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ГЕОГРАФИЯ 10 синф
№ 1. Дүйнөдө баарынан көп болуп …. саналат.
а) Федеративдик монархиялар
в) Федеративдик республикалар
Дунёда нима энг кўп:
а) Федератив монархиялар
в) Федератив республикалар

ВАРИАНТ № 2

б) Унитардык монархиялар
г) Унитардык республикалар
б) Унитар монархиялар
г) Унитар республикалар

№ 2. Тирүү организмдер үчүн тѳмѳнкү саналган атмосфера газдарынын кайсынысы эң маанилүү?
а) азот
б) метан
в) суутек
г) кычкылтек
Атмосферанинг қайси гази тирик организмлар учун катта аҳамиятга эга?
а) азот
б) метан
в) водород
г) кислород
№ 3. Кандай кен байлыктын сырьелорун комплекстүү иштетүү ѳзгѳчѳ зарыл?
а) алмаз
б) алтын
в) полиметалл рудалары
г) кайнатма туз
Қайси фойдали қазилма хом ашёнинг махсус қайта ишланишини талаб қилади?
а) олмослар
б) олтин
в) полиметалл рудалар
г) ош тузи
№ 4. Адам баласы менен ѳз ара аракеттеги жаратылыштын бѳлүгү эмне деп аталат?
а) географиялык чѳйрѳ
б) биосфера
в) ландшафт
г) рекреация
Ер пўстлоғининг одам билан ўзаро таъсирлашадиган қисми нима деб аталади?
а) географик муҳит
б) биосфера
в) ландшафт
г) рекреация
№ 5. Дүйнѳнүн кайсы ѳлкѳсүндѳ деңиз фермаларын жана плантацияларын кеңейтүү программасы ишке
ашырылып жатат?
Қайси мамлакатда денгиз фермалари ва плантацияларини кенгайтириш барномаси амалга оширилади?
а) Италия
б) Франция
в) Япония
г) Испания
№ 6. Кургактыктын жука, борпоң үстүнкү катмары эмне деп аталат?
а) топурак
б) гумус (күр)
в) жер кабыгы
Қуруқликнинг юмшоқ майин юза қатлами нима деб аталади?
а) тупроқ
б) гумус
в) ер пўстлоғи

г) литосфера
г) литосфера

№ 7. Биосферадагы кайсы тиричилик чѳйрѳсү "жашоонун (тиричиликтин) бешиги" деп аталат?
а) суу
б) миниралдар
в) аба
г) топурак
Биосферанинг қайси ҳаёт муҳити "ҳаёт бешиги" дейилади?
а) сув
б) минераллар
в) ҳаво
г) тупроқ
№ 8. Биоэкологиянын негизги составдык бөлүгүн атагыла.
а) колдонмо экология
в) ландшафтык экология
Биоэкологиянинг таркибий қисмини кўрсатинг
а) амалий экология
в) ландшафт экологияси
№ 9. Кайсы өлкөдө калктын табигый өсүшү жогору?
а) Индия
б) Германия
Аҳоли сонининг табиий кўп ортиши қайси мамлакат учун хос?
а) Ҳиндистон
б) Германия

б) социалдык экология
г) демэкология
б) ижтимоий экология
г) демэкология
в) Австрия

г) АКШ

в) Австрия

г) АҚШ

КР ББИМ БИЛИМ БЕРҮҮ САПАТЫН БААЛОО ЖАНА МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫН УЛУТТУК БОРБОРУ
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№ 10. Шаарлардын, шаар калкынын ѳсүшү жана шаарлардын ролунун жогорулоо процессии кайдай деп
аталат?
Шаҳарлар ва уларнинг аҳоли сони ортиши, шаҳарлар ролининг ортиши нима дейилади?
а) агломерация
б) муҳожират
в) урбанизация
г) мегалополис
№ 11. Эл аралык товар айлантуу кѳлѳмү боюнча кайсы мамлекет алдыңкы орунда?
а) Франция
б) Индия
в) Индонезия
Халқаро мол айланиши бўйича қайси мамлакат биринчи ўринда туради?
а) Франция
б) Ҳиндистон
в) Индонезия
№ 12. Жердин мелиорациясына эмне кирет?
а) токой тилкелерин отургузуу
б) топуракты жуулуп кетүүдѳн сактоо
в) топуракты шамал учуруп кетүүдѳн сактоо
г) топурактын физикалык касиеттерин жакшыртуу
Ер мелиорациясига нималар киради?
а) ўрмонзор барпо этиш
б) тупроқни ювилиб кетишдан ҳимоялаш
в) чанг бўронлари билан кураш
г) тупроқнинг табиий хоссаларини яхшилаш
№ 13. Бул пайдалуу кендердин кайсынысы метоморфтууга кирет?
а) темир рудасы
б) темирлүү кварцит
в) кѳмүр
г) жез рудасы
Қайси фойдали қазилма метаморфик қазилмаларга киради?
а) темир рудаси
б) темирсимон кварцит
в) кўмир
г) мис рудаси
№ 14. Биринчи катардагы учурдун глобалдык проблемасын атагыла.
а) Дүйнѳлүк океанды пайдалануу
б) азык-түлүк
в) тынчтык жана куралсыздандыруу
г) ѳнүгүп келе жаткан ѳлкѳлѳрдүн артта калышын жоюу
Ҳозирги замоннинг энг биринчи глобал проблемаси нима?
а) Дунё океанидан фойдаланиш
б) озиқ овқат проблемаси
в) тинчлик ва қуролсизлантириш проблемаси
г) ривожланувчи мамлакатларнинг қолоқлиги проблемаси
№ 15. Келип чыгышы боюнча экологиялык фактор кайсы?
а) антропогендик
в) гидросфералык
Келиб чиқиши бўйича экологик факторни кўрсатинг?
а) антропоген
в) гидросфера

б) эволюциялык
г) геоморфологиялык
б) эволюцион
г) геоморфологик

г) АКШ
г) АҚШ

