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Âºêî N1

Ð³ñ·»ÉÇ՛ ¹ÇÙáñ¹

ÊáñÑáõñ¹ »Ýù ï³ÉÇë ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»É Áëï Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý: àôß³¹Çñ
Ï³ñ¹³ó»ù Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³é³ç³¹ñ³ÝùÁ ¨ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏíáÕ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ:
ºÃ» Ò»½ ãÇ Ñ³çáÕíáõÙ áñ¨¿ ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ ³ÝÙÇç³å»ë å³ï³ëË³Ý»É, Å³Ù³Ý³ÏÁ ËÝ³Û»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí ¸áõù Ï³ñáÕ »ù ³ÛÝ µ³ó ÃáÕÝ»É ¨ ¹ñ³Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ³í»ÉÇ áõß:
Ò»ñ ³éç¨ ¹ñí³Í Ã»ëï-·ñùáõÛÏÇ ¿ç»ñÇ ¹³ï³ñÏ Ù³ë»ñÁ ¸áõù ³½³ïáñ»Ý Ï³ñáÕ »ù
û·ï³·áñÍ»É ë¨³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: Â»ëï-·ñùáõÛÏÁ ãÇ ëïáõ·íáõÙ: êïáõ·íáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ

å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ Ó¨³ÃáõÕÃÁ:
²é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõó Ñ»ïá ãÙáé³Ý³ù å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ áõß³¹Çñ ¨ ËÝ³Ùùáí
Ýß»É å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ Ó¨³ÃÕÃáõÙ: ä³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ Ó¨³ÃÕÃÇ ×Çßï Éñ³óáõÙÇó ¿ Ï³Ëí³Í Ò»ñ

ùÝÝ³Ï³Ý ÙÇ³íáñի Ճշտությունը:

ò³ÝÏ³ÝáõÙ »Ýù Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ

1.

Նկարում ո՞ր կետի կոորդինատներն են հվ. լ. 50° արմ. ե. 90°

1) Ա

2) Բ

3) Գ

4) Դ

2. Երկու կետերի հեռավորությունը գլոբուսի վրա 3,7 սմ է, իսկ իրականում՝ 1850 կմ։
Ի՞նչ մասշտաբ ունի գլոբուսը.
1) 1 ։ 50 000
2) 1 ։ 500 000
3) 1 ։ 5 000 000
4) 1 ։ 50 000 000
3. Նկարում Դ կետը հորիզոնի ո՞ր կողմում է.
1) հյուսիսարևելյան
3) հարավարևմտյան

2) հյուսիսարևմտյան
4) հարավարևելյան

4. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ.
1) Երկրագունդը էլիպսաձև է և հասարակածից ավելի շատ է սեղմված, քան`
բևեռներից:
2) Հավասարանկյուն պրոյեկցիայում աղավաղվում են միայն անկյունները, իսկ
օբյեկտների մակերեսները և գծերի երկարությունները չեն աղավաղվում:
3) Ամենաերկար միջօրեականը գլխավոր կամ զրոյական միջօրեականն է:
4) Երկրի գնդաձևության շնորհիվ նույն պահին Երկրի մակերևույթի տարբեր
աշխարհագրական լայնություններում Արեգակի ճառագայթներն ընկնում են
տարբեր անկյան տակ:
5. Օրվա ընթացքում երկու անգամ(ցերեկը ջրավազանից դեպի ցամաք, իսկ գիշերը`
ցամաքից դեպի ջրավազան) ուղղությունը փոխող քամին կոչվում է.
1) բրիզ
2) մուսսոն
3) պասսատ
4) ցիկլոն
6. Օվկիանոսի հատակի 200-2500 մ խորությամբ կտրուկ խորացող մասը կոչվում է.
1) մայրցամաքային ծանծաղուտ
2) փողրակ(անդունդ)
3) հորստ
4) մայրցամաքային լանջ

7. Սառցադաշտի դանդաղ շարժման արդյունքում, նրա կողմից քերված, տարված,
քայքայված նյութերից առաջացած թմբաշարերը կոչվում են.
1) մորեններ
2) դյուներ
3) բարխաններ
4) խառնարաններ

8. Լեռան գագաթին օդի ջերմաստիճանը -14˚ է, իսկ նույն պահին ստորոտում` +4˚: Օդի
ճնշումը գագաթին 380 մմ է : Որքա±ն կլինի օդի ճնշումը լեռան ստորոտին (յուրաքանչյուր
1000մ-ին ջերմաստիճանի փոփոխությունն ընդունել 6˚).
1) 395 մմ
2) 680 մմ
3) 565 մմ
4) 480 մմ
9. Նկարում հարթավայրի ո՞ր տեսակն է պատկերված Բ տառով.

1) ցածրավայր
2) դաշտավայր
3) բարձրավայր
4) սարահարթ+1
1110. Նկարում Բ տառով նշված է.

1) նստվածքային շերտը
2) բազալտային շերտը
3) գրանիտային շերտը
4) միջնապատյանը

11. Ճմապոդզոլային հողերը բնորոշ են.
1) բարեխառն գոտու խառնանտառների տարածման շրջաններին
2) բարեխառն գոտու լայնատերև անտառների տարածման շրջաններին
3)մերձարևադարձային գոտու սավաննաների և նոսրանտառների տարածման
շրջաններին
4)հասարակածային խոնավ մշտադալար անտառների տարածման շրջաններին

12. «Մայրցամաք — թերակղզի» զույգերից ընտրել սխալը.
1) Աֆրիկա — Սոմալի
2) Հյուսիսային Ամերիկա — Ֆլորիդա
3) Եվրասիա — Ալյասկա
4) Ավստրալիա — Քեյփ Յորք
13. Այս սառը օվկիանոսային հոսանքը ձգվում է Աֆրիկայի հյուսիսարևմտյան ափերի
երկայնքով և ունի հյուսիսից հարավ ուղղություն: Այն ողողում է համանուն կղզեխմբի
ափերը: Ո՞ր հոսանքն է.
1) Ասեղի հրվանդանի
2) Կանարյան
3) Լաբրադորյան
4) Սոմալիի
14. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ.
1) Հասարակածը ամենակարճ զուգահեռականն է:
2) Քարտեզում և գլոբուսի վրա հասարակածին զուգահեռ տարված գծերը
կոչվում են միջօրեականներ:
3) Աշխարհագրական երկայնությունը քարտեզում կամ գլոբուսի վրա կետի
հեռավորությունն է սկզբնական միջօրեականից` արտահայտված աստիճաններով:
4) Միջօրեականի 1° աղեղի երկարությունը կազմում է 114 կմ:

15. Ո՞ր պնդումն է սխալ.
1) Հասարակածային կլիմայական գոտում օդի ջերմաստիճանը միշտ բարձր է, իսկ
տեղումների քանակը` շատ:
2) Արևադարձային օդային զանգվածներն ունեն վարընթաց շարժում. իջնելիս տաքանում են
և չորանում:
3) Մերձհասարակածային կլիմայական գոտի ամռանը թափանցում են
արևադարձային չոր ու շոգ, իսկ ձմռանը` բարեխառն խոնավ և մեղմ օդային զանգվածները:
4) Արկտիկական և անտարկտիկական օդային զանգվածները չոր են, ցուրտ և շատ
թափանցիկ:

16. «Հարթավայր — աշխարհամաս» զույգերից ընտրել ճիշտը.
1) Գվիանական սարահարթ — Աֆրիկա
2) Մեծ հարթավայրեր — Ասիա
3) Մերձատլանտյան դաշտավայր — Ամերիկա
4) Պադանի դաշտավայր — Ավստրալիա և Օվկիանիա
17. «Գետ — վտակ» զույգերից ընտրել ճիշտը.
1) Վոլգա — Դնեստր +
2) Ամազոն — Մարանիոն
3) Միսիսիպի — Սուրբ Լավրենտիոս
4) Նիգեր — Շարի
18. Ավստրալիայի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ.
1) Տարածքն ամբողջությամբ արևմտյան կիսագնդում է:
2) Արևմտյան ափի երկայնքով ձգվում է Մեծ ջրբաժան լեռնաշղթան:
3) Հարուստ է արտեզյան ջրերով:
4) Տարածքի գերակշիռ մասում տիրապետող է ծովային կլիման:
19. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի խոշոր կուտակումը մեծ քաղաքի կամ
քաղաքների շուրջը, որոնք միմյանց հետ կապված են աշխատանքային, մշակութային,
կենցաղային, արտադրական և այլ կապերով, կոչվում է.
1) ագլոմերացիա
2) ուրբանիզացիա
3) ասիմիլյացիա
4) միգրացիա
20. «Պետություն — կառավարման ձև» զույգերից ընտրել սխալը.
1) Շվեդիա — միապետություն
2) Իրան — հանրապետություն
3) Նիդերլանդներ — հանրապետություն
4) Օման — միապետություն
21. Թելատու տեխնիկական մշակաբույսեր են.
1) արևածաղիկը և ցորենը
2) սոյան և ձիթապտուղը
3) բամբակենին և վուշը
4) գարին և բրինձը

22. «Կեղծ ուրբանիզացումը» առավել բնորոշ է.
1) ԱՄՆ–ին և Ֆրանսիային
2) Բրազիլիային և Արգենտինային
3) Ճապոնիային և Շվեդիային
4) Իսրայելին և Բելգիային
23. Ջրաէներգետիկ ռեսուրսներով սակավ ապահովված երկրներն են.
1) Ալժիրը և Չադը

2) Ռուսաստանը և Նորվեգիան
3) Կանադան և Բրազիլիան
4) Թուրքիան և Հնդկաստանը
24. Ջրավազաններն աղտոտող արհեստական նյութերից են.
1) հարթավայրային գետերով տեղափոխվող փայտանյութերը
2) քիմիական պարարտանյութերը
3) ապարների քիմիական հողմահարման հետևանքով առաջացած նյութերը
4) ջրէկներում էներգետիկ նպատակներով օգտագործված ջրերը
25. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ.
1) Անտարկտիկական Անդերը ալպյան հասակի լեռներ են:
2) Ավստրալական պլատֆորմը արևելքից եզրավորված է երիտասարդ ծալքավոր
լեռներով:
3) Բրազիլական սարահարթում գերիշխում են սառցադաշտերի գործունեությամբ
առաջացած մակերևույթի ձևերը:
4) Աֆրիկյան պլատֆորմը զբաղեցնում է միայն մայրցամաքի ծայր հյուսիս
արևմտյան նեղ ծովափնյա մասը:
26. Ցորեն արտահանող առաջատար երկրներ են.
1) ԱՄՆ–ը և Ավստրալիան
2) Իսպանիան և Ճապոնիան
3) Իտալիան և Վիետնամը
4) Ինդոնեզիան և Գերմանիան

27. Ճապոնիայի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է սխալ.
1) Հացահատիկային գլխավոր մշակաբույսը բրինձն է:
2) Բնակչության սննդակարգի մեջ մեծ է ձկան ու ծովային մթերքների բաժինը:
3) Մեքենաշինության ճյուղային կառուցվածքում մեծ տեսակարար կշիռ ունեն
նավաշինությունը, էլեկտրոնային և ռադիոտեխնիկական մեքենաշինությունը:
4) Սև մետաղների հումքի աղքատ պաշարների պատճառով երկրում զարգացած չէ սև
մետաղաձուլությունը:
28. Ժողովուրդ — լեզվախումբ» զույգերից ընտրել սխալը.
1) անգլիացի — գերմանական
2) ուկրաինացի — սլավոնական
3) իսպանացի — ռոմանական
4) տաջիկ — թյուրքական

29. Բնութագրումով որոշել երկիրը.
Այս երկիրը նախագահական հանրապետություն է: Այն ցամաքային կապող օղակ է
Պիրենեյան թերակղզու և Կենտրոնական ու Արևելյան Եվրոպայի երկրների միջև:
Հարուստ է ուրանի պաշարներով, որի շնորհիվ էլեկտրաէներգիայի զգալի մասը
արտադրվում է աէկներում: Ո՞րն է այդ երկիրը.
1) Գերմանիան
2) Իսպանիան
3) ՌԴ–ն
4) Ֆրանսիան
30. Տրված «ապարատեսակ – ծագում» զույգերից ո՞րն է ճիշտ.
1) պեմզա - նստվածքային
2) օբսիդիան - հրային (մագմային)
3) քարածուխ - հրային (մագմային)
4) կերակրի աղ - փոխակերպային (մետամորֆային)

31. Ո՞րն է բնության բաղադրիչների ճիշտ զուգորդությունը.
1) տափաստան — մոխրագորշ հող — փետրախոտ, սիզախոտ
2) տայգա — պոդզոլային հող — եղևնի, սոճի
3) տունդրա — կմախքային հող — լորենի, հացենի
4) անապատ — սևահող — օշինդր, ուղտափուշ

32. Ո՞ր կղզիներն են քարտեզում նշված Դ տառով.
1) Մեծ Անտիլյան
2) Փոքր Անտիլյան
3) Ֆոլկլենդյան
4) Բերմուդյան

33. Ո՞ր մայրաքաղաքն է քարտեզում
նշված Է տառով.
1) Սանտյագո
2) Մոնտեվիդեո
3) Բուենոս Այրես
4) Լիմա

34. Երկրում քաղաքաբնակների
բացարձակ թիվը 10 մլն է, իսկ ամբողջ
բնակչության թիվը` 25 մլն: Երկրի
ուրբանիզացման մակարդակը կկազմի.
1) 10 %
2) 50 %
3) 25 %
4) 40 %

35. Իրանի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ.
1) Աղքատ է վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսներով:+
2) Երկրի հավատացյալ բնակչության 90 %–ը դավանում է մահմեդականության շիա
ուղղությունը:
3) Գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղը անասնապահությունն է:
4) Անդրիրանական գազամուղով երկիրը Եվրոպայից գազ է ներմուծում:

36. Լոռու մարզում արդյունաբերության ո՞ր ենթաճյուղը զարգացած չէ.
1) պղնձաձուլությունը
2) գինու–կոնյակի արտադրությունը
3) քիմիական արդյունաբերությունը
4) պանրի արտադրությունը

37. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ.
1) ՀՀ–ում ամենաշատ տեղումները թափվում են Արփայի գոգավորությունում:
2) ՀՀ–ում միջլեռնային գոգավորությունների ցածրադիր մասերում ձմռանը դիտվում է
ջերմաստիճանային շրջադասություն (ինվերսիա):
3) ՀՀ–ում կլիմայաստեղծ գործոններից են մուսսոնները:
4) ՀՀ–ում հստակ արտահայտված է հյուսիսից հարավ փոփոխվող լայնակի կլիմայական
գոտիականությունը:
38. Տառեխ ձկնատեսակով հայտնի է
1) Ուրմիան
2) Վանան
3) Սևանը
4) Արփին
39. ՀՀ հողաբարելավման գլխավոր տեսակն է
1) ցամաքեցումը
2) արհեստական ոռոգումը
3) քարամաքրումը
4) քիմիականը
40. ՀՀ ամենափոքր ամպամածություն դիտվել է
1) Իջևանում
2) Արտաշատում
3) Մարտունիում
4) Դիլիջանում

41. Հայկական լեռնաշխարը հյուսիսից եզրավորում է
1) Արևելապոնտական լեռներով
2) Փոքր Կովկասի լեռներով
3) Կորդվաց լեռներով
4) Հայկական Տավրոսի լեռներով

42. Ո՞ր լեռներն են քարտեզում նշված Բ տառով.
1) Բազումի
2) Շիրակի
3) Եղնախաղի
4) Վիրահայոց

43. Ո՞ր քաղաքն է քարտեզում
նշված Է տառով.
1) Բերդ
2) Ճամբարակ
3) Իջևան
4) Դիլիջան

44. ՀՀ տրանսպորտի բեռնաշրջանառության և ուղևորաշրջանառության աճը հիմնականում պայմանավորված է.
1) տրանսպորտային նոր ուղիների արագ կառուցմամբ
2) փոխադրումների հեռավորության աճով
3) տրանսպորտային նոր միջոցների շահագործմամբ
4) բեռների ծավալի և ուղևորների թվաքանակի աճով

45. Ի՞նչն է ընդհանուր Գյումրի և Հրազդան քաղաքների համար.
1) Գործում են հզոր ջերմաէլեկտրակայաններ:
2) Գործում են ցեմենտի արտադրության խոշոր ձեռնարկություններ:
3) Երկաթուղային հանգույցներ են:
4) Արդյունաբերության առաջատար ճյուղը պղնձաձուլությունն է:

46. Տրվածներից որո՞վ Կոտայքի մարզը հանրապետությունում առաջատար դեր չի խաղում.
1) ցեմենտի արտադրություն
2) էլեկտրաէներգետիկա
3) պահածոների արտադրություն
4) հանքային ջրերի արտադրություն
47. Բնատարածքային համալիրների փոփոխությունն ըստ բարձրության կոչվում է.
1) վերընթաց գոտիականություն
2) հորիզոնական զոնայականություն
3) աշխարհագրական թաղանթ
4) ջերմաստիճանային շրջադասություն

48. Մթնոլորտի ստորին շերտի տաքացումը ջերմոցային գազերի ու Երկրի
մակերևույթից արձակվող երկարալիք ճառագայթների կողմից կոչվում է.
1) ջերմոցային տնտեսություն
2) ջերմոցային էֆեկտ
3) ջերմաստիճանային շրջադասություն (ինվերսիա)
4) ջերմաստիճանի տատանման լայնույթ

49. Բուսական ռեսուրսների պահպանությանն ուղղված միջոցառում չէ`
1) հատուկ պահպանվող տարածքների ստեղծումը
2) արոտաշրջանառության կազմակերպումը
3) ճահիճների չորացումը
4) «Կարմիր գրքերի» ստեղծումը

50. Տրվածներից որը բնակավայրերի օդային ավազանի մաքրության պահպանությանն
ուղղված միջոցառում չէ
1) փոշեծծիչ և գազակլանիչ կայանքների տեղադրումը
2) կանաչապատ տարածքների ստեղծումը
3) բնակավայրերը շրջանցող ավտոմայրուղիների ստեղծումը
4) աքվակուլտուրայի զարգացումը

51. Բնական միջավայրի այն տարրերը, որոնք օգտագործվում են և կարող են
օգտագործվել հասարակական արտադրության գործընթացում մարդու նյութական և հոգևոր
պահանջմունքները բավարարելու համար, կոչվում են.
1) աշխատանքային ռեսուրսներ
2) բնական ռեսուրսներ
3) տնտեսական ռեսուրսներ
4) ֆինանսական ռեսուրսներ
52. Մեծ Բրիտանիայի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է սխալ.
1) Բնորոշվում է բնակչության պարզ վերարտադրությամբ:

2) Էլեկտրաէներգիայի արտադրության մեջ մեծ է ջէկերի բաժինը:
3) Աճեցվող հիմնական հացահատիկային մշակաբույսը բրինձն է:
4) Տեքստիլ արդյունաբերության խոշոր կենտրոնը Մանչեսթրն է:
53. Դեպի ծով ելք չունեն
1) Վիետնամը և Օմանը
2) Տաջիկստանը և Մոնղոլիան
3) Պերուն և Բոլիվիան
4) Սուդանը և Անգոլան
54. Մեքենաներ և սարքավորումներ արտահանող առաջատար երկիր է.
1) Գերմանիան
2) Ավստրալիան
3) Ռուսաստանը
4) Կանադան
55. Ո՞րն է մթնոլորտի մաքրության պահպանման միջոցառումներից.
1) քիմիական ձեռնարկությունների թվի ավելացումը
2) կանաչ տարածքների ընդարձակումը
3) ցեմենտի արտադրության ավելացումը
4) ջերմային էլեկտրակայանների թվի ավելացումը

56. Տրված պետությունները դասավորել տարածքի մեծության նվազման կարգով.
1) Չինաստան
2) Ռուսաստան
3) Կանադա
4) ԱՄՆ

57. Գրել այն լճերի համարները, որոնք Ամերիկա աշխարհամասում են.
1) Տանգանիկա
2) Մեծ աղի
3) Տիտիկակա
4) Վեներն

5) Վերին
6) Էրի
7) Բալխաշ
8) Էյր

58. Գրել այն թերակղզիների համարները, որոնք Եվրոպայում են.
1) Պիրենեյան
2) Բալկանյան
3) Յուկատան
4) Թայմիր

5) Կամչատկա
6) Սկանդինավյան
7) Չուկոտյան
8) Ապենինյան

59. Գրել այն երկրների համարները, որոնք առաջատար են ոչխարաբուծությամբ.
1) Ուկրաինա

5) Գերմանիա

2) Ճապոնիա

6) Կանադա

3) Լեհաստան

7) Նոր Զելանդիա

4) Իրան

8) Արգենտինա

60. Գրել այն լեզուների համարները, որոնք մտնում են ալթայան լեզվաընտանիքի մեջ.
1) հինդի
5) ադրբեջաներեն
2) պարսկերեն
6) ուզբեկերեն
3) արաբերեն
7) վրացերեն
4) քրդերեն
8) իտալերեն
61. Գրել մոլիբդենի հանքանյութի արդյունահանման կենտրոնների համարները.
1) Կապան
5) Ագարակ
2) Շամլուղ
6) Արարատ
3) Ալավերդի
7) Ախթալա
4) Քաջարան
8) Սոթք

62. Գրել ՀՀ ցեմենտի արտադրության կենտրոնների համարները.
1) Արտաշատ
5) Գորիս
2) Երևան
6) Արարատ
3) Վաղարշապատ
7) Արթիկ
4)Գյումրի
8) Հրազդան

63. Գրել այն հրաբուխների համարները, որոնք Ալպ-հիմալայան գեոսինկլինալի
սահմաններում են.
1) Ֆուձիյամա
5) Օրիսաբա
2) Էտնա
6) Դեմավենդ
3) Կիլիմանջարո
7) Վեզուվ
4) Ռուիս
8) Էրեբուս
64. Նավթի համաշխարհային հետախուզված պաշարները կազմում են 133 մլրդ տ:
Երկրագնդի բնակչության թիվը 7 մլրդ մարդ է: Որքա՞ն է երկրագնդի բնակչության մեկ
շնչի հաշվով ռեսուրսապահովվածությունը նավթով:

(65-66)Երկրի բնակչության թիվը 2 մլն է, բնական աճի գործակիցը` 20 ‰: Տարվա
ընթացքում ներգաղթը կազմել է 12 400 մարդ, արտագաղթը` 8 520 մարդ.
65. Որոշել բնակչության մեխանիկական աճը:
66. Որոշել բնակչության բացարձակ բնական աճը:

(67-68) Քաղաքում օրվա ընթացքում չափել են օդի ջերմաստիճանը և ստացել են`
-1° , -4° , -6° , -2° , 7° , 16° , 10° , 4°:
67. Որոշել ջերմաստիճանի տատանման օրական լայնույթը (ամպլիտուդ):
68. Որոշել օդի օրական միջին ջերմաստիճանը:
69. Աշխարհի բնակչության վերարտադրության վերաբերյալ տրված պնդումներից որո՞նք
են ճիշտ, որո՞նք՝ սխալ.
1) Բնակչության վերարտադրությունը հիմնականում պայմանավորված է երկրի պետական կառուցվածքով:
2) Ժողովրդագրական ճգնաժամը» բնակչության թվի կայուն նվազումն է` նեղացված
վերարտադրության պայմաններում:
3) Ժողովրդագրական պայթյունը բնակչության թվի կայունացումն է պարզ վերարտադրության պայմաններում:
4) Բնակչության վերարտադրության ամենաբարձր տեմպերը նկատվում են աֆրիկյան
երկրներում:
5) Զարգացած երկրներում ժողովրդագրական քաղաքականության հիմնական ուղղությունը ծնելիության կրճատումն է:
6) Զարգացող երկրներին բնորոշ է բնակչության բարձր ծնելիությունը, միջին մահացությունը և բարձր բնական աճը:

70. Ազիմուտի վերաբերյալ տրված պնդումներից որո՞նք են ճիշտ
1) Հյուսիսի ազիմուտը 0° կամ 360° է:
2) Արևմուտքի ազիմուտը 90° է:
3) Հարավի ազիմուտը 180° է:
4) 105° ազիմուտը հորիզոնի հարավարևմտյան կողմում է:
5) 95° ազիմուտը հորիզոնի հյուսիսարևելյան կողմում է:
6) 115° ազիմուտը հորիզոնի հարավարևելյան կողմում է:

, որո՞նք՝ սխալ.

