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     السادسالصف                                                                            :        االسم

 

جزر أندونسيا -1  

خليج البنغال -2  

المحيط الهندي -3  

الهند -4  

المحيط الهادي -5  

المحيط المتجمد الشمالي  -6  

بحر العرب  -7  

 

 1- يبلغ عدد سكان آسيا )     4.4     -      2.4     -    1.2     ( مليار نسمة 

 2- ليست من الدول الصناعية في آسيا  )   الهند   -    اليابان    -   باكستان   (

 3- من الدول التي خضعت لإلستعمار الفرنسي  )   منغوليا   -   اليمن   -  سوريا   (

 4- أعلنت بريطانيا تدويل القضية الفلسطينية عام  )    1973     -     1947      -    1975   (

 5- في عام 1987 قامت انتفاضة الشعب الفلسطيني عرفت بثورة ) الحجارة  -  البراق – الكبري (

 6- تعتبر من األهداف السياسية لألستعمار ) السيطرة على الموارد – الهيمنه على العالم – فتح أسواق(

 7- من الدول المنتجة لألرز )  باكستان  -    السعودية   -  بنجالدش (

 8- يعتبر المناخ )  الصحرواي  -  الموسمي  -  األستوائي  ( أكثر انتشاراً في قارة آسيا 

 9- تمتد قارة آسيا بين خطي طول )   26 و180   -   62 و 108   -  62 و180   (

 10- ليست من العوامل التي تؤثر في المناخ )  الموقع الفلكي – الموقع الجغرافي – التضاريس (

 11- بلغ عدد العاملين في الزراعة بقارة آسيا  ) 47 %  -   48%    -   49%   (

 12- تبلغ الكثافة السكانية بقارة آسيا  )   141   -   142   -  143  ( نسمة لكل كم 

 13- من الدول التي يقل فيها عدد العالمين بالصناعة عن 1% ) بورما   -  نيبال  -  تايوان (

 

 1- أمامك خريطة آسيا حدد عليها مايلي :

 2- اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :
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 م األحداث التاريخية في قارة آسيا العام
2193    (9  )  1 إعالن اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة  

1968   (6  )  2 انفصال باكستان عن بنجالدش 

1950    (8  )  3 الغزو العراقي للكويت  

1946  (10 )  4 انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان  

1949   (4  )  5 تأسيس الصين 

1971   (1  )  6 انسحاب بريطانيا من منطقة الخليج العربي  

4919  (5  )  7 انقسام الهند عن باكستان 

4819   (11  )  8 اجتياح كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية 

1947   (7 )  9 استقالل العراق عن بريطانيا  

1971   (2  )  10 استقالل لبنان وسوريا  

1990 (3   )  11 سيطرت الصهاينة على فلسطين  

 

 

تنوع المناخ  –بسبب اتساع المساحة تنوع األنشطة االقتصادية في آسيا :-1  

التربة الخصبة –توافر مياه األنهار و األمطار انتشار الزراعة في آسيا : -2  

بسبب اتساع المساحةانخفاض الكثافىة السكانية في قارة آسيا :  -3  

بسبب انتشار الصحاريانخفاض الكثافة السكانية في وسط و غرب آسيا : -4  

البرودة الشديدة –انخفاض درجات الحرارة انخفاض الكثافة السكانية فس شمال آسيا : -5  

دائرة عرض 82مرورها  –اتساع المساحة تنوع المناخ و األقاليم المناخية في آسيا : -6  

 

 
الصوف -القطن  –الخامات المعدنية  –النفط   

 وارادات آسيا 

 
 

 –الشاي  –المطاط  –الكاكاو  –السيارات  –التوابل  –الحبوب  –المالبس .
األجهزة الكهربائية –السفن  –الغاز الطبيعي  –النفط  –اإللكترونيات   

 صادرات آسيا 

 

 
الكهربائية-البتروكيماويات  –المنسوجات -اإللكترونية  –الصناعات الثقيلة   

 
 صناعات آسيا

 

 3- اختر من ) أ  (  ما يناسبها في )  ب  (  فيما يلي  :

 4- اذكر سبب لكاٍل مما يلي    :

 5- اكمل الجدول التالي بما يناسبه:
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الماهوجني :   -التبت      -الدكن        -الهمياليا   -1  

 الكلمة :الماهونجي                   السبب :غابات استوائية

البارد :     -الموسمي         -التوابل        -األستوائي     -2  

 الكلمة :التوابل                     السبب :واردات آسيا 

إقامة إمبراطوريات : -الهيمنة على العالم    -بناء قاعدة عسكرية    -استغالل ثروات   -3  

 الكلمة :استغالل الثروات                 السبب :أسباب اقتصادية

النخيل :   -إفرست      -السنديان      -البلوط   -4  

 الكلمة :إفرست                    السبب :أعلى قمة جبلية 

لقطن :ا   -القمح          -األرز      -الماعز    -5  

 الكلمة :الماعز                      السبب : .الثروة الحيوانية

 

 المحصول  الدول المنتجة   نسبة اإلنتاج  الترتيب 
 الثالث

 
 جوز الهند أندونسيا – الفلبين -الهند %83

 المركز الثاني
 

الهند -الفلبين  –إندونسيا  %91  المطاط الطبيعي 

 الخامس

 
69%  القمح الصين – الهند - باكستان 

 األول
 

 األرز الصين – أندونسيا -بنجالدش %95

%71 الرابع  القطن الهند – الصين - باكستان 
 

 

 الثروة الحيوانية نسبة اإلنتاج الترتيب
 اإلبل 15% الرابع

 الماعز 60% األول

%44 الثاني  اإلغنام 

 األبقار 30% الثالث

 5- ضع دائرة حول اإلجابة الغير منسجمة مع ذكر السبب :

 6- اكمل الجدوال التالية  بما يناسبه  :
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البحر  –أندونسيا   -الجزيرة العربية  –البنغال  –هندكوش  –التبت   -جوبي    -) إفرست 

الهندي   -المتجمد الشمالي   –الهند  -الصين   -الفلبين    -الهادي   –الربع الخالي   -األحمر

 –زاجروس   -الخليج العربي    -دجلة و الفرات –طوروس  –أرمنيا  –المالديف  –

ثار ( –اليابان  –بحر عمان  –السند  –الهيماليا  –هرمز  –عسير  –األناضول   

سطحات م جبال هضاب صحاري جزر أشباه جزر
 مائية

سهول 
 فيضية

 الهند
 الصين 

 الجزيرة العربية

 

 اليابان
 أندونيسيا

 الفلبين
 المالديف

 

 ثار
 جوبى

 

 األناضول
 أرمينيا
 التبت

 

 إفرست
 هندكوش
 طوروس
 زاجروس
 الهيماليا

 عسير

 حليج البنغال
 البحر األحمر

 الهادي
 بحر عمان

 الخليج العربي

 الهندي
 المتجمد الشمالي

والفراتدجلة   

 الستد
 
 
 

 
 

 1-جبال الهيماليا

 2- صحراءالربع الخالي

 3-اإلقليم المناخ اإلستوائي

 4- دولة صناعية روسيا

 5-هضبة الدكن

 6- اإلقليم المناخ الصحرواي

ً  الصين  7-دولة األولى سكانا

 

 

 

 

 7- صنف الظواهر التالية حسب الجدول التالي :

 8- أمامك خريطة آسيا اكتب ما تدل عليه األرقام  :
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ملحوظة االحتفاظ 

 باألوراق
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