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 های انسانی و اقتصادی آسیا()ویژگیمطالعات اجتماعی پایه هشتم  – 18خالصه درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در اندونزی است.جزیره جاوه ترین ناحیه کره زمین از نظر جمعیت، متراکم

 نژاد مردم آسیا

 هستند. سفیدپوستو بقیه  نژاد زردپوستبیشتر جمعیت آسیا از 

 آسیا زندگی می کنند. جنوبدر  دورگهو  سیاهپوستتیره های 
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 آسیا جمعیت

 قاره جهان است. ترینپرجمعیتو ترین وسیع آسیا
 درصد جمعیت جهان در این قارّه زندگی می کنند.60

 در  پرجمعیت ترین کشورهای جهان هندو چین  کشورهای

  قاره آسیا هستند.
 
 

ترین نواحی آسیاپرجمعیت  

جمعیت زیادی جنوب شرقی آسیا و  جنوبدر 

کنند.زندگی می  

 به دلیل:

  های پهناورجلگهوجود 

  آب و هوای گرم و مرطوب 

  پوشش گیاهی سرسبز 

  دلتا و خاک آبرفتی 

  های موسمیریزش باران 

 نواحی کم جمعیت یا خالی از جمعیت آسیا

 های وسیعبیابان 

های تابستانخشکی هوا،  به دلیل:)

های سرد و سوزان و زمستان گرم و

 خشک و ...(

  نواحی مرتفع فالت تبت و هیمالیا 

 کمبود فرسا، طاقت سرمایدلیل:  به)

 و حمل مشکالت ی،زکشاور هایزمین

 زندگی( نامناسب شرایط و نقل

 



 

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

                

 

 

 

 

      

 اقتصاد قاره آسیا                                                                                                                    

 مشغول هستند.کشاورزی بیشتر مردم آسیا به کار 

 

 

 

 

 

 است.گروه هشت که عضو کشورهای نام دارد ژاپن کشور صنعتی آسیاترین مهم

  ،جدید برنامه ریزی های با اخیر دهه دو در چین کشور

  شدت به را خود صادرات و تولیدات میزانتوانسته است 

  زندگی وضع و اقتصادی درآمد راه این از و بدهد افزایش

 .کند بهتر را خود مردم

 (سنگاپور –هنگ کنگ  –تایوان  –کره جنوبی )چهار کشور 

 و تولید و صدور لوازم الکترونیکی به دلیل 

 پیشرفت زیادی کرده اند اتومبیلو  لوازم خانگی، ایرایانه

 .لقب داده اندببرهای اقتصادی آسیا به همین دلیل به آنها که 
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 است. اسالمو  یهود، مسیحیت  قاره آسیا مهد ادیان بزرگ جهان،

 کنند.درصد مسلمانان جهان در آسیا زندگی می 60حدود 

مشرق و  – آسیای مرکزیسپس به  ،را دربرگرفته است آسیای غربیدین اسالم تمام کشورهای 
 آسیا راه یافته است. شرقی جنوب

 

 ادیان مردم آسیا

خاستگاه دین 

اسالم از کشور 

است. عربستان  

   هند   آیین برهمایی درالف( :  ادیان پرطرفدار در آسیا

 کره و تایلند –ژاپن  –چین  مانند: آسیا در کشورهای شرق آیین بوداییب( 

 

 
 

 ت. اس هندخاستگاه اصلی دین بودایی کدام کشور 

درصد برنج جهان را تولید  90که غذای اصلی مردم آسیاست و است.  برنجمهمترین محصول کشاورزی آسیا  

 در آسیا:  برنجترین کشورهای تولید کننده مهم     می کنند.

     ام(ویتن –بنگالدش  –فیلیپین  –اندونزی  –تایلند  –پاکستان  –هند  –چین )                                                                                   

 شود می هداد کشوری یا منطقه یک به که است نامی ،ببر اقتصاد* 

 .باشد. هبرآمد سنگین و سریع اقتصادی رشد یک انجام عهده از که
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 .درآمد خوبی از این راه کسب کرده است داشته و صنعتنیز در دو دهه اخیر، پیشرفت زیادی در  مالزی

از روستاها موجب مهاجرت در آسیا  صنعترشد و   تحوالت اقتصادی رشد شهرهای پرجمعیت در آسیا:

 به شهرهای آسیا شده است.

 است. ) مرکز ژاپن( توکیوترین شهر آسیا پرجمعیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 تاج محل

 ،شود می شمرده جهان عجایب هفتگانه از یکی که چین دیوار

 بزرگترین و ترینطوالنی ساخت زمان لحاظ به جهان در

 نقشه در دیوار این. است قدیم در نظامی تدافعی مهندسی

 اختس تاریخ. یافته است امتداد کیلومتر 7000 چین جغرافیایی

 المعمو چین گردد دیوار می باز میالد از قبل 9 قرن به چین دیوار

 نآ وسط در و شده ساخته مستطیل سنگ و بزرگ آجرهای با

 در است متر 10 آن ارتفاعو  شده ریخته سنگ خرده و خاک

 ردیف یک در و است کافی اسب چهار عبور برای دیوار پهنای

 هاسالح و غالت انتقال زمان در تا است متر 5- 4 آن عرض

 نشود. ایجاد مشکلی

 به یازدهم قرن در هند، در آرامگاهی مجموعة محل، تاج

 آرامگاهی هند، گورکانی پادشاه پنجمین جهان، شاه فرمان

 اگرا/  آگره شهر در( ممتازمحل) بانو ارجمند همسرش برای

. دش ساختهکیلومتری جنوب دهلی نو پایتخت هند  200در 

نطور که مشخص است نام این بنا ایرانی است. این اهم

و  ساختمان بر پایه مخروطی از معماری ایرانی، هندی

  اسالمی بنا شده است.
 

 مانند: .است گردآوری شده آن در هانقشه از ایمجموعه که است کتابی ،اطلس

 شده است. داده نمایش …و هارودخانه ها، دریاها،فالتها، رشته کوه ها،نقشه این روی بر  نقشه طبیعی:

 داده نمایش مهم شهرهای و هاپایتخت ها،استان و هاایالت کشورها، مرز ها،نقشه این روی بر نقشه سیاسی:

 .است شده

 
 

 دیوار چین


