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TEST DE EVALUARE – clasa a VII-a 

Asia – caracterizare geografică 

 

A. Precizaţi numele elementelor fizico-geografice marcate, pe hartă, cu literele: a, b, c și 

d. 

4 puncte 

 

B. Scrieţi, pe foaia de test, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 

1. Deșertul Nafud este marcat, pe hartă, cu cifra ... 

2. Este traversată de fluviul Yangtze unitatea de relief marcată, pe hartă, cu cifra ... 

3. În golful marcat, pe hartă, cu cifra 3  se varsă fluviul numit ... 

6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare 

dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Are o climă temperat-aridă unitatea de relief marcată, pe hartǎ, cu cifra: 

a. 4   b. 1   c. 5   d. 2 

3 puncte 

2. Traversează Câmpia Indusului fluviul marcat, pe hartǎ, cu litera: 

a. g   b. e   c. f   d. c  

3 puncte 
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3. Fluviul marcat, pe hartǎ, cu litera g traversează statul : 

a. Turcia  b. Irak  c. Pakistan  d. China  

3 puncte 

 

4. Vegetația mediteraneană se întâlnește pe teritoriul unității de relief marcată, pe 

hartǎ, cu litera: 

a. 1   b. 4   c. 2   d. 5  

3 puncte 

 

5. În unitatea de relief marcată, pe hartǎ, cu litera b se întâlnește satul cu locuințe de 

tip: 

a. izbă  b. iurtă c. iglu  d. palustru (pe piloni)  

 

3 puncte 

D. Caracterizați statul Japonia, precizând: 

1. Numele a două plăci tectonice care au dat naștere arhipelagului; 

2. Numele mării la care are țărm în partea de vest;  

3. Numele a două insule care îl alcătuiesc; 

4. Numele unei vulcan; 

5. Numele a două tipuri de climă; 

6. Numele megalopolisului de pe teritoriul acestuia;  

7. O ramură industrială la care statul deține un loc fruntaș. 

20 puncte 

 

E. În coloana A sunt numerotate peninsule marcate, pe hartă, cu litere de la A la F, iar în 

coloana B sunt enumerate state de pe teritoriul acestora. Scrieţi, pe foaia de test, 

asocierile corecte dintre fiecare număr din  coloana A și caracteristica corespunzătoare 

din coloana B. 

Notă:  Fiecărui  element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B. 

A                   B 

 

A a. Coreea de Sud 

E b. India 

F c. Turcia 

B d. Cambodgia 

D e. Arabia Saudită 

C  

20 puncte 
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F. Comparați peninsulele marcate, pe hartă, literele B și E precizând o asemănare și două 

deosebiri. 

Notă: Asemănarea și deosebirile vor face referire la: unități de relief de pe teritoriul acestora, 

fluvii care le străbat și tipul de climă specific. 

9 puncte 

 

G. Explicați, prezentând două argumente, faptul că în Asia se întâlnesc toate zonele de 

climă. 

4 puncte 

 

H. Urmăriți graficul de mai jos și răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Cea mai slab reprezentată religie din Asia este ... 

2. Calculați cu câte procente mai mult deține religia musulmană față de cea budistă. 

3. Religia care deține un sfert de adepți din totalul populației Asiei este ... 

 

12 puncte 

 

 

 

 

21.20%

10,2%

7.10%

11.90%

24.30%
25.30%

Atei Religii etnice Creștini Budiști Musulmani Hinduși

Ponderea populației după religie în Asia
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

A. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: 

a. Munții Caucaz, b. Deșertul Gobi, c. fluviul Obi, d. Podișul Deccan. 

 

                                                                                             TOTAL SUBIECT  A = 4 puncte 

 

B. Se acordă câte 2  puncte pentru fiecare răspuns corect : 

1. 1; 2. 2; 3. Gange/Brahmaputra.  

          TOTAL SUBIECT  B = 6  puncte 

 

C. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect : 

1. a; 2. b; 3. b; 4. d; 5.b. 

TOTAL SUBIECT  C = 15  puncte 

 

D. Se acordă 20 puncte astfel: 

1. 4 puncte (2x2p) pentru numele plăcilor tectonice precizate corect (Placa Pacifică, Placa 

Eurasiatică, Placa Filipine) 

2.2 puncte (1x2p) pentru numele mării precizate  corect (Marea Japoniei)  

3. 4 puncte (2x2p) pentru numele insulelor precizate corect (I. Hokkaido, I. Honshu, I. 

Shikoku, I. Kyushu) 

4. 2 puncte (1x2p) pentru numele vulcanului precizat corect (Fuji Yama/Fuji-San) 

5. 4 puncte (2x2p) pentru tipurile de climă precizate corect. De ex: Climat temperat 

continental, climat subtropical cu ploi de vară. 

6. 2 puncte (1x2p) pentru numele megalopolisului  precizat corect (Tokkaido) 

7. 2 puncte (1x2p) pentru ramura industrială precizată corect. De ex: industria constructoare 

de mașini-nave și automobile, industria siderurgică, electronică și robotică, etc. 

                                                                                   

                                                                                           TOTAL SUBIECT  D = 20 puncte 

 

E. Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect : 

A-e; E-d; B-b; D-c; C-a. 

TOTAL SUBIECT  E = 20  puncte 

 

F. Se acordă câte 3 puncte pentru o asemănare și două deosebiri corect formulate între 

Peninsula India și Peninsula Indochina. Asemănarea și deosebirile vor face referire la: unități 

de relief de pe teritoriul acestora, fluvii care le străbat și tipul de climă specific. 
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Oricare dintre asemănarea și deosebirile enumerate: 

 Asemănari:  

- În ambele peninsule întâlnim un climat tropical umed (musonic) și bat musonii;    

- Fluviile din cele două peninsule au debite mari, se vărsară prin delte și formează câmpii care 

le poartă numele (Câmpia Gangelui, Câmpia Mekong). 

 Deosebiri: 

- În timp ce în Peninsula Indochina se întâlnește un relief montan (predominant alpin), în India 

se întâlnește un relief de podiș dezvoltat pe structuri vechi (Podișul Deccan); 

- Fluviile ce străbat Peninsula India curg spre Oceanul Indian, iar cele care traversează 

Peninsula Indochina curg spre Oceanul Pacific. 

TOTAL SUBIECT  F = 9  puncte 

 

G. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare argument care să explice faptul că în Asia se întâlnesc 

toate zonele de climă. De ex: poziția geografică și extinderea latitudinală, de la sud de Ecuator 

până la nord de Cercul Polar de Nord. 

TOTAL SUBIECT  G = 4 puncte 

H. Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect: 

1. creștini; 2. 12,4%; 3. hindusă. 

TOTAL SUBIECT  H = 12 puncte 

 

 

TOTAL TEST 90 PUNCTE + 10 PUNCTE DIN OFICIU = 100 PUNCTE 

 

 

 

 

 

 


