
 
 
                  O`simlikler fiziologiyasınan jazba jumıs  SORAWLAR 
 

1.Osimliklerdi molekulalık, bioximiyalık xam kletkalık baskıshtan en jokarı sistematikalık 
baskıshka shekem analizleytugın ilim ne? 
2. Yadro kabıgındagı tesiklerdin axmiyeti kanday ? 
3. Krist degen ne ? 
4. Jokarı darejeli osimliklerde foto dem alıuga kkatnasatugın organoyıdka ne       jatadı?  
5. Kutikulanın osimlik ushın kanday axmiyeti bar ? 
 6. Osimliklerdin jaktılık energiyasınan paydalanıp uglekislota (SO2) xam suudan      (N2O) 
organikalık zatlardı payda etiui ne dep ataladı? 
 7.  Bioximiyalık sintezler, olardın uglevodlarga aylanıuı kletkanın kay jerinde  
boladı?   
 8.R.Emerson xlorella ustinde islegen tajiriybeden ne anıkladı?                                     
9.Fotosintezdin en daslepki produktıne?                                                                               
10.Fotosintezdin fotoximiyalık stadiyası kaysı nur tasirinde baskarıladı?                       
11. Osimliklerdin dem alıuı degende neni tusinemiz ? 
12. Anerob degidrogenizalardın okislengen xam kayta tiklengen kofermentleri kaysı 
ferment tasirinde bir birine aylanadı ? 
13.  Krebs cikline katnasatugın tiykargı fermentler kletkanın kay jerinde jaylaska? 
14.  Dem alıudın elektron transport shınjırında vodorottın universal donorı retinde kanday 
zat xızmet etedi ?  

15.  Dem alıu koefficenti degende neni tusinesiz ?      
 16.  Tukımnın dem alıu intensiyalıgının 100 esege artıuı ıgallıktın neshshe % ke jetiuinde 
koriledi ? 
 17.  Nukleyn kislotası kuramına azot tiykarı kiretugınlıgı kashan, kim tarepinen ashıldı ? 
 18.  Ne sebep tRNK jonıshka japıragına uksaydı ? 
 19.  Joldas kletkalarga sıpatlama berin. 
 20.  Osimliklerdın azıklanıuı boyınsha birinshi fiziologiyalık  tajiriybe 
koygan ilimpaz kim   
 21. Azot elementi kashan, kim tarepinen ashıldı ?  
22. Tabiyatta azottın osimlik kabıllay alatugın darejege shekem ozlestiriliui 
neshe turli boladı ?   
 23. Osimlik azottın ammonili tiykarı menen kop azıklansa E.Shul`ce, 
 D.N.Pryanishnikov ,A.Shibpell , V.E.Kretovich kanday korinisti anıkladı ? 
 24. Suspenzor degen ne? 
 25. Zıyanlangan osimliklerdin kayta tikleniui kaysı tokımalardın katnasında boladı 
 26. Yarovizaciyanın dauam etiu uaktı kansha  ? 
 27.  Tukımlanıu kanday fazadan turadı  ? 
 28. Piyazda auksinnin aktivlig tomenlense kanday jagday koriledi  ? 



 29  Fotoreceptorlardın kordinaciyalık funkciyanı atkarıuı kanday zatka baylanıslı ? 
 30 Kislorod xam korbonat angidridge unamlı reakciya kaysı organda baklanadı  ? 
 31. Etiolyaciyalangan osimliklerde kanday ozgerisler payda boladı ? 
 32. DNK kletkanın kaysı boliminde jaylaskan ? 
 33. Organizimnin tirshilik iskerligine baylanıslı bolgan informaciyalar tort 
      nukleotidtin almasınıuı turinde saklanıp….. 
 34. Floemadagı assimilyantlardın kozgalısı saatına neshe sm ? 
 35. Planetamızda jılına kansha  k. kal  kuyash energiyası fotosintezge jumsaladı? 
 36. Adsorbciyalık xromatografiya jardeminde kanday zat anıklanadı? 
 37.,,Emersonnın kusheytiu effekti,, degen ne ? 
 38. Kal`vin cikli neshe baskıshtan (etaptan) turadı ? 
 39.SO2 koncentraciyasının kanshaga artırıuı fotosintez intensivligi eki esege asıradı ? 
 40.Glikoliz  baskıshları kay jerde otedi ?  
 41.  Krebs ciklının glioksilat ciklınan ayırmashlıgı nede ? 
 42. Dem alıudın elektron transport shınjırında vodorodtın universal donorı retinde kanday 
zat xızımet etedi ? 
 43. Dem alıu processinde «Paster effekti» degen t6sinik bar,ol nenii anlatadı ? 
 44.  Peptozofosfat dem alıu jolı kanday zat jardeminde tartipke salınadı ? 
 45.  Jasıl osimliklerdegi azıklanıu, dem alıu,osiu-rauajlanıu xam kobeyiu processleri 
kanday dep karauga boladı ? 
46. Yadro kabıgında mayda tesiklerdin diametri kanday ? 
 47.  Zapas azıklık zatlar toplaushı plastida kaysı ? 
 48.  Mitoxondriyanın kobeyiuine kansha uakıt kerek ? 
 49.  Tonoplast degen ne ?  
 50.  Dem alıushı tamırdı kaysı osimlikte ushıratamız ? 
 51.  Jokarı onim alıu ushın kashannan baslap kul xam daristi kollangan ? 
  52.  Kaysıları organogen elementler ?  
 53.  Planetamızda en kop tarkalgan element kaysı ?  
 54.  Jasıl osimliklerde azot,aminokislota xam amidler turinde ulıuma azottın neshe payızın 
kuraydı ? 
55.Tukım ulesi xam keleshek shaka neden payda boladı ? 
 56.  Plastoxron degen ne ? 
 57.  Yarovizaciya kanday temperaturada otedi ?. 
 58.  Shannın sırtkı tasirlerge shıdamlıgı kanday zattın tasiinen boladı? 
 59.  Kıyınlık  penen tutatugın kalemshelerge tez tutıp ketiui ushın ne islenedi? 
 60.  Osimlikler menen xayuanlarda birdey bolatugın kozgalıs kaysı? 
 61.Kletka ushinde sekretorlık xam sintetikalık aktivlikke iye kanday zat bar?  
 62.  Osimliklerdin sırtkı ortalık faktorlarının diffuziyalık tasirine juuap reakciyası ne dep 
ataladı? 
  63.  Guldin ashılıp jabılıuı kanday kozgalıska kiredi?. 
 64.  I`ssıga shıdamlı osimliklerdin osiu shegarasın tabın? 
 65.  Osmometrdegi eritpenin koncentraciyası sırtkı ortalıktagı eritpenin koncentraciyasınan 
jokarı bolsa, onda sırtkı ortalıktagı eritpe kanday boladı? 
 66. Seysmonastiya yamasa turgorlı tez kozgalıs kaysı osimliklerde koriledi ? 
 67.  Nukleyn kislotası kashan xam kim tarepinen ashıldı ? 
 68.  Endospermadagı azıklık zatlardı osimlik ozine kalayınsha jumsaydı? 
 69.  Jıl sayın jer juzinde fotosintez processine kansha tonna organikalık zatlar payda boladı 



 70.  L. Marxlevskiy xam M. Nenckiyler ne sebep xlorofill menen gemoglobin bir- birine 
uksas degen ? 
71.  Jaktı jıynaushı kompleks kuramına neler kiredi? 
72.  3-fosfoglicirin aldegidinen kanday ferment tasirinde fruktoza 1-6 fosfat payda boladı?   
 73.  Ortasha klimata osken osimliklerde fotosintezdin jokarı korsetkishi kanday 
temperaturada boladı?   
 74.  Glikoliz procesin uyrengen ilimpazlardı korsetin? 
 75.  F. Lipman, V. Engelgard, F. Dikkens, O. Varburg tarepinen 1935-1938 jılları dem 
alıuda kanday process anıklandı? 
 76.  Pentozofosfat ciklında kanday zatlar sintezlenedi? 
 77.  Krebs ciklın reguliyaciyalauda kanday fermentler katnasadı? 
 78.  Pentozofosfat penen glikoliz arasındagı katnastı tartipke salıp turıushı 
intermediyatlarga kaysılar kiredi? 
    79.  Osimliklerdin mikroskoplık duzilisin daslepki uyrengen ilimpazlar? 
 80.  Membrananın ishki xam sırtkı katlamındagı periferiyalık beloklardın uslanıp turılıuına 
ne tasir etedi? 
 81.  Yadro nukleoplazmasında kanday zatlar boladı? 
 82.  Xloroplasttın uzını xam eni kansha mkm ge ten? 
 83.  Matriks degen ne? 
 84.  Mikrotutiksheler neden duzilgen? 
 85.  Osimliklerdin normal rauajlanıuı ushın kerekli elemenler nesheu? 
 86.  Osimlikke kul xam selitra berip turılsa onı taza kumgada osiriuge boladı degen ilimpaz 
kim? 
 87.  Azottın biologiyalık fiksaciyasına kanday ferment unamlı tasir etedi? 
 88.  Fitin osimliktin kaysı organında kop boladı? 
 89.  Yuvenil` etapta vegetativ massanın kobeyiui nege baylanıslı? 
90.  Tirishilik dauiri uzak dauam etetugın yamasa uzak jıldan keyin kartayıuga otetugın 
osimlikti korsetin 
 91.  Sporofiti oz betinshe jasay almaytugın osimlik toparın korsetin 
 92.  Gulleudin evokaciya xam indukciya gipotezası kaysı ilimpazlar tarepinen payda boldı? 
 93.  Osimlik  miyuesinin tokıması neden payda boladı? 
 94.  Kletkanın kaysı organoydı ozinshe korganıu ukıbına iye? 
 95.  Tropizm jardeminde osimlik nege erisedi? 
 96.  Ormeleushi osimliklerdin shırmalıushı osimliklerden ayırmashılıgı nede? 
 97.  Burshak murtının shıyratılıu kasiyetin jasalma turde kanday ximiyalık zatlar tasirinde 
alıuga boladı? 
 98.  Jana kazıp alıngan kartofel`di kaytadan kogertiuge majburleuge kanday zatlar 
kollanıladı? 
 99  Protoplasttın basımı natiyjesinde kletka kabıgının shireniuine ne dep ataladı? 
 100.  RNK lar kay jerde sintezlenedi? 
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