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ГЕОГРАФИЯ 7 синф

ВАРИАНТ № 1

№ 1. «Европа – Азия» мамысы (обелиски) эки … ортосунда жайгашкан.
а) материктин
б) мамлекеттердин
в) дуйнѳнүн бѳлүгүнүн
«Европа - Осиё» ёдголиги икки ... орасида ўрнатилган:
а) материк
б) мамлакат
в) дунё қитъаси

г) океандын
г) океан

№ 2. "Мирный" жана "Восток" кемелери менен жүргѳн экспедиция кайсы материкти ачышкан?
а) Африканы
б) Австралияны
в) Түштүк Американы
г) Антаркктиданы
"Мирний" ва "Восток" кемаларида махсус жиҳозланган экспедиция қайси материкни кашф этди?
а) Африка
б) Австралия
в) Жанубий Америка
г) Антарктида
№ 3. Австралиянын кѳпчүлүк аянты кайсы климаттык алкакта жатат.
а) экватордук
б) субтропикалык
в) субэкватордук
Австралиянинг аксарият қисмини қайси иқлим минтақаси эгаллайди?
а) экваториал
б) субтропик
в) субэкваториал

г) тропиктик
г) тропик

№ 4. Түштүк Американын ири шаарлары жайгашкан жерлер.
а) Тынч океандын жээктери
б) Атлантика океанынын жээктери
в) Атлантика жана Тынч океандын жээктери
г) материктин борборунда
Жанубий Американинг энг катта шаҳарлари қаерда жойлашган?
а) Тинч океани соҳилида
б) Атлантика океани соҳилида
в) Атлантика ва Тинч океанлари соҳилларида
г) материк марказида
№ 5. Африканын кайсы бѳлүгүндѳ калк эң жыш жайгашкан?
а) Конго дарыясынын ѳрѳѳнү
б) Мадагаскар аралы
в) Гвинеянын жээги
г) Нил дарыясынын чаты
Африканинг қайси қисмида аҳоли энг зич жойлашган?
а) Конго дарёси водийси
б) Мадагаскар ороли
в) Гвинея қирғоғи
г) Нил дарёси делтаси
№ 6. Ѳз ара байланышкан ар түрдүү жаратылыштын составдык бѳлүктѳрүнүн же
кубулуштарынын бирѳѳ же экѳѳ эле эмес, бир нечеси кѳрсѳтүлгѳн карталар кандай карта деп
аталышат?
а) топографиялык
б) саясий
в) сейсмикалык
г) комплекстик
Бир ёки икки эмас, балки бир неча ҳар хил, лекин ўзаро боғлиқ компонентлар ёки ҳодисаларни
кўрсатувчи хариталар қандай номланади?
а) топографик
б) сиёсий
в) сейсмик
г) комплекс
№ 7. Деңиздин түбүндѳ бир орундан жылбай, “отурукташып” жашаган организмдер эмне деп
аталат?
а) планктон
б) нектон
в) инфузория
г) бентос
Денгиз тубида бир жойда бўлиб ўтроқ бўлиб яшовчи организмлар қандай номланади?
а) планктон
б) нектон
в) инфузория
г) бентос
№ 8. Материкти жана ага жанаша жаткан аралдарын менен кошо камтыган аймак эмне деп
аталат?
а) ѳлкѳ
б) дүйнѳ бѳлүгү
в) материк
г) арал
Туташувчи ороллар бўлган материкни ўз ичига олган ҳудуд қандай аталади?
а) мамлакат
б) дунё қитъаси
в) материк
г) орол
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№ 9. Африканын жаратылышынын ѳзгѳчѳлүгү:
а) азыркы муз каптоолор жок
б) эң ири чѳл жайгашкан
в) материкте суусу мол дарыя бар
г) кѳп жылдык тоңдор кѳп аянтты ээлейт
Африка қандай табиат хусусияти хос?
а) замонавий музланиш йўқ
б) энг катта чўл жойлашган
в) материкда энг серсув дарё бор
г) кўпйиллик музлар максимал майдонни эгаллайди
№ 10. Австралиянын чарбасында кайсы тармак басымдуулук кылат?
а) машина куруу
б) жайытта мал багуу
в) техникалык ѳсүмдүктѳрдү ѳстүрүү
г) тоо-кен ѳнѳр жайы
Австралияда қайси соҳа халқ хўжалигининг етакчи соҳаси ҳисобланади?
а) машинасозлик
б) яйлов чорвачилиги
в) техник экинлар етиштириш
г) тоғ-кон саноати

