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ГЕОГРАФИЯ 10 синф

ВАРИАНТ № 1

№ 1. Аты аталган өлкөлөрдүн ичинен экономикасы начар өнүккөнү:
а) Жаңы Зеландия
б) Мозамбик
в) Нидерланды
Қуйидаги мамлакатлардан иқтисодий жиҳатдан энг суст ривожлангани қайси:
а) Янги Зеландия
б) Мозамбик
в) Нидерланд

г) Түштүк Корея
г) Жанубий Корея

№ 2. Топурактын түшүмдүүлүгүн калыбына келтирүүгѳ багытталган иштердин комплекси эмне деп
аталат?
а) жаратылышты пайдалануу
б) мелиорация
в) жаратылыш комплекси
г) рекультивация
Тупроқ маҳсулдорлигини тиклашга қаратилган ишлар мажмўаси нима дейилади?
а) табиатдан фойдаланиш
б) мелиорация
в) табиий комплекс
г) рекултивация
№ 3. Жаныбарлар менен ѳсүмдүктѳрдүн жаңы шарттарга кѳнүгѳ башташы.
Ўсимликлар ва ҳайвонларнинг янги яшаш шароитларга мослашуви:
а) метаморфизация
б) акклиматизация
в) миграция
г) трансформация
№ 4. Жер жүзүндѳ 3000ден ашык минералдар бар, алардын адамга эң керектүүсү жана баалуусу кайсы?
а) нефть
б) суу
в) алтын
г) платина
Ер шарида 3000 дан ортиқ минераллар мавжуд, улардан қайси бири энг қимматбаҳо, энг керакли?
а) нефт
б) сув
в) олтин
г) платина
№ 5. Жер бетиндеги жашоонун эң негизги үч булагын атагыла:
а) күн, аба, суу
в) суу, аба, шамал
Ердаги учта энг муҳим ҳаёт манбасини топинг?
а) Қуёш, ҳаво, сув
в) сув, ҳаво, шамол

б) суу, ѳсүмдүк, жер
г) суу, аба, климат
б) сув, ўсимликлар, ер
г) сув, ҳаво, иқлим

№ 6. Калктын санынын кескин көбөйүп кетиши кандайча аталат?
а) Миграция
б) Эмиграция
в) Демографиялык жарылуу
г) Демографиялык кризис
Аҳоли сонининг кескин ортиши нима дейилади?
а) Муҳожират
б) Эмиграция
в) Демографик портлаш
г) Демографик инқироз
№ 7. Бир адамга эң кичине жер үлүшү туура келген мамлекетти атагыла.
а) Россия
б) Япония
в) АКШ
Бир кишига ҳисобда энг кам шудгор майдонига эга бўлган мамлакатни кўрсатинг.
а) Россия
б) Япония
в) АҚШ

г) Улуу Британия
г) Буюк Британия

№ 8. Бул пайдалуу кендердин кайсынысы метоморфтууга кирет?
а) темир рудасы
б) темирлүү кварцит
в) кѳмүр
г) жез рудасы
Қайси фойдали қазилма метаморфик қазилмага киради?
а) темир рудаси
б) темирсимон кварцит
в) кўмир
г) мис рудаси
№ 9. Жаратылыштын ѳзгѳрүүсүнѳ алып келген адам баласынын иш-аракетинин формасы эмне деп аталат?
а) экологиялык
б) антропогендик
в) биотикалык
г) абиотикалык
Табиат ўзгаришига олиб келувчи инсон фаолияти тури нима дейилади?
а) экологик
б) антропоген
в) биотик
г) абиотик
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№ 10. Жаратылыш компоненттеринин кайсынысы адам баласынын таасири астында биринчи жана кескин
ѳзгѳрүүгѳ учурайт?
а) антропогендүү комплекс
б) геологиялык түзүлүш
в) аба катмары
г) жаныбарлар дүйнѳсү
Қайси табиий компонент одам таъсири остида биринчи бўлиб ва энг тез ўзгаради?
а) антропоген комплекс
б) геологик тузилиш
в) ҳаво қобиғи
г) ҳайвонот дунёси
№ 11. Ѳлкѳгѳ алынып келинген жана чыгарылган товарлардын наркынын катышы эмне деп аталат?
а) соода балансы
б) ѳздүк нарк
в) реэкспорт
г) экспорт
Мамлакатга олиб кирилувчи ва мамлакатдан чиқарилувчи моллар нархидаги ўзаро нисбати нима дейилади
…
а) савдо баланси
б) таннарх
в) реэкспорт
г) экспорт
№ 12. «Жашыл революция»-бул;
а) токойлорду коргоочу ыкмалар
б) айыл-чарба илиминин жетишкендиктерин пайдалануу
в) айлана чѳйрѳнү коргоо
г) коруктарды жана улуттук парктарды уюштуруу
“Яшил инқилоб” - бу:
а) ўрмонни ҳимоя қилувчи минтақалар қуриш
б) илм-фан ютуқларидан қишлоқ хўжалигида фойдаланиш
в) атроф муҳитни муҳофаза қилиш
г) қўриқхоналар ва миллий боғлар ташкил этиш
№ 13. Тѳмѳндѳ саналган ѳлкѳлѳрдүн кайсынысы бир улуттуу болуп эсептелет?
а) АКШ
б) Польша
в) Канада
Қуйидаги қайси мамлакат бир миллатли давлатга киради?
а) АҚШ
б) Полша
в) Канада
№ 14. Калктын эң жогорку табигый ѳсүшү кайсы ѳлкѳгѳ мүнѳздүү?
а) Индия
б) Болгария
в) Германия
Аҳоли сонининг табиий кўп ортиши қайси мамлакат учун хос?
а) Ҳиндистон
б) Болгария
в) Германия
№ 15. Саналгандардын ичинен кайсынысы ислам дини таралган регион?
а) Түштүк Америка
б) Австралия
в) Түндүк Африка
Қуйидаги минтақалардан қайси бири Ислом дини тарқалиши ҳудуди ҳисобланади?
а) Жанубий Америка
б) Австралия
в) Шимолий Африка

г) Бельгия
г) Белгия
г) Австрия
г) Австрия
г) Европа
г) Европа

