
 

 

 ( آسيا اقتصادي و انساني هاي ويژگي)  18 درس

 . زندگي بكس و رسوم و آداب ، زبان ، دين ؟ دارند تفاوت ديگر يك با نظر چه از مردم آسيا مختلف هاي بخش در -1

 و يمالياه و تبت فالت چون مرتفع نواحي ؟ ؟چرا است آسيا جمعيت از خالي يا جمعيت كم بسيار آسيا نواحي كدام 2-

 . هوايي و آب شرايط نبودن مساعد دليل به.  است جمعيت كم يا جمعيت از خالي ، وسيع هاي نبيابا

 . آسيا شرقي جنوب و جنوب در ؟ كنند مي زندگي متراكم طور به انبوهي جمعيت آسيا از قسمت كدام در 3-

 مساعد خاك ، فراوان ارانب:  چون مختلفي داليل به است؟ زياد جمعيت تكم را آسيا شرقي جنوب و مشرق در چرا 4-

 . مناسب هواي و آب ، سرسبز گياهي پوشش ، آبرفتي و

 معيتيج با هند و نفر سيصدميليون و ميليارد يك حدود جمعيتي با چين ؟ كدامند جهان كشورهاي ترين جمعيت پر 5-

 . نفر ميليون دويست و ميليارد يك حدود

 دارد؟ جمعيت چقدركجاست؟ جمعيت نظر از جهان منطقه ترين متراكم 6-

 . نفر ميليون 141 حدود اندونزي در جاوه جزيره 

 در البته . هستند پوست سفيد بقيه و پوست زرد نژاد از آسيا جمعيت بيشتر هستند؟ هايي نژاد چه از آسيا مردمان 7-

 كنند مي زندگي نيز اند آمده وجود به هم با مختلف هاي نژاد ازدواج از كه رگه دو و پوست سياه هاي تيره آسيا جنوب

 . ماسال و مسيحيت ، يهود ؟ اند يافته انتشار ها قاره ساير در آسيا بر عالوه الهي بزرگ هاي دين كدام 8-

 تدريج به اسالم اما ، است عربستان كشور اسالم دين خاستگاه چه اگر دارد؟ رواج آسيا قسمت كدام در اسالم دين 9-

 به . است يافته راه آسيا شرقي جنوب و مشرق و مركزي آسياي به سپس و رفتهگ بر در را غربي آسياي كشورهاي همه

 . است اسالمي تمدن و فرهنگ دهنده نشان آسيا شرق تا غرب از دليل همين

 هند جزيره شبه رد برهمايي آيين -1 دارد؟ زيادي پيروان آسيا در ديگر اديان كدام ، الهي بزرگ دين سه غير 10-

 انتشار ايلندت و كره ، ژاپن ، چين چون آسيا شرق كشورهاي در اما است هند نيز آن اصلي ستگاهخا كه بودا آيين -2

 . اند كرده نفوذ كمتر ديگرها  قاره در ها آيين اين.  است يافته

  كدامند؟ آسيا در برنج ي كننده توليد هاي كشور تين ر مهم 11-

 . ويتنام و بنگالدش ، فيليپين ، اندونزي ، تايلند ، پاكستان ، هند ، چين

  كند؟ بهتر را خود مردم زندگي وضع و اقتصاد است توانسته چگونه چين كشور اخير ي دهه دو در 12-

 راه ينا از و بدهد افزايش شدت به را خود صادرات و توليدات ميزان ، جديد هاي ريزي برنامه با توانسته چين كشور

 ندك بهتر را مردم زندگي وضع و اقتصادي درآمد

  اند؟ داده قرار خود ي اقتصاد هدف را صادرات آسيايي كشورهاي از يك كدام 13-

 . سنگاپور ، كنگ هنگ ، تايوان ، جنوبي كره



 

 

 اين زيرا اپورسنگ ، كنگ هنگ ، تايوان ، جنوبي كره ؟ چرا ؟ اند داده لقب آسيا اقتصادي ببرهاي كشورها كدام به 14-

 اين.  رندبياو دست به زيادي بسيار درآمد راه اين از و بدهند قرار خود اقتصادي هدف را صادرات اند توانسته كشورها

  اند ردهك زيادي پيشرفت اتومبيل و خانگي لوازم ، اي رايانه و الكترونيكي لوازم صدور و توليد در خصوص به كشورها

 سياآ در شهرها به روستا از تمهاجر كه است شده موجب ؟ است داشته پيامدي چه آسيا در اقتصادي تحوالت 15-

 . است ها قاره ساير از بيشتر آسيا در نفر ميليون ده از بيش جمعيت با شهرهاي امروزه . كند پيدا ادامه

 ؟ ببريد نام را آسيا گردشگري هاي جاذبه 16-

 . كنگ هنگ هاي خراش آسمان – سنگاپور نزديكي در سنتوزا.  جزيره – چين ديوار – هند در محل تاج 

 . است شده آوري گرد آن در ها نقشه از اي مجموعه كه است كتابي ؟ چيست اطلس 17-

 العاتاط توانيم مي اطلس يك مختلف هاي نقشه انواع از استفاده با ما شود؟ مي استفادهاي چه ها اطلس از 18-

 . بياوريم دست به جهان مختلف نواحي يا كشورها ي درباره تري دقيق و بيشتر

 ببريد؟ نام را آنها كنيم مي مشاهده اطلس در نقشه نوع دو كشور يا قاره هر براي معموالً 19-

 . سياسي هاي نقشه -2 طبيعي هاي نقشه -1 

 ها رودخانه ، درياها ، ها فالت ، ها كوه رشته ، ها نقشه اين روي بر هستند؟ هايي نقشه نوع چه طبيعي هاي نقشه 20-

 . است كم بسيار كشورها و شهرها به مربوط اطالعات و شده داده نمايش.....  و

  هستند؟ هايي نقشه نوع چه سياسي هاي نقشه 21-

 . است شده داده نمايش مهم شهرهاي و ها پايتخت ، ها استان و ها ايالت ، كشورها مرز ، ها نقشه اين روي بر

 (آسيا) .  است.....................  قاره ترين پرجمعيت -*

  (آسيا) .  كنند مي زندگي.............................  ي قاره در جهان جمعيت درصد 60*

 (اديان) . است جهان بزرگ..........................  مهد آسيا -*

 ( كشاورزي) .  مشغولند.............................  كار به آسيا مردم از اي عمده بخش -*

 ( برنج) .  است......................  ياآس قاره در كشاورزي محصول ترين مهم -*

 ( ژاپن) .  است........................  آسيا صنعتي كشور ترين مهم -*

 ژاپن)  . هستند شته گروه كشورهاي عضور.........................  و..........................  كشورهاي آسيا در -*

 ( روسيه –

) .  ستا نفر ميليون. .............. از بيش آن اطراف منطقه با.........................  آسيا شهر ترين جمعيت پر -*

 ( سي -توكيو

 تحوالت) . كند پيدا ادامه شهرها به روستا از مهاجرت كه شده موجب.................................  عامل آسيا در -*

 ( اقتصادي

 


