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саволу масъалаҳои тест
аз фанни биология
(имтиҳони қисми А
барои ИМД-2022)

САВОЛУ МАСЪАЛАҲО БО ИНТИХОБИ ЯК ҶАВОБИ ДУРУСТ
БИОЛОГИЯИ УМУМӢ ва ЭКОЛОГИЯ
1

Маънои калимаи юнонии bios (биос) чист?
А) зинда

4

5

D) махлуқот

Кадом зинаи ташаккули материяи зиндаро реаксияҳои биохимиявии дар организмҳо баамалоянда таъмин мекунанд?
С) молекулавӣ-генетикӣ

В) биогеосенозӣ

D) популятсияю намудӣ

.tj

А) организмӣ

Равандҳои асосии фаъолияти ҳаётии организм аз кадом зинаи
ташаккули материяи зинда оғоз мешаванд?

tc

3

С) зистан
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2

В) ҳаёт

А) ҳуҷайрагӣ

С) организмӣ

В) молекулавӣ-генетикӣ

D) популятсияю намудӣ

Зинаи баландтарини ташаккули материяи зиндаи рӯйи Заминро
муайян кунед.
А) молекулавӣ

С) популятсияю намудӣ

В) организмӣ

D) биосферӣ

Кадом хусусият ба бештари ҳуҷайраҳои зинда тааллуқ дорад?
А) қобилият доштан ба ҳосилкунии гаметаҳо

ар

В) қобилият доштан ба мубодилаи моддаҳо

Д

С) доштани қобилияти гузаронидани импулси асаб
D) доштани қобилияти ба амал овардани фотосинтез
6

Кадом олим бо таҷриба исбот кард, ки «ҳамаи зинда аз зинда»
пайдо мешавад?
А) В. Прейер

7

В) Ф. Реди

С) В. Гарвей

D) Арасту

Аввалин маротиба назарияи биохимиявии пайдоиши ҳаётро дар
рӯйи Замин кӣ пешниҳод кардааст?
А) Л. Пастер

В) С. Миллер

С) А. И. Опарин

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

D) С. Фокс
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8

Мувофиқи назарияи Опарин маҷмӯи моддаҳои сермолекулаи бо
ҷилди обӣ иҳоташуда чӣ ном дорад?
А) ҳубобҳо

9

В) пробионтҳо

С) коатсерватҳо

D) микросфераҳо

Аввалин организмҳои фотосинтезкунандаеро, ки ба атмосфера
𝑶𝟐 -ро хориҷ мекунанд, муайян кунед.
А) сианобактерияҳо

С) коатсерватҳо

В) протобионтҳо

D) гетеротрофҳо

10 Кадом организмҳо дар рӯйи Замин аз ҳама аввал пайдо шудаанд?
В) обсабзҳо

С) амёбаҳо

С) эмбриология D) ситология
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В) генетика

tc

11 Кадом илм ҳуҷайраро меомӯзад?
А) гистология

D) бактерияҳо

.tj

А) гулсангҳо

12 Кадом модда ғайриорганикӣ мебошад?
А) сафеда

15

D) равған

Кадом ионҳо барангезиши ҳуҷайраро таъмин менамоянд?
А) калсий, фосфор ва оҳан

С) оҳан, магний ва руҳ

В) сулфур, натрий ва магний

D) калсий, натрий ва калий

Кадом ионҳо фаъолияти дили инсонро танзим менамоянд?
А) калий ва оҳан

С) хлор ва фосфор

В) натрий ва йод

D) калий ва калсий

ар

14

С) оҳар

Дар кадом қатор ҳамаи моддаҳо органикӣ мебошанд?

Д

13

В) об

А) чарбҳо, намакҳои минералӣ

С) глюкоза, сафеда, КДН

В) глюкоза, об, гемоглобин

D) кислотаи карбонат, липидҳо

16 Кадом макроэлементҳо ба таркиби ҳуҷайра дохиланд?
А) калсий, фосфор, оксиген, йод
В) фтор, карбон, гидроген, нитроген
С) гидроген, оксиген, карбон, нитроген
D) нитроген, оксиген, мис, сулфур
Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

Саҳифаи 3

17 Кадом элементҳоро дар якҷоягӣ бо макроэлементҳо биоэлемент
меноманд?

18

А) натрий ва калий

С) хлор ва калий

В) фосфор ва сулфур

D) фосфор ва натрий

Кадом элементҳои химиявӣ ба гурӯҳи микроэлементҳои ҳуҷайра
дохил мешаванд?
А) гидроген, мис ва фосфор

С) карбон, фтор ва сулфур

В) оксиген, нитроген ва йод

D) селен, бром ва оҳан

.tj

19 Пайвастагиҳои калонмолекулаи органикиеро, ки мономерҳояшон
молекулаҳои содатари органикӣ мебошанд, муайян кунед.

Кадом модда ба полимерҳо мансуб аст?
А) галактоза

21
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tc

А) пентозаҳо В) дисахаридҳо С) биополимерҳо D) нуклеотидҳо

В) дезоксирибоза

С) селлюлоза

D) глюкоза

Аминокислотаҳои таркиби сафедаҳои ҳуҷайра аз ҳамдигар бо
чӣ фарқ мекунанд?
А) гурӯҳи карбоксилӣ

С) гурӯҳи аминӣ

В) сохти радикал

D) бандҳои пептидӣ

22 Дар расм кадом структураи сафеда нишон дода
шудааст?
А) дуюмин

В) якумин

С) чорумин

D) сеюмин

ар

23 Раванди структураи табиии худро гум кардани молекулаи сафеда
чӣ ном дорад?
С) полимеризатсия

В) денатуратсия

D) ассимилятсия

Д

А) ренатуратсия

24

Ҳангоми вайрон шудани кадом структураи сафеда таназзул ба
амал меояд?
А) чорумин

В) сеюмин

С) дуюмин

D) якумин

25 Сафедаҳо-ферментҳо дар ҳуҷайраҳо кадом функсияро ба ҷо
меоранд?
А) нақлиётӣ

В) катализӣ

С) энергетикӣ

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

D) ҳаракат
Саҳифаи 4

26

27

28

Маҷмӯи молекулаҳои сафедаҳо ва липидҳо чӣ номида мешавад?
А) иммуноглобулинҳо

С) нуклеопротеинҳо

В) гликопротеинҳо

D) липопротеинҳо

Кадом сафедаҳо вазифаи муҳофизатиро иҷро менамоянд?
А) гемоглобин ва глобулинҳо

С) миозин ва албуминҳо

В) актин ва глобулинҳо

D) фибриноген ва иммуноглобулинҳо

Ҳангоми кашишхӯрии мушакҳо дар ҳайвоноти серҳуҷайра кадом
функсияи сафедаҳо амалӣ мешавад?
С) нақлиётӣ

D) энергетикӣ

tc

Ҳангоме ки молекулаҳои сафедаҳо ҳимояи иммунии организмро
аз моддаҳои бегона таъмин менамоянд, кадом функсияи сафедаҳо иҷро мегардад?
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29

В) ҳаракат

.tj

А) муҳофизатӣ

А) муҳофизатӣ

В) нақлиётӣ

С) энергетикӣ

D) ҳаракат

30 Сn(H2O)m формулаи умумии кадом гурӯҳи пайвастагиҳои органикӣ
аст?
А) липидҳо

В) ангиштобҳо

С) сафедаҳо

D) нуклеотидҳо

31 Кадом ангиштоб ба таркиби лаблабуи қанд дохил аст?
А) рибоза

В) галактоза

С) фруктоза

D) сахароза

32 Ангиштоби захиравии ҳуҷайраи ҳайвонот чӣ ном дорад?
В) хитин

33

В) оҳар

С) сахароза

D) гликоген

Кадом модда дар занбӯруғҳо моддаи ғизоии захиравӣ мебошад?
А) галактоза

35

D) галактоза

Кадом ангиштоб дар растаниҳо вазифаи бинокориро ба ҷо
меорад?
А) селлюлоза

34

С) глюкоза

Д

ар

А) гликоген

В) глюкоза

С) глюкагон

D) гликоген

Кадом ҳуҷайраҳо ангиштоби бештар доранд?
А) бактерияҳо

В) растаниҳо

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

С) ҳайвонот

D) прокариотҳо
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36

Кадом ангиштоб скелети берунаи буғумпойҳоро ҳосил мекунад?
А) селлюлоза

37

С) оҳар

D) гликоген

Моддаҳои гидрофобии чарбмонанди ҳуҷайраҳоро чӣ меноманд?
А) намакҳо

38

В) хитин

В) моносахаридҳо

С) сафедаҳо

D) липоидҳо

Гурӯҳи пайвастагиҳои органикиеро, ки аз эфири спиртҳо ва
кислотаҳои равғанӣ иборатанд, муайян кунед.
А) ангиштобҳо

В) стероидҳо

С) пептидҳо

D) липидҳо

39 Кадом моддаҳо асоси мембранаҳои биологӣ мебошанд?
С) дисахаридҳо

В) полисахаридҳо

D) моносахаридҳо
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А) фосфолипидҳо

40 Кадом хелҳои кислотаҳои нуклеинат вуҷуд доранд?
А) КДН ва АТФ В) КДН ва КРН С) КРН ва АДФ D) АТФ ва АДФ
41

Ба таркиби нуклеотидҳои КДН дар баробари моддаҳои химиявии
дезоксирибоза ва боқимондаи кислотаи фосфат боз чӣ дохил
мешавад?
А) кислотаҳои равғанӣ

С) асосҳои нитрогенӣ

В) эфирҳои мураккаб

D) кислотаҳои нитрогендор

42 Ба таркиби нуклеотидҳои КДН кадом моддаҳои химиявӣ дохил
мешаванд?

ар

А) асоси нитрогенӣ, дезоксирибоза, боқимондаи кислотаи сулфат
В) асоси нитрогенӣ, дезоксирибоза, боқимондаи кислотаи фосфат

Д

С) асоси нитрогенӣ, рибоза, боқимондаи кислотаи фосфат
D) асоси нитрогенӣ, глюкоза, боқимондаи кислотаи фосфат
43

Ҷуфти комплементарии нуклеотидҳои занҷири дучандаи КДН
бо кадом бандҳо нигоҳ дошта мешаванд?
А) гидрогенӣ

В) пептидӣ

С) ковалентӣ

D) дисулфидӣ

44 Агар порчаи занҷири молекулаи КДН дорои нуклеотидҳои
АГТАТГГАТ бошад, пас сохти занҷири дуюми он чӣ гуна аст?
А) ТСТАТСААТ В) ТСАТАССТА С) АГТАТГГАТ D) АСТАТТААТ
Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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45 Порчаи молекулаи КДН, ки муайянкунандаи инкишофи аломатҳои мушаххас аст, чӣ ном дорад?
А) хроматин
46

В) хроматид

С) ген

D) хромосома

Ба таркиби нуклеотидҳои КРН кадом ангиштоб дохил мешавад?
А) галактоза

В) глюкоза

С) рибоза

D) дезоксирибоза

47 Кадом нуклеотид танҳо дар таркиби КРН мавҷуд аст?
А) ситозин

А) ахборӣ

С) рибосомӣ

В) матрисавӣ

D) нақлиётӣ

.tj

Кадом навъи КРН дар схема тасвир ёфтааст?

Кадом навъи КРН расонандаи ахбор аз молекулаи КДН ба ҷойи
васл кардани молекулаи сафеда дар рибосома аст?
А) КРН-мт

50

D) гуанин

tc

49

С) урасил
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48

В) аденин

В) КРН-р

С) КРН-н

D) КРН-а

Кадом сохтор дар нақшаи синтези

сафеда бо рақами 2 ишорат шудааст?
А) молекулаи сафеда
В) рибосома

С) КРН-и нақлиётӣ

ар

D) КРН-и ахборӣ

Д

51 Роҳҳои табдилёбии молекулаҳои органикиро дар организм кадом
илм меомӯзад?
А) физиология

В) биохимия

С) ситология

D) биофизика

52 Дар кадом органоиди ҳуҷайра синтези сафеда мегузарад?
А) рибосома

С) маҷмааи Голҷӣ

В) митохондрия

D) тӯри эндоплазмавӣ

53 Кадом организмҳо системаи хусусии сафедасинтезкунандаро
надоранд?
А) ҳайвонот

В) гулсангҳо

С) вирусҳо

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

D) растаниҳо
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54 Раванди рӯйнавис шудани ахбори ирсӣ аз молекулаи КДН ба
КРН чӣ ном дорад?

55

А) транслокатсия

С) транслятсия

В) трансформатсия

D) транскрипсия

Гузаронидани пайдарҳамии нуклеотидҳои КРН-а ба пайдарҳамии
аминокислотаҳо дар занҷири полипептидӣ чӣ ном дорад?
А) денатуратсия

С) репликатсия

В) транскрипсия

D) транслятсия

В) хемосинтез

С) метаболизм

D) транслятсия

tc

А) транскрипсия
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56 Маҷмӯи мубодилаҳои пластикӣ ва энергетикӣ чӣ ном дорад?
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57 Маҷмӯи реаксияҳои синтези биологиро чӣ меноманд?
А) ассимилятсия В) диссимилятсия

С) гликолиз D) метаболизм

58 Ҳангоми мубодилаи энергетикӣ чӣ рӯй медиҳад?

59

А) синтези кислотаҳои нуклеинат

С) синтези сафедаҳо

В) хемосинтез ва фотосинтез

D) таҷзияи ангиштобҳо ва чарбҳо

Кадом модда дар таркибаш се боқимондаи кислотаи фосфат
дорад?
А) АТФ

В) АМФ

С) АДФ

D) НАДФ

ар

60 Равандеро, ки бо он растанӣ аз ҳайвон фарқ мекунад, муайян кунед.
В) инкишоф

С) афзоиш

D) фотосинтез

Д

А) бордоршавӣ

61 Ду фазаи раванди фотосинтезро муайян кунед.
А) рӯзона ва торикӣ

С) шабона ва рӯзона

В) рӯшноӣ ва шабона

D) рӯшноӣ ва торикӣ

62 Табодули энергия дар даври торикии фотосинтез чӣ гуна
мегузарад?
А) рӯшноӣ ба механикӣ

С) рӯшноӣ ба химиявӣ

В) химиявӣ ба рӯшноӣ

D) химиявӣ ба химиявӣ

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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63 Кадом раванд бо муодилаи умумии (суммавии) 𝟔𝑪𝑶𝟐 + 𝟔𝑯𝟐 𝑶 →
→ 𝑪𝟔 𝑯𝟏𝟐 𝑶𝟔 + 𝟔𝑶𝟐 ифода карда мешавад?
А) гликолиз

В) фотосинтез

С) биосинтез

D) фотолиз

64 Кадом модда маҳсули охирини фотосинтез дар растаниҳо аст?
А) хлорофилл

В) гази карбон

С) оҳар

D) об

65 Воҳиди хурдтарини сохт ва функсионалии ҳамаи организмҳои
зинда кадом аст?
А) ҳуҷайра

В) бофта

С) молекула

D) ядро

.tj

66 Ба прокариотҳо кадом организмҳоро дохил кардаанд?

tc

А) растаниҳо, обсабзҳои сабз
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В) занбӯруғҳо, растаниҳо, ҳайвонот
С) сианобактерияҳо, бактерияҳо

D) ҳайвонот, растаниҳо, бактерияҳо

67 Илмеро, ки олами бактерияҳоро меомӯзад, муайян кунед.
А) микробиология
68

69

В) ситология

А) нуқтагӣ (коккҳо)

С) морпеч (спириллҳо)

В) вибрионҳо

D) стрептококкҳо

Маводи ирсии бактерияро муайян кунед.

ар

С) молекулаи ҳалқагии КДН

D) нуклеопротеид

Д

В) КДН бо сафеда

Кадом бемориро бактерияҳо ба вуҷуд меоранд?
А) зардпарвин

71

D) биохимия

Бактерияҳои вергулмонанд чӣ ном доранд?

А) КРН бо сафеда

70

С) гистология

В) домана

С) сурхакон

D) нағзак

Бемориеро, ки вирус ба вуҷуд меорад, муайян кунед.
А) энсефалит

В) сил

С) гулӯзиндонак

D) дизентерия

72 Кадом организмҳо организмҳои якҳуҷайраанд?
А) занбӯруғҳо ва гулсангҳо

С) бактериофагҳо ва обсабзҳо

В) ушнаҳо ва бактерияҳо

D) содатаринҳо ва бактерияҳо

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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73

Нақли моддаҳо ба ҳуҷайра ва аз ҳуҷайра тавассути кадом қисм
ба амал меояд?
А) митохондрия

74

В) мембрана

С) лизосома

D) пластид

Қабати бимолекулавии фосфолипидҳо, ки дар он аз ҳар тараф
молекулаҳои сафедаҳо фурӯ (ғӯтида) рафтаанд, чӣ ном дорад?
А) мембранаи митохондрия
В) қабати дурушти тӯри эндоплазмавӣ
С) мембранаи ҳамвори тӯри эндоплазмавӣ
D) мембранаи биологӣ

.tj

Кадом органоидҳои ҳуҷайра сохти мембранавии дуқабата доранд?
С) хлоропластҳо ва рибосомаҳо

В) митохондрияҳо ва сентросома

D) лизосомаҳо ва вакуолаҳо

tc

А) пластидҳо ва митохондрияҳо
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75

76 Муҳити ниммоеи ҳуҷайраро чӣ меноманд?
А) рибосома

В) ситоплазма

С) хромосома

D) лизосома

77 Кадом сохтори ҳуҷайра ҳамаи органоидҳоро муттаҳид месозад?
А) ситоплазма

В) ситоскелет

С) вакуола

D) ядро

78 Дар ҳуҷайраҳои эукариотӣ мавҷудияти кадом қисм ҳатмӣ
мебошад?
А) ядроча

С) қамчинак

D) ядро

Маркази ахбори ҳуҷайраи эукариотиро муайян кунед.

ар

79

В) лизосома

В) сентриола

С) ситоплазма

D) митохондрия

Д

А) ядро

80 Генҳо дар кадом қисми ҳуҷайра ҷойгиранд?
А) митохондрия

В) хромосома

С) ҷилди ҳуҷайра D) ситоплазма

81 Кашишхӯраки якумини хромосома чӣ ном дорад?
А) сентросома
82

В) микронайча

С) сентромера

D) сентриола

Хромосомае, ки сентромераи он дар мобайн ҷойгир асту дӯш
(китф)-ҳои он аз рӯйи дарозӣ тақрибан якхелаанд, чӣ ном дорад?
А) баробардӯш

В) нобаробардӯш

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

С) нуқташакл

D) чӯбчашакл
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83

Хромосома, ки дар он дӯш (китф)-ҳо хеле хурд мебошанд.
А) нуқташакл В) нобаробардӯш С) баробардӯш

84

D) чӯбчашакл

Миқдори хромосомаҳо дар ҳуҷайраҳои ҷисмӣ ҳамеша чӣ гуна аст?
А) гаплоидӣ

В) ҷуфтӣ

С) триплетӣ

D) яктоӣ

85 Дастаи хромосомаҳои гаметаҳо чӣ тавр номида мешавад?
А) диплоидӣ

В) гаплоидӣ

С) дучанда

D) гомологӣ

86 Пайдо шудани микроскопҳои электронӣ имконияти дар ҳуҷайра
дидани чиро дод?
В) тӯри эндоплазмавиро

D) ядроро

tc

.tj

С) ситоплазмаро

Органоидҳое, ки шаклан заррачаҳои нимдоира буда, аз ҳиссаҳои
хурд ва калон иборатанд, чӣ ном доранд?

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

87

А) девори ҳуҷайраро

А) митохондрияҳо

С) рибосомаҳо

В) лизосомаҳо

D) сентриолаҳо

88 Дар расм кадом органоиди ҳуҷайра нишон дода шудааст?
А) митохондрия
В) ядро
С) рибосома

D) хлоропласт

ар

89 Ҷараёни фотосинтез дар кадом органоидҳои ҳуҷайра амалӣ
мегардад?

Д

А) митохондрияҳо
В) рибосомаҳо
90

91

С) хлоропластҳо
D) лизосомаҳо

Даври рӯшноии фазаи фотосинтез дар куҷо мегузарад?
А) кристҳои митохондрия

С) матрикси митохондрия

В) гронҳои хлоропластҳо

D) тилакоидҳои хлоропластҳо

Дар кадом сохтори ҳуҷайра фотолизи об бо ҷудошавии оксиген
мегузарад?
А) стромаҳои хлоропласт

С) ҷӯякҳои тӯри эндоплазмавӣ

В) гронҳои хлоропласт

D) кристҳои митохондрия

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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92 Дар мембранаҳои ҳамвори тӯри эндоплазмавӣ кадом раванд ба
амал меояд?
А) синтези чарбҳо ва ангиштобҳо
В) таҷзияи сафедаҳо ва витаминҳо
С) синтези сафедаҳо ва ферментҳо
D) синтези АТФ ва сафедаҳо
93 Раванди дохил шудани қатраҳои моеи бо моддаҳои дар он
ҳалшаванда тавассути мембранаи ҳуҷайраро муайян кунед.
А) диффузия

В) осмос

С) фагоситоз

D) пиноситоз

tc

.tj

94 Кадом органоидҳои ҳуҷайра дар тӯри эндоплазмавӣ ҷой
гирифтаанд?
С) лизосомаҳо

со Р
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А) рибосомаҳо
В) миофибриллаҳо

D) митохондрияҳо

95 Кадом сохторҳои ҳуҷайра КДН доранд?
А) тӯри эндоплазмавӣ, ядро

В) лизосомаҳо, ядро, митохондрияҳо
С) ядро, маҷмааи Голҷӣ

D) ядро, пластидҳо, митохондрияҳо

96 Органоиди ҳуҷайраро, ки дар ҳосил кардани торҳои ахроматинӣ
иштирок мекунад, муайян кунед.
С) тӯри эндоплазмавӣ

В) маҷмааи Голҷӣ

D) қамчинакҳо ва мижгонакҳо

ар

А) маркази ҳуҷайра

Д

97 Кадом системаи ҳуҷайра ҳаракати сохторҳои онро дар ситоплазма
таъмин мекунад?
А) моддаҳои иловагӣ

С) ситоскелет

В) маркази ҳуҷайра

D) мижгонакҳо

98 Кадом органоиди ҳуҷайра ҳангоми митоз нест мешавад?
А) ядроча

В) сентирола

С) рибосома

D) лизосома

99 Тақсимшавии мустақими ҳуҷайраҳои эукариотӣ чӣ ном дорад?
А) мейоз

В) амитоз

С) гаметогенез

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

D) митоз
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100 Тарзи тақсимшавии ҳуҷайраҳои эукариотиро, ки зимни он
ҳуҷайраҳои духтарӣ айнан ахбори генетикии дар ядрои ҳуҷайраи
модарӣ монандро мегиранд, муайян кунед.
А) мейоз

В) гаметогенез

С) овогенез

D) митоз

101 Дар кадом давраи сикли ҳуҷайра репликатсияи КДН ба амал
меояд?
А) анафаза

В) профаза

С) метафаза

D) интерфаза

102 Фаъолияти ҳаётии ҳуҷайра дар байни ду митоз чӣ ном дорад?
А) редупликатсия

В) интеркинез

С) интерфаза

D) профаза

В) G1 – фаза

С) M – фаза

D) G2 – фаза
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А) S – фаза

tc
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103 Дучандшавии молекулаи КДН дар кадом фазаи сикли митозӣ ба
амал меояд?

104 Тақсимшавии ҳуҷайра аз кадом фазаи митоз оғоз меёбад?
А) анафаза

В) телофаза

С) профаза

D) метафаза

105 Дар нақша кадом фазаи митоз нишон дода шудааст?
А) метафаза
В) анафаза
С) телофаза
D) профаза

ар

106 Кадом фазаи митоз дар расм акс ёфтааст?
С) телофаза

В) анафаза

D) метафаза

Д

А) профаза

107 Дар нақша кадом фазаи митоз тасвир
ёфтааст?
А) профаза

С) метафаза

В) телофаза

D) анафаза

108 Даври мейоз, ки дар он конюгатсияи хромосомаҳои гомологӣ ва
чилликшавӣ ба амал меояд.
А) профазаи I

В) метафазаи I

С) профазаи II

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

D) анафазаи I
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109 Кадом фаза дар мейоз охирин аст?
А) анафазаи I

В) телофазаи II

С) метафазаи II

D) телофазаи I

110 Вайрон шудани кадом раванд сабабгори асосии бемории Даун
мегардад?
А) репликатсияи молекулаи КДН

С) мейоз

В) денатуратсияи молекулаи сафеда

D) митоз

111 Маҷмӯи генҳои як фардро чӣ меноманд?
А) хроматин

В) фенотип

С) генотип

D) хроматид

.tj

112 Генотип чист?

tc

А) Маҷмӯи генҳо дар дастаи диплоидии хромосомаҳо аст.
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В) Маҷмӯи генҳо дар ҳуҷайраҳои ғайриҷинсӣ аст.

С) Маҷмӯи аломатҳои берунӣ ва дарунии организм аст.
D) Маҷмӯи генҳо дар дастаи гаплоидии хромосомаҳо аст.
113 Ҳангоми кадом шакли тағйирпазирӣ генотип дигар мешавад?
А) ғайриирсӣ

В) сунъӣ

С) ирсӣ

D) модификатсионӣ

114 Маҷмӯи аломатҳои морфологию физиологии организм чӣ ном
дорад?
А) генотип

В) фенотип

С) генофонд

D) мутатсия

115 Маҷмӯи генотипҳои намуд ё популятсияро чӣ меноманд?
В) генофонд

ар

А) геном

С) фенотип

D) кариотип

Д

116 Ҷой дар хромосома, ки дар он ген воқеъ гардидааст, чӣ номида
мешавад?
А) локус

В) кодон

С) аллел

D) антикодон

117 Кариотипи одам чанд хромосома дорад?
А) 24

В) 44

С) 23

D) 46

118 Дар фардҳои генотипашон ААВв чӣ гуна гаметаҳо пайдо
мешаванд?
А) АВ, Ав

В) АА, Вв

С) АВ, АВ

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

D) АВ, ав
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119 Ҳангоми доминантии нопурра дар насли дуюм чӣ гуна таҷзияро
аз рӯи генотип ва фенотип интизор шудан мумкин аст?
А) 1 : 3

В) 1 : 2 : 1

С) 2 : 2 : 1

D) 3 : 1

120 Ҷинси гетерогаметии мард, ки дар муайян кардани ҷинси фарзанд
нақши ҳалкунанда дорад, чӣ гуна ишора мешавад?
А) XX

В) XY

С) XO

D) XС

121 Полиплоидия ба кадом шакли мутатсияҳо мансуб аст?
А) генӣ

В) геномӣ

С) хромосомӣ

D) соматикӣ

В) зуком

С) чиллаашӯр

D) микседема

tc

А) гемофилия

.tj

122 Кадом бемории инсон ирсӣ мебошад?
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123 Агар одам дар ҷуфти 21-ум хромосомаи зиёдатӣ дошта бошад,
кадом беморӣ пайдо мешавад?
А) гемофилия

В) Даун

С) далтонизм

D) албинизм

124 Кадом бемориҳои инсон ирсӣ мебошанд?
А) дифтерия ва албинизм

С) бемории Клайнфелтер ва сирроз

В) гемофилия ва сил

D) далтонизм ва бемории Даун

125 Мутатсияҳоеро, ки бо ҳаёт номувофиқанд, муайян кунед.
А) манфиатовар

В) кушанда

С) нейтралӣ

D) нимкушта

ар

126 Кадом намуди мутатсияҳо қобилияти ҳаётии фардро якбора
суст карда, қисман инкишофи онро бозмедорад?
В) нейтралӣ

С) кушанда

D) нимкушта

Д

А) фоиданок

127 Кадом мутатсияҳо дар ҳуҷайраҳои ҷинсӣ пайдо шуда, ба
аломатҳои ин организм таъсир намерасонанд ва танҳо дар насли
оянда зоҳир мешаванд?
А) нимкушта

В) нейтралӣ

С) генеративӣ

D) кушанда

128 Кӣ асосгузори эмбриологияи ҳозира мебошад?
А) А. О. Ковалевский

С) И. И. Мечников

В) А. Н. Северсов

D) К. М. Бэр

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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129 Кадом марҳилаи инкишофи ҷанини нештаршакл дар нақша
тасвир ёфтааст?
А) инкишофи бофтаҳо ва узвҳо
В) пайдо шудани ҷанини сеқабата
С) порашавии ҷанин
D) пайдо шудани баргакҳои ҷанин
130 Бо пайдо шудани мезодерма ҷанин чӣ гуна мешавад?
А) дуқабата

В) сеқабата

С) якқабата

D) бисёрқабата

С) хорда

В) энтодерма

D) эктодерма
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А) мезодерма

tc
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131 Дар нақша кадом қабати ҷанини нештаршакл
бо рақами 3 ишора гардидааст?

132 Аз кадом қисми ҷанин ҳангоми тафриқашавӣ бофтаи мушак,
бофтаи пайвандӣ, системаи гардиши хун, гурдаҳо ва ғадудҳои
ҷинсӣ ташаккул меёбанд?
А) эктодерма

В) энтодерма

С) мезодерма

D) парда

133 Барои кадом ҳайвонот тафриқашавии (дифференсиатсия) дандонҳо хос аст?
А) обхокиҳо

В) хазандагон

С) ширхӯрон

D) моҳиҳо

134 Зардии тухми хазандагон дар куҷо ҳосил мешавад?
В) рӯда

С) ҷигар

D) тухмдон

ар

А) испурч

Д

135 Қобилияти барқарор кардани узвҳои осебдида ё гумкардаи
организмҳоро чӣ меноманд?
А) азнавбавуҷудоварӣ

С) репликатсия

В) муғҷабандӣ

D) регенератсия

136 Инкишофи фардии организмҳоро чӣ меноманд?
А) онтогенез

В) филогенез

С) эмбриогенез

D) органогенез

137 Кадом мафҳум ҳолати мувозинати динамикии системаи табиатро,
ки таҳти фаъолияти системаҳои танзимгар нигоҳ дошта мешавад,
тавсиф медиҳад?
А) эпистаз

В) анабиоз

С) гомеостаз

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

D) ароморфоз
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138 Кадом назария қонуниятҳои умумӣ ва қувваҳои ҳаракатдиҳандаи
инкишофи таърихии олами органикиро меомӯзад?
А) назарияи абадӣ будани ҳаёт

С) назарияи ҳуҷайра

В) назарияи эволютсионӣ

D) назарияи ирсияти хромосомӣ

139 Табдилёбии бузурге, ки дар сохти организм дараҷаи мукаммалии
онро афзун мегардонад, чӣ ном дорад?
А) аллогенез

В) идиоадаптатсия

С) ароморфоз

D) катагенез

140 Роҳи эволютсионие, ки боиси сода шудани сохти организмҳо
мегардад, чӣ ном дорад?
В) арогенез

С) катагенез

D) абиогенез

.tj

А) аллогенез

В) ҳуҷайра

С) фард

D) популятсия
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А) зот

tc

141 Воҳиди хурдтарини эволютсияро муайян кунед.

142 Кадоме аз меъёрҳои намуд монандии сохти берунӣ ва дарунии
фардҳои як намудро тавсиф мекунад?
А) морфологӣ

В) физиологӣ

С) географӣ

D) экологӣ

143 Кадом меъёр маҷмӯи хромосома, шумораи онҳо, шакл ва андозаи
барои ҳар як намуд хосро муайян мекунад?
А) морфологӣ

В) физиологӣ

С) генетикӣ

D) географӣ

144 Кадом меъёри намуд паҳншавии онро дар табиат (ареал) тавсиф
мекунад?
В) географӣ

С) физиологӣ

D) генетикӣ

ар

А) морфологӣ

Д

145 Воҳиди хурдтарини таснифотро муайян кунед.
А) намуд

В) авлод

С) тартиб

D) популятсия

146 Натиҷаи таъсири қувваҳои ҳаракатдиҳандаи эволюция дар
шароити муайяни зист чист?
А) изолятсия

В) мутобиқат

С) мавҷҳои ҳаёт

D) мутатсия

147 Кӣ қонуни қатори гомологии тағйирпазирии ирсиро муайян
кард?
А) Н. И. Вавилов

С) С. С. Четвериков

В) А. О. Ковалевский

D) А. Н. Северсов

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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148 Раванди пайдоиш ва эволютсияи инсонро чӣ меноманд?
А) абиогенез

В) онтогенез

С) антропогенез

D) эмбриогенез

149 Атавизмҳои одам кадоманд?
А) пилки сеюми чашм ва думғоза
В) дум ва мӯй дар тамоми бадани инсон
С) думғоза ва дандонҳои ақл
D) шохчаи кирммонанди рӯда ва дум

С) рудиментҳо

В) узвҳои аналогӣ

D) атавизмҳо

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

tc

А) узвҳои гомологӣ

.tj

150 Пайдо шудани аломатҳои гузаштагони дур дар фардҳои алоҳидаро чӣ меноманд?

151 Давраи пайдоиш ва инкишофи одамро муайян кунед.
А) палеоген

В) неоген

С) антропоген

D) силур

152 Кадом гурӯҳи одамонро ба одамони қадим мансуб медонанд?
А) синантропҳо

С) кроманониҳо

В) неандерталиҳо

D) питекантропҳо

153 Аломати одамро ҳамчун намуд муайян кунед.
А) 23 хромосома дар гаметаҳо

С) 4 гурӯҳи хун

В) мавҷудияти ғадудҳои шир

D) зиндазоӣ

ар

154 Аломатҳои синфи ширхӯронро дар инсон муайян кунед.

Д

А) системаи гардиши хуни кушода ва думғоза
В) ғадудҳои шир ва мӯйи бадан
С) дандонҳои тафриқанагашта ва дум
D) набудани аппендикс ва серсинагӣ
155 Кадом эра дар таърихи Замин қадимтарин аст?
А) Мезозой

В) Протерозой

С) Архей

D) Палеозой

156 Кадом эраро эраи ҳаёти қадим меноманд?
А) Мезозой

В) Протерозой

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

С) Палеозой
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157 Дар кадом эра аввалин муҳрадорон пайдо шудаанд?
А) Протерозой

В) Мезозой

С) Палеозой

D) Кайнозой

158 Пайдоиши дили чорхонагӣ ва гармхунии ҳайвонот дар кадом эра
ба амал омад?
А) Мезозой

В) Архей

С) Протерозой

D) Палеозой

159 Дар кадом эра осори пайдоиш ва паҳншавии растаниҳои пӯшидатухм ба назар мерасад?
А) Кайнозой

В) Палеозой

С) Мезозой

D) Протерозой

С) селексия

D) экология

tc

В) зоология

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
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А) ботаника

.tj

160 Кадом илм дар асоси комёбиҳои биологияи молекулавӣ,
биохимия ва генетика инкишоф меёбад?

161 Популятсияи организмҳои бо роҳи сунъӣ аз тарафи инсон
бавуҷудовардаро чӣ меноманд?
А) зот ва навъ

В) навъ ва намуд

С) зот ва тип

D) авлод ва насл

162 Кадом маркази пайдоиши растаниҳои зироатӣ ватани соя ва
марҷумак аст?
А) Осиёи Ҷанубии тропикӣ

С) Осиёи Шарқӣ

В) Осиёи Ҷанубӣ ва Ғарбӣ

D) Баҳри Миёназамин

163 Кадом маркази пайдоиши растаниҳои зироатӣ ватани ҳинодарахт аст?
С) Америкаи Марказӣ

В) Америкаи Ҷанубӣ

D) Баҳри Миёназамин

Д

ар

А) Ҳабашистон

164 Занбӯруғҳои хамиртуруш ба кадом тарз афзоиш мекунанд?
А) спораҳосилшавӣ

В) партеногенез

С) муғҷабандӣ

D) нашвӣ

165 Дурагаи гандум бо ҷавдорро муайян кунед.
А) грекум

В) тритикале

С) аврора

D) кавказ

166 Гибриди хешони дурро муайян намоед.
А) “Грекум-114”

С) тритикале

В) мурғҳои броллерӣ

D) зоти говҳои костромӣ

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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167 Кадом растании кишоварзӣ яке аз боигариҳои асосии Тоҷикистон
ба ҳисоб меравад?
А) зағир

В) пахта

С) офтобпараст

D) ҷуворимакка

168 Истифодаи организмҳои зинда ва равандҳои биологӣ дар
истеҳсолот комёбиҳои кадом соҳаи илм ба ҳисоб меравад?
А) генетика

В) ситология

С) биотехнология

D) селексия

169 Илме, ки маҷмӯи муносибатҳои мутақобилаи организмҳои
зинда ва муҳити атрофро меомӯзад, чӣ ном дорад?
А) бионика

В) селексия

С) экология

D) генетика

В) хемотаксис

С) фототаксис

D) настия

tc

А) геотропизм

.tj

170 Ҳаракати организм ба ҷониби рӯшноӣ чӣ ном дорад?

А) настия

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
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171 Сабзиши қисми рӯйизаминии растанӣ ба ҷониби Офтоб чӣ ном
дорад?
В) геотропизм

С) гелиотропизм

D) фототаксис

172 Ҳаракати узвҳои растанӣ дар давоми рӯз вобаста ба вазъи
Офтоб дар осмон чӣ ном дорад?
А) настия

В) хемотаксис

С) фототаксис

D) геотропизм

173 Дар тирамоҳ фотопериодизм дар ҳайвонот чиро ба вуҷуд меорад?
А) тезондани равандҳои физиологӣ
В) тайёрӣ ба афзоиш ва кӯчидан

С) фаъолшавии синтези витамини D

ар

D) тулак ва ғункунии равғани захиравӣ

Д

174 Мисоли ранги пинҳонсозро дар ҳайвонот муайян намоед.
А) ранги баланди момохолак

С) ранги сабзи кирмак

В) ранги баланди магас

D) ранги баланди шапалак

175 Омили асосии абиотиро дар раванди фотосинтез муайян кунед.
А) фишори атмосферӣ

В) намӣ

С) ҳарорат

D) рӯшноии офтоб

176 Қисматҳои асосии пардаи ҳавои Заминро муайян кунед.
А) оксиген ва гази карбон

С) гази карбон ва гидроген

В) гидроген ва оксиген

D) нитроген ва оксиген

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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177 Манбаи асосии энергияро дар рӯйи Замин муайян кунед.
А) нурҳои ултрабунафши спектри офтоб

С) нафт

В) нурҳои намоёни спектри офтоб

D) карбон

178 Табақаи сайёра, ки дар он организмҳои зинда маскун шудаанд,
чӣ ном дорад?
А) атмосфера

В) гидросфера

С) литосфера

D) биосфера

179 Кадом организмҳо қисми асосии биомассаи сайёраро ташкил
медиҳанд?
В) растаниҳо

С) занбӯруғҳо

D) ҳайвонот

.tj

А) ҳашарот

tc

180 Зичии бештари биомасса дар куҷо мушоҳида мегардад?

С) дашт ва ҷангалҳои паҳнбарг

В) ҷангалҳои тропикии сернам

D) нимбиёбонҳо ва марғзор

со Р
м ОЙ
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аи ОН
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А) тундра ва ҷангалҳои сӯзанбарг

181 Кадом организмҳо ба сифати ғизо танҳо растаниҳоро истифода
менамоянд?
А) сапрофагҳо

В) бактериофагҳо

С) фитофагҳо

D) капрофагҳо

182 Барои ҳайвонот кадом тарзи ғизогирӣ хос аст?
А) хемотрофӣ

В) гетеротрофӣ

С) фототрофӣ

D) автотрофӣ

183 Сеюмин звенои занҷири ғизоии чарогоҳ кадом аст?
С) даррандагон

В) продусентҳо

D) ҳайвоноти алафхӯр

Д

ар

А) редусентҳо

184 Дар силсилаи ғизои биогеосеноз звенои охиринро муайян намоед.
А) гамбуск

В) боша

С) момоҷурғотӣ

D) растаниҳо

185 Нақшаи додашуда кадом қонуниятро дар биогеосеноз нишон
медиҳад?
А) зичии популятсия
В) аҳроми экологӣ
С) маҳсулнокии экосистема

1
10
100
1000
10 000

D) гардиши биотикӣ
Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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186 Маҷмӯи организмҳое, ки дар қаъри об зиндагӣ мекунанд, чӣ ном
дорад?
А) планктон

В) нектон

С) зоопланктон

D) бентос

187 Гурӯҳи организмҳои аз ҷиҳати паҳншавӣ маҳдуд, ки танҳо дар як
вилояти ҷуғрофӣ вомехӯранд, чӣ ном дорад?
А) фауна

В) намуди эндемикӣ

С) флора

D) планктон

188 Экосистемае, ки инсон онро идора ва назорат мекунад, чӣ ном
дорад?
В) биогеосеноз

С) агросеноз

D) биосфера

.tj

А) биосеноз

В) ҷангал

С) баҳр

D) аквариум
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А) ботлоқ
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189 Кадом биосеноз сунъӣ аст?

190 Ҳамзистии ромуз ва моҳӣ-лотсман мисоли кадом шакли муносибати мутақобилаи организмҳо мебошад?
А) ҳамкорӣ

В) туфайлихӯрӣ

С) мутуализм

D) иҷоранишинӣ

191 Муборизаи растаниҳо дар биосеноз барои рӯшноӣ мисоли чист?
А) коменсализм

В) кооператсия

С) мутуализм

D) рақобат

192 Муносибатҳое, ки ҳангоми онҳо фардҳои як намуд фардҳои
намуди дигарро ҳалок намуда, мехӯранд, чӣ ном доранд?
В) паразитӣ

С) рақобат

D) кооператсия

ар

А) даррандагӣ

Д

193 Номи доираи Заминро, ки дар он фаъолияти бохиради инсон
омили асосии муайянкунандаи инкишофи он мегардад, муайян
кунед.
А) ноосфера

В) стратосфера

С) ионосфера

D) биосфера

194 Кадом бемориҳо дар шаҳрҳои калони саноатӣ аз ҳама тезтар
паҳн мешаванд?
А) роҳи меъдаю рӯда
В) системаи такягоҳу ҳаракат
С) роҳҳои нафаскашии боло ва шушҳо
D) рӯйи пӯст ва қабатҳои нохун
Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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195 Қисми биосфераро, ки дар зери таъсири фаъолияти босуръат ва
бохиради инсон қарор дорад, муайян кунед.
А) гидросфера

В) ноосфера

С) ионосфера

D) тропосфера

196 Фитонсидҳоро кадом организмҳо хориҷ мекунанд?
А) растаниҳо

В) ҳайвонот

С) занбӯруғҳо

D) бактерияҳо

197 Нишондиҳандагони ифлосии ҳаворо муайян кунед.
А) сианобактерияҳо В) обсабзҳои бӯр С) гулсангҳо

D) занбӯруғҳо

.tj

АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ ва ГИГИЕНАИ ОДАМ

А) Арасту
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198 Муаллифи китоби “ал-Қонун фит-тиб” (Қонуни тиб)-ро муайян
кунед.
В) К. Ҳален

С) Буқрот

D) Абуалӣ ибни Сино

199 Муҳити дохилии организм аз чӣ иборат аст?
А) хун, лимфа ва моеи байниҳуҷайравӣ
В) плазма, об ва моеи байниҳуҷайравӣ
С) хун, шираҳо ва витаминҳо

D) лимфа, маҳлули намакҳо ва ғадудҳо

200 Маҷмӯи ҳуҷайраҳо ва моддаи байниҳуҷайравӣ, ки аз рӯйи пайдоиш
ва сохт ба ҳамдигар монанд буда, вазифаи якхеларо иҷро мекунанд.
В) бофта

С) узв

D) организм

ар

А) ултрасохтор

Д

201 Хелҳои бофтаи васлкунандаи инсонро муайян кунед.
А) ҳароммағз ва лимфа

С) хун ва тағоякҳо

В) скелет ва ғадудҳои арақ

D) нейрон ва ҳароммағз

202 Кадом бофта ҳаракати организмро таъмин мекунад?
А) асабӣ

В) эпителӣ

С) мушакӣ

D) васлкунанда

203 Кадом системаи узвҳо организмро бо муҳити беруна алоқаманд
намуда, фаъолияти мувофиқонаи узвҳоро таъмин месозад?
А) гардиши хун

В) нафаскашӣ

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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D) ихроҷи пешоб
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204 Аксон чист?
А) изофаи дарози ҳуҷайраи асаб

С) изофаи кӯтоҳи ҳуҷайраи асаб

В) танаи ҳуҷайраи асаб

D) изофаи кирмшакли кӯррӯда

205 Номи ҳуҷайраҳои асаб, ки ба дарки барангезандаҳо ва ба импулси
асаб табдил додани онҳо мутобиқанд, чист?
А) нейрони мобайнӣ

С) нейрони ҳаракат

В) ретсептор

D) дендрит

206 Ҳароммағз дар куҷо ҷой гирифтааст?
С) холигии канали сутунмуҳра

В) холигии косахонаи сар

D) холигии устухони найшакл

tc

.tj

А) холигии қафаси сина
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207 Дар кадом шуъбаи мағзи сари одам сохти ҳароммағз такрор
меёбад?
А) мағзи пеш

С) мағзи миёна

В) мағзи дарозрӯя

D) мағзи мобайнӣ

208 Кадом қисми мағзи сар ҷӯякҳо ва чинҳо дорад?
А) мағзи мобайнӣ

С) мағзи дарозрӯя

В) мағзи миёна

D) мағзча

209 Вазифаи маркази нафасгирии инсон аз чӣ иборат аст?
А) назорати тартиби нафас гирифтан

В) танзими ҳаракатҳои нафасгирӣ ва нафасбарорӣ

ар

С) назорати тартиби нафас баровардан

Д

D) танзими фаъолияти бомавзуни дил
210 Марказҳои босира ва сомеа дар кадом қисми мағзи сар ҷой
гирифтаанд?
А) миёна

В) мағзча

С) дарозрӯя

D) пеш

211 Кадом мағз аз чор теппа иборат аст?
А) мобайнӣ

В) пеш

С) миёна

D) дарозрӯя

212 Кадом қисми мағзи сар системаи нафаскаширо танзим менамояд?
А) сар

В) миёна

С) дарозрӯя

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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213 Дар кадом паллаи нимкураҳои калон доираи босира ҷой
гирифтааст?
А) пешонӣ

В) фарқи сар

С) пушти сар

D) чакка

214 Ба системаи асаби канорӣ чӣ дохил мешавад?
А) асабҳо ва гиреҳҳои асабӣ

С) танаи мағзи сар ва асабҳо

В) асабҳо ва ҳароммағз

D) ретсепторҳо ва мағзи пеш

215 Кадом нейронҳо импулсро аз узвҳо ба системаи марказии асаб
мерасонад?
В) ҳискунанда

С) боздорӣ

D) ҳаракаткунанда

.tj

А) эфферентӣ
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216 Моддаҳои органикие, ки онҳоро ғадудҳои тарашшуҳи дохилӣ
хориҷ мекунанд, чӣ ном доранд?
А) фосфолипидҳо В) гормонҳо С) ферментҳо D) гликопротеинҳо
217 Кам будани фаъолияти ҳипофиз дар синни кӯдакӣ ба чӣ оварда
мерасонад?
А) микседема

В) гигантизм

С) фарбеҳӣ

D) карликӣ

218 Гиперфунксия (зиёдшавии фаъолият)-и ҳипофиз ба чӣ оварда
мерасонад?
А) гигантизм

В) қадпастӣ

С) микседема

D) кретинизм

219 Кадом ғадуд гормони йоддоштаро ҳосил мекунад?
В) болои гурда

С) ҳипофиз

D) сипаршакл

ар

А) зери меъда

Д

220 Норасоии кадом гормон бемории микседемаро ба вуҷуд меорад?
А) тироксин

В) инсулин

С) тирозин

D) соматотропин

221 Ғадудҳои тарашшуҳи омехтаи инсонро муайян кунед.
А) сипаршакл ва болои гурда

С) зери меъда ва сипаршакл

В) ҳипофиз ва эпифиз

D) зери меъда ва ҷинсӣ

222 Кадом гормон суръати кашишхӯрии дилро баланд карда, ҳаракати
хунро ба ҷигар зиёд менамояд?
А) норадреналин

В) прогестерон

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

С) адреналин

D) соматотропин
Саҳифаи 25

223 Устухонҳои одам асосан аз кадом бофта ташкил ёфтаанд?
А) эпителӣ

В) мушакӣ

С) васлкунанда

D) асабӣ

224 Чаро устухони одамро баъди як шабонарӯз дар
маҳлули 10-фоизаи кислотаи сулфат тар кардан,
чунонки дар расм нишон дода шудааст, гиреҳ
бастан имконпазир гашт?
А) Пайвастагиҳои органикӣ ҳал шуданд ва устухон сахтиашро гум кард.
В) Намакҳои калсий ва фосфор ҳал шуданд ва устухон нарм гашт.
С) Таркиби устухон аз моддаҳои органикӣ бой гардид.

.tj

D) Таркиби устухон аз моддаҳои ғайриорганикӣ бой шуд.

В) сахт

С) чандир

D) исфанҷмонанд
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А) мулоим

tc

225 Устухонҳои шона ва қабурға аз кадом модда ҳосил шудаанд?

226 Дар канали сутунмуҳра чӣ ҷой гирифтааст?
А) мағзи сурхи устухон

С) бофтаи чарбӣ

В) ҳароммағз

D) мағзи сар

227 Кадом устухон дар қисми абруи косахонаи сар вуҷуд надорад?
А) рухсора

В) бинӣ

С) чакка

D) ҷоғ

228 Скелети чанбари китф кадом устухонҳоро дар бар мегирад?
С) устухони банди даст ва бозу

В) шона ва қулфак

D) устухони китф ва муҳраҳо

ар

А) бозу ва устухони оринҷ

Д

229 Кадом устухон ба скелети холиси дасти одам дохил аст?
А) қулфак

В) соид

С) соқ

D) шона

230 Мағзи сурхи устухон ба кадом сохтори организми одам дохил
аст?
А) бофтаи чарбӣ

С) гиреҳҳои лимфа

В) бофтаи асаб

D) узви хунофар

231 Қисми моеи хун чӣ ном дорад?
А) агглютиноген

В) агглютинин

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

С) плазма

D) гематокрит
Саҳифаи 26

232 Дар расм сохти кадом ҳуҷайраи хун тасвир
ёфтааст?
А) лимфосит

С) эритросит

В) лейкосит

D) тромбосит

233 Кадом ҳуҷайраҳои хун ба он ранги сурх медиҳанд?
А) лимфоситҳо

В) лейкоситҳо

С) тромбоситҳо D) эритроситҳо

234 Эритроситҳо дар куҷо ҳосил мешаванд?
С) ҷигар ва испурч

В) мағзи зарди устухон

D) мағзи сурхи устухон

.tj

А) гиреҳҳои лимфатикӣ

235 Тромбоситҳо дар куҷо вайрон мешаванд?

С) мағзи сурхи устухон

В) мағзи зарди устухон

D) тимус
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А) испурч

236 Лахтаи хун (тромб) дар таркиби худ нахҳои кадом сафедаро дорад?
А) фибрин

В) протромбин

С) коллаген

D) фибриноген

237 Кадом бемориро содатаринҳо ба вуҷуд меоранд?
А) зуком

В) вараҷа

С) гепатит

D) тоун

238 Ҳуҷайраҳои беранги хунро муайян кунед.

А) агглютининҳо В) эритроситҳо С) тромбоситҳо D) лейкоситҳо

ар

239 Яке аз роҳҳои сироятёбӣ бо вируси норасоии масунияти бадани
одамро муайян кунед.
С) ба таври ҳавоӣ-қатрагӣ

В) газидани хомӯшак

D) нӯшидани оби ноҷӯшида

Д

А) истифодаи сӯзандоруи ифлос

240 Дил аз берун бо чӣ пӯшида шудааст?
А) қабати берунӣ (эпикард)
В) халтаи дил (перикард)
С) қабати ҳуҷайраҳои эпителӣ ҳосилшуда (эндокард)
D) қабати мушакӣ (миокард)
241 Дили одам аз чанд хона иборат аст?
А) панҷ

В) ду

С) се

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

D) чор
Саҳифаи 27

242 Кадом дарича байни даҳлезаки чап ва меъдачаи чап воқеъ
гардидааст?
А) дудара

В) ҳилолшакл

С) якдара

D) седара

243 Даври хурди гардиши хуни одам аз куҷо оғоз меёбад?
А) меъдачаи чап

С) меъдачаи рост

В) даҳлезаки чап

D) даҳлезаки рост

244 Баъд аз шушҳо хун ба кадом қисми дили одам бармегардад?
А) даҳлезаки рости дил

С) меъдачаи рости дил

В) даҳлезаки чапи дил

D) меъдачаи чапи дил

.tj

245 Хун аз кадом қисми дил ба аорта ворид мегардад?
С) даҳлези чап

В) меъдачаи чап

D) меъдачаи рост
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А) даҳлези рост

246 Кадом рагҳо деворҳои ғафс доранд?
А) лимфагӣ

В) мӯйраг

С) шарён

D) варид

247 Дар куҷо суръати ҳаракати хун аз ҳама баландтар аст?
А) раги варид

В) раги шарён

С) шоҳраг

D) мӯйраг

248 Рагҳое, ки ба воситаи онҳо хун аз дил ба узвҳо ҳаракат мекунад,
чӣ ном доранд?
А) варидҳои шуш

В) варидҳо

С) шарёнҳо

D) мӯйрагҳо

ар

249 Дар рагҳои шарёнии даври хурди гардиши хун чӣ гуна хун
ҷараён дорад?
В) резус-мусбат

С) резус-манфӣ

D) шарёнӣ

Д

А) венозӣ

250 Ҳангоми камхунӣ бофтаҳои бадани одам ба чӣ гуна норасоӣ
гирифтор мешаванд?
А) дуоксиди карбон

С) об ва намакҳо

В) оксиген

D) моддаҳои минералӣ

251 Кадом сохторҳо сохторҳои полоиши (филтр) биологии организм
мебошанд?
А) гиреҳҳои лимфагӣ

С) лавҳачаҳои хун

В) гиреҳҳои асаб

D) даричаҳои дил

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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252 Дар расм кадом системаи узвҳои инсон нишон
дода шудааст?
А) эндокринӣ

С) гардиши хун

В) асаб

D) нафаскашӣ

253 Таркиби ҳавои нафасгирӣ чӣ гуна аст?
А) оксиген 21%; нитроген 78%; гази карбонат 0,4%
В) оксиген 16%; нитроген 79%; гази карбонат 4%
С) оксиген 21%; нитроген 79%; гази карбонат 0,03%

.tj

D) оксиген 16%; нитроген 78%; гази карбонат 0,3%

В) хирной

С) шушҳо
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А) нойҳои нафас
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254 Ҳаво аз ҳалқ ба куҷо мегузарад?

D) ҳалқбинӣ

255 Кадом узви системаи нафаскашӣ ду вазифа – нафасгирӣ ва ҳосил
кардани овозро иҷро мекунад?
А) ҳалқ

В) нойи нафас

С) ҳалқбинӣ

D) хирной

256 Баландии овози одам аз чӣ вобаста аст?
А) шакли тағояки ҳалқ

С) кашишихӯрии мушакҳои забон

В) дарозӣ ва ғафсии садопарда

D) дарозии ҳалқ ва забон

257 Ҳаҷми ҳаётии шушро муайян кунед.
В) 1 500 см3

С) 3 500 см3

D) 1 000 см3

ар

А) 500 см3

Д

258 Кадом моддаи таркиби дуди тамоку боиси пайдоиши саратони
шуш мегардад?
А) карбоксигемоглобин

С) никотин

В) гази карбонат

D) бензпирен

259 Одами калонсол чанд дандони хурди курсӣ дорад?
А) 8

В) 2

С) 4

D) 12

260 Осеби луобпардаи ковокии даҳони одамро чӣ барқарор мекунад?
А) пепсин

В) малтаза

С) амилаза

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

D) лизосим
Саҳифаи 29

261 Вазифаи фурӯбарии хӯрокро чӣ ба ҷо меорад?
А) дандон

В) ҳалқ

С) сурхрӯда

D) хирной

262 Меъда ба кадом системаи узвҳои одам тааллуқ дорад?
А) иммунӣ

В) ҳозима

С) эндокринӣ

D) нафаскашӣ

263 Девори меъдаро аз осебҳои механикӣ ва химиявӣ чӣ муҳофизат
мекунад?
А) луоб
В) кислота
С) гормон
D) фермент

В) ғадуди зери меъда

D) талхадон

tc

С) ҷигар
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А) рӯдаи дувоздаҳангушта
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264 Кадом қисми системаи ҳозима дар расм
бо рақами 4 ишора шудааст?

265 Ғадуди зери меъда кадом гормонро ҷудо мекунад?
А) адреналин

В) соматотропин

С) кортизон

D) инсулин

266 Ҳангоми кам шудани кадом гормон дар таркиби хун бемории
диабети қанд ба вуҷуд меояд?
А) инсулин
В) глюкагон
С) адреналин
D) тироксин
267 Кадом ғадуд дар организми инсон калонтарин аст?
А) сипаршакл

В) зери меъда

С) ҷигар

D) болои гурда

268 Узве, ки дар он талха ҳосил мегардад, чӣ ном дорад?
В) ҷигар

С) рӯда

D) гурда

ар

А) меъда

269 Талха дар раванди ҳозима кадом функсияро ба ҷо меорад?
Дар рӯда муҳити туршро ба вуҷуд меорад.
Чарбҳоро майда (реза) мекунад.
Сафедаҳоро майда мекунад.
Ангиштобро майда мекунад.

Д

А)
В)
С)
D)

270 Роли муҳофизатии ҷигар дар организми инсон аз чӣ иборат аст?
А)
В)
С)
D)

ҷабидани моддаҳои ғизоӣ аз хун
тозакунии хун аз моддаҳои зарарнок
ҳазмкунӣ ва тозакунии хӯрок
ҳалкунии чарби таркиби хӯрок

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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271 Маҷрои ҷигар дар кадом қисми ҳозима кушода мешавад?
А) рӯдаи борик

С) рӯдаи дувоздаҳангушта

В) кӯррӯда

D) рӯдаи ғaфc

272 Дар кадом қисми рӯда ҷаббиши моддаҳои ғизоӣ ба амал меояд?
А) рост

В) борик

С) дувоздаҳангушта

D) ғафс

273 Кадом модда дар рӯдаи борики инсон ба хун ҷаббида мешавад?
А) клетчатка

В) гликоген

С) глитсерин

D) крахмал

В) рӯдаи ғафс

С) рӯдаи борик

D) рӯдаи рост

tc

А) сурхрӯда

.tj

274 Кадом қисми нойи ҳозима изофаи кирмшакл – аппендикс дорад?
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275 Кадом олим дар омӯхтани физиологияи ҳозима саҳми арзанда
гузошта, сазовори ҷоизаи А. Нобел гардидааст?
А) Л.А. Орбели В) П.К. Анохин С) И.М. Сеченов

D) И. П. Павлов

276 Гӯшт, лӯбиё, тухм ва творог аз кадом моддаҳои органикӣ бой
мебошанд?
А) витаминҳо

В) сафедаҳо

С) липидҳо

D) ангиштобҳо

277 Кадом моддаҳои фаъоли биологӣ барои ҳаёт ба миқдори хеле
ночиз заруранд?
А) сафедаҳо

В) ангиштобҳо

С) витаминҳо

D) чарбҳо

ар

278 Дар организм набудани витаминро чӣ меноманд?

Д

А) антивитаминоз
В) гипервитаминоз

С) гиповитаминоз
D) авитаминоз

279 Ҳангоми норасоии кадом витамин бемории “Берибери” мушоҳида мегардад?
А) К

В) В

С) Е

D) РР

280 Кадом витамин дар лахташавии хун иштирок мекунад?
А) К (филохинон)

С) А (ретинол)

В) С (кислотаи аскорбинат)

D) D (калсиферол)

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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281 Кадом витамин боиси ҳосил шудани бофтаи устухон гашта,
мубодилаи калсий ва фосфорро ба танзим медарорад?
А) Н (биотин)

С) D (калсиферол)

В) В2 (рибофлавин)

D) В6 (пиридоксин)

282 Гурдаҳо ба кадом системаи узвҳои инсон мансуб мебошанд?
А) хунгард

В) эндокринӣ

С) ихроҷ

D) ҳозима

283 Воҳиди сохторию функсионалии гурдаро муайян кунед.
А) ҳисса

В) нейрон

С) сегмент

D) нефрон

.tj

284 Мӯй ва эпидермис дар схемаи

tc

сохти пӯст мувофиқан таҳти
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кадом рақамҳо ишора шудаанд?
А) 5; 6

С) 7; 8

В) 3; 4

D) 1; 2

285 Ғадуди арақҷудокунӣ дар схемаи
сохти пӯст таҳти кадом рақам
ишорат шудааст?
А) 2

С) 3

В) 1

D) 4

ар

286 Муаллифи таълимот дар бораи анализаторҳоро муайян кунед.

Д

А) С. П. Боткин

В) Н. И. Пирогов

С) И. П. Павлов
D) Н. А. Семашко

287 Дар кадом қисми гӯш мавҷҳои садо лаппишро ба вуҷуд меоранд?
А) лабиринти пардагӣ

С) нағорапардаи гӯш

В) устухонҳои сомеа

D) пардаи сӯрохии байзашакл

288 Кадом қисми чашмро ҷисми шишамонанд пур кардааст?
А) пардаи инабия

С) қисми дарунии ғӯзаи чашм

В) рагпарда

D) сафедпарда

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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289

Кадом хотир дар варзишгарон хуб инкишоф ёфтааст?
А) фасеҳ (бадеӣ)

В) каломӣ

С) эҳсосӣ

D) озод

290 Кадом намуди хотираи мусиқинавозон, нависандагон ва рассомон
хуб инкишоф ёфтааст?
А) каломӣ

В) озод

С) эҳсосӣ

D) фасеҳ

291 Дар инсон инкишофи батнӣ чанд моҳ давом меёбад?
А) 8

В) 7

С) 9

D) 12

.tj

ЗООЛОГИЯ

В) тип

С) тартиб

D) синф
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А) қатор
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292 Кадом воҳиди систематикӣ барои ҳайвонот истифода намегардад?

293 Содатаринҳо тахминан аз кадом организмҳои қадим пайдо
шудаанд?
А) инфузорияҳо

С) решапойҳо

В) споровикҳо

D) қамчинакдорҳо

294 Кадом намояндаи содатаринҳо шакли бадани тағйирёбанда
дорад?
А) эвгленаи сабз

С) амёбаи муқаррарӣ

В) инфузория-патакча

D) хлорелла

ар

295 Ҳайвоноти якҳуҷайра ба шароити номусоид чӣ гуна мутобиқ
мешаванд?

Д

А) Онҳо зигота ҳосил мекунанд.
В) Дар онҳо конюгатсия ба амал меояд.
С) Бо роҳи ба ду тақсимшавӣ афзоиш мекунанд.
D) Онҳо систа ҳосил мекунанд.
296 Дар расм кадом тарзи афзоиши
ғайриҷинсии гидра тасвир ёфтааст?
А) муғҷабандӣ

С) копулятсия

В) регенератсия

D) фрагментатсия

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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297 Кадом синф ба типи рӯдаковокҳо мансуб аст?
А) сифоидниҳо

В) саркодовҳо

С) шуллукҳо

D) нематодҳо

298 Кирмҳои тасмашакл кадом системаи узвҳоро надоранд?
А) ҷинсӣ

В) ҳозима

С) ихроҷ

D) асаб

299 Хитин ба рӯйпӯши бадани бандпойҳо чӣ гуна хусусият медиҳад?
А) шаффофӣ

В) луобӣ

С) сахтӣ

D) нафисӣ

300 Мӯйлабчаҳои харчанг кадом функсияҳоро иҷро мекунанд?
С) ломиса ва шомма

В) ломиса ва маза

D) босира ва мувозинат

А) кана
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301 Кадом ҳайвон аз ҳама бештар пой дорад?

tc

.tj

А) шомма ва шунавоӣ

В) харчанг

С) гамбуск

D) каждум

302 Тортанаки салибдор ба кадом типи ҳайвонот мансуб аст?
А) рӯдаковокҳо
303

В) хордадорон

С) бандпойҳо

D) нармбаданҳо

Бадани синфи тортанакҳо аз кадом қисмҳо иборат аст?
А) сар, шикам ва пойҳо

С) сар ва пойҳо

В) сарсина ва шикам

D) сар ва сина

304 Ҳазми аввалаи хӯроки тортанакҳо дар куҷо ба амал меояд?
В) рӯда

С) берун аз организм

D) даҳон

ар

А) меъда

Д

305 Соҳаи илми зоология, ки ҳашаротро меомӯзад, чӣ ном дорад?
А) ихтиология

В) эмбриология

С) энтомология D) орнитология

306 Дар қисми синаи ҳашарот чанд ҷуфт пой ҷойгир аст?
А) 4

В) 3

С) 2

D) 1

307 Кадом узвҳо асосан дар раванди хориҷ кардани маҳсулоти диссимилятсияи ҳашарот иштирок менамоянд?
А) гурдаҳои ғункунӣ

С) сӯрохиҳои ҷудокунанда

В) сӯрохиҳои ғадудҳои торҳосилкунӣ

D) найчаҳои малпигӣ

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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308 Афзоиши бебордоршавии организмро чӣ меноманд?
А) нашвӣ

В) партеногенез

С) ҷинсӣ

D) тухмӣ

309 Ҳашароти дар расм тасвирёфта ба кадом қатор
мансуб аст?
А) дуболаҳо

С) нимсахтболҳо

В) ростболҳо

D) сахтболҳо

310 Гамбуски колорадоӣ ба кадом қатори ҳашарот мансуб мебошад?
А) дуболаҳо

В) ростболҳо

С) сахтболҳо

D) пардаболҳо

В) баробарболҳо

С) ростболҳо

D) дуболаҳо

tc

А) сахтболҳо

.tj

311 Малах ба кадом қатори ҳашарот мансуб аст?
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312 Шапалаки карамхӯр ба кадом қатори синфи ҳашарот мансуб аст?
А) пулакчаболҳо

В) пардаболҳо

С) дуболаҳо

D) баробарболҳо

313 Занбӯри асал аз чӣ ғизо мегирад?
А) шаҳди гул

В) гарди гулҳо

С) шираи меваҳо

D) мум

314 Кадом ҳайвонот ба бемуҳраҳо мансуб мебошанд?
А) нештаршаклон ва морҳо

С) моҳиҳо ва бандпойҳо

В) паҳнкирмҳо ва ҳашарот

D) лӯндакирмҳо ва миногаҳо

315 Ҳашаротеро, ки хонагӣ карданд, муайян кунед.
А) занбӯр

В) кайк

С) нонхӯрак

D) кана

Д

ар

316 Кадом ҳашарот паҳнкунандаҳои ангезандаҳои бемориҳои инсон
ва ҳайвонот мебошанд?
А) ширинчаҳо ва хомӯшакҳо

С) мӯрчаҳо ва магасҳо

В) сӯзанакҳо ва канаҳо

D) хомӯшакҳо ва кайкҳо

317 Кадом ҳайвон намояндаи нармбаданҳои сарпо мебошад?
А) бедандонак

В) устритса

С) мидия

D) калмар

318 Мушакҳои аз ҳама боқуввати моҳӣ дар кадом қисми бадан воқеъ
гардидаанд?
А) сар ва дум

С) тахтапушт ва дум

В) дум ва болҳои шиноварӣ

D) сар ва тахтапушт

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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319 Дили моҳиён чӣ гуна хун дорад?
А) шарёнӣ

В) капиллярӣ

С) варидӣ

D) оксидшуда

320 Қобилияти шинокунии моҳӣ ба чӣ вобаста аст?
А) боли шиноварии дум

С) пуфаки шиноварӣ

В) боли шиноварии шикам

D) боли шиноварии синагӣ

321 Хати паҳлуӣ ҳамчун узви ҳис барои кадом ҳайвон хос аст?
А) тюлен

В) тритон

С) тиранозавр

D) тиляпия

В) наҳанг

С) симмоҳӣ

D) ширмоҳӣ

tc

А) равғанмоҳӣ

.tj

322 Кадом моҳӣ зиндазой мебошад?
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323 Кадом моҳӣ насли худро дар халтаи шикам гирифта мегардад?
А) хормоҳии сехора

С) моллиенезия

В) аспакмоҳии баҳрӣ

D) тиляпия

324 Танаи моҳиҳои кадом қатор аз тарафи тахтапушт ва шикам паҳн
аст?
А) капурмонандҳо

В) скатҳо

С) тосмоҳиҳо

D) акулаҳо

325 Кадом қатори моҳиҳо ба ғайр аз ғалсамаҳо шушҳо ҳам доранд?
А) дубаҳра

В) тосмоҳиҳо

С) наҳангҳо

D) суфрамоҳиҳо

ар

326 Кадом қисми мағзи сари қурбоққа бештар инкишоф ёфтааст?
С) мағзи пеш

В) мағзи миёна

D) мағзи мобайнӣ

Д

А) мағзи дарозрӯя

327 Кадом ҳайвонот дили сехонагӣ доранд?
А) моҳиҳо

В) ширхӯрон

С) парандаҳо

D) обхокиҳо

328 Кафлесаки қурбоққа бо чӣ нафас мекашад?
А) пӯст

В) шушҳо ва пӯст

С) шушҳо

D) ғалсама

329 Ба қатори обхокиҳои думдор кадом ҳайвон дохил мешавад?
А) жерлянка

В) ғук

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

С) тритон

D) қурбоққа
Саҳифаи 36

330 Тритон чанд даври гардиши хун дорад?
А) чорто

В) сето

С) дуто

D) якто

331 Кадом ҳайвонҳо ба қатори обхокиҳои бепой мансуб мебошанд?
А) обхокиҳо

В) червягаҳо

С) квакшаҳо

D) тритонҳо

332 Танаи хазандаро аз бухоршавии зиёди оби бадан ва хушкшавӣ чӣ
муҳофизат мекунад?
А) рӯйпӯши шохин

С) пулакчаҳои устухонӣ

В) пардаи моеи луобӣ

D) ғадудҳои заҳрбарор

В) содатаринҳо

С) баргҳо
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334 Ҳайвоноти заҳрдорро муайян кунед.

D) тухми растаниҳо

tc

А) ҳашарот

.tj

333 Ғизои калтакалосҳоро муайян кунед.

А) мӯрчаҳо, канаҳо, малахиҳо

С) занбӯрҳо, мушҳо, гамбускҳо

В) тортанакҳо, медузаҳо, морҳо

D) морҳо, термитҳо, калтакалосҳо

335 Дили кадом хазанда чорхонагӣ асту хун қисман омехта мегардад?
А) сангпушти ботлоқӣ

С) тимсоҳи нилӣ

В) сусмори хокистарранг

D) мори афъии муқаррарӣ

336 Дили тимсоҳ чандхонагӣ аст?
А) 2

В) 1

С) 4

D) 3

337 Калонтарин калтакалоси Тоҷикистон кадом аст?
В) офтобгардак

С) сусмор

D) геккон

ар

А) баҳтур

Д

338 Кадом мор дар дунё калонтарин аст?
А) анаконда

В) кубро

С) обӣ

D) афъӣ

339 Кадом мушакҳои парандагони парвозкунанда хеле хуб инкишоф
ёфтаанд?
А) мушакҳои пой

С) мушакҳои зери қулфак

В) мушакҳои гардан

D) мушакҳои калони сина

340 Халтаҳои шуши парандаҳо дар натиҷаи васеъ шудани чӣ ба
вуҷуд меоянд?
А) хирной

В) шушҳо

С) ҳубобчаҳои шуш

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

D) найчаҳои нафас
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341 Шакли нӯли паранда аз чӣ вобаста аст?
А) андозаи забон

С) баландии парвоз

В) тарзи ғизогирӣ

D) муҳити зист

342 Кадом парандагон лонатарк мебошанд?
А) эзорсурхак, кабӯтар, зоғ

С) чуғз, дурроҷ, мурғобӣ

В) каргас, калхот, бум

D) мурғобӣ, мурғи қу, қоз

343 Кадом қаторҳои парандаҳо ба гурӯҳи парандаҳои дар об
шинокунанда мансубанд?

.tj

А) шутурмурғон ва буммонандҳо
В) турнаҳо ва шоҳинмонандҳо

tc

С) лаклакмонандҳо ва эзорсурхакҳо
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D) ғозмонандҳо ва пингвинҳо

344 Кадом ҳайвонро аз ҳама тобовартарин ба хунукӣ меҳисобанд, ки
ҳатто дар ҳарорати –60С … –70С насл медиҳад?
А) тюлен

В) пингвин

С) кит

D) морж

345 Пингвинҳо кай ба соҳил мебароянд?
А) дар давраи афзоиш

С) ҳангоми ҷустуҷӯи ғизо

В) ҳангоми тулаккунӣ

D) дар вақти лонасозӣ

ар

346 Кадом паранда ба қатори парандаҳои даррандаи шабона дохил
мешавад?
В) шоҳин

С) боша

D) бум

Д

А) бургут

347 Кадом ҳайвон ба ширхӯрони ҳамроҳакдор мансуб аст?
А) кенгуру

В) паланг

С) ехидна

D) мурғобинӯл

348 Дар кадом ҳайвон қишри нимкураҳои калон, ки ҷӯякҳоро
ташаккул медиҳад, мавҷуд аст?
А) сангпушт

В) тимсоҳ

С) ғук

D) саг

349 Кадом асп сарнасли зотҳои аспҳои хонагӣ мебошад?
А) кулан

В) владимирӣ

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

С) резачорпо

D) тарпан
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350 Кадом ширхӯрон меъдаи мураккаб доранд?
А) тоқсумон

В) кавшанакунанда

С) приматҳо

D) кавшакунанда

351 Сарнасли зотҳои чорвои калони шохдор – тур дар куҷо хонагӣ
карда шуд?
А) Хитой

В) Ҳиндустон

С) Швейтсария

D) Юнон

352 Намояндаи қатори ҷуфтсумонро муайян намоед.
А) заррофа

В) кулан

С) гӯрхар (зебра)

D) каркадан

353 Дандонҳои пеши кадом ҳайвонот тамоми умр месабзанд?
В) хояндаҳо

С) хорпуштҳо

D) дастболон

.tj

А) заминковакҳо

tc

354 Кадом ширхӯрон ба қатори ҳашаротхӯрон мансубанд?
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А) харгӯш, санҷоб, ондатра

В) ҷайра, калламуш, миримушон

С) хорпушт, бӯрдандонак, муши обӣ
D) муш, юрмон, заргӯш

355 Силовсинҳо, палангҳо ва шерҳо ба кадом қатор ва оилаи ҳайвонот
мансубанд?

356

А) гургшаклҳо, гурбашаклон

С) дарандаҳо, гурбашаклон

В) дарандаҳо, гургшаклҳо

D) гурбашаклон, савсоршаклон

“Санитарон”-и табиатро муайян намоед.

ар

А) дастболон ва маймунҳо

D) даррандаҳо ва лошахӯрон

Д

В) хояндагон ва даррандагон

С) сагҳо ва харгӯшҳо

357 Пума ба кадом оилаи ширхӯрон мансуб аст?
А) гурбашаклон

В) савсоршаклон

С) гургшаклон

D) хирсҳо

358 Кадом ҳайвонҳо шикорӣ мебошанд?
А) товус, фил, хуки ваҳшӣ

С) санҷоб, ондатра, рӯбоҳи шимолӣ

В) калламуш, хирс, мурғобӣ

D) вашақ, горилла, гӯрхар

359 Делфинҳо туъмаи худро бо ёрии чӣ кофта меёбанд?
А) шомма

В) босира

С) “мӯйлаби кит”

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

D) ултрасадо
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360 Ғизои китҳои мӯйлабдорро муайян кунед.
А) моҳиҳо

В) растаниҳо

С) планктон

D) нармтанҳо

361 Кашалот ба кадом қатори ширхӯрон мансуб аст?
А) белпойҳо

В) китшаклон

С) дастболон

D) даррандаҳо

362 Кадом намуди ҳайвонот ба қатори белпойҳо мансуб аст?
А) ромуз

В) кит

С) тюлен

D) кашалот

В) фауна

С) намудҳои эндемикӣ
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364 Ҳайвонот барои инсон чӣ аҳамият доранд?

D) биома

tc

А) флора

.tj

363 Маҷмӯи намудҳои ҳайвоноти дар қаламрави муайян зиндагикунандаро чӣ меноманд?

А) Ҳаворо аз моддаҳои зарарнок тоза мекунанд.
В) Ҳамчун маводи ғизоӣ ҳисоб меёбанд.
С) Хокро мустаҳкам мекунанд.

D) Ҳарорати муҳитро танзим мекунанд.
БОТАНИКА

365 Кадом растаниҳо гулпӯши одӣ доранд?

С) ливондар, настаран

В) савсан, лола

D) лола, карам

ар

А) савсан, садбарг

Д

366 Дар кадом растаниҳо гулҳои гардбаргдор ва тухмдондор дар як
ниҳол ҷой гирифтаанд?
А) духонагӣ

В) якхонагӣ

С) якпалла

D) дупалла

367 Навъҳои меваҳои тарро муайян кунед.
А) ғуҷуммева ва мағзакмева

С) донакмева ва ғӯза

В) донакмева ва ғуҷуммева

D) ғӯза ва кӯсак

368 Кадом растанӣ меваи сероби бисёртухма дорад?
А) зардолу

В) помидор

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

С) олуболу

D) олу
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369 Меваи олуболуи дар расм тасвирёфта ба
кадом навъи мева мансуб аст?
А) донакмева

С) мағзакмева

В) ғуҷуммева

D) ғӯза

370 Кадом растанӣ меваи хушк дорад?
А) себ

В) нахӯд

С) каду

D) олуболу

371 Кадом мева ба сертухм дохил мешавад?
А) чормағз

В) кӯсак

С) мағзакмева

D) дон

В) дон

С) ғилофак
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373 Меваи ангур ва помидор чӣ ном дорад?

D) кӯсак

tc

А) ғӯза

.tj

372 Меваи шалғам чӣ ном дорад?

А) мағзакмева

В) ғуҷуммева

С) ғӯза

D) донакмева

374 Меваи пахта чӣ ном дорад?
А) мағзакмева

В) ғилофак

С) ғӯза

D) кӯсак

375 Растаниҳои оилаи хӯшадорон кадом шакли меваро доранд?
А) ғӯза

В) ғилофак

С) дон

D) мағзакмева

376 Миқдори сафеда дар меваҳои кадом растанӣ зиёдтар аст?
А) гандум

В) лӯбиё

С) офтобпараст

D) боимҷон

ар

377 Меваи заҳрноки картошкаро чӣ меноманд?
В) решамева

С) лӯнда

D) ғӯза

Д

А) ғуҷуммева

378 Кадом растаниҳо донакмеваро ҳосил мекунанд?
А) олуболу, зардолу, шафтолу

С) олу, зардолу, лӯбиё

В) фарк, олуболу, дӯлона

D) дӯлона, чормағз, нахӯд

379 Кадом растанӣ ба гурӯҳи яксола дохил мешавад?
А) тарбуз

В) пиёз

С) шалғам

D) карам

380 Кадом растанӣ ба гурӯҳи яксола дохил мешавад?
А) лаблабу

В) сабзӣ
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С) помидор

D) турб
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381 Аломати асосии растаниҳои дупалла кадом аст?
А)
В)
С)
D)

доштани системаи решаи тирреша
мавҷуд будани поя, барг ва реша
мавҷуд будани ду тухмпалла дар ҷанин
доштани барги рагрониаш тӯршакл

382 Растании худрӯйро муайян кунед.
А) гандум

В) бобуна

С) зағир

D) офтобпараст

383 Кадом ҷузъи реша дар расм бо аломати Х ишора
шудааст?

.tj

А) тақсимшавӣ

tc

В) гузарониш
D) сабзиш

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
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w
w
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С) ҷаббиш

384 Растаниҳо об ва моддаҳои маъданиро аз хок бо чӣ ҷаббида
мегиранд?
А) ғилофаки реша
С) ҳуҷайраҳои пӯстлох
В) мӯякрешаҳо
D) ҳуҷайраҳои камбий
385 Кадом растанӣ системаи решаи патакреша дорад?
А) юнучқа

В) каду

С) сабзӣ

D) ҷав

386 Дар кадом ҷузъи реша об ва моддаҳои минералӣ
А) 1

Д

В) 2

ар

ҷаббида мешаванд?

С) 3
D) 4

387 Кадом растанӣ лӯндаи реша дорад?
А) пиёз

В) картошкагул

С) картошка

D) лола

388 Моддаҳои захиравии сабзӣ дар куҷо ҷойгир шудаанд?
А) реша

В) бехмева

С) поя

D) барг

389 Пиёзаки гули лола шакли дигаргуншудаи кадом узв аст?
А) решаи паҳлуӣ
В) решаи асосӣ

С) навдаи рӯйихокӣ
D) навдаи зерихокӣ

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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390 Кадом растанӣ барги мураккаб дорад?
А) фарк

В) чинор

С) малина

D) зардолу

391 Кадом ҳуҷайраҳо дар барги растанӣ ба бофтаи пӯшиш мансубанд?
А) камбий

В) паренхима

С) пӯст

D) чӯб

392 Сохторҳои баргро, ки тавассути он моддаҳои органикӣ ҳаракат
мекунанд, муайян кунед?
А) нах

С) ҳуҷайраҳои эпидермис

В) рагҳо

D) найчаҳои элакшакл

.tj

393 Кадом сохторҳо дар барги растаниҳои сабз фотосинтезро ба
амал меоранд?
С) найчаҳои элакшакл

В) ҳуҷайраҳои паренхимӣ

D) рагҳои барг

со Р
м ОЙ
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w
w
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tc

А) нахҳои лифӣ

394 Вазифаи асосии масомаҳо дар чист?
А) мубодилаи газ

В) захиравӣ

С) муҳофизатӣ D) фотосинтез

395 Мубодилаи газ дар барги растаниҳо дар куҷо мегузарад?
А) ҳуҷайраҳои лиф

С) найчаҳои элакшакл

В) масомаҳо

D) рагчаҳои барг

396 Кадом тарзи рагбандӣ дар бештари растаниҳои якпалла дида
мешавад?
В) тӯршакл

ар

А) камоншакл

С) хаттӣ

D) мутавозӣ

397 Барои барги ҷав кадом тарзи рагронӣ хос аст?

Д

А) тӯршакл

В) паршакл

С) камоншакл

D) мутавозӣ

398 Баргҳои бед кадом тарзи рагбандӣ доранд?
А) мутавозӣ

В) тӯршакл

С) камоншакл

D) хаттӣ

399 Барои барги фарк кадом тарзи рагронӣ хос аст?
А) паршакл

В) камоншакл

С) тӯршакл

D) мутавозӣ

400 Кадом тарзи рагбандӣ ба баргҳои зардолу хос аст?
А) мутавозӣ

В) тӯршакл

С) камоншакл
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D) хаттӣ
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401 Тағйири шакли барги растаниро муайян кунед.
А) хорҳои суббор

С) танобаки ангур

В) хорҳои дӯлона

D) “чашмак”-и картошка

402 Поя кадом вазифаро иҷро мекунад?
А) Дар афзоиши ҷинсӣ иштирок мекунад.
В) Мубодилаи газҳоро таъмин мекунад.
С) Нақли моддаҳоро таъмин менамояд.
D) Растаниро дар хок мустаҳкам нигоҳ медорад.
403 Камбий ҷузьи кадом бофта аст?
С) пӯшиш

D) асосӣ

.tj

В) ҳосилкунанда

tc

А) гузаронанда
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404 Тақсимшавии ҳуҷайраҳои кадом қабат ғафсшавии пояро таъмин
менамояд?
А) чӯб

В) камбий

С) пӯстлох

D) лиф

405 Аз рӯйи хусусияти қадкашӣ пояи бодиринг ба кадом гурӯҳ
тааллуқ дорад?
А) печидабароянда

В) хазанда

С) чӯброст

D) ростпоя

406 Кадом узвҳои каллакарами сафедро ҳамчун ғизо истеъмол
мекунанд?
А) реша ва баргҳо

С) баргҳо ва гулҳо

В) бехмева ва мева

D) поя ва баргҳо

ар

407 Кадом растаниро бо танобакҳо (мӯякҳо) месабзонанд?
В) ангур

С) шаҳтути заминӣ

D) қот

Д

А) нахӯд

408 Кадом растанӣ бо қаламчаи навда афзоиш мекунад?
А) себ

В) зардолу

С) олуболу

D) ангур

409 Кадом узви растаниҳои гулдор генеративӣ мебошад?
А) поя

В) гул

С) реша

D) барг

410 Кадом ҷузъҳои гул асосӣ мебошанд?
А) гардбарг ва тухмдон

С) косабарг ва тухмдон

В) косагул ва тоҷгул

D) гардбарг ва тоҷгул
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Саҳифаи 44

411 Дар кадом қисми гул гард ҳосил мешавад?
А) гардгираки тухмдон

В) поячаи гардбарг

С) гарддон

D) ғӯра

412 Кадом растаниҳо якхонагӣ мебошанд?
А) ҷуворимакка, бодиринг

С) барги зуф, бодиринг

В) тӯс, маҷнунбед

D) газна, сафедор

413 Гурӯҳи гулҳое, ки бо тартиби муайян ба ҳамдигар наздик ҷой
гирифтаанд, чӣ ном дорад?
А) гулпоя

В) гулпӯш

С) тӯдагул

D) гулбанд

tc

С) чилликгулҳо D) мураккабгулҳо

со Р
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w
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А) настараниҳо В) авранҷиҳо

.tj

414 Намояндагони кадом оилаи растаниҳо хӯшагули сабадак доранд?

415 Гулҳои зардолу бо кадом тарз гардолуд мешаванд?
А) ба воситаи ҳашарот

С) ба таври сунъӣ

В) бо худгардолудӣ

D) бо шамол

416 Кадом растанӣ ба худгардолудшавандаҳо мансуб аст?
А) настаран

В) ҷуворимакка

С) тӯс

D) нахӯд

417 Обсабзҳоро аз рӯйи намуди пигмент ба кадом гурӯҳҳо ҷудо
мекунанд?
С) бунафш, сабз, сурх

В) кабуд, сурх, зард

D) кабуд, бунафш, сабз

ар

А) сабз, сурх, бӯр

418 Кадом обсабз тӯда (колония)-ро ҳосил менамояд?

Д

А) улотрикс

В) хлорелла

С) волвокс

D) спирогира

419 Кадом обсабз ба гурӯҳи обсабзҳои сабзи бисёрҳуҷайра дохил аст?
А) хлорелла

В) хламидомонада

С) улотрикс

D) ламинария

420 Волвокси дар расм додашуда намояндаи
кадом салтанати олами органикӣ мебошад?
А) прокариотҳо

С) растаниҳо

В) занбӯруғҳо

D) ҳайвонот
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421 Сӯзанбаргон ба кадом шуъбаи растаниҳо мансуб мебошанд?
А) чилбандҳо

В) пӯшидатухм

С) лучтухмҳо

D) сарахсҳо

422 Намояндаи растаниҳои лучтухмро муайян кунед.
А) эвкалипт

В) кастона (шоҳбулут)

С) нахл (палма)

D) кедр

423 Кадом растаниҳо бо тухм афзоиш мекунанд?
А) чилбандҳо

В) ушнаҳо

С) сӯзанбаргон

D) обсабзҳо

424 Олуболу ба кадом оилаи растаниҳо дохил аст?
В) чилликгулҳо

С) настараниҳо

D) мураккабгулҳо

.tj

А) авранҷиҳо

tc

425 Дарахтони мевадиҳандаи оилаи настараниҳоро муайян кунед.
С) анҷир, зардолу, олуболу

В) шафтолу, себ, олу

D) ангур, тут, биҳӣ

со Р
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А) хурмо, нок, дӯлона

426 Бодом ба кадом оилаи растаниҳо мансуб аст?
А) мураккабгулҳо

В) чилликгулҳо

С) авранҷиҳо

D) настараниҳо

427 Ақоқиёи сафед ба кадом оилаи растаниҳо тааллуқ дорад?
А) чатргулҳо

В) настараниҳо

С) лӯбиёиҳо

D) мураккабгулҳо

428 Картошка ба кадом оилаи растаниҳо мансуб аст?
А) авранҷиҳо

В) настараниҳо

С) чилликгулон

D) лӯбиёиҳо

ар

429 Кадом растанӣ ба оилаи чилликгулҳо мансуб аст?

Д

А) занбақ

В) лӯбиё

С) шалғамча

D) тамашк

430 Кадом оила ба синфи растаниҳои якпалла мансуб аст?
А) хӯшадорон

В) авранҷиҳо С) мураккабгулон

D) настараниҳо

431 Растаниҳои кадом оила хаспоя доранд?
А) чилликгулҳо

В) авранҷиҳо

С) лӯбиёиҳо

D) хӯшадорҳо

432 Найшакар ба кадом оилаи растаниҳо мансуб аст?
А) занбақиҳо

В) хӯшадорҳо
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433 Кадом зироатҳои ғалладонаро дар Тоҷикистон парвариш
мекунанд?
А) ҷуворимакка ва нахӯд

С) шолӣ ва офтобпараст

В) гандум ва ҷави русӣ

D) ҷав ва лӯбиё

434 Кадом растании мазрӯӣ сармотобовар аст?
А) каду

В) лӯбиё

С) бодиринг

D) ҷав

435 Кадом растании кишоварзӣ яке аз боигариҳои асосии Тоҷикистон
С) пахта

D) офтобпараст

tc

В) ҷуворимакка
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А) зағир

.tj

ба ҳисоб меравад?

436 Бактерияҳое, ки дар организмҳои зинда маскунанд, чӣ ном доранд?
А) паразитӣ

С) сианобактерияҳо

В) сапрофитӣ

D) ширтуршкунанда

437 Торҳои борики шохарондаи танаи занбӯруғро (митселий) муайян
кунед.
А) мӯякҳо

В) гифҳо

С) мижгонакҳо

D) қамчинакҳо

438 Дар телпакчаи занбӯруғ чӣ ташаккул меёбад?
В) решача

С) систа

D) пояча

Д

ар

А) спора

439 Кадом занбӯруғ муфтхӯри хӯшадорон аст?
А) сиёҳак

В) мағор

С) аспергилл

D) пенисилл

440 Маҷмӯи намудҳои растаниҳои дар қаламрави муайян рӯяндаро
чӣ меноманд?
А) фауна

В) флора

С) эфемерҳо
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САВОЛУ МАСЪАЛАҲО БАРОИ МУАЙЯН КАРДАНИ МУВОФИҚАТ
БИОЛОГИЯИ УМУМӢ ва ЭКОЛОГИЯ
1

Мувофиқати унсурҳои сутунҳои чап ва ростро ёбед:
А) ситология

1) илм дар бораи растаниҳо

В) ботаника

2) илм дар бораи ҳайвонҳо

С) зоология

3) илм дар бораи ҳуҷайра

D) биология

4) илм дар бораи ҳаёт

Мувофиқати олим ва назария/фарзияи пешниҳодкардаи ӯро

tc

2

.tj

5) илм дар бораи бофтаҳо

А) Т. Шванн
B) Ч. Дарвин
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w
w
.n

муайян намоед:

1) назарияи эволютсионӣ
2) назарияи панспермия

C) А. Н. Опарин

3) назарияи ирсияти хромосомӣ

D) Т. Морган

4) назарияи эволютсияи химиявӣ
5) назарияи ҳуҷайра

3

Мувофиқати унсурҳои сутунҳои чап ва ростро муайян намоед:
А) абиогенез

1) Ҳаёт аз дигар сайёраҳо

ар

оварда шудааст.

Д

В) панспермия
С) биогенез

2) Пайдоиши организми зинда
аз ғайризинда имкон дорад.
3) Организмҳои серҳуҷайра
аз қамчинакдорҳо пайдо
шудаанд.

D) фагосителла

4) Худ аз худ пайдо шудани
ҳаётро рад мекунад.
5) Гузариш аз эволютсияи
химиявӣ ба биологӣ аст.
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4

Мувофиқатро муайян намоед:
Воҳиди таснифотӣ
(таксонҳо)

Растаниҳо
А) настараниҳо

1) шуъба

B) настарани муқаррарӣ

2) намуд

C) пӯшидатухмҳо

3) оила

D) растаниҳои дупалла

4) салтанат
5) синф

Истилоҳ

1) ҳамагуна мутобиқати
ҷузъӣ ба шароити
мушаххаси зиндагӣ

B) идиоадаптатсия

2) пастравии ҳолати систематикии гурӯҳ, ки боиси
хатари фавти он аст

C) прогресси
биологӣ

3) пешрафти ин ё он гурӯҳи
систематикӣ

4) инкишофи таърихии
бебозгашти табиати зинда
5) раванди биогении
табдилёбии литосфера

Д

ар

D) эволютсия

6

Таъриф

со Р
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w
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А) регресси
биологӣ

.tj

Мувофиқатро муайян намоед:

tc

5

Кашфиёт ва номи олимонро дар соҳаи омӯзиши ҳуҷайра мувофиқ
намоед:
А) ҷилди ҳуҷайра

1) Т. Шванн

B) ядрои ҳуҷайра

2) Р. Вихров

C) ядрои ҳама ҳуҷайраҳо
монанданд

3) Ф. Де Эрелл

D) берун аз ҳуҷайра ҳаёт нест

4) Б. Броун
5) Р. Гук

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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7

Мувофиқати сохтори ҳуҷайра ва вазифаи онро муайян намоед:
А) рибосома

1) кашондани моддаҳо

В) митохондрия

2) синтези АТФ

С) лизосома

3) амалӣ намудани фотосинтез

D) хлоропласт

4) пайвастани молекулаҳои сафеда
5) ҳалкунии дохилиҳуҷайравӣ

А) ситоскелет

1) синтези КРН-р

В) мембрана

2) ташаккули лизосомаҳо

С) маҷмааи Голҷӣ

3) гузаронидани моддаҳо

D) ядроча

4) синтези АТФ

.tj

Сохтори ҳуҷайра ва вазифаи онро мувофиқ намоед:
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9
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5) муайян кардани шакли
ҳуҷайра

Мувофиқатро муайян намоед:
Сохтори ҳуҷайра
А) қамчинак

Функсия

1) ҷойивазкунии ҳуҷайраҳо
2) мубодилаи моддаҳо

C) девораи ҳуҷайра

3) фотосинтез

D) тӯри
эндоплазмавӣ

4) пардаи муҳофизии
ҳуҷайраҳои растаниҳо

ар

B) хромосома

5) нигоҳдории ахбори
генетикӣ

Д

10 Мувофиқати истилоҳ ва мазмуни онро муайян намоед:
А) кариоплазма

1) дастгоҳи генетикии бактерия

В) кариотип

2) маҷмӯи аломатҳои дастаи
хромосомаҳои ҳуҷайраҳои
ҷисмӣ

С) эухроматин

3) шираи ядро

D) капсид

4) хромосомаҳои
деспирализатсияшуда
5) қабати сафедавии вирус
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11

Мувофиқатро муайян намоед:
А) руҳ

1) Ба таркиби хлорофилл дохил аст.

B) магний

2) Ба таркиби гормонҳои ғадуди
сипаршакл дохил аст.

C) оҳан

3) Ба таркиби бофтаи устухон дохил
аст.

D) фосфор

4) Ба таркиби гемоглобин дохил аст.
5) Ба таркиби гормонҳои ғадуди
зери меъда дохил аст.

В) руҳ

1) синтези инсулин

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

А) магний

tc

.tj

12 Мувофиқати элементи химиявӣ ва нақши онро дар равандҳои
биологӣ муайян намоед:
2) фотосинтез

С) оҳан
D) калсий

3) лахташавии хун

4) ҳосилшавии хун

5) кашондани оксиген

13 Мувофиқати полимерҳои биологӣ ва мономерҳои онҳоро муайян
кунед:
А) сафедаҳо
B) липидҳо

ар

C) полисахаридҳо

Д

D) кислотаҳои
нуклеинат

1) кислотаҳои равғанӣ
ва глитсерин
2) аминокислотаҳо
3) нуклеотидҳо

4) глюкоза ва фруктоза
5) нуклеотидҳо ва глюкоза

14 Моддаи органикии ҳуҷайра ва аҳамияти онро мувофиқ кунед:
А) КДН

1) катализатори биологӣ

В) сафеда

2) дастгоҳи генетикӣ

С) чарб

3) манбаи энергия

D) ангиштоб

4) изолятори гармӣ
5) ҳалкунандаи моддаҳо
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15

Мувофиқатро муайян намоед:
Сафеда

Функсия

А) каталаза

1) тезондани раванди таҷзияи
Н2О2 (пероксиди гидроген)

B) гемоглобин

2) кашондани оксиген ва гази карбон

C) миозин

3) иштирок дар лахташавии хун

D) фибриноген

4) иштирок дар кашишхӯрии
мушакҳо
5) таҷзияи кислотаҳои нуклеинат

1) Полимер, дар ҷигари одам
захира мешавад.

В) глюкоза

2) Дисахарид, дар таркиби
лаблабу бисёр аст.

D) рибоза

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

С) сахароза

tc

А) селлюлоза

.tj

16 Мувофиқати молекулаи ангиштоб ва хусусияти онро нишон диҳед:

3) Пентоза, ба таркиби АТФ
ва КРН дохил аст.
4) Мономер, миқдори он
дар хун доимӣ аст.

5) Полимер, ба таркиби пардаи
ҳуҷайраи растанӣ дохил аст.

17 Мувофиқати нуклеотидҳои КДН-ро аз рӯйи принсипи комплементарӣ муайян кунед:
А) аденин
В) тимин

2) тимин

ар

С) гуанин

1) аденин

Д

D) ситозин

3) тирозин
4) гуанин
5) ситозин

18 Мувофиқати кислотаи нуклеат ва вазифаи онро муайян намоед:
А) КРН-а

1) расондани аминокислота ба рибосома

В) КДН

2) нигоҳдорӣ ва додани ахбори генетикӣ

С) КРН-н

3) таъмини фосилаи ҷойгиршавии мутақобили КРН-а ва КРН-н дар рибосома

D) КРН-р

4) гузарондани моддаҳо ба ситоплазма
5) гузарондани ахбори генетикӣ аз КДН
ба рибосома
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Мувофиқатро муайян намоед:
1)

B) КДН

2)

C) кодон

3)

D) антикодон

4)

Тавсиф
Полимери биологии якзанҷирае,
ки мономерҳои он нуклеотидҳои
рибозадошта мебошанд.
Қисми молекулаи КРН-н, ки се
нуклеотиди пайдарҳам ҷойгирифтаро дар бар гирифта, бо кодони
КРН-а таъсири мутақобил дорад.
Қисми фаъоли генетикии хромосома, ки дар зери микроскопи
рӯшноӣ дида намешавад.
Маҷмӯи се нуклеотиди (триплет)
пайдарҳам ҷойгиршуда дар
молекулаи КДН ё КРН
Полимери биологии дузанҷирае,
ки мономерҳои он нуклеотидҳои
дезоксирибозадошта мебошанд.

.tj

Истилоҳ
А) КРН

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

tc

19

5)

20 Истилоҳ ва таърифи ба он мувофиқро муайян намоед:
А) ассимилятсия

В) диссимилятсия
С) метаболизм

Д

ар

D) гликолиз

1) маҷмӯи реаксияҳои таҷзия
дар ҳуҷайра
2) маҷмӯи реаксияҳои синтези
биологӣ дар ҳуҷайра
3) марҳилаи беоксигении
таҷзияи глюкоза
4) маҷмӯи равандҳои мубодилаи моддаҳо дар организм
5) марҳилаи оксигении таҷзияи
глюкоза

21 Аломатҳои сикли митозии ҳуҷайраро бо шарҳи онҳо мувофиқ
кунед:
А) фазаи G1
1) синтезу дучандшавии молекулаи
КДН
B) фазаи S
2) вақти омодагии ҳуҷайра ба митоз
C) фазаи G2
3) тақсимшавии митозӣ
D) фазаи M
4) сикли ҳаётии ҳуҷайра
5) тайёрии пеш аз синтези КДН
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Саҳифаи 53

22 Мувофиқати фазаи митоз ва хусусияти ҳар яки онро муайян
кунед:
А) анафаза

1) Хроматидҳо ба қутбҳои ҳуҷайра
кашида мешаванд.

В) телофаза

2) Хроматидҳои духтарӣ ба қутбҳо
мерасанд.

С) метафаза

3) Давраи байни ду тақсимшавӣ аст.

D) профаза

4) Хромосомаҳо дар экватори
ҳуҷайра саф мекашанд.

tc

.tj

5) Хромосомаҳо намоёнанд ва аз ду
хроматид иборатанд.

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

23 Мувофиқати истилоҳ ва мазмуни онро муайян намоед:
А) метаморфоз

1) маҷмӯи ҳамаи аломат
ва хосиятҳои организм

В) филогенез

2) раванди ивазшавии узвҳои
кирминагӣ ба сохти фарди
болиғ
3) давраи ҳаёти фард аз
пайдоиши зигота то
фавти организм

D) онтогенез

4) инкишофи таърихии гурӯҳи
систематикии муайяни
организмҳои зинда

Д

ар

С) трансплантатсия

24

5) кӯчонидани бофтаҳо
ва узвҳо дар организмҳо

Мувофиқатро муайян намоед:
Организм

Тарзи афзоиш

А) хлорелла

1) муғҷабандӣ

B) гулмоҳӣ

2) ҷинсӣ

C) хамиртуруш

3) ғайриҷинсӣ

D) амёба

4) фрагментатсия
5) тақсимшавии ҳуҷайра
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Мувофиқатро муайян кунед:
Марҳилаи
давраи ҷанинӣ

Тавсиф

А) порашавӣ

1) ташаккул ва тафриқашавии
узвҳо

B) гаструла

2) ҷанини якқабатаи серҳуҷайра

C) органогенез

3) марҳилаи ҷанини дуқабата

D) бластула

4) пайдо шудани ҷанини
бисёрҳуҷайра

А) инбридинг
В) аутбридинг
С) онтогенез
D) гаметогенез

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

26 Мафҳум ва таърифи онро мувофиқ кунед:

tc

5) таъсири як ҷанин ба ҷанини
дигар

.tj

25

1) дурагакунии хешони дури
намудҳо

2) инкишофи таърихии организмҳо
3) дурагакунии зотҳои бо ҳам
қаробатдошта

4) инкишофи фардии организмҳо

5) ҷараёни ҳосилшавии ҳуҷайраҳои
ҷинсӣ

27 Мувофиқатро муайян кунед:

1) хусусияти функсионалии
дилхоҳе, ки асоси онро як ё
якчанд аломат ташкил медиҳад

Д

ар

А) аломат

В) фенотип

2) маҷмӯи аломатҳои берунӣ
ва дарунии организм

С) хосият

3) хусусиятҳои сохти организм,
дар ҳар як зинаҳои ташаккул

D) генотип

4) қобилияти аломатҳо ва хосиятҳои
нав пайдо кардани организмҳои
зинда
5) маҷмӯи ҳамаи генҳои як организм
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28 Мафҳумҳои генетикӣ ва шарҳи кӯтоҳи онҳоро мувофиқ намоед:
1) генҳое, ки дар як хромосома
ҷойгиранд

В) плейотропӣ

2) таъсири як ген ба
зоҳиршавии якчанд аломат

С) полимерӣ

3) таъсири тарафайни
аломатҳои организм

D) часпакии генҳо

4) таъсири якчанд ҷуфти генҳо
ба зоҳиршавии як аломат

tc

5) як ген ба зоҳиршавии гени
ғайриаллелии дигар имкон
намедиҳад

.tj

А) эпистаз

со Р
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он Г
аи ОН
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w
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29 Мувофиқати аломат ва бемории ирсии инсонро муайян намоед:
А) кӯтоҳангуштӣ

1) далтонизм

В) тағйир ёфтани сохтор ва
фаъолии ҳормони ғадуди
зери меъда

2) брахидактилия

С) лахта нашудани хун

3) бемории Даун

D) чашмони танг ва
ноқисақлӣ

4) гемофилия

5) диабети қанд

30 Мувофиқатро муайян кунед:

ар

А) гибридизатсия

1) раванди ба шаклҳои
“хонагӣ” табдил додани
ҳайвоноти ёбоӣ ва растаниҳо
2) бо роҳи таҷриба зери
таъсири омилҳои муҳити
атроф ба вуҷуд овардани
мутатсияҳо

С) марказҳои
доместикатсия

3) аз маводи ибтидоӣ интихоб
намудани гурӯҳи фардҳое,
ки аломати лозима доранд

D) интихоби
гурӯҳӣ

4) ҷойҳои дар назардошташудаи хонагикунонии ҳайвонот

Д

В) мутагенез

5) дурагакунии ду организм
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31 Мувофиқати селексионер ва гибридҳои рӯёндаи ӯро муайян
намоед:
А) Г. Д. Карпеченко

1) тритикале

В) В. Н. Ремесло

2) гандуми “Мироновская 808”

С) В. С. Пустовойт

3) офтобпараст (равғаннокии
тухм 50-52%)

D) Н. В. Ситсин

4) Белфлёр-китайка
5) карам-шалғам

Мувофиқати селексионер ва навъи рӯёнидаи ӯро муайян намоед:
1) гандуми “Юбилейний-50”

B) В. Н. Ремесло

2) гандуми “Грекум-114”

C) Н. В. Ситсин

3) гандуми “Аврора”

D) П.П. Лукяненко

4) гандуми “Саратовӣ-29”

tc

.tj

А) И. В. Мичурин
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32

5) ноки “Береи зимистона”

33 Мувофиқати эра ва ароморфозҳои муҳимтаринеро, ки дар он ба
амал омадаанд, муайян намоед:
А) мезозой
В) кайнозой
С) палеозой

2) таносуби дутарафаи бадан,
бадани сеқабата

3) тафриқашавии бадани растаниҳо
ба бофтаҳо, ҷудо шудани бадани
ҳайвонот ба шуъбаҳо
4) фотосинтез ва серҳуҷайрагӣ

Д

ар

D) архей

1) пайдо шудани гул ва мева,
ба вуҷуд омадани дили чорхонагӣ

5) рост роҳ гаштан, инкишофи
майнаи сар

34 Мувофиқати табақаҳои Замин ва шарҳи онҳоро муайян намоед:
А) атмосфера

1) қабати сахти Замин

В) гидросфера

2) пардаи ҳавои Замин

С) литосфера

3) табақаи бо организмҳои
зинда маскуншуда

D) биосфера

4) пардаи инъикоскунандаи
афканишоти кайҳонӣ
5) қисми оби Замин
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35 Мувофиқати вилояти биогеографӣ ва қаламравро муайян намоед:
А) Эфиопӣ

1) Африқо, Мадагаскар

В) Неарктикӣ

2) Америкаи Шимолӣ,
Гренландия

С) Австралия

3) тамоми Евроосиё

D) Палеарктикӣ

4) Тасмания, Зеландияи нав
5) Америкаи Ҷанубӣ,
Америкаи Марказӣ

В) биёбон

2) булут

С) дашт

3) зағир

D) ҷангал

tc

1) кактус
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А) тундра

.tj

36 Мувофиқати биомаҳои Неарктика ва намудҳои растаниҳоеро,
ки дар онҳо мерӯянд, муайян кунед:

4) қоқу

5) ушна

37 Мувофиқати муҳити зист ва организмро муайян кунед:
А) рӯйизаминӣ-ҳавоӣ

1) аскарида

В) обӣ

2) стегосефала

С) хокӣ

D) организми зинда

3) кирминаи гамбуск
4) ҳаштпо
5) уқоб

ар

38 Мувофиқати истилоҳ ва шарҳи онро муайян намоед:

Д

А) фотопериодизм

1) ҷойивазкунии организм
нисбат ба таъсири моддаи
химиявӣ

В) фототаксис

2) сабзиши поя ба ҷониби
Офтоб

С) геотропизм

3) аксуламали организмҳо
ба тағйироти мавсимии
рӯз

D) хемотаксис

4) ҳаракат ҷониби рӯшноӣ
5) сабзиши реша ҷониби
маркази Замин
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39 Мувофиқати организм ва мутобиқати онро ба норасоии об муайян
намоед:
А) кактус

1) решаҳои чуқури то 16-метра

В) ғизол

2) тарзи ҳаёти шабона

С) шутур

3) бо суръати баланд давидан

D) янтоқ

4) пояи сероби ғафсшуда
5) ҷамъ кардани равған дар бадан

Мувофиқатро муайян намоед:
Қисми таркибии
биогеосеноз

Таъриф

.tj

40

1) маҷмӯи ҳайвонот

B) биотоп

2) маҷмӯи генотипҳои ҳамаи
фардҳои популятсия

D) фитосеноз

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
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C) зоосеноз

tc

А) микробосеноз

3) қисми ғайризиндаи муҳит
4) маҷмӯи растаниҳо

5) маҷмӯи микроорганизмҳо

41 Мувофиқати дараҷаи трофикии (ғизоии) биосеноз ва таркиби онро
муайян намоед:
1) занбӯруғҳои сапрофитӣ

В) консументҳои
тартиби дуюм

2) фотимачумчуқ, мор

С) продусентҳо

3) канаи сангпуштак, юрмон

D) редусентҳо

4) ҷав, шаҳтути заминӣ

Д

ар

А) консументҳои
тартиби якум

5) бактерия, одам

42 Мувофиқати организмҳо ва звеноҳои силсилаи ғизои ҷангалро
муайян намоед:
А) баргҳои рехта

1) редусентҳо

B) ҳазорпоён

2) консументҳои тартиби олӣ

C) дурроҷ

3) продусентҳо

D) лочин

4) консументҳои тартиби якум
5) консументҳои тартиби дуюм
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43 Мувофиқати унсурҳои сутунҳои чап ва ростро ёбед:
А) кооператсия

1) занбӯруғ ва тӯс

В) мутуализм

2) гург ва заргӯш

С) муфтхӯрӣ

3) ҷигармак ва гов

D) даррандагӣ

4) кафтор ва рӯбоҳ
5) парандаҳо-“санитарон”ва зебра

44 Шакли муносибатҳои мутақобилаи организмҳоро бо мисол
мувофиқ кунед:
1) ҳамзистии занбӯруғ ва обсабз
дар гулсанг

B) мутуализм

2) печидани зарпечак дар танаи
растанӣ-хӯҷаин

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

tc

.tj

А) ҳамкорӣ
(кооператсия)

C) иҷоранишинӣ

3) истеъмоли пасмондаи хӯроки
шер аз тарафи кафтор

D) туфайлихӯрӣ

4) ҳамзистии харчанги
гӯшанишин бо актиния

5) танаи дарахтонро ба сифати
ҷойи зист истифода бурдани
эпифитҳо

45

Мувофиқатро муайян намоед:

Д

ар

Қисматҳои
экосистема

Ҷузъҳои сохторӣфунксионалӣ

А) организмҳои
автотрофӣ

1) сафедаҳо, ангиштобҳо

B) моддаҳои органикӣ

2) ҳарорат, намӣ

C) омилҳои иқлимӣ

3) намакҳои минералӣ, об

D) организмҳои
гетеротрофӣ

4) растаниҳои дараҷаи
паст ва олӣ
5) ҳайвоноти алафхӯр,
даррандаҳо

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

Саҳифаи 60

46

Мувофиқатро муайян кунед:
Намуди
муҳофизатшаванда

Мамнуъгоҳ
А) “Дашти ҷум”

1) зубр (гови ваҳшӣ)

B) “Бешаи
палангон”

2) архар (гӯсфанди кӯҳӣ)

C) “Зоркӯл”

3) оҳуи бухороӣ (хонгул)

D) “Ромит”

4) бузи пармашох (морхӯр)
5) гулмоҳӣ

.tj

47 Мувофиқатро муайян намоед:
1) гӯрхар ва ғизол (антилопа)

В) рақобат

2) занбӯруғ ва обсабз дар гулсанг

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

С) паразитӣ

tc

А) даррандагӣ

D) туфайлихӯрӣ

3) кана ва одам

4) ситораи баҳрӣ ва нармбадан
5) моҳиҳо ва часпакмоҳиҳо

48

Мувофиқатро муайян кунед:
Паразит
А) минога
B) зарпечак

Организми ҳомил

1) юнучқа
2) гандум

3) спирогира

D) аскарида

4) одам
5) гулмоҳӣ

Д

ар

C) занбӯруғи сиёҳак

49

Мувофиқатро муайян намоед:
А) редусентҳо

1) фарк, харгӯш

B) консументҳои тартиби дуюм

2) зубр, оҳу

C) продусентҳо

3) булут, алаф

D) консументҳои тартиби якум

4) бактерия,
занбӯруғак
5) гург, кафтор
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АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ ва ГИГИЕНАИ ОДАМ
50 Мувофиқати илм ва мавзӯи омӯзиши онро муайян намоед:
А) анатомия

1) вазифаҳои узвҳои бадан

В) гигиена

2) инкишофи ҷанинии организм

С) физиология

3) сохти бадан ва узвҳо

D) эмбриология

4) роҳҳои беҳдошти саломатӣ
5) қонунҳои ирсият

tc

1) моддаи хокистарранги
мағзи сар ва ҳароммағз

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

А) эпителӣ

.tj

51 Мувофиқати бофтаҳо ва мавқеи ҳосилшавии онҳоро дар организми
инсон муайян кунед:

В) васлкунанда

2) пайҳо ва девори рагҳо

С) мушакӣ

3) лейкоситҳо ва эритроситҳо

D) асабӣ

4) мушакҳои скелет ва дил
5) сатҳи пӯст

52

Мувофиқатро муайян намоед:
Системаи
узвҳои одам

Узвҳо

А) нафаскашӣ

1) ғадуди болои гурда ва эпифиз

B) эндокринӣ

2) ҳароммағз ва гиреҳҳои асаб

ар

C) ҳозима

Д

D) гардиши хун

3) забон ва рӯдаи рост

4) трахея ва нойҳои нафас
5) рагҳои варид ва мӯйрагҳо

53 Мувофиқати узвҳоро бо системаи узвҳо муайян намоед:
А) мағзи сар

1) гардиши хун

В) меъда

2) системаи асаб

С) тухмдон

3) Ҳозима

D) хирной

4) Нафаскашӣ
5) Афзоиш
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54

Мувофиқатро муайян кунед:
Системаи
узвҳои одам

Узвҳо

А) асаб

1) дил ва шоҳраг

B) гардиши хун

2) мағзи сар ва торҳои асаб

C) нафаскашӣ

3) меъда ва рӯдаҳо

D) эндокринӣ

4) шушҳо ва хирной
5) ҳипофиз ва эпифиз

В) хирной

2) эндокринӣ

С) аорта

tc

1) гардиши хун

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

А) мағзча

.tj

55 Мувофиқати узв ва системаи узвҳои бадани инсонро муайян кунед:

D) ғадуди сипаршакл

3) Асаб

4) нафаскашӣ
5) Ихроҷ

56

Мувофиқатро муайян кунед:
Палаи қишри
нимкураҳои калон
А) чакка
B) фарқи сар
C) пушти сар

1) танзими ҳаракат
2) сомеа

3) тафаккури абстрактӣ

4) ҳассосияти пӯсту мушак
5) босира

Д

ар

D) пешонӣ

Доираи ҳассосият

57 Мувофиқати гормон ва бемории дар натиҷаи норасоии он
бавуҷудояндаро муайян кунед:
А) тироксин

1) диабети қанд

В) соматотропин

2) безурётӣ

С) инсулин

3) паканагӣ

D) эстроген

4) дарди Базедов
5) микседема
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58 Мувофиқати ғадудҳои тарашшуҳи дохилӣ ва гормонҳоеро, ки
онҳо ҳосил мекунанд, муайян намоед:
А) зери меъда

1) инсулин

В) ҳипофиз

2) эстроген

С) болои гурда

3) тироксин

D) сипаршакл

4) адреналин
5) соматотропин

Мувофиқатро муайян намоед:
Ғадуди тарашшуҳи
дохилӣ
А) болои гурда

1) паратгормон

B) гипофиз

2) норадреналин

C) зери меъда

3) инсулин

.tj

Гормон

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

tc

59

D) назди сипаршакл

4) соматотропин
5) эстроген

60 Мувофиқати устухон ва қисми скелетро муайян намоед:
А) тӯш
В) шона
С) бозу
D) рон

1) скелети чанбари китф
2) скелети холиси даст
3) қафаси сина
4) сутунмуҳра

5) скелети пой

61 Мувофиқати сохтори таркиби хун ва тавсифи онро муайян намоед:

ар

А) эритроситҳо

1) сафедаи хуни бо оҳан пайваст
2) ҳуҷайраҳои беранги хун

С) тромбоситҳо

3) қисми моеи хун

D) гемоглобин

4) ҳуҷайраҳои сурхи хун

Д

В) лейкоситҳо

5) лавҳачаҳои хун
62 Унсури таркиби хун ва вазифаи онро мувофиқ кунед:
А) эритроситҳо

1) синтези витаминҳо

В) лейкоситҳо

2) иштирок дар лахташавии хун

С) тромбоситҳо

3) муҳофизати бадан аз бактерияҳо

D) плазмаи хун

4) кашондани О2 ва СО2
5) таъмини часпакии хун
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63

Мувофиқатро муайян кунед:
Номи қабати
девори дил

Тавсиф

А) миокард

1) халтаи дил

B) перикард

2) қабати дарунӣ

C) эпикард

3) қабати мобайнии мушакӣ

D) эндокард

4) қабати берунӣ
5) бофтаи суфтаи мушак

.tj

64 Барои ҳар намуди беморӣ аломатҳои мувофиқро муайян намоед:
1) ранги зарди пардаи чашм ва пӯст

В) зуком

2) луоби зиёд аз биниву чашм

С) табларза

3) пӯсидани бофтаи дандон

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

tc

А) кариес

D) зардпарвин

4) ҳарорати баланди бадан

5) камшавии миқдори гемоглобин

65 Мувофиқати системаи узви ҳозима ва вазифаи онро муайян
кунед:
А) рӯдаи
дувоздаҳангушта

1) таҷзияи ангиштобу чарб
ва сафеда

В) рӯдаи ғафс

2) ҷаббидани моддаҳои ғизоӣ

ар

С) рӯдаи борик

Д

D) меъда

3) ҷаббидани об ва намакҳои
минералӣ
4) таҷзияи сафедаҳо
5) майда кардани хӯрок

66 Мувофиқати витамин ва бемориро, ки бо сабаби норасоии ин
витамин зуҳур кардааст, муайян кунед:
А) А (ретинол)

1) шабкӯрӣ

В) С (кислотаи аскорбинат)

2) чиллаашӯр (рахит)

С) D (калсиферол)

3) синга

D) В1 (тиамин)

4) гемофилия
5) берибери
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67 Мувофиқати узвҳои ҳис ва намудҳои ҳиссиётро муайян кунед:
А) ковокии даҳон

1) сомеа

В) ковокии бинӣ

2) босира

С) гӯш

3) шомма

D) чашм

4) мувозинат
5) зоиқа

68 Мувофиқати намудҳои ҳиссиёт ва узвҳои ҳисси одамро муайян

В) зоиқа

2) пӯст

С) сомеа

3) чашм

D) босира

tc

1) забон

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

А) шомма

.tj

намоед:

4) гӯш

5) бинӣ

69 Давраи инкишофи баъдибатнии кӯдак ва давомнокии онро
мувофиқ кунед:
А) ширмакӣ
B) боғчагӣ
C) томактабӣ

2) аз 4-ҳафтагӣ то 1-солагӣ
3) аз 1 то 3-солагӣ

4) чор ҳафтаи аввали баъди таваллуд

ар

D) мактабӣ

1) аз 6 то 17 – 18-солагӣ

Д

5) аз 3 то 6-солагӣ

70 Мувофиқати беморӣ ва барангезандагонеро, ки ин бемориро ба
вуҷуд меоранд, муайян намоед:
А) аспергиллёз

1) содатаринҳо

В) домана

2) вирусҳо

С) аскаридоз (кирми меъда)

3) занбӯруғҳо

D) ҳепатит

4) бактерияҳо
5) киҷҷаҳо
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71

Мувофиқатро муайян намоед:
Сафеда

Вазифаи он дар организм

А) Гемоглобин

1) дар танзими мубодилаи
чарб иштирок мекунад.

B) Фибриноген

2) оксиген ва дуоксиди
карбонро мекашонад.

C) Осеин

3) дар лахташавии хун
иштирок мекунад.

D) Миозин

4) ба кашиш хӯрдани мушак
мусоидат мекунад.

tc

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

ЗООЛОГИЯ

.tj

5) ба устухон сахтӣ медиҳад.

72 Мувофиқати қатор ва намояндаи ҳайвонотро муайян кунед:
А) сахтболҳо

1) малах

В) пулакчаболон

2) мӯрча

С) пардаболҳо

3) хомӯшак

D) дуболаҳо

4) шапалак
5) гамбуск

73 Мувофиқати намудҳои моҳиҳоро бо гурӯҳҳои систематикии
онҳо муайян кунед:
1) озодмоҳиҳо

В) белбинии амударёӣ

2) капурмонандҳо

ар

А) шохдандони австралиягӣ

3) панҷабол

D) зағорамоҳӣ

4) тосмоҳиҳо

Д

С) латимерия

5) дубаҳранафаскаш

74 Мувофиқати узв ва системаи узвҳои обхокиҳоро муайян кунед:
А) сурхрӯда

1) нафаскашӣ

В) гурда

2) ҳозима

С) наслдон

3) ихроҷ

D) дил

4) узвҳои афзоиш
5) гардиши хун
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75 Намоянда ва қатори синфи хазандагонро мувофиқ намоед:
А) гаттерия

1) хазандаҳои маҳвшуда

В) гурза

2) тимсоҳҳо

С) аллигатор

3) сангпуштон

D) сангпушти баҳрӣ

4) нӯлсарҳо
5) пулакчадорон

1) қурбоққа

В) бо ғалсама

2) планария

С) бо шушу пӯст

3) шапалак

D) бо шуш

4) тосмоҳӣ

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) тимсоҳ

tc

А) бо хирной-трахея

.tj

76 Мувофиқати тарзи нафаскашӣ ва намуди ҳайвонро муайян кунед:

77 Мувофиқати сохти дил ва ҳайвонро муайян кунед:
А) сехонагӣ
В) духонагӣ

1) белуга

2) тритон

С) найчашакл

3) тимсоҳ

D) чорхонагӣ

4) малах

5) нештаршакл

78 Мувофиқати намуди ҳайвон ва рӯйпӯши бадани ба он хосро
муайян намоед:
А) ғук

1) пардаи моеӣ-луоб

С) шер

ар

В) кабк

Д

D) гулмоҳӣ

2) рӯйпӯши пардор
3) рӯйпӯши хитинӣ

4) пӯст ва мӯинаи бадан
5) пулакчаҳои устухонӣ

79 Мувофиқати намоянда ва гурӯҳи экологии парандагонро муайян
кунед:
А) шутурмурғ

1) парандаҳои ҷангал

В) эзорсурхак

2) парандаҳои даррандаи шабона

С) акка

3) парандаҳои дашт ва биёбон

D) қоз

4) парандаҳои обӣ ва соҳил
5) парандаҳо дар шаҳр
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80 Мувофиқати оилаҳо ва намояндагони ҳайвонотро муайян намоед:
А) гургшаклон

1) қоқум

В) гурбашаклон

2) павиан

С) савсоршаклон

3) ягуар

D) мартишкамонандҳо

4) рӯбоҳ
5) қундуз

В) шер

2) гургшаклон

С) саг

3) белпойҳо

D) санҷоб

tc

1) гурбашаклон

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

А) тюлен

.tj

81 Мувофиқати намояндаи ширхӯронро бо қатори систематикии
он муайян намоед:

4) ҳашаротхӯрон
5) хояндагон

82 Мувофиқати аломат ва синфи ҳайвонотро муайян намоед:
1) парандаҳо

В) Шушҳо ва халтаҳои ҳавоӣ
доранд.

2) ширхӯрон

С) Бадан бо пулакҳои шохин
пӯшонида шудааст.

3) обхокиҳо

ар

А) Наслро бо шир парвариш
мекунанд.

D) Пуфаки шиноварӣ доранд.

4) хазандаҳо

Д

5) моҳиҳо

83 Мувофиқати ҳайвонот ва тарзи афзоиши онҳоро муайян намоед:
А) плазмодияи вараҷа

1) зиндазоӣ

В) мурғобинӯл

2) тақсимшавӣ

С) гидра

3) тухмгузорӣ

D) паланг

4) муғҷабандӣ
5) фрагментатсия
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84 Мувофиқати ҳайвон ва қаторро муайян намоед:
А) асп

1) тоқсумон

В) мартишка

2) даррандаҳо

С) гов

3) ҷуфтсумон

D) хирс

4) приматҳо
5) дастболон

В) кенгуру

2) гурбашаклон

С) шағол

3) гургшаклон

D) морж

4) халтадорон

tc

1) белпойҳо

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

А) гепард

.tj

85 Мувофиқати намояндаи ширхӯрон ва қатори систематикии
онҳоро муайян намоед:

5) китшаклон

86

Мувофиқатро муайян намоед:

Синфи
ҳайвонот

Сохти дил

А) ду даҳлез ва ду меъдача

1) ҳашарот

B) ду даҳлез ва як меъдача
бо девори то охир насабзида

2) хазандаҳо

C) як даҳлез ва як меъдача

3) моҳиҳо

D) ду даҳлез ва як меъдача

4) парандаҳо

87

Д

ар

5) обхокиҳо

Мувофиқатро муайян кунед:
Оилаҳо

Намояндаи қатори
даррандаҳо

А) гургшаклон

1) хирси сафед

B) гурбашаклон

2) саги енотмонанд

C) хирсҳо

3) қундуз

D) савсоршаклон

4) силовсин
5) хаз

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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88

Мувофиқатро муайян кунед:
Хусусияти системаи
хунгард

Синфи ҳайвонот
А) нештаршаклҳо

1) дили духонагӣ

B) обхокиҳо

2) дили сехонагӣ

C) моҳиҳо

3) кушода

D) ҳашарот

4) шоҳраги кашишхӯрандаи
шикам

Мувофиқатро муайян кунед:

tc

89

.tj

5) ду даври гардиши хун

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

Хусусияти
системаи хунгард

1) обхокиҳо

B) Дил надоранд.

2) моҳиҳо

C) Меъдачаи дил бо девори
пурра насабзида таъмин
шудааст.

3) хазандаҳо

D) Системаи гардиши хун
кушода аст.

4) нештаршаклон

ар

А) Хуни венозӣ аз дил ба
ғалсамаҳо ворид мешавад.

5) харчангшаклон

Мувофиқатро муайян кунед:

Д

90

Синфи ҳайвонот

Дараҷаи таксонҳо

Мавқеи систематикии
ҳайвонот

А) қатор

1) даррандаҳо

B) оила

2) гургҳо

C) тип

3) ширхӯрон

D) синф

4) хордадорон
5) гургшаклон

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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91

Мувофиқатро муайян намоед:
Гурӯҳҳои экологии
парандаҳо

Намоянда

А) парандаҳои обанборҳо
ва соҳил

1) мурғобӣ

B) парандаҳои ҷойи кушод

2) дуғдоғ

C) парандаҳои ҷангал

3) археоптерикс

D) парандаҳои дарандаи
шабона

4) дурроҷ
5) бум

.tj

БОТАНИКА

1) мағзакмева

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

А) турб

B) ҷуворимакка

2) ғилофак

C) пахта

3) кӯсак

D) лӯбиё

tc

92 Мувофиқати номи растанӣ ва шакли меваро муайян намоед:

4) ғӯза

5) дона

93 Мувофиқати шакли мева ва намуди растаниро муайян кунед:
А) ғуҷуммева

1) олу

В) ғӯза

2) шоҳдона

3) помидор

D) ғилофак

4) карам

ар

С) донакмева

5) нахӯд

Д

94 Мувофиқати бофтаи растании гулдор ва функсияи онро муайян
намоед:
А) механикӣ

1) мубодилаи газ, муҳофизат

В) гузаронанда

2) гузарондани обу моддаҳои
органикӣ ва минералӣ

С) асосӣ

3) чандирӣ ва мустаҳкамии поя

D) бавуҷудоваранда

4) фотосинтез
5) тақсимшавии ҳуҷайраҳо
ғафсшавии пояро таъмин
менамояд

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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95 Мувофиқати ном ва хели нуриро муайян намоед:
А) селитра

1) фосфордор

В) суперфосфат

2) калийдор

С) хлориди калий

3) нитрогендор

D) торф

4) хлордор
5) органикӣ

1) гулсангҳо

В) коккҳо

2) обсабзҳо

С) пармелия

3) занбӯруғҳо

D) спирогира

4) бактерияҳо

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) ушнаҳо

tc

А) пенисилл

.tj

96 Мувофиқати организм ва гурӯҳи онро муайян намоед:

97 Намуди растаниро бо оилаи он мувофиқ намоед:
А) тамоку
В) нахӯд
С) гандум
D) карам

1) чилликгулон
2) авранҷиҳо
3) лӯбиёиҳо

4) хӯшадорон

5) мураккабгулон

98 Намояндагони растаниҳоро бо оилаҳои онҳо мувофиқ намоед:
1) мураккабгулҳо

В) бобуна ва офтобпараст

2) авранҷиҳо

С) картошка ва қаламфур

3) лӯбиёиҳо

D) юнучқа ва соя

4) чилликгулҳо

Д

ар

А) турб ва карам

5) настараниҳо

99 Мувофиқатро муайян намоед:
А) хламидомонада

1) шуъбаи пӯшидатухмон

В) фохтазағирак

2) шуъбаи ушнаҳо

С) коҷ

3) шуъбаи чилбандҳо

D) олу

4) шуъбаи обсабзҳо
5) шуъбаи лучтухмон

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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100 Мувофиқати намуд ва шуъбаи растаниро муайян кунед:
А) сфагнум

1) лучтухмон

В) хлорелла

2) сарахсшаклон

С) санавбар

3) ушнашаклон

D) тӯс

4) обсабзҳои сабз
5) пӯшидатухмон

1) ҷавдор

В) настараниҳо

2) қаламфур

С) чилликгулҳо

3) шафтолу

D) авранҷиҳо

4) пудина

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) шалғамча

tc

А) лабгулҳо

.tj

101 Мувофиқати оилаи растанӣ ва намояндаи онро муайян намоед:

102 Мувофиқати растанӣ ва оилаи онро муайян намоед:
А) ҷав

1) настараниҳо

В) картошкагул

2) лӯбиёиҳо

С) нахӯд

3) хӯшадорон

D) зардолу

4) мураккабгулҳо
5) чилликгулҳо

103 Мувофиқати аҳамияти растанӣ ва намуди онро муайян кунед:
А) хӯроки чорво

1) наскобӣ

В) ороишӣ

2) лӯбиё

3) хуч (настаран)

D) ғизоӣ

4) садбарг

Д

ар

С) доруӣ

5) юнучқа

104 Мувофиқати растании ба Китоби Сурхи Тоҷикистон воридшуда
ва оилаи онро муайян намоед:
А) лолаи кӯҳӣ

1) чилликгулон

В) анзур

2) чатргулон

С) зира

3) занбақиҳо

D) ноки каёнӣ

4) пиёзгулон
5) настараниҳо

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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105 Мувофиқатро муайян кунед:
Навъи тӯдагул

Оилаи растаниҳо

А) сабадак

1) хӯшадорҳо

B) чатраки сода

2) авранҷиҳо

C) хӯшаи мураккаб

3) лӯбиёиҳо

D) сарак

4) мураккабгулҳо
5) настараниҳо

106 Мувофиқатро муайян намоед:
1) мураккабгулҳо

B) шайтонкоса

2) настараниҳо

C) вазирак

3) занбақиҳо

D) бодом

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

А) гули кавкаб

.tj

Оила

tc

Растанӣ

4) чилликгулҳо
5) авранҷиҳо

107 Мувофиқатро муайян кунед:
Растанӣ

Тарзи афзоиши нашвӣ

А) традескансия

1) бо спораҳосилкунӣ

B) наргис

2) бо қаламчаи поя

C) сфагнум

ар

D) картошка

3) бо танобак
4) бо лӯнда

5) бо пиёзак

Д

108 Мувофиқатро муайян намоед:
Растанӣ

Аҳамият

А) бобуна

1) давои зидди газакгирӣ

B) каду

2) давои кирми меъда

C) хлорелла

3) масолеҳи бинокорӣ

D) санавбар

4) манбаи гирифтани
антибиотикҳо
5) манбаи оксиген дар
киштиҳои кайҳонӣ

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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109 Мувофиқатро муайян кунед:
Растанӣ

Оилаи растаниҳо

А) олу

1) настараниҳо

B) сабр (алоэ)

2) чилликгулон

C) арзан

3) чатргулон

D) сабзӣ

4) занбақиҳо
5) хӯшадорон

1) фурӯ бурдани О2 ва
хориҷшавии СО2

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

А) фотосинтез

Аҳамияти биологии он

tc

Функсия
(вазифа)-и барг

.tj

110 Мувофиқатро муайян кунед:

B) афзоиши нашвӣ
(вегетативӣ)

2) ҳосил шудани
моддаҳои органикӣ

C) нафаскашӣ

3) ҳимоя аз хушкшавӣ,
хунуккунӣ

D) бухоршавии об
(транспиратсия)

4) иштирок дар афзоиши
ҷинсӣ

Д

ар

5) зиёдшавии шумораи
фардҳо ва паҳншавӣ
дар табиат

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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НАМУНАИ СУБТЕСТИ БИОЛОГИЯ
Мувофиқи назарияи Опарин маҷмӯи моддаҳои сермолекулаи
бо ҷилди обӣ иҳоташуда чӣ ном дорад?
А) коатсерватҳо

В) рефлекс

С) настия

D) гелиотропизм

Ба таркиби нуклеотидҳои КРН кадом ангиштоб дохил мешавад?
А) галактоза

В) дезоксирибоза

С) рибоза

Дар нақша давраи (сикл) ҳаёти кадом

D) глюкоза

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

4

D) ҳубобҳо

Сабзиши қисми рӯйизаминии растанӣ ба ҷониби Офтобро чӣ
меноманд?
А) геотропизм

3

С) микросфераҳо

.tj

2

В) пробионтҳо

tc

1

растаниҳо нишон дода шудааст?
А) пӯшидатухмон
В) обсабзҳо

С) лучтухмон
D) сарахсҳо
5

Кӣ асосҳои назарияи нахустини эволютсияи олами органикиро
кор карда баровард?

А) якумин
7

D) Ж. Ламарк

В) сеюмин

С) чорумин

D) дуюмин

Муз (банан) ба кадом гурӯҳ мансуб аст?
А) дарахтон

8

С) А. Уоллес

Ҳангоми денатуратсияи сафеда аввал кадом структура вайрон
мешавад?

Д

6

В) Г. Рихтер

ар

А) Ф. Реди

В) нимбуттаҳо

С) гиёҳҳо

D) буттаҳо

Кадом растанӣ ба Китоби Сурхи Тоҷикистон ворид карда
шудааст?
А) бойчечак

В) газна

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

С) вазирак

D) бобуна
Саҳифаи 77

Кадом растанӣ худаш тухмашро ба берун пош медиҳад?
А) сафедор

11

А) реша, поя ва барг

С) поя, реша ва тухм

В) гул, реша ва навда

D) поя, барг ва мева

Кадом пигмент дар растаниҳо ранги сабз дорад?
В) каротин

С) хроматин

D) хлорофилл

Мубодилаи гази нештаршакл дар куҷо ба амал меояд?
А) рагҳои девораҳои байниғалсамавӣ

С) ҳубобчаҳои шуш

В) халтачаҳои шуш

D) ғалсамаҳои берунӣ

Ҳайвони тасвиршуда ба кадом тип ва
синф мансуб аст?

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

13

D) қоқу

Узвҳои нашвии растаниҳои дараҷаи олиро муайян кунед.

А) ксантофилл
12

С) ҳанзал

.tj

10

В) фарк

tc

9

А) хордадорон, гурбашаклон

В) муҳрадорон, гурбашаклон
С) муҳрадорон, даррандагон
D) хордадорон, ширхӯрон
14

А) устухонҳои охурак

С) устухонҳои косахонаи сар

В) устухонҳои қабурғаҳо

D) муҳраҳои гардан

Сохти сегментии халтаи пӯсти мушакӣ барои намояндагони кадом
тип хос аст?

ар

15

Кадом устухонҳо дар скелети қурбоққа нестанд?

16

Д

А) ҳалқакирмҳо В) нармтанҳо

D) рӯдаковокҳо

Кадом моҳӣ ба қатори моҳиҳои дубаҳра дохил аст?
А) латимерия

17

С) лӯндакирмҳо

В) белуга

С) стреляд

D) протоптерус

Аломатҳои норасоии витаминҳои гурӯҳи В-ро муайян кунед.
А) иллатҳои системаи асаб
В) вайроншавии қувваи босира, хушкии пӯст
С) камхунӣ ва зудшикании устухонҳо
D) хуншории милки дандонҳо

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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Сатҳи дохилии меъда бо кадом парда пӯшида шудааст?
А) пайвандию бофтагӣ

21

В) термометр

С) танометр

D) сфигмоманометр

Бонги (сигнал) кӯчи тирамоҳии парандаҳоро муайян кунед.
А) миқдори хӯрок

С) гардиши ҳаво

В) ҳарорати ҳаво

D) кӯтоҳшавии дарозии рӯз

Мувофиқатро муайян намоед:
Сохтори ҳуҷайра

Вазифа

1) таъмини мубодилаи моддаҳо
байни ҳуҷайра ва муҳити
берунӣ

B) мембранаи
ситоплазмавӣ

2) синтези ибтидоии моддаҳои
органикӣ аз СО2 ва об

C) ситоплазма

3) нигоҳдории ахбори ирсӣ

D) хромосома

4) таҷзияи глюкоза ба ду
молекулаи кислотаи шир

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

А) хлоропласт

2153

5) таъмини якҷоя амал кардани
ҳамаи қисмҳо ва органоидҳои
ҳуҷайра

Мувофиқатро муайян намоед:

ар

22

D) луобӣ

Ба воситаи кадом асбоб ҳаҷми ҳаётии шуш муайян карда
мешавад?
А) спирометр

20

С) нарм

.tj

19

В) мушакӣ

tc

18

Д

Бофтаи
растании гулдор

Функсияҳои бофтаҳо

А) гузаронанда

1) фотосинтез

B) механикӣ

2) мубодилаи газ ва муҳофизат

C) асосӣ

3) чандирӣ ва мустаҳкамии поя

D) бавуҷудоваранда

4) таъмини ғафсшавии поя
аз ҳисоби тақсимшавии
ҳуҷайраҳо

5314

5) гузарондани обу моддаҳои
органикӣ ва минералӣ

Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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Мувофиқатро муайян намоед:
Намоянда

Қатор

А) гурза

1) нӯлсарон

B) аллигатор

2) тимсоҳҳо

C) гаттерия

3) сангпуштон

D) сангпушти баҳрӣ

4) стегосефалаҳо

5213

.tj

Мувофиқатро муайян намоед:
А) тромбосит

1) иштирок дар лахташавии хун

B) лейкосит

2) муҳофизати бадан

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

24

5) пулакчадорон

tc

23

аз бактерияҳо

C) эритросит

D) плазмаи хун
1253
25

3) таъмини часпакии хун
4) синтези витаминҳо

5) кашондани О2 ва СО2

Мувофиқатро муайян кунед:
Мамнуъгоҳ

Намуди

муҳофизатшаванда

1) зубр (гови ваҳшӣ)

B) “Бешаи палангон”

2) архар (гӯсфанди кӯҳӣ)

C) “Зоркӯл”

3) оҳуи бухороӣ (хонгул)

D) “Ромит”

4) бузи пармашох (морхӯр)

Д

ар

А) “Дашти ҷум”

4325

5) гулмоҳӣ
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