
 

Աշխարհագրության մարզային փուլ - 2022 թ. 
 

Հարցաթերթ - 9-րդ դասարան - տևողությունը՝ 120 րոպե 

 

/գնահատման քայլը՝ 0.25 միավոր / 

 

 

1. Դուրս գրել Աֆրիկային առավել բնորոշ բուսատեսակները.........................................................1 միավոր 

էվկալիպտ,  եղևնի,  բաոբաբ,   սեքվոյա,  ուռենի,  ֆիկուս,  վելվիչի,   

հովհարաձև ակացիա,  մայրի,  արաուկարիա,  կեչի,  հաճարենի    

 

2. Դուրս գրել այն կղզիները կամ կղզեխմբերը, որոնց ափերի մոտով  

անցնում են  ծովային տաք հոսանքներ.............................................................................................1 միավոր 

Մադեյրա,  Բաֆինի երկիր,  Ֆոլկլենդյան,  Սումատրա, 

Կանաչ հրվանդանի, Շրի Լանկա, Գալապագոս,  Բահամյան,  

 Ռյուկյու, Կերգելեն,  Կուրիլյան,  Հրո երկիր 

 

3. Երկու պետություններ ունեն նույն անունը: Դրանք իրարից տարբերվում են 

մայրաքաղաքների անվանումներով: Ո՞ր պետությունների մասին է խոսքը, 

որո՞նք  են դրանց մայրաքաղաքները  և ո՞ր գետի ափին են գտնվում.........................................1 միավոր 

 

4. Յուրաքանչյուր տողից դուրս գրել օրինաչափությանը չհամապատասխանողը......................1 միավոր 

ա) Թոնդրակ,  Չոգորի,  Էրեբուս,  Օրիսաբա 

բ)  բնական աճ,  միգրացիա,  ուրբանիզացիա,  մելիորացիա 

գ)  Կապան,  Դիլիջան,  Գյումրի,  Եղեգնաձոր 

դ)  Բասի,  Փոլկի,  Օմանի,  Լապերուզի 

 

5. Ծագումով լճային գոգավորությունների ո՞ր տիպերն են բնորոշ................................................2 միավոր 

ա) Ավստրալիային, 

բ) Կանադային, 

գ) Կամչատկային, 

դ) Արևելաաֆրիկյան մեծ բեկվածքին: 

Յուրաքանչյուր տիպից բերել 1 օրինակ: 

 

6. Թվարկել օրգանական ծագման  նստվածքային  ապարները (առնվազն ութը).......................2 միավոր 

 

7.   Ո՞ր պետությունների սահմանով են հոսում...................................................................................1 միավոր 

      ա) Ամուր գետը. 

      բ)  Օդեր (Օդրա) գետը 

 

8. Թվարկե՛լ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերը և մարզկենտրոնները,  

բացի Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերից.........................................................................................2 միավոր 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. ՀՀ բնակչության վերաբերյալ տրված պնդումներից որո՞նք են ճիշտ, 

որո՞նք՝ սխալ......................................................................................................................................1,5 միավոր 

 

1. Բնակչության խտությունն ըստ բարձրության ավելանում է: 

2. Մինչև 1000 մ բարձրություններում կենտրոնացած է բնակչության կեսից ավելին: 

3. Աշխատանքային ռեսուրսները կազմում են բնակչության 80 %-ը: 

4. 1946-1948 թթ. տեղի է ունեցել կազմակերպված հայրենադարձության 2-րդ փուլը: 

5. Կանանց կյանքի միջին տևողությունն ավելի բարձր է, քան տղամարդկանցը: 

6. Կենսաթոշակային տարիքի բնակչության բաժինը տարեցտարի ավելանում է:  

 

10. Մեծ Բրիտանիայի վերաբերյալ տրված պնդումներից որո՞նք են ճիշտ, 

որո՞նք՝ սխալ........................................................................................................................................1,5 միավոր 

1. ՀՆԱ-ի մեծությամբ առաջինն է Հյուսիսային Եվրոպայում: 

2. Տնտեսությունը զարգացման ինդուստրիալ փուլում է: 

3. Հարուստ է նավթի պաշարներով: 

4. Էլեկտրաէներգիայի արտադրության մեծ մասը բաժին է ընկնում ատոմակայաններին: 

5. Արդյունաբերության ավանդական ճյուղերից է թեթև արդյունաբերությունը: 

6. Գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղը բուսաբուծությունն է: 

 

11. Երկու նավ գտնվում են հասարակածի վրա: Դրանցից մեկը գտնվում է արևմտյան 

երկայնության  160 0-ի,  իսկ մյուսը՝ արևելյան երկայնության 160 0-ի վրա:  

Որոշել դրանց միջև եղած  ամենակարճ հեռավորությունը կիլոմետրով...................................1 միավոր 

  

12. Երկրի տրանսպորտային ուղիների երկարությունը 9600 կմ է, իսկ Երկրի 

մակերեսը՝ 32 000  կմ 2  : Որքա՞ն կլինի տրանսպորտային ցանցի միջին խտությունը............1 միավոր 

 

13. Տրված պետությունները դասավորել ատոմային էլեկտրաէներգիայի  

արտադրության նվազման կարգով....................................................................................................1 միավոր  

       1.  Ճապոնիա                 2.  Ուկրաինա                3.  ԱՄՆ                4.  Ռուսաստան 

 

14. Տրված լեզուները դասավորել տարածվածության աճման կարգով..............................................1 միավոր 

1. իսպաներեն            2.   չինարեն       3.   ռուսերեն               4.  անգլերեն 

 

15. Գրել այն հրաբուխների համարները, որոնք Եվրասիայում են......................................................1 միավոր 

1. Հեկլա                  2.  Կամերուն          3.  Դեմավենդ                      4.  Կոտոպախի      

5.  Կամերուն            6.  Կատմայ            7.   Էրեբուս                          8.   Ֆուձիյամա    

9.   Կրակատաու    10.  Ռուիս               11.  Պոպոկատեպետլ        12.  Օրիսաբա 

 

16.  Գրել այն քաղաքների համարները, որոնք գտնվում են Լոռու մարզում.....................................1 միավոր   

1. Նոյեմբերյան      2.  Ախթալա        3.  Ապարան          4.  Ագարակ        5.  Արթիկ           6.  Ծաղկաձոր 

7.   Սպիտակ            8.   Տաշիր            9.  Շամլուղ           10.  Իջևան          11.  Մարալիկ    12.  Բերդ 

 

 

 

 

                               Առարկայական հանձնաժողովի նախագահ՝                  Ա.  Թ.  Գրիգորյան 
 


