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TEST DE EVALUARE 

 

 

Subiectul I                                                                                                           (14 puncte) 

 

Scrie informația corectă care completează afirmațiile de mai jos: 

 

1. Fluviul cu cea mai mare lungime din Asia, se numește  ……… . 

2. Lacul Baikal, se află localizat pe teritoriul statului numit ….. . 

3. Un important loc de pelerinaj pentru iudaici, creștini și musulmani este orașul  …… . 

4. Cel mai mare oraș, ca număr de locuitori, din Asia de Vest și Sud-Vest, este   ….. . 

5. Insula Kalimantan și Insula Jawa, fac parte din Arhipelagul ….. . 

6. Din Orientul Apropiat, statul cu cea mai mare suprafață se numește …. . 

7. Dintre țările caucaziene, are ieșire la Marea Caspică, statul numit …. .  

 

Subiectul II                                                                                                            (14 puncte) 

 

Citește cu atențíe afirmațíile următoare. Dacă apreciezi că afirmația este adevărată, scrie pe 

foaia de concurs, în dreptul numărului corespunzător afirmației, litera A, iar dacă apreciezi că 

afirmația este falsă, scrie litera F. 

 

1. În Siberia, sunt prezente pe mari întinderi pădurile de conifere. 

2. Cea mai populată aglomerație urbană din Asia este orașul Istanbul.  

3. Lacul Tuz se află localizat pe teritoriul Turciei. 

4. Din Golful Aden, se trece în Marea Roșie prin Canalul Suez. 

5. Insulele Lacadive sunt localizate în Marea Arabiei. 

6. Cele mai mari rezerve de cărbune din Asia, sunt deținute de India. 

7. Deșertul Thar se află localizat pe teritoriul Indiei.   
       

Subiectul III                                                                                                            (12 puncte) 

 

Citiți cu atenție textul de mai jos și răspundeți următoarelor cerințe: 

 

“Cu un relief vechi, de podiș în partea centrală, închis la exterior de munți alpini, cu altitudini 

peste 3500 de metri, cu câmpii dezvoltate doar pe litoral, peninsula, are o suprafață care o 

situează pe locul patru între peninsulele Asiei. Țărmurile nordice și sudice sunt puțin crestate, 

cu golfuri rare și insule aproape inexistente. Spre vest, țărmul urmează o linie sinuoasă iar 

numeroasele insule îl urmăresc îndeaproape.  ”(Asia- enciclopedie geografică) 

 

Precizați: 

        1. Denumirea peninsulei, la care se face referire în text; 

        2. Denumirea mărilor mărginașe; 

        3. Denumirea a două golfuri  de pe țărmul sudic;   

        4. Denumirea podișului care ocupă partea centrală a peninsulei; 

        5. Denumirea a două lanțuri montane;  

        6. Două cauze care explică valorile diferite ale densității populației din statul suprapus 

acestei peninsule ; 

         

 



 

 

 

 

Subiectul  IV                                                                                                    ( 25 puncte) 

 

Pe baza hărții de mai jos, precizați: 

a. Numele fluviilor,  notate pe hartă, cu cifrele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

b. Numele unităților de  relief,  notate  pe hartă, cu literele A, B, C, D, E, F, G, H; 

c. Numele insulelor,  notate pe hartă, cu literele I, J, K, L, M, N, O; 

d. Numele strâmtorilor,  notate pe hartă, cu cifrele 8, 9, 10;   

 

 
 

Subiectul V                                                                                                           ( 25 puncte ) 

 

A. Analizează harta de mai jos și precizează: 

a. Numele statelor notate pe hartă, cu litere de  la A la G; 

b. Numele a două state monarhii  din zona Golfului Persic; 

c. Numele orașelor capitală notate cu cifre de la 1 la 3; 

d. Numele statului în care este localizat Deșertul Lut; 

e. Numele statului în care este localizată Câmpia Mesopotamiei ; 

f. Numele unui stat insular din Golful Persic; 
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B. Pe baza hărții, scrie răspunsurile care completează propozițiile de mai jos: 

a. Strâmtoarea notată  pe hartă cu cifra 4, face legătura dintre Marea Roșie și Golful ….  

b. Capitala statului notată pe hartă cu litera C, se numește …. . 

c. Statul cu cel mai mare număr de locuitori este notat pe hartă cu litera …. . 

d. Mozaismul/iudaismul este religia caracteristică populației din statul, marcat pe hartă, 

cu litera …. . 

e. Fluviul Shat- El- Arab, străbate teritoriul statului, marcat  pe hartă cu litera …. . 

f. Lacul Urmia, se află pe teritoriul statului, notat  pe hartă cu litera …. . 

g. Marea Moartă, se află pe teritoriul statului, marcat pe hartă cu litera …. . 

h. Deșertul Nefud, se află pe teritoriul statului, marcat pe hartă cu litera …. . 

i. Ierichon, unul din cele mai vechi orașe din lume, a apărut pe teritoriul statului, notat pe 

hartă cu litera… .  

j. Văile seci, care străbat deșerturile nisipoase din statul notat cu litera A, se numesc … .  
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

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

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin 

barem.  

 Nu se acordă fracțiuni de punct. 
 

 

Subiectul I - 14 puncte   

Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect : 

  1. Chang Jiang/Fluviul Albastru/Yangtzi;  

  2. F. Rusă; 

  3. Ierusalim;  

  4. Istanbul;  

  5. Indonezian;  

  6.Turcia;   

  7. Azerbaidjan; 

 

Total Subiectul I (1+2+3+4+5 +6+7) = 14 puncte 

Subiectul II - 14 puncte 

 Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect : 

1- A;  2 – F;  3 – A;  4 – F;  5 – A;  6 – F;  7 - A; 

 

 Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 

Total Subiectul I (1+2+3+4+5 +6+7) = 14 puncte 

 

Subiectul III - 12 puncte 

 

Se acordă următorul punctaj, pentru fiecare răspuns corect: 

    1 – 1 punct - Peninsula Asia Mică/ Anatoliei;  

    2 – 4 puncte  pentru precizarea corectă a celor patru mări –Marea Neagră, Marea Marmara, 

Marea Egee, Marea Mediterană;  

    3 -  2 puncte pentru precizarea corectă a două golfuri; Exemplu- G. Antalya, G. Adana, G. 

Iskenderun;                     

    4 -  1 punct- Podișul Anatoliei; 

    5 -  2 puncte pentru precizarea corectă a două lanțuri montane; Ex. Munții Pontici, Munții 

Taurus, Munții Antitaurus; 

    6 -  2 puncte pentru precizarea corectă a cauzelor care explică valorile diferite ale densității 

populației; Exemplu- relieful, clima etc;                       

Total Subiectul III (1+4+2+1+2+2) = 12 puncte 

 

 

 

 



 

 

Subiectul IV - 25 puncte 

 

  Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect : 

 

a. 1-Obi;  2-Ural;  3-Amu-Daria; 4-Lena;  5-Indus; 6-Brahmaputra;  7-Amur; 

b. A- C.Turanului;  B-C. Chinei de Est;  C-Pod. Siberiei Centrale;  D-Pod.Iran;  E-.Mț. 

Kolâma;  F-Pod. Deccan;  G-Pod. Tibet; H- Deșertul Taklimacan 

c.  I- Ins. Novaia Zemlea;  J- Ins. Noua Siberie; K –Ins.Wrangel;  L-Ins. Taiwan;  M-

Ins. Hainan;  N –Ins. Andaman  și Nicobar;  O-Ins.Kalimantan/Borneo; 

d. 8-Str. Malacca;  9- Str.Tsugharu;  10-Str. Ormuz;   

 

 

Total Subiectul IV (a+b+c+d) = 25 puncte 

 

Subiectul V – 25 puncte  

  

A. Se acordă câte 1 punct, pentru fiecare răspuns corect (15 puncte): 

a. A- Arabia Saudită;  B-Irak; C- Qatar; D- Iran; E- Afganistan;  F- Israel; G- 

Turkmenistan; – 7 puncte; 

b. Bahrain, Oman, Qatar- 2 puncte 

c. 1-Nur-Sultan;  2-Islamabad;  3- Sanaa-  3 puncte; 

d. Iran - 1 punct; 

e. Irak– 1 punct; 

f. Bahrein – 1 punct; 

  

B. Se acordă 10 puncte, astfel: 

a. Aden- 1 punct 

b. Doha- 1 punct 

c. Iran - 1 punct  

d. Israel-   1 punct 

e. Irak-  1 punct 

f. Iran-  1 punct 

g. Israel-  1  punct 

h. Arabia Saudită  -  1 punct 

i. Israel–  1 punct  

j. ueduri – 1 punct        

Total Subiectul V (A+B) = 25 puncte 

 

 TOTAL : 90 PUNCTE 

OFICIU: 10 PUNCTE 


