
de bergketen
Een ketting van bergen. De Rocky Mountains is een voorbeeld van een 
bergketen.

de kloof (canyon)
Een lang, smal dal. Vaak heeft een rivier de kloof uitgesleten. In het Engels heet een kloof een 
canyon.

de prairie
Een grote grasvlakte in Canada en de Verenigde Staten.

de sneeuwstorm (blizzard) 
Een harde, koude wind die van de Noord- of Zuidpool komt. Tijdens zo’n storm sneeuwt het vaak. 
In het Engels noem je een sneeuwstorm een blizzard.

de orkaan
Een harde wind die ontstaat in de tropen boven zee.

de tornado
Een hard ronddraaiende wind die boven land ontstaat.

de indianen
De oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika. De naam indiaan is een vergissing. Columbus 
noemde de bewoners zo, omdat hij dacht dat hij in Indië was.

de Inuit
De oorspronkelijke bewoners van het noordpoolgebied. Wij noemen ze ook wel Eskimo’s.

de slavernij
De situatie waarin mensen (slaven) het bezit zijn van andere mensen.

de binnengrens
Een grens tussen twee staten van hetzelfde land.

de buitengrens
Een grens tussen twee landen.

illegaal
De situatie dat een mens in een land is, waar hij niet mag zijn.

de grootschalige landbouw
De vorm van landbouw waarbij één gewas op heel grote akkers wordt verbouwd.

de extensieve veeteelt
De vorm van veeteelt waarbij het vee heel veel ruimte heeft.

de plantage
De landbouwgrond in de tropen waarop één gewas wordt verbouwd.
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de globalisering
Het proces waardoor bedrijven hun producten over de hele wereld gaan verkopen.

de wereldmacht
Een land met veel macht en invloed in verschillende delen van de wereld.

de economie
De manier waarop een land met geld omgaat.
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