КР ББИМ БИЛИМ БЕРҮҮ САПАТЫН БААЛОО ЖАНА МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫН УЛУТТУК БОРБОРУ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОН КР

ГЕОГРАФИЯ 6 синф

ВАРИАНТ № 1

№ 1. Жер бетинде бир уюлдан экинчи уюлга шарттуу түрдѳ жүргүзүлгѳн сызык эмне деп аталат?
Ер юзасида бир қутбдан иккинчи қутбга ўтказилган шартли чизиқ нима дейилади?
а) меридиан
б) параллел
в) экватор
г) горизонтал
№ 2. Материктердин жана океандардын түбүнүн рельефинин мүнѳздѳмѳлѳрү толугу менен кайсы
карталарда чагылдырылат?
а) дүйнѳнүн жаратылыш зоналарынын картасы
б) жарым шарлардын физикалык картасы
в) дүйнѳнүн климаттык картасы
г) дүйнѳнүн саясий картасы
Қандай хариталарда материклар ва океанлар тубидаги релеф хусусияти тўлиқ тасвирланади?
а) дунёнинг табиий ҳудудлари харитаси
б) яримшарларнинг табиий харитаси
в) дунёнинг иқлим харитаси
г) дунёнинг сиёсий харитаси
№ 3. Нивелир аспабы менен эмнени ченейбиз?
а) бийиктиктердин айырмасын
в) басымды
“нивелир” асбоби билан нимани ўлчаймиз?
а) баландликлар фарқини
в) босимни

б) нымды
г) шамалдын ылдамдыгын
б) намликни
г) шамол тезлигини

№ 4. Жердин ички түзүлүшүн кандай ыкма менен аныкташат?
а) математикалык эсептѳѳ
б) сейсмикалык
в) геологиялык
Ернинг ички тузилиши қайси метод ёрдамида аниқланади?
а) математик ҳисоблаш
б) сейсмик
в) геологик
№ 5. Дүйнѳдѳгү эң бийик шаркыратманы атагыла?
Дунёдаги энг баланд шаршара қайси?
а) Ниагара
б) Виктория
№ 6. Сууну бѳгѳп коюунун жасалма жолу.
а) кѳл
б) кѳлмѳ
Сунъий қазилган сув йўллари иншоотлари.
а) кўл
б) ҳовуз

в) Анхел

г) эмпирикалык
г) эмпирик

г) Кивач

в) канал

г) суу сактагыч

в) канал

г) сув омбори

№ 7. Биздин планетабыздын аба катмары кандай аталат?
Сайёрамизнинг ҳаво қатлами нима дейилади?
а) термосфера
б) гидросфера
в) атмосфера
№ 8. Абанын горизонталдуу багыттагы кыймылы эмне деп аталат?
а) аба ырайы
б) басым
в) шамал
Ҳавонинг горизонтал йўналишда ҳакатланиши нима дейилади?
а) об-ҳаво
б) босим
в) шамол

г) литосфера
г) климат
г) иқлим

№ 9. Абадагы ным ѳйдѳ кѳтѳрүлүп, белгилүү бир бийиктикте кѳрүнѳ баштаган метеорологиялык
кубулуш кандай аталат?
а) булуттар
б) мѳндүр
в) жамгыр
г) шүүдүрүм
Ҳавонинг намлиги баландликда кўринадиган метеорологик ҳодиса нима дейилади?
а) булутлар
б) дўл
в) ймғир
г) шудринг
№ 10. Тоо тектеринин химиялык жана механикалык жол менен бузулушу кандай аталат?
а) гидратация
б) шамалдан талкалануу
в) метоморфизация
г) эрүү
Тоғ жинслариниг химиявий ва механик емирилиши нима дейилади?
а) гидратация
б) нураш
в) метаморфизация
г) эриш

