
 

 

 17سواالت درس 

 امتداد یافته است         جنوب مدار    استواتا        قطب شمالقاره آسیا از     -1

 قاره آسیا از سه طرف به کدام اقیانوس ها متصل است. -2

 هند به جنوب ----   آرام به شرق --- شمالی منجمد –شمال 

 فریقا جدا می شودقاره آسیااز طریق کدام تنگه از آمریکای شمالی و کدام کانال از آ -3

 انال سوئز از آفریقا ک  -----------تنگه برینگ از آمریکا 

ره ن یک قا.  به دو قاره آسیاو اورپا که به هم چسبیده اند توسط بعضی از جغرافیدانااوراسیا به کجا گفته می شود  -4

 نامیده می شود.

 .... مرز بین آسیاو اروپا می باشد.اورالرشته کوه .....  -5

 ها در آسیا به سه بخش تقسیم می شوند . نام ببرید. ناهمواری -6

 زایر آتش فشانیج        -رزمین های پست س     -فالتهای بلندو کو ه ها ی مرتفع 

 فالت های آسیا را از غرب به شرق بنویسید. -7

 مغولستان – تبت – ایران –آناتولی 

 فالت؟ بلند ترین قله جهان و آسیا چه نام د ارد در کدام رشته کو ه و -8

 میالیا در فالت تبتهدر رشته کوه  -----اورست 

  چین جلگه –ند س –گنگ  -سیبری  جلگه های آسیا را نام ببرید.         -9

 .است شده تشکیل رودها کدام آبرفت از سیبری جلگه –  -10

  سئی بنی – لنا –اوب 

 جلگه سند و گنگ از آبرفت کدام رودها تشکیل شده است . -11

  گنگ رود از گنگ –سند از رود سند   

شود که  از انباشته شدن آبرفت روده ها در دهانه روده ها سرزمین های مثلث شکلی تشکیل میدلتا را تعریف کنید.   -12

 به آن دلتا می گویند .

 مهم ترین دلتا در آسیا چه می باشد از آبرفت کدام رودها تشکیل شده است. -13

 بنگال از رودگنگ و برهما پوترا 

 ی مناسبی برای کشاورزی است.چرا دلتا ها جا -14

 زیرا دارای خاک آبرفتی وآب می باشد.

 جگله چین در کجاقرار دارد از آبرفت کدام رود تشکیل شده است . -15

 درشرق آسیادر کشور چین  و ازرودیانگ تسه کیانگ 

 مجمع الجزایرآتش فشانی در کدام قسمت آسیا دیده می شود . نام ببرید. -16



 

 

 فیلیپین – اندونزی –اپن ژ -درشرق وجنوب شرقی آسیا

ه کبه علت نا آرام بودن پوسته    چرا کشورهای جنوب شرقی آسیادر معرض آتش فشان و سونامی و زلزله هستند.  -17

 دارای آتشفشان وزلزله می باشد

 آب و هواهایی دیده می شود.در آسیا چه  -18

 آسیا ی سبز به کجاگفته می شود.    -19

 ست.یا که درمعرض بادهای موسمی قرار دارند ومیزان بارندگی در آنجا زیاد ابه سرزمین های جنوب و جنوب شرقی آس

 


