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ఖండాలెన్నన? 

 ఖండాలు 7.

 ఆసయా
 ఆపికహ
 ఉత్తర అబమెికహ
 దక్షిణ అబమెికహ
 అంటామిిటికహ
 ఐమోపహ
 ఆస్ర లేియా



The Seven Continents

North  America
ఉత్తర అబెమికహ

South America
దక్షిణ అబెమికహ

Asia ఆసయా
ఐమోపహ
Europe

Africa ఆపికహ
Australia
ఆస్ర లేియా

Antarctica
అంటామిిటికహ



పెద్దది ఏది?
ఆసయా



చిన్న ఖండం ఏద?ి

ఆస్ర లేియా



నాలగ ఴ పెద్ద ఖండం ఏద?ి

దక్షిణ అబెమికహ



ఈ మోజు మనం
దక్షిణఅబెమికహ ఖండం

గుమించి నేరచు కుందాము.



దక్షిణఅబెమికహ



ద్క్షిణ అమెరికా

1. ఉనికి-విషతరణ



ఉన్నక-ివిస్తరణ

ద్క్షిణ అమెరికా ధక్షిణారధ
గోళములోన్న మూడు ఖండములలో

ఒకటి ధక్షిణ అమెరికాలో
ఎకకుఴభాగము ధక్షిణారధ
గోళములోన్ున్నద.ి



ఉన్నక-ివిస్తరణ



ఉన్నక-ివిస్తరణ

ఈఖండములో2/3  ఴంత్ు
ఴరకు ఉశణమండలములో

నననద.ి







ఉన్నక-ివిస్తరణ

భూమధ్యమేఖ ధ్క్షిణ
అబెమికహ ఉత్తర ఫాగము
గుండా పో ఴుచననద.ి







దక్షిణ అబెమికహ, మదయ
అబెమికహ, బెకిికోలన కలి
లాటిన్ అబెమికహ అని అంటారచ. 
ఎందకంటే ఈ పహింత్ం లోని

ప్ధిాన ఫాశ లాటిన్.



లాటిన్ అబెమికహ



దక్షిణ
అబెమికహ
త్రిభుజా
కహరంగహ
ఉంది



ఉన్నకి-విస్తరణ
దీని ఉత్తర
ఫాగము
విశహలముగహ
నండి
ధ్క్షిణమునకు
పో భనకొలది
షననబడుత్ుంది
.



ఉన్నక-ివిస్తరణ

ఈ ఖండము 12డిగరలీ ఉత్తర
అక్షషంవమునండి 55 డిగరలీ దక్షిణ
అక్షషంవము ఴరకు 35 డిగరలీ ప్శ్చుమ
మేఖాంవము నండి 81 డిగరలీ
ప్శ్చుమమేఖాంవము ఴరకు విషతమించి
యుననది.



ఉన్నక-ివిస్తరణ



ఉన్నక-ివిస్తరణ

ప్టములో
ఇది ఒక
ఆకుఴలె
కనిపంచన.



ఉన్నక-ివిస్తరణ

ఇది ప్సపక్, అటాల ంటిక్
మహాషముదమిుల
మదయఉననది.





ఉన్నక-ివిస్తరణ

ఈఖండము విసత రణము
17,818,000 చదరప్ు
కిలోమీటరల ఴరకు ఉంద.ి



దక్షిణ అబెమికహ ఒక పొ డవ ైన
ప్రవత్ శరణీి, ఒక పొ డవ ైననది, 
ఒక పొ డవ ైన దేవము గల

ఖండము.























సారాంవం

దక్షిణ అబెమికహన లాటిన్ అబెమికహ
అని కూడా అందరచ. 

దక్షిణారదగోళములోని మూడు
ఖండములలో ఇది ఒకటి.

ప్సపక్, అటాల ంటిక్ షముదాిల మదయ
ఇది ఒక ఆకు ఴలె కనబడున.



ప్రవనలక - జవాబులక:



1. ద్క్షిణ అమెరికా ఉన్నకిన్న విఴరించుము

ఈ ఖండము 12డిగరీల ఉత్తర
అక్షషంవమునండి 55 డిగరీల దక్షిణ
అక్షషంవము ఴరకు 35 డిగరీల ప్శ్చుమ
మేఖాంవము నండి 81 డిగరీల
ప్శ్చుమమేఖాంవము ఴరకు విషతమించి
యుననద.ి



2.ద్క్షిణ అమెరికా ఆకారము,
విస్తరణలన్ు వార యుము

దక్షిణ అబెమికహ త్రిభుజాకహరంగహఉననది.
 దక్షిణ అబెమికహ ఒక ఆకుఴలె కనిపంచన.
ఈఖండము విసత రణము 17,818,000 చదరప్ు
కిలోమీటరల ఴరకు ఉంది.

దీని ఉత్తర ఫాగము విశహలముగహ నండి
ధ్క్షిణమునకు పో భనకొలది షననబడుత్ుంది.



ఖాళీలన్ు ప్ూరింప్ుము:
 1. భూమదయమేఖ దక్షిణ అబెమికహ __________ 

ఫాగము గుండా పో ఴుచననది.
 2.దక్షిణ అబెమికహ ______________ 

ఆకహరముగ ఉననది.
 3. దక్షిణ అబెమికహ________ మహాషముదమిు

__________ మహాషముదమిుల మదయ
ఉననది.

త్రిభుజ లేదా ఆకు

ఉత్తర ఫాగము

అటాల ంటిక్
ప్సపక్



3. విదాారదద లక చేయఴలసిన్ కారాకలాప్ం

దక్షిణ అబెమికహ
షమిసదద లన

మేఖామాన చిత్మిులో
చఽప్ుము.
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