
Աշխարհագրություն /պատասխաններ/ 

 

1. Երկիրը Արեգակի շուրջ պտտվում է էլիպսաձև ուղեծրովֈ Հեռակետը դիտվում է ամռանը՝ 

հուլիսի 5-ինֈ Այդ ժամանակ Արեգակից հեռավորությունը կազմում է շուրջ 152 մլն.կմ, իսկ 

մերձակետը՝ ձմռանը – հունվարի 3-ին և հեռավորությունը կազմում է 147մլն.կմֈ Երկիրն 

հարավային կիսագնդով անցնում է մերձակետով, Արեգակին ավելի մոտ է և, հետևաբար, 

ավելի շատ ջերմություն է ստանումֈ 

2. ա) Իսպանիա 

բ) Նորվեգիա 

գ) Դանիա 

դ) Նիդեռլանդներ 

ե) Հնդկաստան 

զ) Ճապոնիա 

է) ՌԴ 

ը) Էստոնիա 

3.  

սիսալ 

շաքարեղեգ 

վուշ 

կաուչուկատու հևեա 

ձիթապտուղ 

սեխ 

սոյա 

ժենշեն                                                            

Տանզանիա                                          

ԱՄՆ 

Լեհաստան 

Ինդոնեզիա 

Թունիս 

Իրան 

Ռուսաստանի Դաշնություն 

Հարավային Կորեա  

4. դ) Հունաստան – 0,5 միավոր, Միջերկրածովյան ( մշտականաչ կոշտատերև անտառների և 

թփուտների) զոնա - 0,5 միավոր, ամառը՝ չոր և շոգ, արևադարձային օդային զանգվածների, 

ձմեռը՝ մեղմ և խոնավ, բարեխառն օդային զանգվածների ազդեցությունֈ 

5.  

Անհրաժեշտ սարք Դրա օգտագործումը 

1 ջերմաչափ ջերմության չափում 

2 խոնավաչափ խոնավության չափում 

3 անեմոմետր քամու ուղղություն և արագության չափում 

4 տեղումնաչափ տեղումների չափում 

6. Եվրասիա – պուշտա, թայֆուն 

Հյուսիսային Ամերիկա – տորնադո, պրերիա 

Հարավային Ամերիկա – լյանոս, պարամոս 

Ավստրալիա – քրիկ, սկրեբ 



7. Բորա (իտալերեն՝ քամի) – տեղական ուժեղ սառը քամի, որը փչում է ծովափնյա 

լեռնաշղթաներից, ավելի հաճախ լինում է ձմռանը, երբ մթն.ճնշումը ցամաքի վրա բարձր է, 

իսկ ծովի վրա՝ ցածր, ցամաքից մեծ արագությամբ (40-60 մ/վրկ) փչում են դեպի ծովեզերքֈ 

8. գ) Ռուսաստան,  Նողայ 

9. Պանամայի ջրանցքֈ Կառուցվել է 1904-1914թ.թ.-ինֈ Երկարությունը 81կմ է, լայնությունը՝ 

շուրջ 150մֈ Ջրանցքն ունի ռազմաքաղաքական և տնտեսական կարևոր նշանակությունֈ 

Հազարավոր կիլոմետրերով կրճատում է Ամերիկա աշխարհամասի  տարբեր 

օվկիանոսային ավազանների պետությունների միջև փոխադրումներըֈ Ջրանցքով 

տարեկան անցնում են մոտ 16 հազար նավեր, որոնք փոխադրում են ավելի քան 150 մլն. 

տոննա բեռֈ 

10. Քոթոփաքսի 4,5 կմ-ով կենտրոնից ավելի հեռու էֈ 

6378 կմ + 5,897 կմ = 6388,9 կմ 

6371 կմ + 8,848 կմ = 6379,9 կմ 

6379,9 կմ - 6388,9 կմ = 4,5 կմ 

11. Տանգանիկա լիճ, Զանզիբար կղզի, Տանզանիա պետությունֈ 

12. Վինիպեգ – Կանադա 

Մարակայրո – Վենեսուելա 

Բալատոն – Հունգարիա 

Իսիկ-կուլ - Ղրղստան  

 

13. բ ) լարամյան 

14. դ) հնահունային լճեր 

15. գ) Լեհաստանի և Սլովակիայի 

16. գ) Միջերկրական – Մարսելի 

 

 

               

 

 


