FIȘĂ DE LUCRU
SPAŢIUL GEOGRAFIC ASIATIC – HARTA POLITICĂ. GRUPĂRI REGIONALE DE STATE
I. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii şi argumentaţi răspunsul ales.
a. Cu toate că unele ţări asiatice au un număr foarte mare de locuitori, populaţia Asiei reprezintă
sub 50% din cea a Globului.
...............................................................................................................................................................
b. În Asia întâlnim enorme concentrări industriale, numai Japonia realizând 2/3 din produsul intern
brut al continentului.
...............................................................................................................................................................
II. Analizaţi harta de mai jos şi răspundeţi la următoarelor cerinţe:

1. Identificaţi statele marcate, pe hartă, cu cifre de la 1 la 10.
1. ...................................; 2. ....................................; 3. ..................................; 4. ...............................;
5. ....................................; 6. ...................................; 7. ..................................; 8. ...............................;
9. ....................................; 10. ..................................
2. Pentru statul marcat cu 1, precizaţi:
a. numele peninsulei ce formează cea mai mare parte a teritoriului de stat: ....................................
b. oraşul capitală dar şi cel mai mare oraş ca număr de locuitori şi particularitatea acestuia din
punct de vedere al localizării.
...............................................................................................................................................................
c. forma de guvernământ: ..........................................................
3. a. Precizaţi gruparea de state din care face parte statul notat cu cifra 2: ........................................
b. Localizați spațiul geografic ocupat de „Ţările Orientului Mijlociu”.
...............................................................................................................................................................
c. Menţionaţi cel puţin 3 state care aparţin Orientului Mijlociu.
...............................................................................................................................................................
d. Prin ce se remarcă, din punct de vedere al formei de guvernământ, ţările Orientului Mijlociu?
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4. a. Haşuraţi, pe hartă, spațiul ocupat de statele ce fac parte din gruparea Indiană (Asia de Sud).
b. Numiţi statele himalaiene.
............................................................................................................................................................
c. Precizați cel mai întins stat ca suprafaţă şi cu cea mai numeroasă populaţie din această grupare.
...............................................................................................................................................................
5. a. Precizați numele arhipelagului ce reprezintă în cea mai mare parte teritoriul statului marcat
pe hartă cu cifra 3: .............................
b. În 1967 s-a creat Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud - Est cunoscută sub denumirea de
....................................... cu scopuri economice, comerciale, social- culturale, de promovare a păcii
şi a stabilităţii.
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