hi-cô cùng tham gia Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA) để hình
thành khối kinh tế có tài nguyên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào và công nghệ hiện đại nhằm tăng
cường khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.
7-Khối thị trường chung Mec-cô-xua:
Do một số nước Nam Mỹ khởi xướng với mục tiêu tăng cường quan hệ thương mại giữa các nước,
góp phần đem lại sự thịnh vượng chung cho các thành viên; thoát dần khỏi sự lũng đoạn kinh tế của
Hoa Kỳ.
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