
Աշխարհագրություն 

Պատասխաններ 

 

1. գ) Չուդ 

2. ա) Հրո երկիր,  բ)  Կալիմանտան,  գ) Հայիթի,  դ) Թիմոր 

3.  

3.1 բ) Թուրքմենիա,  գ) Եթովպիա,  զ) Պարագվայ,  է) Լաոս 

3.2 Վենտյան և Ասունսիոն – գետային ավազաններ 

3.3 Պարագվայ գետ – Ասունսիոն 

       Մեկոնգ գետ -- Վենտյան 

4. ա) Թաջ մահալ – Ագրա                             բ) Ընկնող հրաշալիք – Պիզայի թեք աշտարակ 

          գ) Օպերայի թատրոն – Սիդնեյ              դ) Մարզահամերգային համալիր – Երևան 

5.  

ա) նկար 5 - Սևանա լիճ – հայելու մակերեսը 1242 կմ2, ծագումը՝ տեկտոնա-

հրաբխայինֈ 

բ) նկար 6 - Էջմիածնի Մայր տաճար, գտնվում է Հայաստանի Արմավիրի մարզի 

Վաղարշապատ /էջմիածին/ քաղաքում,  մ.թ. 301 թ: 

գ) լիճն օգտագործվում է ոռոգման, էներգետիկ, ձկնաբուծության, ռեկրեացիայիֈ 

6. ա) նկար 7-ում – սավանա, նկար 8-ում – տայգա 

բ) տայգային բնորոշ է բարեխառն կլիմայական գոտին և հողերի տիպը՝ պոդզոլային, 

իսկ սավանային բնորոշ են մերձհասարակածային և արևադարձային կլիմայական 

գոտիները, հողերը՝ կարմրագորշ:  

գ) բաոբաբ, շշաձև ծառ, ճանապարհորդի ծառ, առյուծ, այծքաղ և այլնֈ 

    մայրի, եղևնի, խեժափիճի, որմզդեղ, գորշ արջ և այլն 

դ) էկոզբոսաշրջություն, հողագործություն և այլն 

     անտառային արդյունաբերություն, մորթիավոր գազանների բուծում և այլնֈ 



7. Ա. Աժդահակ, Մեծ Իշխանասար, Արագած – հրաբխային ծագման                                                                                                                  

Բ. Լալվար, Թեժլեռ, Հալաբ, Արամազդ – ծալքաբեկորավոր ծագման                    

 

8. ա) Ո՞ր երկիրն է - Եթովպիա                                                                                      

բ) Ո՞րն է երկրի մայրաքաղաքը – Ադիս-Աբեբա                                                                       

գ) Ի՞նչ ռասայի են պատկանում – եթովպական կամ հաբեշական անցումային                                                                                        

դ) Երկրի գլխավոր կրոնը - քրիստոնեություն                                                                 

ե) Ո՞ր մշակաբույսի հայրենիքներից մեկն է և ո՞ր շրջանն է այն – սուրճ, Կաֆֆա                

9. վարելահողեր – 494,3 հազ.հա 

բազմամյա տնկիներ – 63.6 հազ.հա 

խոտհարքեր – 139,1  հազ.հա 

արոտավայրեր կամ արոտներ – 694,4 հազ.հա  

10. ե) Հայիթի,     զ) Լաոս 

11. գ) Ալբանիա, դ) Աֆղանստան, է) Մոլդովա, թ) Սուրինամ 

12.  գ) Ռուսաստան, Իրան, Քաթար 

13.  ա. Ֆինլանդիա, Գաբոն, Ճապոնիա 

14. սև մետաղաձուլություն - Բհիլա, գունավոր մետաղաձուլություն - Նորիլսկ, տեքստիլ 

արդյունաբերություն -  Լոձ, ավտոմոբիլաշինություն - Չանչուն 

15. ա) Սիսիան   -----------------------------------------------    3. Զանգեզուրի                                        

բ) Քարախաչի    -------------------------------------------    4. Ջավախքի  

գ) Սևանի             -------------------------------------------   1. Արեգունու   

դ) Վարդենյաց (Սելիմի, Սուլեմայի) --------------------    2. Վարդենիսի 

 

 

 

 



 


