рметті студент!
2018 жылы «Жаратылыстану ғылымдары - 2» бағытындағы маманды тар
тобыны бітіруші курс студенттеріне О у жетістіктерін сырттай бағалау 4 пəн
бойынша ткізіледі.
Жауап пара шасын з мамандығы ызды пəндері бойынша кестеде
к рсетілген орын тəртібімен толтыры ыз.
Маманды
шифры
5В060700

Маманды ты атауы
«Биология»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Ботаника
2. Зоология
3. Микробиология
4. Клетка биологиясы

1. С&ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т&рады:
1. Ботаника
2. Зоология
3. Микробиология
4. Клетка биологиясы
2. Тестілеу уа ыты - 180 минут.
Тестіленуші (шін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.
3. Та даған жауапты жауап парағындағы пəнге сəйкес секторды
д гелекшесін толы бояу ар ылы белгілеу керек.

тиісті

4. Есептеу ж&мыстары (шін с&ра кітапшасыны бос орындарын пайдалануға
болады.
5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м& ият толтыру керек.
6. Тест ая талғаннан кейін с&ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория

7. - С&ра кітапшасын ауыстыруға;
2

- С&ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
- Аны тама материалдарын, калькуляторды, с здікті, &ялы телефонды
олдануға
ата тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап н&с аларынан болжалған
д&рыс жауапты барлығын белгілеп, толы жауап беруі керек. Толы жауапты
та даған жағдайда студент е жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген ате (шін 1
балл кемітіледі. Студент д&рыс емес жауапты та даса немесе д&рыс жауапты
та дамаса ателік болып есептеледі.
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Ботаника
1. Екі мембраналы абы шасы барлар:
A) Митохондрия
B) Рибосома
C) Диктиосом
D) Гольджи аппараты
E) Вакуольдер
2. Цитоплазма абаттары:
A) гиалоплазма
B) строма
C) мезоплазма
D) мембрана
E) тонопласт
F) эндодерма
3. Сырт ы &лпаларға жатады:
A) ризодерма, веламен
B) эндодерма, экзодерма
C) эндодерма, гаустория
D) экзодерма, ризодерма
E) перидерма, эндодерма
4. 3ор жинаушы &лпаларға жататын су жинаушы ішкі &лпалар тəн
сімдіктер:
A) кактус, ж(гері
B) алоэ, кактус
C) рік, ж(зім
D) агава, кактус
E) алоэ, агава
5. Т& ымны суіне ажетті жағдай:
A) ажетті температураны болуы
B) скарификация жасалынуы
C) ауксинді пайдалану
D) суды болуы
E) ауаны жеткілікті болуы
F) страфикациядан туі
G) т менгі температура
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6. Шығу тегіне арай тамырды б леді:
A) Кіндік
B) Мезо б лік
C) Эндо-экто б лік
D) Экто б лік
E) Жанама
F) 3осал ы
7. Нуцелус дегеніміз:
A) ж& а абат
B) атты абат
C) тасымалдау ызметі
D) интегументтен т&рады
E) макроспорангий
F) мегаспорангий
G) ерекше орғаныш ызметі бар жабын
8. Шығу тегіне арай тамырды б леді:
A) Негізгі
B) Шаша
C) 3осал ы
D) Т(йнек
E) Жанама
9. Тамыр ж(йесіні
A) саба
B) жапыра
C) осал ы тамыр
D) г(л
E) жанама тамыр

&рамына кіреді:

10. Монопадиальды б&та тану андай сімдіктерге тəн:
A) терек
B) шо парбас
C) черемуха
D) плаун
E) арағай
F) татар (йе кісі
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11. Орналасуына арай б(ршіктер:
A) жабы б(ршіктер
B) т белік б(ршіктер
C) олты ты б(ршіктер
D) б&йы ан б(ршіктер
E) ашы б(ршіктер
12. К(лте жапыра шалар ар ылы екіден арты горизонталь симметрия
ж(ргізуге болтын г(лдер, андай г(лдерге жатады жəне олар т мендегі
сімдіктерді айсыларына тəн:
A) рапс
B) ба ба
C) жалбыз
D) алтей
E) шиповник
13. Жай моноподиальды г(лшоғырына жатады:
A) шоғырбас
B) диходий
C) к(рделі ал анша
D) монохазий
E) плейохазий
F) к(рделі маса
14. Хромотофорлар дегеніміз:
A) прококариоттарды фотосинтез процесі ж(ретін органелдері
B) фотоцинтез процесіне ажетті пигменттер беретін тилакоидтар
C) балдырларды фотосинтез процесі ж(ретін органелдері
D) пигменттік дəн
E) мезасомаға дейін т(зілетін пластинкалы &рылымдар
F) диктиосомны &рамдас б лігі
15. Коньюгация дегеніміз жынысты процесті мынадай ерекше т(рі:
A) &рылысы бірдей балдырларды вегетативті екі клеткасындағы
заттарды біріне-бірі &йылып осылуы
B) гаметаларға б лінбеген клетка ішілік заттарды осылуы
C) əрт(рлі спораларды осылуы
D) екі генеративті ядроны осылуы
E) ж&мырт а клеткасы мен сперматозоидты осылуы
F) м лшері мен озғалуы əрт(рлі гаметаларды осылуы
G) бір клеткалы особьтарды осылуы ар ылы ж(зеге асуы
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16. Са ырау &ла тарды андай таксондарына мына белгілер тəн:
клеткаланбаған мицелий, топыра та, т&щы жəне те із суларында
мекендейді; балдырларды , бас а са ырау &ла тарды , жоғар сатыдағы
сімдіктерді , омырт асыз жануарларды , бауырмен жорғалаушыларды
жəне балы тарды паразиттері; жыныс процесі – оогамия:
A) Perenosporales
B) Coelomomyces, Allomyces
C) Zygomycetes
D) Olpidium, Synchytrium
E) Chytridiomycetes
F) Chytridiales
17. Са ырау &ла тарды андай таксондарына мына белгілер тəн:
клеткаланбаған мицелий, сімдіктер алды тарында жəне жануарларды
лексесінде сапротрофитті тіршілік етеді немесе балдырларды , бас а су
са ырау &ла тарыны , омырт асыз жануарларды , бауырмен
жорғалаушыларды жəне балы тарды паразиттері; жыныс процесі –
оогамия:
A) Coelomomyces, Allomyces
B) Olpidium, Synchytrium
C) Saprolegniales
D) Saprolegnia, Achlya
E) Chytridiomycetes
F) Chytridiales
G) Oomycetes
18. Жоғары сатыдағы сімдіктерді т менгі сатыдағы сімдіктерден басты
айырмасы:
A) фотосинтезге абілеттілігі
B) стельді болмауында
C) стельді болуында
D) ар аулы &лпаларды болуы
E) вегетативті органдарыны болуында (саба , жапыра , тамыр)
19. Жасыл м(ктерді шымтезек м(ктерінен айырмасы:
A) тасымалдау ызметіні болуымен
B) гиалинді клеткасыны болуымен
C) жапырағыны болуымен
D) екі (йлі
E) орапшасыны болуымен
F) сабағыны болуымен
G) тамырыны болуымен
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20. C(йекті жемістері, жа ға шалар, т& ымшалар, алма жемістер тəн
т& ымдасты т(рлері:
A) к кнəрлар
B) тас жарғыштар
C) &л айырлар
D) &лпынай
E) мимозалар
F) шие
G) алаб&талар
21. Мына т& ымдасты кілдеріні саба тары т рт ырлы жəне эфир
майларын т(зуге абілетті:
A) Boraginaceae
B) Serophulariaceae
C) жебір
D) тау ала айлар
E) Solanaceae
F) Asteracea
G) Cyperaceae
22. 3ос жынысты, (ш м(шелі г(лдер, г(лдері арапайым, аталығы 3,
аналы аузы (лкен, жа таулы, гинецейі: ценокарпты, 3 жеміс
жапыра шасынан т&ратын, жатыны т менгі г(л, т мендегі таксондарды
айсысына тəн:
A) Allium
B) Eremurus
C) Iridaceae
D) Iris
E) Amaryelidaceae
F) Aloe
G) Cyperadaceae
23. Саба іші уыс (сабан) тілшісі ынапты жапыра , жемісі дəн т мендегі
таксондарды айсысына тəн:
A) Cyperaceae
B) Iridaceae
C) Poaceae
D) Carex
E) Triticum
F) Zea mays
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24. Алғаш ы &рлы а шы ан жоғары сатыдағы сімдіктер:
A) риния
B) селагинеллалар
C) ярровия
D) папоротниктер
E) хорнефитон
F) плаундар
25. Алғаш ы пайда болған плаун тəрізділерге жататын сімдіктер:
A) полушник
B) пролепидодендрон
C) сигиллярия
D) вагадванатия
E) лепидодендрон
F) селагинелла
Ботаника
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Зоология
1. Жасыл эвгленаны
A) автотрофты
B) сапрофитті
C) паразитті
D) гетеротрофты
E) миксотрофты
F) диффузды
G) хемотрофты

оректену типі:

2. Гидраны эктодерма абатын &раушы клеткалар:
A) Жыныс клеткалар
B) Интерстициальды клеткалар
C) Археоциттер
D) Талшы ты клеткалар
E) Пинакоциттер
3. Те із гидроидты полиптеріне тəн белгілер:
A) колониальды формалар
B) жыныссыз к бейгенде медузалар алыптасады
C) пневматофорды болуы
D) шатырды жиегінде желкені жо
E) жеке тіршілік ететін формалар
4. Бауыр сорғышты дернəсілдері:
A) трохофора
B) паренхимула
C) редия
D) велигер
E) мирацидий
F) онкосфера
G) планула
5. Трематодалар класыны
A) Бауыр сорғыш
B) Жалпа лентец
C) Эхинококк
D) 3ой мишығы
E) 3ан осезуі
F) Ланцет тəрізді сорғыш

кілдері:
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6. Нематодтар класыны негізгі белгілері:
A) Денесі кутикула абатымен апталған
B) Нематодтарда ан айналу жəне тыныс алу ж(йесі болады
C) Ac орыту ж(йесі &зына бойы созылған тік т(тік тəрізді, алды ғы,
орта ғы ішектен т&рады
D) Денесі сыртынан тегументпен апталған
E) Нематодтар гермафродиттер
F) Ке істікке таралуы бойынша жоғары т&рған топ
7. Насекомдарды ан айналу ж(йесіне тəн ерекшеліктер:
A) Ж(ректі арт ы жəне алдь ғы &шы ашы
B) Бiр камералы ж(регi
C) Насекомдарды ж(регі жо
D) Перикардия уысы
E) 3ан айналым ж(йесі т&йы
8. Екі ан айналу ше бері тəн:
A) жорғалаушыларға
B) балы тарға
C) миногаларға
D) д гелекауыздыларға
E) ланцетникке
F) &старға
G) осмекенділерді ересектерінде
9. Адамдарда ауру тудыратын арапайымдылар:
A) дизентериялы амеба
B) бауыр сорғыш
C) аскарида
D) безгек плазмодиясы
E) цестодтар
F) трипаносома
10. Ж&мыр &рттарды дене пішіні:
A) д гелек
B) &ршы тəрізді
C) шар тəрізді
D) ж&лдыз тəрізді
E) жіп тəрізді созылы ы
F) денесі сегменттелмеген
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11. Те анаттылар отрядыны отряд тармағы:
A) А анаттылар (Aleyrodinea)
B) ?зын м&ртшалылар (Dolichocera)
C) Ет оректілер (Adephaga)
D) Цикадалар (Cicadinea)
E) К п оректілер (Polyphaga)
F) Ескекшілер (Corixidae)
12. 3аза стан 3ызыл кiтабына тiркелген а к белектер т& ымдасыны
т(рлері:
A) Жапон емен жiбек к белегi (A. jamamai)
B) Т&т жiбек к белегi (Bombyx mori)
C) Ал ызыл Зегрис (Zegris eupneme )
D) Тизо сары к белегi (Colias thisoa )
E) Алау т(стi микрозегрис (Microzegris pyrotoe )
13. 3андауыршаға (ланцетникке) тəн белгілер:
A) Сырт ы а асы болады
B) Эпидермис бір абатты
C) Миы болады
D) Ж(регі болады
E) Екінші реттік дене уысы болмайды
F) Іштей &ры танады
14. 3абы тылар немесе Личинкахордалылар тип тармағына жататын
жануарлар:
A) Эпигонихттер
B) Ланцетниктер
C) Амфиоксиндер
D) Аппендикуляриялар
E) Миногалар
F) Миксиналар
15. Хордалылар типіні негізгі белгілері:
A) Радиальды
B) Бірінші ауыздылар
C) Протонефридиялы зəр шығару ж(йесі
D) Целомды
E) Схизоцель алыптасады
F) Гастральды дене уысы
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16. Аппендикулярияларды &рылыс ерекшеліктері:
A) Хорда тек личинка кезінде болып, ересек кезінде болмайды
B) Анусы бас жағында орналасады
C) Денесі бас, т&лға жəне &йры тан т&рады
D) Ересек кезінде де хорда са талады
E) Aр ашан да колония &рып тіршілік етеді
F) Еш ашан колония &рмайды
G) Дене пішіні асцидияларды дернəсілдеріне & сас
17. Жыланбалы тар отрядын сипаттайтын белгілер:
A) Циклоидты абырша ты немесе жала аш болуы
B) Денесі жылантəрізді, к лдене имасы д гелек болуы
C) Дамуы метаморфозсыз
D) 3&рса ж(збе анаттары жо
E) Ктеноидты абырша ты немесе денесі жала аш болуы
18. Шаншар &йры ты скаттар отрядыны
A) Те із мысығы
B) Алып те із шайтаны немесе манта
C) Bзен скаты
D) Кəдімгі арат&мсы
E) Да ты гитаратəрізді скат

кілдері:

19. Bткінші балы тар:
A) Жайын
B) Кета
C) Табан
D) Шортан
E) Сазан
20. Те із миногасыны желбезекалды доғаларын &раушы шеміршектер:
A) Алды ғы ерін шеміршек
B) Жоғарғы шеміршектер
C) Тіл шеміршегі
D) Т менгі шеміршектер
E) Са инатəрізді шеміршек
F) Арт ы ерін шеміршек
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21. Денесі (ш б лімнен т&ратын жануарлар:
A) с(йекті балы тар
B) осмекенділер
C) кесірткелер
D) шеміршекті балы тар
E) тасба алар
F) алаб&ға
G) жорғалаушылар
22. 3&йры ж(збе анаттары гетероцеркальды:
A) с(йекті балы тар
B) бекірелер
C) т& ылар
D) шортандар
E) акулалар
23. Торсылда болады:
A) акулада
B) бекіре тəрізділерде
C) осмекенділерде
D) зен алаб&ғасында
E) скатта
F) д гелек ауыздыларда
G) шаянда
24. 3&старды тыныс алу ж(йесіні ерекшеліктері:
A) 3осарлы тыныс алу тəн
B) Т менгі к мекейі бар
C) Ауа апшы тары болмайды
D) Bкпеде ан бір рет тотығады
E) Тыныс алуға к кірек уысы атыспайды
F) Т менгі к мекейі болмайды
G) Ауа апшы тарында газ алмасу ж(реді
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25. Д гелекауыздыларды анайналу ж(йесіні ерекшеліктері:
A) 2 камералы нағыз ж(рек
B) 3 камералы нағыз ж(рек
C) д гелек ауыздыларда Кювье зегі болады
D) бір анайналу ше бері, ж(ректе тек вена аны
E) аорта т(йіні жо
F) 6 ж&п алып келуші желбезек артерияларыны болуы
G) к кбауырды болуы
Зоология
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ

15

Микробиология

62

Микробиология
1. Микробиологияда жай к зге к рінбейтін, &са тірі организмдер:
A) М(ктер
B) Бактериялар
C) Са ырау &ла тар
D) Ашыт ы са ырау &ла тары
E) 3ыналар
2. Полисахарид гликоген гранула т(рінде кездесетін бактериялар:
A) Clostridium cochlearium
B) Acinetobacter johnsonii
C) Neisseria
D) Arthrobacter
E) Micrococcus luteus
3. Микробтарды Грамм əдісімен бояу (шін олданылатын заттар:
A) Несслер рективі
B) Люголь ерітіндісі
C) Генцианвиолет
D) 0,2 % т&з ыш ылы
E) Леффлер метилен к гі
F) Цильді Карболды фуксині
G) Метилен к гі
4. Бактерияларды клетка абы шасына тəн белгілер:
A) клетка формасын са тау
B) озғалысты амтамасыз ету
C) клеткаға ажет емес &рылым
D) жасушаға пішін беру
E) оршаған орта факторларынан орғау
5. Прокариоттарды клетка абырғасыны ат аратын ызметі:
A) оны сырт ы пішінін са тауды амтамасыз етеді
B) клетка абырғасында теді
C) байланыс т(зілуін тежейді
D) пептидті байланыстар т(зу ар ылы
E) оршаған ортаны əсерінен клетканы механикалы орғайды
F) осымша мембраналар ажет етеді
G) клетканы болуын амтамасыз етеді
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6. Прокариоттар жасушаларыны формасы:
A) Тая ша тəрізді
B) Иректелген тая ша тəрізді
C) Д гелек пішінді
D) Т ртб&рышты
E) Cшб&рышты
F) 3исы пішінділер
7. Микроорганизмдер культураларыны тазалығын аны тауда
пайдаланылатын оректік орталар:
A) гидролизат казеин
B) сусло
C) крахмал-аммиакты орта
D) картопты агар
E) спиртті барда
F) ашыт ы экстракті
8. Ферменттер ериді:
A) азот ыш ылында
B) к(кірт ыш ылында
C) нуклеин ыш ылында
D) полисахаридтерде
E) спиртте
F) глицерин жəне т(рлі т&з аралас ан ортада
9. С(т ыш ылды ашу процесін ж(ргізетін бактериялар:
A) Энтеробактериялар
B) Ацетобактериялар
C) Лактококтар
D) Лактобациллалар
E) Галофитті бактериялар
10. Cш карбон ыш ылды циклді ферменттері:
A) сахараза
B) лиаза
C) уреаза
D) фосфатаза
E) дегидрогеназа
F) декарбоксилаза
G) гидратаза
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11. Хемолитотрофтарға тəн ерекшеліктер:
A) Энергия к зі органикалы заттар
B) Электрондарды тыныс алу тізбегінде кері тасымалдану
C) Электрон доноры органикалы заттар
D) Тасымалдауды барлы т(рі кездеседі
E) СО2–ні автотрофты ассимиляциясы
12. Процесс барысында с(т ыш ылы т(зілетін ашу т(рлері:
A) Ацетон-бутилді
B) Бифидобактериялды
C) Май ыш ылды
D) Пропион ыш ылды
E) Спирт ашу процесі
F) Сірке ыш ылды
13. Пропион ыш ылды бактерияларды морфологиялы сипаттамасы:
A) Грам – о тая ша бактериялар
B) Талшы ты бактериялар
C) Грам –терістая ша бактериялар
D) Иректелген тая ша бактериялар
E) Аэробты тая ша бактериялар
14. К міртегіні сі іру типі бойынша микроорганизмдер топтары:
A) Прототрофты
B) Литотрофты
C) Гетеротрофты
D) Автотрофты
E) Миксотрофты
15. К(кіртті тыныс алу процесі:
A) К(кіртті осылыстар тоты сызданады
B) Темір осылыстар тоты сызданады
C) Бейорганикалы ыш ылдар тоты сызданады
D) Т(рлі вулкандарды ат ылауымен байланысты
E) Аэробты
F) Фотосинтез
G) Мутагендерді əсерінен пайда болады
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16. К птеген ферменттік реакциялардан т&ратын метаболизм процесіні
сатылары:
A) перифериялы метаболизм
B) энергия т(зілмейтін метаболизм
C) бір жа ты конструкторлы метаболизм
D) протеолиздік метаболизм
E) конструктивті емес метаболизм
F) біркелкі метаболизм
17. Миксобактерияларды кілдері:
A) Sporocytophaga
B) Cytophaga
C) Anabaena
D) Spirochaetales Beggiatoceae
E) Nitrosomanes
F) Nostoc
G) Cylindrica
18. Кокка пішінді нағыз бактерияларды ауру тудыратын оздырғыш
т(рлері:
A) Leptospira
B) Treponema
C) Streptococcus
D) Sarcina
E) Micrococcus
F) Borrelia
19. Энтеробактерияларды
A) Shigella
B) Salmonella
C) Acetomonas
D) Nitrosomonas
E) Bacillus
F) Thiobacillus
G) Escherichia

кілдері:

20. Трансформация процесіні кезе дері:
A) Гендерді тасымалдануы
B) Генетикалы материалды здігінен тасымалдауды то татуы
C) Арнайы жыныс факторларыны болуы
D) Бактериалды хромосомадан тыс орналасуы
E) ДН3 клеткаға енуі
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21. Бактериялардағы генетикалы рекомбинацияны негізгі механизмдері:
A) Дилятация
B) Трансдукция
C) Транскрипция
D) Конъюгация
E) Трансформация
F) Адгезия
G) Конвергенция
22. Микроорганизмдер адгезиясыны жіктелуі:
A) топыра ты микроаймағыны болуы
B) микроорганизмдер клеткасы арасындағы коагрегация
C) планктондағы жəне жабыс ан клеткалар арасындағы коадгезия
D) органикалы заттарды сі ірілуі
E) субстрат бетіне адгезиялау
F) тіршілік етуге адгезиялану
23. Я.Я. Никитинский &сынған сырт ы ортаны факторлары əсеріне
байланысты, тағамдарды са тауды жəне консервілеуді əдістері:
A) Сал ын жəне ара ғы жерде &стау
B) Анабиоза принципіне негізделген са тау əдісі
C) Б лме температурасында са тау əдісі
D) 3ара ғы жəне абиоза принципіне негізделген са тау əдісі
E) Сал ын жəне анабиоза принципіне негізделген са тау əдісі
F) Биоза принципіне негізделген са тау əдісі
G) Абиоза принципіне негізделген са тау əдісі
24. Микроорганизмдер арасында антагонизмні пайда болу себептері:
A) жылдам к беюі
B) макроорганизмдермен бірлесе тіршілік ету
C) оректік орта та дамау
D) оректік ортаға бəсекелестік
E) бір микроорганизмдерді бас аларын жоюы
F) антибиотиктерді əсері
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25. К(н сəулесіні əсерінен тез ырылатын микробтар:
A) С(зек микробы
B) Ботулизм тая шасы
C) Ірі детуші стафилакоккалар
D) Азотобактериялар
E) Ішек тая шасы
F) Туберкулез тая шасы
Микробиология
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Клетка биологиясы
1. Клетка теориясына сəйкес клеткада болатын абілеттіліктер:
A) Симбиоз
B) Жа ару
C) Колония т(зу
D) Бейімделушілік
E) Сырт ы оздырғыштарды сезбеу
F) Электромагнитті тербелістерді ндіру
2. Ультрак(лгін микроскопыны ерекшеліктері:
A) Жары к зі ретінде табиғи жары немесе электр шамдарыны жарығы
ызмет етеді
B) Ультрак(лгін микроскопыны аны тайтын е кіші ашы тығы 1 мкм
C) Люминесцентті экран жəне электро-оптикалы
дегіш ажет
D) Препараттарды флюорохромдармен деу жəне аны тау керек
E) Препараттарды бояу ажет
3. Мембрананы интегралды белоктары:
A) билипидті абатты бойлай толы енеді
B) билипидті абат а активті транспорт кезінде ғана т(седі
C) билипидті абат а жартылай батырылып жатады
D) билипидті абатты бетінде жатады
E) билипидті абатта толы тай жайғасып жатады
F) билипидті абат а жа ын жатады
G) билипидті абат а толы тай еніп жатады
4. Трофикалы осылыстар болады:
A) гиалоплазмадағы гликоген т(йіршіктері
B) каротин, ша б лшектері, бояғыштар
C) клеткадан алып тастауға жататын метаболизм німдері
D) гемосидерин, билирубин
E) ГЭТ ішіндегі белокты гранулалар
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5. Агранулярлы эндоплазмалы торды &рылысы:
A) жеке вакуольдер жəне тарма талған каналдарды ж(йесінде, бекітілген
рибосомалары болмайды
B) тарма талған каналдар ж(йесі, жазы талған цистерналары, оларды
мембраналарында бекітілген рибосомалары бар вакуольдер
C) жазы талған алталары, цистерналары, т(тіктері, бекітілген
рибосомалары бар мембраналар
D) к п тарма ты каналдармен, фиксирленген рибосомаларды алып
ж(ретін мембраналар
E) мембраналы емес белокты жіпшелі т(зілістер
F) жазы талған алталар, стопкалар жəне везикулалар
6. Т(йіршіксіз эндоплазмалы торды &рылысы:
A) Сирек к піршіктер, цистерналар, мембраналарында бекітілген
рибосомалары болмайды
B) Мембраналы емес белокты жіпшелі т(зілістерден
C) Жеке вакуольдермен, мембранасында бекітілген рибосомалары
болмайды
D) К п тарма ты каналдардан бекітілген рибосомалары бар мембраналар
E) Цистерналар, т(тіктер, бекітілген рибосомалары бар мембраналар
F) Тарма талған каналдар ж(йесі, мембранасында бекітілген
рибосомалары бар вакуольдер
G) Жазы ты алталарды жиынтығы жəне везикулалар
7. Гольджи кешенін атаған:
A) Клетканы « ан асы»
B) Клетканы «ішкі тор тəрізді аппараты»
C) Клетканы «мишығы»
D) А. Левенгук
E) Пуркинье клеткалары
8. Гольджи аппаратыны &рамы:
A) Т(тікшелері мен к піршіктерінен т&ратын мембрана б лігі
B) Микрот(тікшелер жəне микрофиламенттер
C) Гиалоплазма зонасы
D) Аралы филаменттер
E) Плазматикалы мембрана
F) Ядро
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9. 3алды ты денешіктер – б&л:
A) секреторлы гранула
B) &рамында орытылмаған алмасу німдері бар лизосома
C) ішінде бiркелкi толтырылған гидролазаларды жоғары белсендiлiгi бар
лизосомалар
D) &рамында гидролаза бар лизосома
E) клетканы жоюға жататын &рылымы бар вакуоль
10. Аутофагосомалар біріншілік лизосомаларды
A) эндоплазмалы тор каналымен
B) ТЭТ-ды за ымданған фрагменттерімен
C) липидпен
D) за ымданған митохондриямен
E) алды ты денешіктермен
F) меланинмен
G) ГЭТ-ды за ымданған фрагменттерімен

осылуынан т(зіледі:

11. Митохондрия ызметтері:
A) Сутегiнi ас ын тотығын т(зу
B) Тотыға фосфорлану
C) Органикалы субстаратты к мір аш ыл газына дейін тотығуын
ж(зеге асыру
D) Липидтер синтезін ж(зеге асыру
E) Липидтерді т(зу
F) Макроэргиялы осындыларды т(зу
12. Хлоропластар:
A) 3&рамында хлорофилл пигменті бар
B) Каротиноидтарды оры
C) Сары т(с береді
D) Г(лдерді жапырағына ызыл т(с береді
E) 3&рамында каротин, ксантофилл болады
F) Bсімдіктерді т(ссіз б лімдерінде кездеседі
13. Хромопластар:
A) 3&рамында каротин, ксантофилл болады
B) Амилопласт
C) 3&рамында хлорофилл пигменті бар
D) Bсімдіктерді т(ссіз б лімдерінде кездеседі
E) Фотосинтез орыны
F) Bсімдікті жапырағына жасыл т(с береді
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14. Цито а алар болып табылады:
A) Т(йіршікті эндоплазмалы торды мембранасы
B) Кристалар
C) Тегіс эндоплазмалы торды мембранасы
D) Микрот(йіршіктер
E) Микрот(тікшелер
F) Рибосомалар
G) Аралы филаменттер
15. Кірпікше дегеніміз:
A) Матриксінде 2 орталы дара, 9 ж&п шеткі т(тікшілер бар &рылым
B) Гиалоплазмасы бар цитоплазма сіндісі т(ріндегі &рылым
C) Фагоцитозды амтамасыз ететін цитоплазманы цилиндрлі т&ра сыз
сіндісі
D) Микрот(тіктерді 9 триплеттерінен &ралған, аксонемасы бар &рылым
E) Клеткаларды озғалысын амтамасыз ететін цитоплазманы т&ра сыз
сіндісі
16. Хромосома – б&л:
A) Митоз кезіндегі ДН3 молекуласы
B) ДНП-ны екі молекуласы
C) Центромері жəне екі иығы бар максимальді тығыздалған ДН3
молекуласы
D) РН3 молекуласы
E) ДНП-ны бір молекуласы
F) Транскрипция кезіндегі ДН3 молекуласы
17. Хромосоманы центромерасы – б&л:
A) рРН3 -ты &рылымы туралы а паратты алып ж(ретiн хромосома
б лiмшесі
B) Хромосоманы кинетохор орналас ан аймағы
C) Митоз уа ытында б ліну &ршығыны жіпшесі бекіген хромосоманы
денесіндегі б лімшесі
D) Хромосоманы денесiндегі хромосоманы серігін б летін б лімше
E) Екіншілік тартылу аймағы
F) Хромосоманы гистонды белоктар орналас ан аймағы
G) Алғаш ы тартылу аймағы
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18. Полиплоидты клеткаларды :
A) Центромерсіз хромосомалары бар
B) 8n хромосомаларды жиынтығы бар
C) 4n хромосомаларды жиынтығы бар
D) 1n хромосомаларды жиынтығы бар
E) 2n хромосомаларды жиынтығы бар
F) Екіншілік тартылу(вторичная перетяжка) бар хромосомалары бар
G) Бір немесе бірнеше арты хромосомалар бар
19. Ядрошы компоненттері болып табылады:
A) Нуклеотидтер тізбегі
B) ДН3 молекуласыны б лігі
C) Жа сы боялған – эухроматин б лігі
D) Глобулды – рибосомаларды бастамасы
E) Aлсіз болған – хромосома ілгектері
F) А уызды – гистон а уызы
G) Фибрильді – транцкрипцияланған рРН3
20. Интерфаза кезе іні ерекшеліктері:
A) Митозды аппарат алыптасады
B) Клетка ішінде згерістер болмайды
C) Генетикалы материалды екі жас плеткаға те б леді
D) Жасуша сіп, б лінуге дайындалады
E) Клетканы мір с(ру циклін &райды
F) Биосинтетикалы процестері бағытында теді
21. Митозды профаза жəне анафаза сатысында митоз стимулдаушы
фактор т мендегі процестерді инициациялайды:
A) Б ліну жіпшесіні алыптасуын
B) Цитотомияны (цитокинез)
C) Жа а ядроны пайда болуын
D) Хромосомаларды конденсациялануын
E) Ядро абы шасыны ыдырауын
22. Эукариот клеткаларыны митозды б лінуіні прокариоттарды
амитозды б лінуінен ерекшелік белгілері байланысты:
A) Б ліну &ршығын т(зуге кинетохор мен центросоманы атысуымен
B) Б лінуді хромосомаларды конденсациялануынсыз ж(руімен
C) Арнаулы б ліну аппаратыны пайда болуымен
D) Полиплоидты макронуклеустарды б лінуімен
E) Репликацияланған хромосомаларды конденсациялануынмен
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23. Мейозды гаметалы типіне тəн:
A) Жыныс органдары дамыған кезде редукция б ліну ж(реді
B) Полярлы денешіктер пайда болады
C) 3арапайымдыларда жəне кейбір т менгі сатыдағы сімдіктерде
кездеседі
D) Гапрофаза кезінде бірнеше рет б лінеді
E) Гаметаларды пісіп –жетілу кезінде ж(реді
24. Адам онтогенездегі &ры пайда болғанға дейінгі кезе дегі &былыстар:
A) Ж&мырт а жасушасыны полярлығы
B) Нейрулалану
C) Ооплазмалы сегрегация
D) Гисто-органогенез
E) Б лшектену
F) Бластуланы т(зілуі
G) Системогенез
25. Иммунды ж(йені
алыптасуымен байланысты сырт ы факторлар
əсерінен болатын апоптоз т(ріне жатады:
A) Оттегімен амтамасыз етілуіні то татылуы
B) Омырт алыларды &ры жасушаларыны (хорда) жойылуы
C) Т жəне В лимфоциттеріні аутореактивтік клондарыны жойылуы
D) Омырт алылар эмбриогенезінде алғаш ы б(йрек жасушаларыны луі
E) 3ол басы с(йектері арасындағы перде жасушаларыны луі
F) Глюкокортикоид к п болуынан лимфоциттерді луі
Клетка биологиясы
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