
 

تاجیک - )استان گلستان( سرگروه درس مطالعات شهرستان آق قال 1  

 (های طبیعی آسیاویژگی)مطالعات اجتماعی پایه هشتم  – 17خالصه درس 

 موقعیت و وسعت آسیا

 
 

 

 

 

 

 

 

                      

                         

                                 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 علیرضا تاجیک –گروه مطالعات شهرستان آق قال )استان گلستان( 

 

 امتداد یافته است.      مدار استواجنوب قطب شمال تا قاره پهناور آسیا، از 

         قرار گرفته است.         نیمکره شمالیبخش اعظم قاره آسیا در 

 است.قاره جهان  ترینوسیعآسیا، 

 تنگه برینگ اقیانوس منجمد شمالی
اقیانوس 

 آرام

 اقیانوس هند

 کانال سوئز

 قاره افریقا

 ی شمالیامریکا

 آسیا

اپارو  

 اقیانوس های اطراف آسیا:

 در شمال اقیانوس منجمد شمالی 

 در مشرقاقیانوس آرام 

 جنوبدر اقیانوس هند 

 

ز اتنگه برینگ قاره آسیا توسط 

 ،امریکای شمالی

 

 افریقااز کانال سوئز  از طریق

از رشته کوه اورال و از طریق 

 جدا می شود. اروپا
 

 رشته کوه اورال

 اند.به هم چسبیده آسیا و اروپاهای جهان تنها دو قاره در بین قارّهاوراسیا: 

 ند.انامیده «اوراسیا» را آنو  دانسته قاره را یک آسیاو  اروپادو قاره  دانانجغرافی از بعضی  ،به همین دلیل

 



 

تاجیک - )استان گلستان( سرگروه درس مطالعات شهرستان آق قال 2  

 ها )اشکال زمین(ناهمواری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا همواره در معرض خطراتی

 .قرار دارند (های آتشفشانیفعال شدن کوه وسونامی ، زمین لرزه )بالیای طبیعی  مانند:
 

 علیرضا تاجیک –گروه مطالعات شهرستان آق قال )استان گلستان( 

 های مرتفعهای بلند و کوهفالت

و  تبت ،ایران، آناتولیهای بلند آسیا  )فالت

 کشیده شده اند. غرب به شرقاز  (مغولستان

  

متر( در 8848بلندترین قله جهان )قله اورست 

ه به ک در فالت تبت واقع است. رشته کوه هیمالیا

 اند.لقب دادهبام دنیا آن 

 های پستسرزمین

 ایجاد شده است:های پهناوری جلگه ،رودهای پر آب آسیاآبرفت از 

  ( رود ینی سئیجلگه سیبری  ) 

  ( گنگرودهای سِند و جلگه سِند و گنگ  ) 

 ( رود یانگ تسه کیانگجلگه چین)   

 شمال رودها این پهنارو جلگه -گیرند می سرچشمه هیمالیا هایکوه رشته از سند و گنگ رودهای

 .گیرد می بر در را بنگالدش و پاکستان کشور از وسیعی بخش هند،

 چگونه بوجود می آید؟ دلتا

 انباشته از و کنندمی انباشته خود مصب )دهانه( در را هاآبرفت رودها، گاهی

  آیدمی وجود به شکلی مثلث هایسرزمین رودها، دهانه در هاآبرفت شدن 

 گویند.می (∆) دلتا آنها به که

  هستند.  کشاورزیهای مناسبی برای دلتاها زمین 

  اند.را در خود جای دادهجمعیت زیادی دلتاها 

  روبرو هستند. طغیان رود – سیالب – های دریاییطوفان خطراتی مانند:ساکنان دلتاها همواره با 

 به وجود آمده است. گنگ و براهماپوترا رودهایاز آبرفت  دلتای بنگال 

 

 آسیا مجمع الجزایر آتشفشانی

های اقیانوس در شرق و جنوب شرقی آسیا کناره

 شوند. آرام دیده می

  در شرق آسیا  فیلیپینو  ژاپنمجمع الجزایر 

 در جنوب  اندونزی آتشفشانی الجزایرمجمع

 آرام های اقیانوسآب در شرقی آسیا

 .دهدمی رخ بسیار لرزه زمین مناطق این در



 

تاجیک - )استان گلستان( سرگروه درس مطالعات شهرستان آق قال 3  

 )دما و بارش( – آب و هوای آسیا

 ت.متفاوت اسدما و بارش که از قطب شمال تا مدار استوا امتداد یافته است زیاد دلیل گستردگی قاره آسیا به در 

  سیبری در شمال قطب مجاور هایسرزمیندر هوای سرد 

 های داخلی و مرکزی آسیادر بخشای آب و هوای قاره 

  چین شرق در تایوان جزیره تا سرخ دریای از دریاها مجاور هایسرزمین درآب و هوای گرم. 

 های گرم و خشکتابستان –های بسیار سرد زمستانویژگی آب و هوای قاره ای یا برّی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علیرضا تاجیک –گروه مطالعات شهرستان آق قال )استان گلستان( 

 آسیای خشک آسیای مرطوب

 مشرق، هایسرزمین به :( سبزآسیای مرطوب )

 بادهای معرض در که آسیا شرقی جنوب و جنوب

ه گفت سبز آسیای دارند قرار( مونسون) موسمی

 می شود.

  آسیا:شروع فعالیت بادهای موسمی 

 به هااقیانوس از تابستان فصل و بهار اواخر در

 می وزند. سمت خشکی

بر زندگی روستایی و  اثرات مثبت و منفی بادهای موسمی

 :کشاورزی مردم منطقه

های رونق زندگی روستایی و فعالیتاثر مثبت: 

 ها بستگی دارد.کشاورزی به این باران

بارش نامنظم موجب خسارت کشاورزان و  اثر منفی:

ها و بروز سیل ریزش فراوان آن موجب طغیان رودخانه

 می شود.
 

 آسیای خشک،

 آسیاغربی و جنوب غربی های سرزمین

 آسیای خشک محسوب می شود.

 :های خشک آسیاسرزمین

ی نواح –داخل فالت آناتولی  –عربستان 

آسیای مرکزی  –داخلی فالت ایران 

 ژه بیابان گبی در مغولستانیبوِ

جنوب غربی و نواحی  غربی، هایچرا سرزمین

 داخلی آسیا خشک هستند؟

های کوهرشته و  دوری از دریاهابه دلیل 

 کهاند که اطراف آنها قرار گرفته بلندی

 .به این نواحی می شوند مانع ورود رطوبت

 

 


