
 
 

 
Биология талим бағдары 1-курс талабалары ушын   «БОТАНИКА» 

панинен сораўлар топламы. 

 
1. Фотосинтез натижесинде не пайда болады. 
2.Органик затлардын даслепки синтезин əмелге асырыушы организмлер 
3. Қуяш нуры энергиясынан пайдаланыўшылар. 
4. Даслепки синтез ушын ҳимиялык реакциялар энергиясинан пайдаланыушы 
организмлер. 
5.Таяр органик затлар энергиясинан пайдаланыушы организмлер. 
6.Клетканың қабиғының ишиндеги тири бөлими.  
7.Цитоплазманың  формасиз массасы. . 
8.Клетка АДФдан АТФни синтезин ислеуши, ҳам енергия менен 
тамийнлеўшини айтың  
9.Хар кандай көп клеткалы организмлерде неше түрдеги клеткалар  
ажратылады. 
10.Клетка нəсиллик белгилер насилден насилге не аркалы өткизиледи 
11.Мейоз бөлиниўде  ҳромосомалар саны. 
12.Митоз бөлиниўде ҳромосомалар саны  
13.Қайта бөлиниў қасийетине ийе болған клеткалардан ибарат тоқыма  
14. Екилемши пайда етиуши токимаға нелер киреди 
15.Данениң дузилиси. 
16.Данениң  амитоз бөлиниўи  
17..Клетканиң ишки бөлиниўи бул  
18.Көпшилик жоҳары өсимликлердиң раўажланған клеткалардың орайи 
вакуолы клетканиң неше процентин ийелейди 
19.Көпшилик органик кислоталардың дузлары клетка ширесинде қандай 
таризде ушрайды. 
20.Клетка кабығы тийкары неден пайда болған. 
21.Целлёлозаның тийкары неден ибарат. 
22.Бир клетка екинши клеткаға поралар аркалы өтип кетиўши цитоплазматик 
жиплер.  
23. Эпидерма клеткасын пайда қылыўшы өсимшелер. 
24. Эпидерма сырткы орталык пенен арнаўлы органлар не жардеминде 
байланысады. 
25. Перидермада тийкарынан корғаушы ўазыйпасын аткарыушы тоқыма. 
26. Меҳаник тоқымалар неше түрге бөлинеди. 
27. Бирлемши келип шыгыўга ийе ҳам өсиўши органлар ушын ҳарактерли 
меҳаник тоқыма не есапланады. 



28. Келип шығыўға қарағанда склеренҳима қандай болады 
 
29. Жайласыўына қарай склеренҳима қандай болады. 
30. Ғамлаўшы тоқыма өсимлиги кайсы органларда ушрайды. 
31. Өткизиўши тоқымалардың төменннен жоқарыға ҳаракетлениуши ағымы 
не өтеди. 
32. Өткизиўши тоқымалардың  жоқарыдан төменге ҳарекетлениўши агымы 
не өтеди. 
33. Ағашлық  қурамына кириўши тоқымаларды көрсетиң 
34. Луб қурамына кириўши тоқималарды көрсетиң 
35. Коллатерал най-тала байламлар  
36. Биколлатерал най-тала байламлар  
37. Концентрик най-тала байламлар  
38. Радиал най-тала байламлар.  
39. Қурамына камбий киретуғын най-тала байламлар.  
40. Гүлли өсимликлердиң тукымы неден пайда болады.  
41. Туқым сыртындағы суўды сорып исиниў  ушын майда тесик  не 
дейиледию 
42. Тамырдан бүртикке өтиу бүртик пақалшасы. 
43. Тамырдың бирлемши ишки дузилисин қандай.  
44. Тамырдиң бирлемши қабығы  неше кабаттан дүзилген. 
45. Өсимлик тамырдың ишки тоқымаларда яки үстинде замаррықлардың 
жасаўы. 
46. Жоқары өсимликлердиң бактериялар менен  бирликте өмир кешириўи 
хаққында 
47. Косымша тамырлар жуўанлығы натийжесинде келип шығатуғын форма 
өзгериўи  
48. Улиўма көриниси бойинша буртикти еслетиўши пақал формасының 
өзгериўи не деп аталади. 
49. Жуўанласқан жер асты наўше не деп аталады 
50. Бир өсимлик бүртик яки қалемшеси екинши бир калемшеге өткизиў не 
деп аталады 
51. Усы бир түрдиң индивидлер санының артыўы . 
52. Өсимликтиң раўажланыўында олардың бөлеклерге бөлиниўи көбейиўине 
не дейиледи 
53. Өсимликлерде неше түрде көбейиў усиллары ажратылған.  
54.  Төмен өсимликлердеги вегетатив көбейиўдиң тийкарғы түрлери  
55. Жиниссиз көбейиў не арқалы амелге асады 
56.   Жыныслы көбейиў не аркалы амелге асады 
57. Насиллердиң галланиши қандай көбейиў 
58. Гўлли өсимликлер ушын мас болған генератив орган есапланип, өсиўи 
шекленген, формасы өзгерген пақаллар ҳамде арнаўлы ўазыйпаны 
атқарыўшы сайкес ағза 
59. Гүлжан жапырақ пенен гул арасындағы аралық не дейиледи. 
60.  Орташа ығаллық шариятында жасаўшы өсимликлер не деп аталады. 
61. Гүл неше бөлимнен турады 
62.  Гүлқорғанның бөлиниўи ямаса бөлинбеўи ҳамде оның дүзилисине қарай 
гүллер нешеге ажратылады. 



 
63. Гулқорганды апиўайы, яғний гүл жапыраклары көп санда болып, спирал 
жайласкан гуллер . 
64. Қос гүлқорғанлы, ягний кесеше ҳам гултажларға ажралған гүллер не деп 
аталады. 
65.  Бир шенбердеги гүлкорған жапырақларға ийе болған гүллер не деп 
аталады. 
66. Гүлкорғанға ийе емес гүллер не деп аталади. 
67. Гүлдиң оғына караганда тик текислик откизгенде кеминде еки багдарда 
бир неше тең бөлеклерге ажратылған гүллер не деп аталады. 
68.  Гүл оғына қарағанда тик текислик өткизетуғын тек бир бағдарда тең еки 
бөлекке бөлинетуғын гуллер не деп аталади. 
69. Тең еки бөлекке бөлиниў емес болған гүллер не деп аталады. 
70.  Гүлдеги шаңшылар жыйындысы не деп аталады.  
71. Шаңдəнға микроспоралар пайда болыуына итибар, олардың өсиуине 
болған дауирдеги формаланыўдан ибарат қыйын ўақыт.   
72. Гүлдеги мегажапырақтың жыйындысы . 
73. Бир неша бир бири менен қосылмаған туқымлар не делинеди. 
74. Бир-бири менен қосылып кеткен мийўе жапырақлар пайда болған  
гинецей не дейиледи. 
75. Егерде ҳар бир мийўе жапырақ қосылыўынан жабық үя пайда қылыўы 
нəтийжеси  
76. Мийўе жапыраклар тек шет тареплерине қосылып, улыўма бир түйинше 
бослығы пайда қылыўы нəтийжеси 
77.  Синкарп тукимшадан келип шыққан туқымша не дейиледи. 
78. Мегаспоралар деп аталатуғын арнаўлы үлкен клеткалардың пайда 
болыўынан ибарат қыйын ўақыт не деп аталады. 
79.  Шаң данешеси неше клеткадан турады 
80.  Шаң данешеси неше вегетатив клеткадан турады 
81. Шаң данешеси неше генератив клеткадан турады 
82. Бүртик қапшасы пайда болыўда мегаспораның данеси неше марте 
бөлинеди. 
83.  Формаланыў бүртик сияқлы ишинде неше  кутубий клеткадан пайда 
болады 
84.  Туқимланыў ўақтында бүртик сыйяқлы ишинде неше клеткадан ибарат 
болады  
85.  Микропилга жакын жайласқан клетка не делинеди 
86.. Муртак сыяқлының ҳалаза тарепинде клеткалар не делинеди. 
87. Микропил қасындағы еки кишкене клетка не делинеди. 
88.  Орайдағи екилемши дəне не делинеди. 
89. Өсимликлердиң самал жəрдеминде шаңланыўы не делинеди. 
90.  Өсимликлердиң насекомалар жəрдеминде шаңланыўы не делинеди. 
91. Өсимликлердиң қуслар жəрдеминде шаңланыўы не делинеди. 
92. Өсимликлердин қумырсқалар жəрдеминде шаңланыўы не делинеди 
93. Өсимликлердиң суў жардеминде шаңланыўы не дейиледи 
94. Ашылмайтуғын майда гүлли өсимликлердиң өзинен шаңланып 
туқымланыў не деп  аталады. 
 



 
95. Шаңлардың бир гүлден екинши гүлге туқымланыў тумсиғи түрли затлар 
жардеминде келип түсиўи не деп аталады. 
96. Перикарп неше қабаттан турады . 
97. Түйншениң жайласыў  ҳалатына қарап мийўелер нешеге бөлинеди 
98.  Пүткиллей яки бир бөлеги суўда батып турыўшы өсимликлер не деп 
аталады. 
99.  Топырақта артыкша  ығаллық  ҳамде суў пуўларына жақсы тойынған 
ҳаўада жасаушы өсимлик не деп аталады. 
100.  Орташа ығаллық  шараятында жасаўшы өсимликлер не деп аталады. 
 
 
 
 
 
 

 


