
 
Ботаника пəнинен 1-курс «Биология оқытыў методикасы» тəлим бағдары 

аралық қадагалаў ушын тест сораўлар топламы  
 

   1. Өсимликтиң өсиўин тəмийинлейтуғын тоқыма қайсы екенлигин      
    көрсетиң? 
    А.   пайда етиўши 
    В.   тийкарғы 
    С.   өткизиўши 
    Д.   механикалық 
 2. Тоқымалардың қайсысы қосымша паренхима есапланады? 
    А.   меристема 
    В.   епидерма 
    С.   флоема 
    Д.   запас етиўши 
3. Клетканың қайсы тоқымасы хлоропластқа ийе? 
   А.   перицикл 
   В.   мезофилл 
   С.   склеренхима 
   Д.   ксилема 
4. Талшық тоқыманың қайсы түрине киреди? 
    А.   пайда етиўши 
    В.   паренхима 
    С.   колленхима 
   Д.   склеренхима 
5. Ағашлық қайсы тоқымадан турады? 
   А.   флоема 
   В.   ксилема 
   С.   меристема 
   Д.   паренхима 
6. Затлардын төмен ҳəрекет етиўи қайсы тоқыма арқалы иске      
    асады? 
  А.   луб 
  В.   склеренхима 
  С.   перицикл 
  Д.   агашлық 
7. Урық тамыршасынан раўажланатугын тамыр? 
  А.   бас тамыр 
  В.   қаптал тамыр 
  С.   Қосымша тамыр 
  Д.   түр өзгерткен тамыр 
 
8. Қаптал тамыр қайсы тоқымадан келип шығады? 
  А.   қаптал меристема 
  В.   перицикл 
  С.   ушқы меристема 
  Д.   епидерма 
9. Тамырдың узынлыққа өсиўин қайсы зона тəмийинлейди? 
  А.   тамыр оймақшасы 
  В.   өсиў зонасы 
  С.   бөлиниў зонасы 
  Д.   өткизиўши зона  
10. Зыятын алып таслан? 



   А.   микориза 
   В.   туйнекше 
   С.   жемистамыр 
   Д.   туйнек 
11. Ендодерманың атқаратуғын хызмети 
    А.   таяныш 
    В.   өткизиўши 
    С.   таңлаўшы транспорт 
    Д.   запас етиўши 
12. Зыятын алып таслаң? 
    А.   азықланыў 
    В.   өсимликти топырақта услаў 
    С.   запас етиўши 
   Д.   генератив көбейиў 
 
13. Дизимди толықтырың: жапырақ, бүртик, буўын, буўын     
      аралығы... 
   А.   гүл 
   В.   мийўе 
   С.   тамыр 
   Д.   пақал 
14. Өсиў конусы қайсы бүртикте болмайды? 
    А.   ушқы 
    В.   қаптал 
    С.   вегетатив 
    Д.   генератив 
15. Екилемши тоқыманы табын? 

А.   епидерма 
В.   паренхима 
С.   прокамбий 
Д.   пробка 

16. Гүлдеги аналыклар жыйындысы не деп аталады? 
А.   гинецей 
В.   аналық қарынша 
С.   андроцей 
Д.   гүл қорғаны 

17. Тамырдан суў ҳəм онда ериген минерал` дузлардын жапыраққа өтиўи не арқалы иске 
асады? 

А.  жақыннан транспортлаў 
В.   узактан транспортлаў 
С.   төменге ҳəрекетлениўши ток 
Д.   диффузии 

18. Қысқарған побегти көрсетиң? 
А.   мурцҳа 
В.   урқан тамыр 
С.   столон 
Д.   бүртик 

 
 
19. Өсимликтиң суўды пуўландырыўдағы физиологиялық процесси не деп аталады? 

А.   диффузия 
В.   транспирация 
С.   осмос 
Д.   төменги акырғы двигател` 

20. Зыятын алып таслаң 
А.   аналық 
В.   гул тажы 
С.   шаңлық 
Д.   аналық қарынша 

21. Шаң трубкасын қайсы структура қəлиплестиреди? 
А.   шаңлық 
В.   шаң дəнеше 



С.   вегетатив клетка 
Д.   генератив клетка 

22. Самал менен шаңланатуғын өсимликлердин тийкарғы   
      өзгешелиги неде? 
 

А.  Үлкен жеке гул 
В.   ашық реңли гул қорғанлы 
С.   нектар ҳəм аромат 
Д.   жапырақ шығарыўдан алдын гуллеў 

 
23. Төменде атлары аталғанлардан қайсысы шаң трубкасында   
      болады? 

А.   мəйек клеткасы 
В.   еки спермия 
С.   шаңлық 
Д.   туқым басланғышы 

 
24. Төменде атлары аталғанлардан қайсысы генератив көбейиўге     
      тəн? 

А.   оның тийкарында регенерация болады 
В.   Нəсиллик факторлар бойынша қайта пайда болған организмлер   
       генетикалық жақтан ата организмнен парк қылмайды 
С.   Вегетатив органлардың соматикалық клеткалары  көбейиўге    
              тиккелей қатнасады 
Д.  оның тийкарында жыныс процессии болады 

25. Ишинде шаң дəнешеси өсетуғын гүл структурасын анықлаң?  
А.   аталык шаңлық 
В.   аналык мойны 
С.   Аталық жиби 
Д.   гүл аяғы 

 
26. Насекомалар жəрдеминде айқаспалы шаңланыў тəн болған өсимлик топарларын анықлаң? 

А.   көкнар, темеки 
В.   бийдай, буршақ, фасол`, картофел` 
С.   қайың, сулы, мəкке, терек 
Д.   дурыс жуўап жоқ 

27. Төменде атлары аталғанлардан қайсысы генератив көбейиўге тəн емес? 
А.   тийкарында меёз бар 
В.   туқымланыў басқышына киреди 
С.   қəнигелескен жыныс клеткалар пайда болады 
Д.   Қайта пайда болған организмлер генетикалық жақтан ата   
      əўладлардан парқ қылмайды 

28. Гули өсимликлерде қос туқымланыўды қайсы илимпаз     
 ашқанлығын белгилең? 

А.   И.В. Мичурин 
В.   С.Г. Навашин 
С.   Г.Д. Карпеченко 
Д.   Н.И. Вавилов 

29. Зиготадан қандай структура раўажланады? 
А.   туқым 
В.   ендосперм 
С.   урық 
Д.   мийўе 
30. Өз-өзинен шаңланатуғын өсимликте қайсы ўақытта шаңланыў болып өтеди? 

А.   ғумша ашылғанша 
В.   жапырақ шыққаннан кейин 
С.   бүртикте 
Д.   түнде 

31. Урық қалташасының орайлық ири клеткасы менен спермия қосылса не пайда болады? 
А.   урық 
В.   ендосперм 
С.   туқым 



Д.   мийўе 
 

32. Өз-өзинен шаңланатуғын өсимликти көрсетиң? 
А.   мəкке 
В.   алма 
С.   буршақ 
Д.   көкнар 

 
33. Тек ғана қумырысқа менен шаңланатуғын өсимликти аныклаң? 

А.   көкнар, лала 
В.   жоңышқа 
С.   Картофел` 
Д.   асқабак, кыяр 

 
     34. Тамыр, пақал ҳəм жапырақ арқалы өсимликтиң жаңа органы пайда болса,  ол қандай 
көбейиў жатады? 

А.   генератив 
В.   вегетатив 
С.   соматикалык 
Д.   тəбийғый 
 

35. Өсимликтиң регенерацияға уқыплылығынын тийкары неде көбейиў типин көрсетиң? 
А.   генератив 
В.   репродуктив 
С.   вегетатив 
Д.   жасалма 

 
    36. Терек, рябина, черемуха не жəрдеминде көбейеди, сонны     
      көрсетиң? 

А.   мурцҳа 
В.   урқан тамыр 
С.   тамырдан көбейиў 
Д.   тамыр қəлемше 

    37. Төменде атлары аталғанлардан қайсысы вегетатив көбейиўге   
      тəн? 
         А.   Тийкарында меёз ҳəм жыныс процессии жатады 
         В.   Нəсиллик факторлар бойынша қайта пайда болған организмлер   
            генетикалық жақтан ана организмнен парк қылмайды 
         С.   қəнигелескен жыныс клеткалар қатнасады 
        Д.   Нəсиллик факторлар бойынша қайта пайда болған организмлер   
               генетикалық жақтан ата организмнен парк қылады 

 
    38. Қартайған терек, рябина, черемуха дөгерегинде пайда болған нəлшелер   
        не деп аталады? 

А.   ҳарам шақа 
В.   тамыр нəлшеси 
С.   тамыр өсимшеси 
Д.   тамыр қалемшеси 

    39. Төменде атлары аталғанлардан қайсысы вегетатив көбейиўге тəн     
         емес? 

А.   Тийкарында регенерация болатуғын 
В.   қайта пайда болған организмлер генетикалык жақтан дəслепки   
     организмнен парқ қылмайды    
С.   қəнигелескен жыныс клеткалар қатнасады 
Д.   тамыр ҳəм побег органларының бир бөлеги қатнасады 

   40. Мəдений өсимликлерди көбейтиў қыйын соның ушын қандай көбейтиў    
         усылынан пайдаланса болады, сол структураны (орган)  көрсетиң?  

А.   мурцҳа 
В.   қосымша тамыр 
С.   урқан тамыр 
Д.   туйнек 

   41. Тамыр арқалы көбейетуғын өсимликти анықлаң? 



А.   қарели 
В.   ерик 
С.   клубника 
Д.   шийе 

   42. Мийўе дарақларын көбейтиў ушын  қəдимги вегетатив көбейтиў қандай    
       аталады? 

А.   шағылыстырыў 
В.   гибридизация 
С.   сабыў 
Д.   пақал қəлемшесинен көбейтиў 

   43. Мийўе дарақтының туқымынан көгерген жас өсимлик қала аталады? 
А.   привой 
В.   подвой 
С.   дичок 
Д.   гибрид 

   44. Мəдений өсимликлердин көзше ямаса қəлемшеси басқа өсимликтиң пақалына көширип 
бириктирилсе не деп аталады? 

А.   привой 
В.   подвой 
С.   сабыў 
Д.   тамырдан көбейиў 

    45. Төменде көрсетилгенлерден қайсысы гули өсимликлердиң мурцҳасына тəн емес? 
А.   пақалға ийе 
В.   бүртикке ийе 

          С.   побег есапланады 
          Д.   вертикал` побег пайда етеди 
   46. Төменде көрсетилгенлерден қайсысы гули өсимликлердиң пиязшасы,    
         урқан тамыры ҳəм түйнеги ушын тəн емес? 

    А.   пақалға ийе 
    В.   бүртикке ийе 
    С.   вегетатив көбейиўге қатнасады 
    Д.   тамырдың тур өзгерткен  формасы 

   47. Вегетатив көбейиўдеги тийкарғы процессти көрсетиң? 
А.  туқымланыў 
В.   меёз 
С.   шаңланыў 
Д.   регенерация 

  48. Ландыш өсимлигинин бир органынын тур өзгерткен формасын   
       көрсетиң? 
        А. жемис тамыр 
        В. түйнек 
        С. урқан тамыр 

                Д. пиязша 
           49. Басланғыш өсимликти еслететугын органды белгилең? 

        А.   мийўе 
        В.   тукым 
        С.   побег 
        Д.   шаңлық 

           50. Перде тəризли мийўе дөгереги туқым қабығы менен бириккен болса    
             қурғақ бир туқымлы мийўе не деп аталады? 

        А.   шаңғалақ 
        В.   дəнеше 
        С.   туқым 
        Д.   собыкша 



                   

 


