
 

 

GEOGRAFIYA FANIDAN UMUMIY OʻRTA, OʻRTA MAXSUS, KASB-

HUNAR VA MAKTABDAN TASHQARI DAVLAT TAʼLIM 

MUASSASALARI PEDAGOG KADRLARINING MALAKA TOIFALARI 

TEST TIZIMI UCHUN TEST SPETSIFIKATSIYASI 

Mazkur test spetsifikatsiyasining maqsadi pedagog kadrlarning geografiya 

fanidan bilim darajasini aniqlash uchun qoʻllaniladigan test variantlari strukturasi 

va unga qoʻyiladigan talablarni belgilashdan iborat. Mazkur hujjatga aprobatsiyalar 

natijasida qoʻshimchalar, oʻzgartirishlar va tuzatishlar kiritilishi mumkin. 

Pedagog kadrlarning geografiya fanidan bilimlarni baholashning test sinovi tartibi 

pedagogning tayyorgarligini baholashdan iborat. 

I.Pedagogning geografiya fanidan umumiy tayyorgarligini baholash 

Bu qismga doir topshiriqlar pedagog mutaxassislarni egallashi lozim boʻlgan 

bilim, oliy taʼlim muassasasida muvaffaqiyatli oʻquvchilar tayyorlashni davom 

ettirish uchun zarur va yetarli boʻladigan geografiya fanidan bilim, koʻnikma, 

malaka va kompetensiyalarni baholashga moʻljallangan topshiriqlardan iborat 

boʻladi. 

II.Egallangan bilim, koʻnikma, malaka va shakllangan kompetensiyalarni 

baholashda test sinovi qamrab oladigan geografiya fanining mazmun sohalari 

Geografiya fanidan pedagog kadrlar  tomonidan egallangan bilim, 

koʻnikma, malaka va ularda shakllangan kompetensiyalarni baholashda test 

sinovi topshiriqlari umumiy oʻrta taʼlim maktablari geografiya kursining 5-10- 

sinflari materiallari hamda malaka talablariga mos va turdosh boʻlgan qoʻllanmalar 

asosida geografiya fanining quyidagi mazmun sohalarini qamrab oladi: 

1. Tabiiy geografiya boshlangʻich kursi; 

2. Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi; 

3. Oʻrta Osiyo va Oʻzbekiston tabiiy geografiyasi; 

4. Oʻzbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi; 

5. Jahon ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasi; 

6. Umumiy (amaliy) geografiya; 

7.  Umum geografik qonuniyatlar, geografiya nazariyasi asosida masala, misol 

va topshiriqlar; 

8. Geografiya fani mazmunini oʻzida ifodalovchi xarita, rasm, jadval, grafik, 

diagramma, sxemalar. 

1-eslatma: geografiya fanining bu mazmun sohalari umumiy holda berilgan 

boʻlib, ular geografiya fanining amaldagi oʻquv dasturi hamda malaka 

talablaridan kelib chiqqan holda, yanada aniqlashtiriladi va bir nechta kichikroq 

mavzularga boʻlinadi hamda kodifikatorda keltiriladi. 



 

 

III. Geografiya fanidan test sinovi asosida pedagoglar bilimini baholashning 

tayyorgarlik talablari 

Test sinovi asosida geografiya fanidan pedagoglar bilimlari quyidagi 

geografiya fanidan tayyorgarlikka qoʻyiladigan talablar asosida baholanadi: 

1. Geografiya fani va uning tarmoqlarini, geografiya fanining rivojlanishi va 

unga hissa qoʻshgan sayyoh-olimlarning ishlarini; Quyosh sistemasi va uning 

tuzilishi, sayyoralar, Yer va Oyning xususiyatlarini; Yerning shakli, oʻlchamlarini, 

harakati va ularning geografik oqibatlarini; azimut va geografik xaritalarning 

turlarini; Yerning ichki tuzilishi, litosfera va uning harakatlarini; gidrosfera va 

uning tarkibiy qismlarini; atmosfera qatlamlari va ularda roʻy beradigan 

jarayonlarni; biosferaning tuzilishi va tabiat zonalarini bilish, farqlay olish, 

taqqoslash, tahlil qilish, tasniflash, modellashtirish, izohlash, amalda qoʻllashga 

doir masala va topshiriqlarni bajara olish. 

2. Materiklar va okeanlar, ular tabiatining oʻziga xos jihatlari va asosiy 

xususiyatlari, geografik oʻrni va oʻrganish tarixi, geologik tuzilishi va relyefi, 

iqlimi, ichki suvlari (faqat materiklar uchun), tuproqlari (faqat materiklar uchun), 

oʻsimliklari va hayvonot dunyosi, tabiiy geografik oʻlkalari va tabiat zonalari 

(okeanlarning tabiat mintaqalari), materiklar aholisining tabiatga taʼsiri va 

muhofaza etiladigan hududlarni bilish, farqlay olish, taqqoslash, tahlil qilish, 

izohlashga doir masala va topshiriqlarni bajara olish. 

3. Oʻrta Osiyo va Oʻzbekistonning geografik oʻrni, asosiy xususiyatlari, 

maydoni va chegaralari; tabiatining oʻrganilish tarixi, tabiiy va siyosiy-maʼmuriy 

xaritasi, geologik tuzilishi va tarixi, seysmikligi, foydali qazilmalari, relyefi, iqlimi, 

ichki suvlari, tabiat zonalari va tabiiy geografik rayonlashtirilishi, geografik xarita 

va atlaslarning tasniflanishi, topografik xaritalar, vaqt oʻlchovi, soat mintaqalari va 

taqvimlarni bilish, farqlay olish, taqqoslash, tahlil qilish, tasniflash, 

modellashtirish, izohlash, amalda qoʻllashga doir masala va topshiriqlarni bajara 

olish. 

4. Oʻzbekiston Respublikasining iqtisodiy geografik oʻrni, maʼmuriy-hududiy 

tuzilishi, tabiiy sharoit va resurslarining aholi joylashuvi va xoʻjalikka taʼsiri, 

aholisining soni, oʻsishi, tabiiy va mexanik harakati, tarkibi va joylashuvi, shahar 

va qishloq aholi punktlari, sanoati, qishloq xoʻjaligi, transporti, turizmi, tashqi 

iqtisodiy aloqalari, har bir iqtisodiy geografik rayon, 12 ta viloyat, 

Qoraqalpogʻiston Respublikasi hamda Toshkent shahrining kompleks geografik 

tavsifini bilish, farqlay olish, taqqoslash, tahlil qilish, izohlashga doir masala va 

topshiriqlarni bajara olish. 

5. Jahonning siyosiy xaritasi, mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishi, 

boshqaruv shakli va davlat tuzilishi jihatidan tasniflanishi, jahon tabiiy resurslari 



 

 

geografiyasi, zamonaviy ekologik muammolar, Yer shari aholisi, urbanizatsiya 

jarayoni, jahon xoʻjaligi, uning tarmoq va hududiy tuzilishi, qitʼalarning geografik 

oʻrni, siyosiy xaritasi, tabiiy resurslari, aholisi, iqtisodiyoti, tayanch 

mamlakatlarning kompleks tavsifini bilish, tushunish, farqlash, oʻzaro taqqoslash. 

6. Geografiya fanlari tizimi, uning qisqacha tarixi va hozirgi kundagi 

rivojlanishi, Yer yuzi tabiati rivojlanishining fazoviy va sayyoraviy omillari, 

geografik qobiqning umumiy qonuniyatlari, geotizimlar va ularning iyerarxik 

tuzilishi, inson va tabiat oʻrtasidagi munosabatlarning tarixiy bosqichlari, 

landshaftlarning antropogenlashuvi va ularni muhofaza qilish, dunyo aholisi va 

zamonaviy demografik vaziyat; urbanizatsiya va migratsiya jarayonlarining global 

va regional jihatlari, dunyoning geosiyosiy tizimi, uning rivojlanishi va hozirgi 

holati, insoniyatning global muammolari, Yevropa, Osiyo, Afrika, Amerika va 

Okeaniyaning subregionlari, Markaziy Osiyo va Oʻzbekistonning kompleks 

geografik tavsifi, Oʻzbekiston ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik barqaror 

rivojlanishining geografik jihatlarini bilish, farqlay olish, taqqoslash, tahlil qilish, 

tasniflash, modellashtirish, izohlash, amalda qoʻllash, masala va topshiriqlarni 

bajara olish. 

 7. Umum geografik qonuniyatlar va geografiya fanining nazariy materiallari 

asosida (masalan, havo harorati va bosimini aniqlash, shamollarning yoʻnalishi va 

kuchini aniqlash, yogʻin miqdorini aniqlash, aholining oʻrtacha zichligini aniqlash 

va hokazo) geografik masalalar yechish.  

8. Geografik xaritalar va xarita-sxemalar, geografik mazmun kasb etuvchi 

yoki fanning biror boʻlim (yoki mavzu)siga xos materiallarni oʻzida aks ettiruvchi 

rasm, jadval, grafik, diagramma, sxemalar asosida oʻqituvchining bilim, koʻnikma 

va malakalarini tekshirish. 

2-eslatma: Bu talablar umumiy holda berilib, ular geografiya fanining 

amaldagi malaka talablaridan kelib chiqib, ular yanada aniqlashtirildi, bilim, 

koʻnikma va kompetensiyalarga doir aniqroq talablarga boʻlindi hamda 

kodifikatorda keltiriladi. 

Geografiya fanidan bilimlarni baholashning pedagoglar test sinovi 

topshiriqlari yordamida quyidagi aqliy faoliyat turlari baholanadi: 

I. Tushunish (bilish, anglash) 

II. Mulohaza yuritish (taqqoslash, farqlash, hisoblash) 

III. Qoʻllash (misol va masala yechish) 

IV. Geografiya fanidan bilimlarni baholashning pedagog kadrlar 

attestatsiyasi test sinovida beriladigan test turlari 

Geografiya fanidan bilimlarni baholashning pedagog kadrlar attestatsiyasi 

test sinovi topshiriqlari quyidagi test turlaridan iborat boʻlishi mumkin: 

Y1 – bitta toʻgʻri javobga ega muqobil javobli yopiq test topshirigʻi; 



 

 

Y2 – bir nechta toʻgʻri javobga ega muqobil javobli yopiq test topshirigʻi; 

Y3 – moslashtirishni talab qiladigan yopiq test topshirigʻi; 

Y4 – dixotom (“toʻgʻri – notoʻgʻri” shaklidagi) yopiq test topshirigʻi. 

3-eslatma: Test sinovi topshiriqlari bir nechta test turlarini oʻz ichiga olgan 

yaxlit mazmunli kompleks testlar koʻrinishida ham tuzilishi mumkin. Bu holdagi 

kompleks test topshirigʻi uning tarkibidagi test turlari boʻyicha alohida-alohida 

baholanadi.  

4-eslatma: Baʼzi test turlari “texnik sharoitlar” sababli vaqtincha boshqa test 

bilan almashtirilishi mumkin. 

V. Geografiya fanidan bilimlarni baholashning pedagog kadrlar attestatsiyasi 

test sinovi spetsifikatsiyasi (formati) 
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Ball 

1 

Tabiiy 

geografiya 

boshlangʻich 

kursi  

I 4 

1 Y1 I 1 I 2 

2 Y2 I 1 I 2 

3 Y4 I, II 1,5 II 2 

4 Y4 I, II, III 2 III 2 

2 

Materiklar va 

okeanlar 

tabiiy 

geografiyasi 

II 8 

5 Y1 I 1 I 2 

6 Y1 I, II 1,5 II 2 

7 Y3 I, II, III 2 III 2 

8 Y2 I 1 I 2 

9 Y2 I 1 I 2 

10 Y3 I, II, III 2 III 2 

11 Y3 I, II, III 1,5 II 2 

12 Y2 I, II 1,5 II 2 

3 

Oʻrta Osiyo 

va 

Oʻzbekiston 

tabiiy 

III 8 

13 Y3 I, II, III 2 III 2 

14 Y1 I 1 I 2 

15 Y2 I, II 1,5 II 2 

16 Y2 I 1 I 2 



 

 

geografiyasi 17 Y3 I, II 1,5 II 2 

18 Y2 I, II, III 2 III 2 

19 Y2 I, II 1,5 II 2 

20 Y2 I, II 1,5 II 2 

4 

Oʻzbekiston 

iqtisodiy va 

ijtimoiy 

geografiyasi 

IV 4 

21 Y2 I, II 1,5 II 2 

22 Y2 I, II, III 2 III 2 

23 Y1 I 1 I 2 

24 Y4 I, II, III 1,5 II 2 

5 

Jahon 

ijtimoiy-

iqtisodiy 

geografiyasi 

V 3 

25 Y1 I 1 I 2 

26 Y2 I, II 1,5 II 2 

27 Y2 I, II 1,5 II 
2 

6 

Umumiy 

(amaliy) 

geografiya 

VI 3 

28 Y1 I 1 I 2 

29 Y3 I, II, III 1,5 II 2 

30 Y4 I, II, III 2 III 2 

7 

Umum 

geografik 

qonuniyatlar, 

geografiya 

nazariyasi 

asosida 

masala, misol 

va 

topshiriqlar 

VII 5 

31 Y1 I, II 1,5 II 2 

32 Y1 I, II 1,5 II 2 

33 Y2 I, II, III 2 III 2 

34 Y2 I, II, III 1,5 II 2 

35 Y3 I, II, III 2 III 

2 

8 

Geografiya 

fani 

mazmunini 

oʻzida 

ifodalovchi 

VIII 5 

36 Y1 I, II 1,5 II 2 

37 Y1 I, II 1,5 II 2 

38 Y1 I, II 1,5 II 2 

39 Y4 I, II, III 1,5 II 2 

40 Y3 I, II, III 2 III 2 



 

 

xarita, rasm, 

jadval, grafik, 

diagramma, 

sxemalar 

 Jami:  40  

Y1-

12 

Y2-

15 

Y3-

8 

Y4-

5 

Tushuni

sh-50 

Qoʻllash

-40 

Muloha

za 

yuritish-

15 

60 

I 

daraj

a- 10 

II 

daraj

a- 20 

III 

daraj

a- 10 

40x

2=8

0 

80 

 

Test turi 1-daraja 2-daraja 3-daraja Jami: 

Y1 6 6  12 

Y2 4 8 3 15 

Y3  3 5 8 

Y4  3 2 5 

Jami: 10 20 10 40 

5-eslatma: Test sinovining yuqorida keltirilgan (testlar soni, turi, ajratilgan 

vaqti, bali, murakkablik darajasi, sertifikat berish bali kabi) koʻrsatkichlariga 

tajriba-sinov natijalari va ilmiy asoslangan tahlildan kelib chiqib, tegishli 

oʻzgartirishlar kiritilishi mumkin. 

VI. Geografiya fanidan bilimlarni baholashning pedagog kadrlar 

attestatsiyasi test sinovi boʻyicha qiyosiy koʻrsatkichlari 
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I 

Boʻlajak 

mutaxassislik

ka oid 

geografiya 

fanidan 

tayyorgarlikni 

baholash 

I – 

VIII 
40 60 80 

I daraja – 10 

II daraja – 20 

III daraja – 10 

I — 50 

II — 40 

III — 15 

VII. Geografiya fani sohalarining mazmun elementlari kodifikatori 

Geografiya fanidan bilimlarni baholashning test sinovi topshiriqlarini tuzish 

uchun geografiya fani sohalarining mazmun elementlari kodifikatori umumiy oʻrta 

taʼlim muassasalari bitiruvchilariga qoʻyiladigan malaka talablari va geografiya 

fani oʻquv dasturi mazmuni asosida shakllantiriladi.  

Geografiya fanining barcha mazmun sohalari uchun talablarning kodifikatori 

taʼlim muassasalari bitiruvchilarining shu soha boʻyicha tayyorgarlik darajasiga 

qoʻyiladigan asosiy talablarni oʻz ichiga oladi.  

Jadvalning birinchi ustunida geografiya fanining mazmun sohalari kodi, 

ikkinchi ustunida baholanadigan mazmun elementi kodi va uchinchi ustunda milliy 

test sinovida baholanadigan mazmun elementi keltirilgan. 

Soha 

kodi 

Baholanadigan 

mazmun 

elementi kodi 

 

Pedagog kadrlar attestatsiyasi test sinovida 

baholanadigan mazmun elementi 

I Tabiiy geografiya boshlangʻich kursi 

1.1 1.1.1 - geografiya fanining rivojlanish tarixi;  

- geografiyaning asosiy tarmoqlari;  

- yoʻnalish azimuti va masshtab;  



 

 

- geografik xaritalar. 

1.1.2 - Quyosh sistemasining tuzilishi;  

- sayyoralar;  

- Yerning shakli va oʻlchamlari; 

- Yerning harakatlari;  

- parallellar, meridianlar va daraja toʻri; 

- geografik koordinatalar. 

1.1.3 - Yerning ichki tuzilishi – Yer poʻsti, mantiya, yadro;  

- togʻ jinslari va ularning turlari; 

- litosfera va uning harakatlari;  

- Yer yuzasi relyefining asosiy shakllari. 

1.1.4 - gidrosferaning tarkibi;  

- Dunyo okeani va uning qismlari;  

- daryolar va daryo sistemasi;  

- koʻl va muzliklar;  

- yerosti suvlari. 

1.1.5 - atmosferaning tuzilishi; 

- havo harorati va bosimi; 

- shamollar, shamol guli; 

- havo namligi va yogʻinlar; 

- ob-havo va iqlim. 

1.1.6 - biosfera – Yerning hayot qobigʻi; 

- biosferaning oʻlchamlari va chegaralari; 

- tabiat zonalari. 

II Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi 

2.1 2.1.1 - geografik qobiq, uning chegaralari va xususiyatlari;  

- geografrik qobiqning rivojlanish bosqichlari va 

umumiy qonuniyatlari;  

- litosfera va Yer relyefi;  



 

 

- materiklar va okeanlarning paydo boʻlishi va 

rivojlanishi;  

- gidrosfera va atmosferaning tuzilishi;  

- Yerning iqlim mintaqalari;  

- tabiat komplekslari, ularning almashinishi va zonalligi; 

- Yer yuzi aholisi va irqlar. 

2.1.2 - Dunyo okeanining qismlari – okeanlar, dengizlar, 

qoʻltiqlar va boʻgʻizlar;  

- Dunyo okeani tubining geologik tuzilishi, relyefi;  

- okean suvining xususiyatlari; 

- okean boyliklari va ulardan foydalanish; 

- Tinch okean; 

- Atlantika okeani; 

- Hind okeani; 

- Shimoliy Muz okeani. 

2.1.3 - materiklarning geografik oʻrni, asosiy xususiyatlari;  

- materiklarning oʻrganilish tarixi;  

- materiklarning geologik tuzilishi, relyefi va foydali 

qazilmalari;  

- iqlimi va ichki suvlari;  

- tuproqlari, oʻsimliklari va hayvonot dunyosi;  

- tabiiy geografik oʻlkalari va aholisi, uning tabiatga 

taʼsiri. 

2.1.4 - Yevrosiyoning tabiiy geografik rayonlashtirilishi;  

- Oʻrta va Sharqiy Yevropa;  

- Gʻarbiy va Sharqiy Sibir;  

- Markaziy va Sharqiy Osiyo; 

- Janubiy va Old Osiyo. 

III Oʻrta Osiyo va Oʻzbekiston tabiiy geografiyasi 



 

 

3.1 3.1.1 - Oʻrta Osiyo tabiiy oʻlkasining geografik oʻrni; 

- chegaralari va oʻziga xos xususiyatlari;  

- Oʻrta Osiyoning geografik tekshirilish tarixi; 

- Oʻrta Osiyo aholisi va siyosiy xaritasi. 

3.1.2 - Geografik xaritalar; 

- xarita andazalari (proyeksiyalari); 

- geografik xaritalarning shartli belgilari; 

- xaritalarning turlari va ulardan foydalanish;  

- topografik xaritalar va ulardan foydalanish; 

- vaqt oʻlchovi, soat mintaqalari va taqvimlar.  

3.1.3 - Oʻrta Osiyoning geologik tuzilishi; 

- geologik vaqt hisobi; 

- Oʻrta Osiyo hududining rivojlanish tarixi; 

- foydali qazilmalari; 

- Yer yuzasi tuzilishining asosiy xususiyatlari. 

3.1.4 - Oʻrta Osiyo iqlimi va unga taʼsir koʻrsatuvchi omillar; 

- havo massalari; 

- siklon va antisiklonlar; 

- oʻlka iqlimining taʼrifi; 

- tekislik iqlimi; 

- Oʻrta Osiyo togʻlarining iqlimi; 

- Oʻrta Osiyodagi iqlimiy tafovutlar. 

3.1.5 - Oʻrta Osiyo suvlari haqida umumiy tushuncha; 

- daryolari; 

- koʻllari va suv omborlari; 

- yerosti suvlari. 

3.1.6 - Тuproqlar haqida tushuncha; 

- Oʻrta Osiyo tuproqlari; 

- Oʻrta Osiyo oʻsimliklari; 



 

 

- choʻl oʻsimliklari; 

- adir, togʻ va yaylov oʻsimliklari; 

- hayvonot dunyosi; 

- tabiat zonalari; 

- Oʻrta Osiyoning hududiy tavsifi; 

- Oʻrta Osiyoning kichik oʻlkalari va tabiiy rayonlari; 

- Oʻrta Osiyoning ekologik muammolari va tabiatni 

muhofaza qilish. 

3.1.7 - Oʻzbekistonning geografik oʻrni, chegaralari va 

maydoni; 

- Yer yuzasi, geologik tuzilishi va foydali qazilmalari; 

- geologik tuzilishi va yer yuzasining taraqqiyoti; 

- Oʻzbekiston iqlimi, yil fasllari va iqlim resurslari; 

- Oʻzbekistonning ichki suvlari va suv boyliklari; 

- koʻllari, suv omborlari va yerosti suvlari; 

- Oʻzbekistonning suv boyliklaridan foydalanish va 

ularni muhofaza qilish; 

- Oʻzbekiston tuproqlari, oʻsimlik va hayvonot dunyosi; 

- Oʻzbekistonning tabiiy boyliklari va ularni muhofaza 

qilish; 

- Oʻzbekistonning tabiiy geografik okruglari. 

IV Oʻzbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi 

4.1 

4.1.1 - Oʻzbekistonning geografik oʻrni; 

- Oʻzbekistonning maʼmuriy-hududiy tuzilishi; 

- ijtimoiy-iqtisodiy xaritalar. 

 4.1.2 - Oʻzbеkistоnning tаbiiy shаrоiti vа tаbiiy bоyliklаri; 

- tabiiy sharoit va boyliklarning milliy iqtisodiyotdagi 

ahamiyati. 

4.1.3 - Oʻzbekiston aholisi soni va koʻpayishi;  



 

 

- Oʻzbekiston aholisining tarkibi; 

- Oʻzbekistonning aholi punktlari, shahar va 

qishloqlarning turlari. 

4.1.4 - Oʻzbekiston milliy iqtisodiyotining tuzilishi va 

tarmoq tarkibi; 

- Sanoat va uning tarmoqlari; 

- yoqilgʻi energetika-kimyo majmuasi, neft, gaz va 

koʻmir sanoati; 

- elektroenergetika, kimyo, qora va rangli 

metallurgiya sanoati; 

- mashinasozlik, avtomobilsozlik sanoatlari; 

- yogʻochni qayta ishlash, qurilish materiallari 

sanoati; 

- agrosanoat majmuasi; 

- dehqonchilik va chorvachilik; 

- Oʻzbekistonda qishloq xoʻjaligining geografik 

tiplari; 

- yengil va oziq-ovqat sanoati; 

- sanoatni hududiy tashkil etish; 

- transport va uning tarmoqlari geografiyasi; 

- aholiga xizmat koʻrsatish, rekreatsiya va turizm. 

4.1.5 - hududiy ishlab chiqarish majmualari; 

- Oʻzbekistonning iqtisodiy geografik 

rayonlashtirilishi; 

- Toshkent va Mirzachoʻl iqtisodiy rayonlari; 

- Fargʻona va Zarafshon iqtisodiy rayonlari; 

- Janubiy va Quyi Amudaryo iqtisodiy rayonlari. 

V Jahon ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasi 

5.1 5.1.1 - Jahonning  siyosiy  xaritasi;  



 

 

- jahon  mamlakatlarining  ijtimoiy-iqtisodiy  

rivojlanganligi  boʻyicha  tasnifi;  

- mamlakatlarning  boshqaruv shakli va davlat tuzilishi. 

5.1.2 - Dunyoning  tabiiy  resurslari; 

- mineral  resurslar  geografiyasi;  

- tugamaydigan  va  tiklanadigan  tabiiy  resurslar  

geografiyasi; 

- zamonaviy ekologik muammolar. 

5.1.3 - Jahon aholisining soni, oʻsishi va joylashuvi;  

- jahon aholisining yosh, jinsiy, irqiy va hududiy tarkibi; 

- jahon aholisining diniy va etnik tarkibi; 

- jahon mamlakatlarining urbanizatsiyasi. 

5.1.4 - Jahon xoʻjaligi va xalqaro mehnat taqsimoti; 

- xalqaro integratsiya jarayonlari; 

- jahon energetikasi geografiyasi; 

- jahon metallurgiya, kimyo, mashinasozlik va yengil 

sanoatlari geografiyasi; 

- jahon dehqonchiligi, chorvachiligi va baliqchiligi; 

- jahon transporti va xalqaro savdo aloqalari 

geografiyasi. 

5.1.5 - Yevropa mamlakatlari, tabiiy sharoiti va resurslari, 

aholisi va iqtisodiyoti; 

- Germaniya Federativ Respublikasi; 

- Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya Birlashgan 

Qirolligi; 

- Fransiya Respublikasi; 

- Italiya Respublikasi; 

- Rossiya Federatsiyasi. 

5.1.6 - Osiyo qitʼasining geografik oʻrni, chegaralari; 



 

 

- Osiyo mamlakatlarining tabiiy sharoiti va resurslari; 

- aholisi va siyosiy xaritasi; 

- Qozogʻiston va Qirgʻiziston Respublikalari; 

- Tojikiston va Turkmaniston Respublikalari; 

- Turkiya, Eron, Afgʻoniston, Pokiston; 

- Xitoy, Koreya, Yaponiya mamlakatlari; 

- Hindiston, Fors qoʻltigʻi arab mamlakatlari; 

- Indoneziya, Malayziya va Singapur. 

5.1.7 - Afrika mamlakatlari, xoʻjaligi va aholisi; 

- JAR, Nigeriya va Misr Arab Respublikasi; 

- AQSH, Kanada, Braziliya va Avstraliya. 

VI Umumiy (amaliy) geografiya 

6.1 6.1.1 - geografiya fanlari tizimi;  

- geografiya fanining tarixi va uning rivojlanishi;  

- Yer yuzi tabiati rivojlanishining fazoviy omillari;  

- Yerning ichki tuzilishi va tektonik jarayonlar;  

- geografik qobiqda sektorlik va kenglik zonalligi; 

- balandlik mintaqalanishi qonuniyati; 

- geotizimlar va ularning pogʻonasimonligi; 

- antropogen landshaftlar; 

- tabiatni muhofaza qilishning geografik asoslari; 

- tabiiy geografik jarayonlar; 

- geografik baholash va prognoz va boshqalar. 

6.1.2 - dunyo aholisi va zamonaviy demografik vaziyat;  

- urbanizatsiya va xalqaro migratsiya jarayoni; 

- jahondagi zamonaviy geosiyosiy vaziyat, davlatlarning 

integratsion uyushmalari; 

- insoniyatning global muammolari; 

- Yevropa subregionlari, Lotin Amerikasi va Karib 



 

 

havzasi orol mamlakatlari;  

- Afrika subregionlari va Okeaniya davlatlari; 

- Osiyo subregionlari; 

- Oʻzbekistonning geosiyosiy oʻrni va munosabatlari; 

- Oʻzbekistonning geoekologik muammolari va hokazo. 

VII Umum geografik qonuniyatlar, geografiya nazariyasi asosida masala, 

misol va topshiriqlar 

7.1 7.1.1 - yoʻnalish azimuti va masofani aniqlash;  

- masshtab va uning turlarini aniqlash;  

- balandlikka koʻtarilgan sari ufq chegarasining 

kengayishi;  

- koʻz bilan chamalab masofani aniqlash;  

- topografik shartli belgilar; 

- geografik koordinatalar,  daraja toʻri yordamida 

masofalarni aniqlash; 

- Yerning ichki qismidagi togʻ jinslarining haroratini 

aniqlash; 

- okean dengiz va koʻllarning chuqurligini aniqlash; 

- okean suvining shoʻrligi va haroratini aniqlash; 

- daryolarning nishabligi, suv sarfi va daryo tarmoqlari 

zichligini aniqlash; 

- havo haroratini aniqlash; 

- atmosfera bosimi va undagi tafovutlarni aniqlash; 

- shamollarning yoʻnalishi va kuchini aniqlash, 

“shamollar guli”; 

- havo namligi va namlanish koeffitsiyentini aniqlash; 

- yogʻin miqdorini aniqlash; 

- nuqtalar orasidagi vaqt farqini aniqlash, soat 

mintaqalari; 



 

 

- yilning turli vaqtlarida Quyoshning ufqdan 

balandligini aniqlash va hokazo 

7.1.2 - aholining tugʻilish, oʻlim va tabiiy koʻpayish 

koʻrsatkichlarini aniqlash; 

- aholining mexanik koʻpayish koʻrsatkichlarini 

aniqlash; 

- avtomobil va temir yoʻllar zichligini aniqlash; 

- hududlarning ixtisoslashganlik koeffitsiyentini 

hisoblash va hokazo. 

VIII Geografiya fani mazmunini oʻzida ifodalovchi xarita, rasm, jadval, 

grafik, diagramma, sxemalar 

8.1 8.1.1 Geografiya fani mazmuniga doir xarita va xarita-sxema, 

jadval, diagramma, grafik va rasmlar bilan ishlash. 

VIII.  Geografiya fanidan bilimlarni baholashning pedagog kadrlarning 

attestatsiya test sinovi topshiriqlarining baholash mezonlari 

Har bir test sinovi bir xil baholash mezonlariga koʻra baholanadi. 

a) agar belgilangan javob toʻgʻri boʻlsa, 2  ball; 

b) agar belgilangan javob notoʻgʻri boʻlsa, 0 ball.  


