جزوه مطالعات اجتماعی هشتم درس  81و – 81حسین فراشیانی

درس  :17ویژگی های طبیعی آسیا
؟ آسیا وسیع ترین قاره جهان می باشد که از قطب شمال تا جنوب مدار استوا امتداد
یافته است و بیشتر مساحت آن در نیکره شمالی می باشد.
-

 :قاره آسیا از طریق تنگه برینگ از آمریکای شمالی و از طریق کانال سوئز از قاره آفریقا جدا می شود.

؟ چون دو قاره آسیا و اروپا به هم چسبیده اند ،بعضی از جغرافی دانان این دو قاره
را یکی دانسته و آن را اوراسیا نامیده اند.
-

 :رشته کوه اورال مرز بین آسیا و اروپا می باشد.
؟ )1فالت ها و کوه های مرتفع )2سرزمین های پست )3

مجمع الجزایر آتشفشانی
-

؟ فالت آناتولی-ایران-تبت-مغولستان

-

 :قله اورست با  8888متر ارتفاع در رشته کوه هیمالیا ،بلندترین قله جهان است.

-

 :به قله اورست ،بام دنیا لقب داده اند.

-

؟ جلگه سیبری-جلگه گَنگ و سند-جلگه چین

است.

 :جلگه پهناور گنگ و سند از آبرفت رودهای گنگ و سند که از هیمالیا سرچشمه میگیرند ،بوجود آمده

-

 :جلگه گنگ و سند شامل شمال هند و بخش وسیعی از پاکستان و کشور بنگالدش می شود.

آیند.
-

؟ سرزمینهای مثلثی شکلی که ازانباشته شدن آبرفت رودها در مصب(دهانه رود) رودها بوجود می
 :دلتاها سرزمین های مناسبی برای کشاورزی هستند.
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-

 :دلتای بنگال از آبرفت رود براهماپوترا بوجود آمده است و کشور بنگالدش را در بر می گیرد.

-

 :جلگه بزرگ چین از آبرفت رود یانگ تسه کیانگ پدید آمده است.
؟ مجمع الجزایر ژاپن-فیلیپین-اندونزی

-

؟
؟ زیرا این بخش از آسیا ،ناهمواری های جوان دارد و همچنین پوسته زمین نا آرام است.
؟ )1سیبری در قطب شمال که بیشتر سال سرد و یخبندان است.

-

)2مرکز و داخل آسیا که آب و هوای قاره ای یا بری دارد)3 .جنوب آسیا از دریای سرخ تا تایوان که آب و
هوای گرم دارد.
؟ )1زمستان های سرد  )2تابستان های گرم و خشک

-

.

-

)1آسیای مرطوب(سبز) :سرزمین های مشرق و جنوب شرقی آسیا که در معرض بادهای موسمی(مونسون) قرار
دارند.بادهای موسمی در اواخر بهار و فصل تابستان از اقیانوس هند و آرام به این مناطق می وزند.
)2آسیای خشک :سرزمین های غربی و جنوب غربی آسیا ،شامل عربستان ،فالت ایران و آسیای مرکزی ،بویژه
بیابان گبی در مغولستان.
پاسخ فعالیت آخر درس 17
) زیرا ارتفاع فالت تبت بسیار زیاد می باشد.
) اقیانوس های آرام و هند
) زیرا رشته کوه ها مانند دیواری مانع ورود این بادها می شوند.
) نزدیکی به دریاها و اقیانوس ها و همچنین نزدیکی به خط استوا
) بادهای باران آور مدیترانه ای(غربی)
2|Page

جزوه مطالعات اجتماعی هشتم درس  81و – 81حسین فراشیانی

جزوه درس 18
درس :18ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا
-

 :آسیا وسیع ترین و پر جمعیت ترین قاره جهان می باشد.

-

 06 :درصد جمعیت جهان در آسیا زندگی می کنند.

؟ فالت تبت و هیمالیا و بیابان های وسیع بدلیل
آب و هوای نامناسب-کم آبی-شیب زیاد-کمبود زمین برای کشاورزی و...
آب فراوان-خاک حاصلخیز-رونق کشاورزی و ...
نفر

؟ جنوب و جنوب شرقی آسیا به دلیل آب و هوای مناسب-

؟ چین با یک میلیارد و سیصد میلیون نفر – هند با یک میلیارد و دویست میلیون

-

 :جزیره جاوه در اندونزی ،متراکم ترین منطقه جهان از نظر جمعیت می باشد.

-

:جزیره کوچک جاوه  181میلیون نفر یعنی به اندازه کشور روسیه جمعیت دارد.

-

 :بیشتر مردم آسیا از نژاد زردپوست هستند.

-

 :در جنوب آسیا تیره های سیاه پوست و دورگه(فرزندان حاصل از ازدواج دو نژاد مختلف) زندگی می کنند.

-

؟ چینی-هندی-عربی-ترکی-فارسی و...

-

 :آسیا مهد ادیان(دین ها) بزرگ جهان است.

-

 06 :درصد مسلمانان جهان در آسیا زندگی می کنند.

-

؟ )1آیین برهمایی در شبه جزیره هند )2آیین بودایی در شرق

آسیا(چین،ژاپن،کره،تایوان)  )3آیین اسالم در جنوب شرقی و جنوب غربی آسیا
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-

 :خاستگاه اصلی آیین بودا هند است.

-

 :آیین بودایی و برهمایی در قاره های دیگر کمتر نفوذ کرده اند.

-

 :بیشتر مردم آسیا کشاورز هستند.و کشاورزی جایگاه مهمی در اقتصاد کشورهای آسیایی دارد.

-

 :مهم ترین محصول کشاورزی آسیا برنج است.

-

 06 :درصد برنج جهان در آسیا تولید و در همین جا مصرف می شود.

-

؟ چین-هند-پاکستان-تایلند و ...

-

 :مهم ترین کشور صنعتی آسیا ژاپن است.

-

 :ژاپن و روسیه عضو کشورهای گروه هشت(هشت کشور صنعتی جهان) هستند.

-

؟ کره جنوبی-تایوان-هنگ کنگ-سنگاپور

در چند دهه اخیر این کشورها صادرات خود را افزایش داده اند و در تولید و صادرات لوازم الکترونیکی،لوازم
خانگی و اتومبیل پیشرفت زیادی کرده اند،به همین دلیل این لقب را گرفته اند.
-

؟ تحوالت اقتصادی

-

:شهرهای با جمعیت بیش از ده میلیون نفر در آسیا بیشتر از سایر قاره هاست.

-

 :توکیو پایتخت ژاپن با بیش از  36میلیون نفر جمعیت ،پرجمعیت ترین شهر آسیاست.

-

؟ دیوار چین -تاج محل در ایالت آگرای هند -مالزی -تایلند و ...
؟ کتابی که مجموعه ای از نقشه ها در آن گردآوری شده است.

-

؟ رشته کوه ها-فالت ها -رودها -بیابان ها و ...

-

؟ مرز کشورها ،استان ها ،پایتخت ها ،شهرها و ...
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دانش آموزان عزیز مطالب را به دفتر وارد کرده یا اگر در منزل پرینتر دارید  ،پرینت گرفته و مطالعه نمایید.
مطالعه با گوشی و کامپیوتر ،چشم را خسته و ضعیف میکند.
الزم به ذکر می باشد که سواالت تستی-جاخالی و صحیح.غلط از نکته ها طرح می شود.بنده تمام تالشم را کرده ام
تا نکات و مطالب مهم کتاب در جزوه به صورت کامل مطرح شود.
توجه:برنامه ای برای آزمون مجازی ندارم.اما خواهشمندم مطالب را مطالعه کنید ،چرا که زمان بازگشایی مدارس
در کالس فقط رفع اشکال و آزمون داریم .با تشکر فراشیانی
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