
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ - 2022թ. 

Պատասխաններ 

10-րդ դասարան 

 

1. Պետություն, հանրապետություն, միապետություն, պառլամենտական, 

նախագահական, բացարձակ, սահմանադրական  

2. Տիբեթ, Ակոնկագուա 

3. Հասարակածային Գվինեա, մայրաքաղաք՝ Մալաբո, Բիոկո։ 

4. Գրաբեն – երկու անշարժ տեղամասերի միջև իջած տեղամաս է, խոնավ 

հասարակածային անտառները Հարավային Ամերիկայում կոչվում են 

սելվասներ։ 

5. Գ = Տ ։ Գ2, որտեղից Գ2 = Տ ։ Գ = 900 : 1,5 = 600մմ 

6. Կելտական, բարեխառն, մերձհասարակածային, Արևմտյան Գաթեր, Եփրատ, 

Դեյր էզ Զոր 

7. Մեքսիկա, Մեխիկո, Ռիո Գրանտե դել Նորտե, ԱՄՆ 

8. 68° զուգահեռական, բևեռային շրջագիծ, Երևան (40°), արևադարձ 

9. Կիրճ, հրաբուխ, գյուղ, երկաթուղի 

Ա․ կիրճ կամ կանյոն (իսպ․բառ), խորը հովիտ, զառիթափ, հաճախ ուղղահայաց 

լանջերով, ձևավորվում է գետի աշխատանքի, էռոզիայի շնորհիվ, դժվար 

տեղատարվող ապարներով հոսելիս : Նշանավոր են Կոլորադոյի, Գրելանդիայի 

մեծ, Տարայի (Չեռնոգորիա), Ֆիշ Ռիվեր գետի (Նամիբիա), ամենախորը՝ 

Կոտուասի (Պերու) 3535 մ։ ՀՀ-ում Հրազդանի, Դեբետի, Որոտանի, Քասախի, 

Ազատի և այլն։ 

Բ․գործող հրաբուխ – երկրաբանական ռելիեֆի ձև, որի տակ երկրակեղևի 

ճեղքերի մղանցքներով, հրաբուխի օջախից երբեմն կամ պարբերաբար երկրի 

մակերևույթ արտավիժող հրահեղուկ զանգվածն է ՝ մագման։ Նշանավոր են 

Օրիսաբան, Նեմրութը, Կլյուչևսկայա սոպկան և այլն։ 

Գ․ գյուղ – բնակավայրերի տարաբնակեցման ամենահին ձևն է, բաղկացած երկու 

և ավելի տնտեսությունից, նրանք ունենում են ցրված, գծային և համատարած 

տեղաբաշխում, գերազանցապես ոչ կանոնակարգված հատակագծով։ 

Գյուղական բնակավայրերի տիպերն են՝ աուլներ, ղշլաղներ և այլն: 

Դ․ ռելսային ուղիներով լոկոմոտիվային կամ այլ քարշի միջոցով բեռնատար և 

մարդատար փոխադրամիջոցի տեսակ։ Առաջացումը սերտորեն կապված է 

խոշոր ծավալի բեռների, հատկապես լեռնահանքային արդյունաբերության 

զարգացման հետ և այլն: 

 

 

 

 



 

 

10.  

                                 
 

11. Բայկալ-Անգարա, Արփի-Ախուրյան, Լադոգա-Նևա, Էրի-Նիագարա 

 

12. ա․ Փոլկի նեղուց,  

 

բ․ Բաբելոն, գ․ Բաբ էլ Մանդեբի նեղուց, դ․ Բադեն (Գերմանիա), ե․Գալապագոս,  զ․ 

Բալթիկ (լատիշերեն՝ Սպիտակ), է․ Ռեկյավիկ, ը․ Առնո 

 

13. Այո, եթե կողմնացույցով կողմնորոշվողը գտնվի աշխարհագրական ու 

մագնիսական բևեռների միջև 

 

14. ա) Էրեբուս հրաբուխ,    բ) Չեխիա 

 

 

15. Ամենուրեք կեսօրին 

 

16. Հունվարից մինչև հուլիս մենք մոտ ենք Արեգակին կեսօրին, իսկ հուլիսից մինչև 

հունվար՝ երեկոյան 

 

17. Մարոկկո – Ռաբաթ – Կասաբլանկա 

 

Բելիզ – Բելմոպան – Բելիզ 

Մալթա – Վալլետա – Բիրկիրկարա 

Շրի Լանկա – Շրի Ջայավարդենապուրա Կոտտե – Կոլոմբո 

Նոր Զելանդիա – Վելլինգտոն – Օկլենդ 

Մյանմա – Նեյպիդո – Յանգոն 

Քոտ Դը իվուար – Յամասուկրո – Աբիջան 

Նիգերիա – Արուջա - Լագոս 

 


