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Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmedinden düzülen sonky iş üçin warýantlar. 

 
Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmedinden soňky iş warýantlary   

1-variant 
1. Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmediniň mazmuny we ähemýeti 

Daýanç sözler,fizýalogiýa,organ,dokuma,gigena 
      2   Osiş we rowajlanmak.Organizmiň rowajlanmak döwürleri 
Danç sözler,kletka akseleratsiýa,organ,organizm,ösiş 

3.   Nerw sistemasynyň umumy düzülişi 
 Daýanç sözler,neýron,akson,gendrid,impuls 
 

                     Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmedinden soňky iş warýantlary  
2-variant 

 1.  Birinji we ikinji signal sistemasy hakynda düşünje 
Daýanç sözler,baş beýni,ýarym şary,görmek eştmek,söz,ses 
2.  Göriş organizminiň ýaş aýratynlygy 

Daýanç sözler,sklera,kolbaça,akkomodasiýa,reňli perdesi 
       3.   Içki sekretsiýa mäzleri funktsiýa we ýaş aýratynlygy 
Daýansözler,gipofiz,epifis,gormon,endokrinmäzleri,teroksin mäzler,gigantizm 
 

Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmedinden soňky iş warýantlary 
3-variant 

1. Skeletwe onuň ýaş aýratynlygy  
Daýanç sözler,sklet,muskul,omurtga paganasy,skaliýoz  

       2.   Organizmde madda almaşuwy  
Daýanç sözler,assismilýatsiýa dessimilýatsiýa,aksyl,ýag,uglewod  

3.    Eşdiş organizminiň ýaş aýratynlygy  
Daýanç sözler,baraban perde,uzen,gulak  
 

Ýaş fizýalogiýa we giýgena pretmedinden soňky iş warýantlary 
4-variant 

 1.  Siňdirmek sistemasynyň umumy düzülişi 
Daýanç sözleri,süýt dişleri,aşgazan,bagyr,sorulyş,içegiler 

2.   Irsiýet we daş-töwerek hakynda düşünje  
Daýanç sözler,gen,hramasoma,irsiýet 
3.   Akseleratsiýa düşünjesi 
Daýanç sözler,E.kok tizleşiş funktsiýasy 
 

Ýaş fizýalogiýa we giýgena pretmedinden sonky iş warýandy 
5-variant 

1. Nerw merkezleri hakynda düşünje we olaryň fizýalogik aýratynlygy 
Daýanç sözler,nerw,neýron,baş we arka beýni tormazlanmagy 



      2.   Ganyň guruhlary we düzümi 
Daýanç sözler,linfa,eritrotsit,leýkotsit,tronbotsit,plazma 

3.   Şertli we şertsiz refleksler hakynda düşünje 
Daýanç sözler,refleks,irsiý,eferent,nerw 

Ýaş fizýalogiýa we giýgena pretmedinden sonky iş warýantlary 
6-variant 

1. Syzyş organlarynyň ýaş aýratynlygy we gigenasy 
Daýanç sözler,analizator,sklera,reňli perde,akkomodatsyýa we strahy  

2. Gan aýlanyş töweregi  
Daýanç sözler,uly gan aylanyş,kiçi gan aylanyş töweregi,arterýa,wena 

3.   Siýdik peýda bolmak mehanizmi 
Daýanç sözler,nefron,genli filtratsiýa,reapsortptsiýa 
 

Ýaş fizýalogiýa we giýgena pretmedinden sonky iş warýantlary 
7-variant 

 
           1Eşdiş organlarynyň ýaş aýratynlygy  
Daýanç sözler,özängi,daş,balgaça,gulak 
2.  Çagalaryň ösiş we rowajlanmakdäki umumy kanunýetleri 

Daýanç sözler,ösmek,rowajlanmak, akseleratsiýa 
3.  Olyýnerw işçenliginiň ýaş aýratynlygy 
Daýanç sözler,signal,birinji we ikinji signal, dinamikaliksteoriotip 
 

Ýaş fizýalogiýa we giýgena pretmedinden sonky iş warýantlary  
8-variant 

1. Daýanç hereket sistemasynyň aýratynlygy we gigenasy 
Daýanç sözler,sklet,muskul,omurtga paganasy,gapyrga,skaliýoz,lardoz  

      2.  Gan aýlamak we ýürek işleýşiniň ýaş aýratynlygy 
Daýanç sözler,tsistola, diostola, uly we kiçi gan aýlamak töweregi,wena 
3.   Böwrek düzülişi we funktsional ähemýeti  
Daýanç sözler,nefron,aýyrmak organlary,içki töwerek ,filtratsiýa 
 

Ýaş fizýalogiýa we giýgena pretmedinden sonky iş warýantlary 
9-variant 

1. Aýyryş organynyň ýaş hususýetleri  
Daýanç sözler,eksretor,böwrek, nefron, filtratsiýa   

       2.  Nerw sistemasynyň umumy düzülişi  
Daýanç sözler,nerw,neýron,akson,dendrid 

       3.  Organizmde madda almaşuwynyň pratsesi  
Daýaç sözler, akseleratsiýa, dissimilýatsiýa,ýag, uglewod, oksil 
 

Ýaş fizýalogiýa we giýgena pretmedinden sonky iş warýandy 
10-variant 

  1.  Đrsiýat we daş-töwerek hakynda düşünje 
Daýanç sözler,irsiýet,hramosoma,gen,mutatsiýa 
      2.  Organizminiňbirbütünligi 
Daýanç sözler,öýjik,organ,dokuma,organlar sistemasy  
      3.   Deri,ys syzýan organlarynyň umumy düzülişi 
Daýanç sözler, analizitor, retseptor, dil, burun,göz we gulak 

Ýaş fizýalogiýa we giýgena pretmetinden sonky iş warýandy 
11-variant 

1. Galkansyman mäz we onuň funktsiýasy 



Daýanç sözler,garmon,endokrinmäz, bazedow  keselligi, teroksin 
      2.   Muskullaryň umumiý düzülişi we onuň ýaş hususýatlary 
Daýanç sözler,impuls, dinamik, statik , muskullaryň türleri  
      3.   Siňdirmek sistemasynyň umumy düzülişi  

Daýanç sözler,medä,bagyr,içegiler,halkym, 
 

Ýaş fizýalogiýa we giýgena pretmetinden soňky iş warýandy  
12-variant 

 1.   Dem almak organynyň ýaş hususýatlary  
Daýanç sözler,öpge,gaz malmaşmak,traheýa,bronh,alwiolalar  
2.   Eritrotsitleriň düzülişi we ähemýetleri 

Daýanç sözler, eritrotsit, gemoglabin, demir, oksil 
       3.   Aýyrmak  organlary, organizmiňişleýiş ähemýedi  

Daýanç sözler,içki töwerek,aýyryö organlary,Tayanch sozlar, ekskretor, nefron, reabsorbtsiýa  
Ýaş fizýalogiýa we giýgena pretmedinden sonky iş warýandy 

13-variant 
1. Nerw merkezleri hakynda düşünje,fizýalogik hususýatlary 

Daýanç sözler,new,gozgalyş,tormazlanmak,neýron  
      2.   Ýaş fizýalogiýa we giýgena pretmediniň mazmuny we ähemýeti 
Daýanç sözler, fiziologiýa, gigiena, pedagog, sagdyn nesil  

3.   Rowajlanmak organizminiň sypat görsetgiçi 
Daýanç sözler,ösiş,rowajlanmak,dokuma  akseleratsiya 
 

Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmetinden soňky iş warýandy Yosh  
14-variant 

1. Organizmiň bir bütünligi hakynda düşünje 
Daýanç sözler, organ, organizmdokuma,öýjük  

      2.   Nerw sistemasynyň dürliçe bölimlerindaki düzüş we rowajlanmak  
Daýanç sözler,arka beýni,uzynçak beýni,aralyk beýni,kiçijik beýni  

3.   Meda asty mäzi we onuň funktsiýasy  
Daýanç sözler,gormon, endokrin mäzi, insulin, diabet 

Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmetinden sonky iş warýandy 
15-variant 

1. Göriş organynyň ýaş hususýaty  
Daýanç sözler,sklera,  tor parda,damar,göwher,akkomodatsiya 

2. Đçkisekretsiýa mäzleri hakynda düşünje  
Daýanç sözler,endokrin mäzler, gormon, sekretsiýa, gipofiz, epifiz,galkansyman 
mäz,böwrek üsti mäzi  

3. Muskullarsistemasy 
Daýanç sözler, impuls, dinamikalikstatistikalık, titanus 
 
 
 

Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmetinden soňky iş warýandy 
16-variant 

1. Daýanç hereketapparadynyň gigienasy 
Daýanç sözler, skalioz, lordoz, kifoz, 

2. Kanunyň hususýady we düzümi 
Daýanç sözler, eritrotsit, leykotsit, trombotsit, gemoglobin, plazma 

3. Dem almak organlarynyň ähemýeti  
Daýanç sözler, burun, halkym, kekirdek ,öpge,h’iqildoq,bronhlar, alv 
iolalar 



              Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmetinden sonky iş warýandy  
17-variant 

1. Siňdirmek organynyň ýaş hususýaty  
Daýanç sözler,aşgazan, 12  barmoq içegi bagyr,öt daşy 

2. Gan aýlanyş we ýürek damary işleýşiniň ýaş hususýatlary  
Daýanç sözler,ýürek düzlişi,uly we kişi gan aýlanyş sistemasy 

      3.   Deri,ys syzyş,dem alyş organlarynyň umumy düzülişi 
Daýanç sözler, retseptor,yssyny,sowugy syzyş  issiqni, burun, dil 
 

Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmetinden soňky iş warýandy  
18-variant 

1. Aýyryş organlarynyň ýaş hususýatlary  
Daýanç sözler,böwrek,gawyk,shumlyanskaýakapsula 

2. Eşidişorganlarynyň ýaş hususýaty  
Daýanç sözler,gulak,töwerek perdesi,uzangi 

3.   Skeletwemuskullarynyň rowajlanmagy  
Daýanç sözler,süýek,muskul,omurtga paganasy, skalioz 
 

Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmetinden sonky iş warýandy 
19-variant 

1. Ösiş we rowajlanmak organizminiň  rowajlanýan döwri  
Daýanç sözler,öýjük,akseleratsiýa, organizm, ösiş,rowajlanmak  

2. Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmediniň başka pretmetler bilen baglyklygy 
Daýanç sözler, pedagogika, psixologiýa, xidaýat, Abu Raýhan  Beruniý, Đbn Sina 

3. Skeletmuskullarynyň gysgarmagy  
Daýanç sözler, titanus, dinamik iş, statikiş, muskullaryň gysgarmagy  

Ýaş fizýalogiýa we gigenasy pretmetinden sonky iş warýandy 
20-variant 

1. Siňdirmek organlarynyň ýaş hususýaty  
Daýanç sözler, meda,bagyr, sulak, mäzler,içegiler 

2. Aýyryş organlarynyň  ýaş hususýaty 
Daýanç sözler, nefron,böwrek , şumlýanskaýa kapsula, reabsorbtsiýa 

3. Nerw merkezleri hakynda düşünje  
Daýanç söaler, nerw, neýron,baş we arka beýni 
 
 

Ýaş fizýalogiýa we gigenasy pretmetinden sonky iş warýandy 
21-variant 

1. Deri düzülişi we onuň organizmdäki wezipeleri  
Daýanç sözler, epidermis,deri asty ýagy,qawaty, derma  

      2.   Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmetiniň  başka pretmetler bilen baglyklygy  
Daýanç sözler, psixologiýa, meditsina, pedagogika, A.R.Beruniý 

3.    Ýürek gan aýlanyş töwereginiň sistemasy  
Daýanç sözler, ýürek,uly we kiçi gan aýlanyş töweregi  
 

Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmetinden sonky iş warýandy 
22-variant 

1. Nerwsistemasynyň fiziolgiýasy we onuň ýaş hususýaty  
Daýanç sözler, wegetatiwsomatik neýron,baş we arka beýni 

2. Đrsiýet we taş-töwerek hakynda düşünje 
Daýanç sözler, genetika, xromasoma, DNK, RNK  

3. Ganyň düzümi we hususýaty  



Daýanç sözler, plazma, eritrotsit, leykotsit, trombatsit 
 

Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmetinden sonky iş warýandy  
23-variant 

1. Oliyýnerw işleýşiniň tipleri hakynda düşünje 
Daýanç sözler,birinji we ikinji signal sistemasy 

      2.  Daýanç hereketler aparadynyň ýaş hususýaty  
Daýanç sözler,göwde,aýak,gol omurtga,kelle süýegi 
      3.   Göriş organiziminiň ýaş hususýaty 
Daýanç sözler, analizator, fibroz,dar gawyk  
 

Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmetinden sonky iş warýandy 
24-variant 

1. Akseleratsiýa jereýanyny hakynda düşünje  
Daýanç sözler,ösiş,rowajlanmak , E. Koh,tizleşmek 

2. Siňdirmek organiziminiň ýaş hususýaty  
Daýanç sözler, meda,bagyr,içegiler,agyz boşlygyndäki dişler,dil  

3.    Baş  skeletiniň rowajlanmagy  
Daýanç sözler,baş süýegi,omurtga,el,aýak,gapyrga  

Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmetinden sonky iş warýandy 
25-variant 

1. Đçki sekretsiýa mäzleriniň ýaş hususýatlary  
Daýanç sözler, garmon, Bazedow, gipofiz,galkansyman mäz qalqonsimon bez 

      2.   Eritrotsitleriň düzülişi we ähemýeti  
Daýanç sözler, eritrotsit, gemoglobin,demir,aksyl 

3. Dem alyş organlarynyň ýaş hususýatlary  
Daýanç sözler,kekirdek,öpge,burun, bronx, alviola 
 
 
 
 

Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmetinden soňky iş warýandy 
26-variant 

1. Böwregiň düzülişi we ähemýeti 
Daýanç sözler,şumlyanskayakapsula, nefron, reabsorbtsiya, filtratsiya 

2. Şertli we şertsiz reflekisler hakynda düşünje  
Daýanç sözler, refleks,  afferent, nerv, efferent , retseptor 

     3.   Organizmiň bir bütünligi hakynda düşünje 
Daýanç sözler, organ, organizm,dokuma öýjük  
 

Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmetinden soňky iş warýandy 
27-variant 

1. Eşidiş organlarynyň ýaş hususýatlary 
Daýanç sözler,syrtgy gulak,uzangi, bolgaça, perde 

      2.   Galkansyman mäzleriň düzülişi we funkisýasy 
Daýanç sözler , garmon, Bazedov, tiroksin, ýod ýetişmezligi  
3.   Siňdirmek organlaryň ýaş hususýaty  
Daýanç sözler, meda,bagyr,kekirdek,agyz boşlygy,sulak mäzleri 
 

Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmetinden soňky iş warýandy  
 

28-variant 



1. Ýaş fizýalogiýa pretmediniň ähemýeti we mazmuny  
Daýanç sözler, fiziologiýa,dokuma, gigiena,öýjük  

2. Organizmde skelet süýekleri we muskullary ähemýeti 
Daýanç sözler, impuls, muskul, hymaýa,daýanç,hereketlenmek  

      3.   Medaasty mäzleriniň wezipeleri  
Daýanç sözler, endokrin, insulin, diabet 
 

Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmetinden soňky iş warýandy 
29-variant 

1. Öýjügüň düzülişi we onuň funkusýasy  
Daýanç sözler, ribasoma, ýadro, metahondriýa, Goldjiapparady 

2. Ys  syzmak, täm bilmek,analizatorlary hakynda düşünje  
Daýanç sözler, burun, dil, retseptor, burun 

3. Aýyryş organlaryny ýaş hususýatlary  
Daýanç sözler, böwrek,deri,öpgr,gawyk  
 

Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmetinden soňky iş warýantlary 
30-variant 

1. Dem alyş organlarynyň düzülişi we wezipeleri  
Daýanç sözler, burun, öpke,  halkym, bronx, traheýa,kekirdek  

2. Muskullarynyň  umumyý düzilişi we ýaş hususýaty 
Daýanç sözler, titanus, dinamik, statistik, muskullarynyň dürlenişi  

3 Gan aýlanyş sistemasy hakynda düşünje 
Daýanç sözler,ýürek,kattawakiçik gan aýlanyş töweregi     

 Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmetinden soňky iş warýantlary 
31-variant 

1. Ösiş we rowajlanmak organiziminiň rowajlanmak döwri  
Daýanç sözler,öýjik,akseleratsiýa, organizm, ösiş, rowajlanmak 

2. Ýaş  fizýalogiýa we gigena pretmediniň başka pretmet bilen baglyklygy 
Daýanç sözler , pedagogika, psixologiýa, hidoýat, Abu Rayxon Beruniy, Đbn Sino 

3. Skeletmuskullarynyň gysgarmagy  
Daýanç sözler,titanus, dinamikiş, statikiş, muskullarynyň gysgarmagy 

 
Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmetiniň soňky iş warýantlary 

32-variant 
1. Organizmiň bir bütünligi hakynda düşünje  

Daýanç sözler, organ, organizm dokuma,öýjük  
      2.   Nerw  sistemasynyň dürliçe bölümlerdäki düzülişi we rowajlanmagy 

Daýanç sözler,arka beýni,uzynçak beýni,aralyk,beýni,kiçik beýni 
3.   Medä asty mäzi we onuň funksiýasy  

Daýanç sözler, gormon, endokrinbezi, insulin, diabet 
 

Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmediniň soňky iş warýanty 
33-variant 

1. Göriş organlarynyň ýaş hususýaty 
Daýanç sözler, sklera,  dar perde,damar,göwher,akkomodatsiya 

2. Đçkisekretsiýa mäzleri hakynda düşünje 
Daýanç sözler, endokrin mäzler,gormon, sekretsiýa, gipofiz, epifiz,galkansyman 
mäz,böwrek üsti mäzi 

3. Muskullarsistemasy 
Daýanç sözler, impuls, dinamikalikstatistikalık, titanus 
 



Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmetinden soňky iş warýandy 
34-variant 

1. Daýanç hereket apparatiniňgigienasi 
Daýanç sözler, skalioz, lordoz, kifoz, 

2. Ganyň hususyýeti we terkibi 
Daýanç sözler, eritrotsit, leykotsit, trombotsit, gemoglobin, plazma 

3. Dem alyş organlaryň ähemýeti 
Daýanç sözler,öň galkum şekirdek öken, bronxlar, alviolalar 
 

Ýaş fiziologiýa we gigena pretmetinden soňky iş warýantlar 
35-variant 

1. Siňgiriş organyň ýaş hususyýeti 
Daýanç sözler aşgazan , 12 barmak içek bagyr öt şary 

2. Gan aýlanyş we ýürek damar falýatynyň ýaş hususyýeti  
Daýanç sözler ýürek düzümi,ollakan wekiçi gan aýlanyş sistemasy  

3.   Deri ys bilmek,dem alyşorganlaryňumumy düzülşi 
Daýanç sözler, retseptor, yssygy sowwygy biliş burun dil 

Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmediniň soňky iş warýandy 
36-variant 

1. Aýyryş organlarynyň ýaş hususýatlary 
Daýanç sözler, bowrek,gawyk, şumlýanskaýakapsula 

2. Eşdiş organlarynyň ýaş hususýatlary 
Daýanç sözler,gulak,galkany,töwerek perdesi,uzangi 

3.   Skeletwemuskullarynyň rowajlanmagy 
Daýanç sözler, süýek, muskul,omurtga paganasy, skalioz 
 

Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmediniň soňky iş warýandy 
37-variant 

1.    Birinji weikinji  signalsistemasyhakynda düşünje 
Daýanç sözler, baş beýni, ýarym şar,göriş,eşdiş,söz,ses 
       2.  Göriş organynyň ýaş özgeçeligi 

Daýanç sözler, sklera, kolbaça, akkomodatsiýa,reňli perde 
       3.  Đçkisekretsiýamäzleri funktsiýasy we ýaş özgeçheligi 
Daýanç sözler, gipofiz, epifis, gormon, ndokrinmäzleri, teraksin,   gigantizm 
 

Ýaş fizýalogiýasy we gigena pretmetinden soňky iş warýandy 
38-variant 

1. Skeletwe onuň ýaş özgeçeligi 
Daýanç sözler, skelet, muskul omurtga paganasy,skalioz 

       2.   Organizmde  madda almaşmagy 
 Daýanç sözler, assismilýatsiýa, dessimilýatsiýa, aksil,ýag , uglewod  

3.    Eşdiş  organynyň ýaş özgeçeligi 
Daýanç sözler, baraban perde, uzen, gulak 
 

Ýaş fizýalogiýa we gigena pretmetinden soňky iş warýandy 
39-variant 

 1.  Siňdiriş sistemasynyň umumy düzülişi 
Daýanç sözler,süýt dişleri,meda,bagyr,sorylyş,içegi 

2.   Đrsiýet we daş-töwerek hakynda düşünje 
Daýanç sözler, gen, xramasoma, irsiýat 
3.   Akseleratsiýa düşünjesi  
Daýanç sözler,  E.Kok tizleşiş  funktsiýasy 



 
Ýaş fizýalogiýasy we gigena pretmetinden so

1. Nerw merkezi hakynda dü
Daýanç sözler, nerw

      2.   Ganlaryň guruhlary we düzümi 
Daýanç sözler, limfa, eritrotsit, leykotsit, trombotsit, plazma

3.   Şertli we şertsiz  refleksl
Daýanç sözler, refleks, irsiý
 
 

 

Düzen

 

ş fizýalogiýasy we gigena pretmetinden soňky iş warýandy
40-variant 

w merkezi hakynda düşünje we olaryň fiziologik özgeçeligi 
w, neýron, baş we arka beýni tormazlanyşy 

 guruhlary we düzümi  
, limfa, eritrotsit, leykotsit, trombotsit, plazma 

refleksler hakynda düşünje  
ý, aferent, nerw, eferent, nerw 

zen 
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