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ASIA – TEST DE EVALUARE 
I. Citește afirmațiile următoare și completează cu răspunsul corect:                                        10p (5x2p) 
1. Cei mai înalți munți din Asia sunt munții..................................................................... 
2. Capitala Chinei este orașul ........................................................................................... 
3. Un râu care se varsă în Oceanul Arctic este.................................................................. 
4. În partea de S și SE a Asiei este climă........................................................................... 
5. O peninsulă aflată în sudul Asiei este.......................................................................... 
 
II. În coloana A sunt tipuri de climă, iar în coloana  B sunt tipuri de vegetație. Faceți asocieri corecte, notând 
litera din coloana B, în fața cifrei corespunzătoare din coloana A.              15p (5X3p) 
                                 A                                                                                                       B 
.................1. climat rece                                                                                 a) păduri de foioase, stepă 
.................2. climat ecuatorial                                                                       b) vegetație deșertică 
.................3. climat temperat                                                                        c) păduri ecuatoriale 
.................4. climat musonic                                                                          d) păduri tropicale/ savane 
................5.  climat tropical uscat                                                                 e) tundra/ taiga 
                                                                                                                             f) vegetație mediteraneană 
 
III. Referitor la Asia, precizați:                                                                                                          30p (10X3p) 

a) Două unități montane (doi munți); 
b) Un podiș; 
c) Două peninsule; 
d) O câmpie; 
e) Un râu; 
f) Un deșert; 
g) O insulă / un arhipelag; 
h) Un oraș. 

 
IV. Citește textul următor și precizează:                                                                                     15 p (5X3p) 

1) Două conflicte care au loc loc în Asia și țările între care aceste conflicte au loc; 
2) Un efect pe care conflictele le au asupra populației din acele zone. 

Datorită amplei sale diversități etnice și religioase, Asia prezintă un potențial ridicat de declanșare a 
unor conflicte. Neînțelegerile interetnice și conflictele armate, ca rezultat al intereselor internaționale (SUA și 
Rusia) în anumite regiuni considerate strategice, continuă și astăzi, având ca efect pierderi de vieți omenești și 
distrugeri materiale.  
Dintre conflictele armate, încă în desfășurare în Asia, sunt de amintit: 

 Războiul Civil Sirian (declanșat în 2001, care are ca efect un adevărat exod al populației siriene către statele 
vecine, în special Turcia, și către Europa).

 Războiul din Afghanistan, cu două episoade violente: între 1979 și 1989, așa-numitul Război Afgano-Sovietic, și 
cel declanșat de SUA după 11 septembrie 2001, pentru anihilarea grupărilor teroriste, care încă face 
numeroase victime omenești și determină exodul unui număr mare de refugiați. 
 
V. Analizați harta de mai jos și precizați:                                                                                    10 p (10X1p) 

1. Denumirile țărilor marcate pe hartă cu 
literele: B, D, G, F; 

2. Denumirea peninsulei marcate pe hartă 
cu litera A; 

3. Denumirea insulelor marcate pe hartă cu 
litera C; 

4. Capitalele țărilor marcate pe hartă cu 
literele D, G și F; 

5. Tipul de climă din peninsula marcată pe 

hartă cu litera E; 

 
 


