
 

 

 (آسيا طبيعي هاي ويژگي) 17 درس

 است افتهي امتداد استوا مدار جنوب تا شمال قطب از آسيا پهناور قاره ؟ است چگونه آسيا ي قاره جغرافيايي موقعيت 1

 . دارد قرار شمالي نيمكره در آن بخش اعظم و

 ؟ شود مي محدود ها اقيانوس كدام به طرف سه از آسيا قاره 2-

 . آرام اقيانوس به از شرق و هند اقيانوس به جنوب از ، شمالي منجمد اقيانوس به شمال از 

 دليل همين به ندا چسبيده هم به اروپا و آسيا قاره دو تنها ، جهان هاي قاره بين در ؟ شود مي گفته كجا به اوراسيا 3-

 . اند ناميده اوراسيا را آن و دانسته قاره يك را قاره دو اين از جغرافيدانان بعضي

 ؟ بنويسيد را آسيا قاره هاي ناهمواري 4-

 آتشفشاني الجزاير مجمع -3 پست هاي سرزمين -2 مرتفع هاي كوه و بلند هاي فالت -1 

 . مغولستان – تبت – ايران – آناتولي ؟ ببريد نام شرق به غرب از ترتيب به را آسيا بلند هاي فالت 5-

 اند؟ داده لقبي چه آن به و چيست جهان قله بلندترين 6-

 . اند داده لقب دنيا بام آن به كه هيماليا كوه ررشته د( متر 8848)  اورست قله 

 . پهناور هاي جلگه ؟ است آورده وجود به چيز چه آسيا آب پر رودهاي 7-

 . چين جلگه – سند و گنگ جلگه – سيبري بزرگ جلگه ببريد؟ نام را آسيا بزرگ جلگه سه 8-

 . اُب رود و سئي يني رود آبرفت از ؟ است آمده پديد رودها كدام آبرفت از سيبري جلگه 9-

 ايه كوه رشته از كه گنگ و سند رودهاي از ؟ است شده تشكيل رودها كدام آبرفت از " گنگ و سند " جلگه 10-

 .گيرند سرچشمه مي هيماليا

 كشور از وسيعي بخش ، هند لشما پهناور جلگه اين ؟ گيرد مي بر در را امروزي كشورهاي كدام گنگ و سند جلگه 11-

 .گيرد مي بر در را و بنگالدش پاكستان

 در ها برفتآ شدن انباشته از و كنند مي انباشته خود مصب در را ها آبرفت ، رودها گاهي ؟ كنيد تعريف را دلتا 12-

 آبرفت دائمي شدن انباشته با.  گويند مي) (  دلتا آنها به كه آيد مي وجود به شكلي مثلث سرزمين هاي رودها، مصب

 . روند مي پيش آب دريا در و يابند مي توسعه پيوسته دلتاها ، ها

 هاي نزمي دلتاها كلي طور به ؟ كند مي تهديد را آن ساكنان خطراتي چه و هستند هايي زمين چگونه دلتاها 13-

 در رههموا دلتاها اين كنانسا حال اين با.  اند داده جاي خود در را انبوهي جمعيت و بوده براي كشاورزي مناسبي

 . هستند سيالب و رود ، طغيان دريايي هاي طوفان چون خطراتي معرض

  دارند؟ قرار قاره اين قسمت كدام در آسيا آتشفشاني الجزاير مجمع 14-

 ، آرام هاي اقيانوس كناره در ويژه به آسيا شرقي جنوب و مشرق در

 . اندونزي و فيليپين ، ژاپن الجزاير مجمع ؟ بريدب نام را آسيا آتشفشاني الجزاير مجمع سه 15-

 شود؟ مي مشاهده قاره قسمت كدام در آسيا جوان ناهمواريهاي 16-



 

 

 .آتشفشاني هاي كوه وجود دليل به.  آسيا شرقي جنوب و مشرق در 

 هستند؟ طبيعي بالياي كدام معرض در دارند قرار آسيا شرقي جنوب و شرق منطقه در كه كشورهايي 17-

 . آتشفشاني هاي كوه شدن فعال سونامي و ، لرزه زمين 

  دارند؟ هوايي و آب چه سيبري در شمال قطب مجاور هاي سرزمين 18-

 .است هاي طوالني يخبندان داراي و سرد سال روزهاي تمام در هوا

 ، سياآ مركزي و داخلي هاي بخش چيست؟ هوا و آب اين ويژگي و دارند؟ اي قاره هواي و آب آسيا قسمت كدام 19-

 است خشك و گرم بسيار ها تابستان و سرد بسيار ها زمستان ، هوا و آب نوع اين در.  دارند برّي يا اي قاره هواي و آب

 ببريد؟ نام كرد تقسيم توان مي خبش چند به را آسيا ، بارش نظر از كلي طور به 20-

 . خشك آسياي -2( سبز)مرطوب آسياي -1 بخش دو 

 در كه آسيا شرقي جنوب و جنوب ، مشرق هاي سرزمين گويند؟ مي مرطوب آسياي ، آسيا از متقس كدام به 21-

 . دهند مي تشكيل را سبز آسياي دارند قرار( مونسون) موسمي بادهاي معرض

 سمت به نتابستا فصل و بهار اواخر در بادها اين وزند؟ مي ها اقيانوس كدام از و فصلي چه در موسمي بادهاي 22-

 . شوند مي سبز آسياي ناحيه در فراوان باران ريزش موجب ، وزند مي خشكي

 وسميم هاي باران ريزش به ؟ چرا دارد؟ بستگي ها باران كدام ريزش به آسيا در كشاورزي و روستايي زندگي 23-

 ايه باران شديد هاي ريزش البته.  بينند مي خسارت كشاورزان ، نامنظم يا كم بارش صورت در و دارد بستگي

 . شوند مي منطقه اين در سيل بروز و ها رودخانه طغيان موجب گاهي نيز موسمي

 ؟( ببريد نام را آسيا خشك نواحي)  كجاست؟ خشك آسياي 24-

 زيمرك آسياي همچنين و ايران فالت و آناتولي فالت داخل ، عربستان شامل آسيا غربي جنوب و مغرب هاي سرزمين 

 . شود مي محسوب آسيا خشك ينواح از گُبي بيابان ويژه به

 ؟ است سرد آسيا شمال و قطبي نواحي مانند تبت هواي چرا 25-

 . يابد ميكاهش  دما باشد بيشتر ارتفاع هرچه و است دنيا فالت بلندترين تبت زيرا 

  كنند؟ نفوذ گُبي بيابان و مركزي آسياي به توانند نمي موسمي بادهاي چرا 26-

 . شوند مي موسمي مرطوب بادهاي ورود مانع اهيمالي هاي كوه رشته زيرا

 دارند؟ گرم هواي و آب سال موانع بيشتر در آسيا جنوب هاي سرزمين چرا 27-

 . است مستقيم صورت به تقريباً مناطق اين به خورشيد نور تابش و ترند نزديك استوا خط به نواحي اين زيرا 

 . اي مديترانه بادهاي ؟ دهند مي قرار تأثير تحت را ما كشور ، بادها از يك كدام وزش 28-

. شود مي جدا فريقاا از...................  كانال طريق از و شمالي آمريكاي از....................  تنگه طريق از آسيا قاره* 

 ( سوئز - برينگ) 

 ( اورال) .  اند هگرفت نظر در اروپا و آسيا قاره دو بين مرز.............................  كوه رشته* 

 ( آسيا) .  است...........................................  جهان قاره ترين وسيع* 



 

 

) .  دان هداد......... ........... لقب آن به و.....................  كوه رشته در.......................  جهان قله بلندترين* 

 (دنيا بام – هيماليا – اورست

 و گنگ) .ستا آمده پديد..............................  و..............................  رود آبرفت از بنگال ايدلت* 

 (براهماپوترا

 تسه نگيا) . است آمده پديد.......................................  رود آبرفت از آسيا شرق در چين بزرگ ي جلگه* 

 (كيانگ

 (رمگ. ) دارند.............. هواي و آب ، چين شرق در تايوان جزيره تا سرخ درياي از درياها مجاور هاي سرزمين* 

 – هند)  . وزند مي آسيا شرقي جنوب و مشرق به...................  و.................. اقيانوس سمت از موسمي بادهاي*

 ( آرام


