
1. Əgər xəstə insanın  bir ağciyəri çıxarılarsa, onda 
onun ürək boşluğuna neçə vena damarı qanı daxil 
edər?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 5 E) 1

2.  Qan hansı toxuma qrupuna aiddir?
A) birləşdirici B) sinir

C) eninəzolaqlı əzələ D) epitel

E) saya əzələ

3. İnsan hansı hissiyatın sayəsində gözünü yumub, 
barmağını burnunun ucuna toxundura bilər?
A) eşitmə B) dadbilmə C) əzələ

D) görmə E) iybilmə

4. İnsan skeletində boyun fəqərələri  ümumi 
fəqərələrin minimum sayının neçə  %-ni təşkil 
edir?
A) 17,6% B) 26,5% C) 41%

D) 21,2 % E) 42,4%

5. Spirtli içkilər qaraciyərdə hansı xəstəliyi törədə 
bilər?
A) bazedov B) qastrit C) kretinizm

D) miksedema E) sirroz

6. Şam ağacında qırmızımtıl qozalar olmasa, hansı 
proses getməz?
A) yaşılımtıl-sarı rəngli qozaların əmələ gəlməsi

B) pulcuqlardan təşkil olunmuş qozaların əmələ 

gəlməsi

C) tozcuq kisələrinə malik qozaların əmələ gəlməsi

D) hava qovuqcuqlarına malik tozcuqların əmələ 

gəlməsi

E) mayalanma

7.  Müasir hüceyrə nəzəriyyəsinin hansı müddəasını 
viruslara aid etmək olar?
A) hüceyrə bütün canlı orqanizmlərin ən kiçik 

quruluş və inkişaf vahididir

B) bütün orqanizmlərdə hüceyrələr quruluşuna,  

kimyəvi tərkibinə, həyat fəaliyyətinə və maddələr 

mübadiləsinin gedişinə görə oxşardır  

C) hüceyrələrin çoxalması onların bölünməsi yolu ilə 

baş verir. Hər bir yeni hüceyrə bölünmə yolu ilə ana 

hüceyrədən yaranır 

D) mürəkkəb quruluşlu çoxhüceyrəli orqanizmlərdə 

hüceyrələr yerinə yetirdikləri funksiyalarına görə 

ixtisaslaşaraq toxuma və orqanları əmələ gətirirlər ki, 

bunlar da bir- biri ilə sinir və humoral yolla 

tənzimlənir

E) heç birini

8. Sentriollar hüceyrədə nə kimi mühüm rol 
oynayır?
A) nuklein turşularının parçalanmasına kömək 

edirlər

B) hüceyrənin bölünməsində iştirak edirlər

C) ATF-in sintezini sürətləndirirlər

D) zülalların sintezində iştirak edirlər

E) pinositoz prosesində iştirak edirlər

9.  Antropogenezin sosial amilləri hansılardır?
A) şüur, nitq, təfəkkür, uyğunlaşma.

B) dik yerimə, şüur, təbii seçmə

C) əmək, nitq, şüur, təbii seçmə. 

D) əmək, ictimai həyat, şüur, nitq.

E) əmək, ictimai həyat, nitq, irsiyyət

10.  Bütün plasentalılar üçün oxşar olan xüsusiyyət 
verilənlərdən hansıdır?
A) tük örtüyünə malik olmaları

B) kəsici,köpək, azı dişlərinə malik olmaları

C) beyin yarımkürələrində şırım və qırışların çox 

olması

D) arxa ətraflara malik olmaları

E) embrional inkişaf dövründə qəlsəmə yarıqlarının 

olması

11. Qeyri- tam dominantlıq şəraitində iki heteroziqot 
fərdin monohibrid çarpazlaşmasından alınan 
nəsildə neçə fenotipik və neçə genotipik qrup var?
A) 1; 3 B) 2; 2    C) 2; 3     D) 3; 3    E) 3; 2

12. İkitaylı molyuskalarda baş hissəsinin olmamasının
ən ehtimal olunan səbəbi nədir?
A) onlar təkamüldə başsız heyvanlardan əmələ 

gəlmişlər

B) parazit  həyat tərzi ilə əlaqədar olaraq bədənin bu 

hissəsi əhəmiyyətini itirir

C) onu yırtıcı heyvanlar yeyiblər

D) passiv həyat tərzi ilə əlaqədar olaraq bədənin bu 

hissəsi əhəmiyyətini itirir

E) baş çanaqlarının bağlanmasına mane olurdu

13.  Bir m-RNT-si üzərində eyni zamanda 12 ribosom 
zülal sintez edərsə, bu ribosomlar cəmi neçə növ 
zülal sintez edərlər?
A) 12 B) 3 C) 9 

D) istənilən qədər E) 1

14.  Orta qulaqda təzyiqin xarici mühit təzyiqinə 
bərabər olmasını təmin edən:
A) xarici qulaq keçəcəyi

B) eşitmə sümükləri

C) eşitmə borusu

D) qulaq seyvanı

E) yarımdairəvi kanallar

15.  Hansılar adrenalin və insulin hormonları üçün 
ortaq xüsusiyyət deyil? 
1. qanda qlükozanın miqdarını artırmaları
2. qana ifraz olunmaları                                                            
3. onları sintez edən vəzilərin qarın boşluğunda 
yerləşmələri
4. onları sintez edən vəzilərin sayının cüt olmaları
A) 3,4 B) 2,3 C) 1,4 D) 1,3 E) 2,4
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16. Nə üçün göl qurbağasının yuxarı ətraf qurşağında 
4, kərtənkələdə isə 3 növ sümüyə rast gəlinir?
A) kərtənkələdə qabırğalar olmadığı üçün

B) qurbağada oynaqlar olmadığı üçün

C) kərtənkələdə döş qəfəsi olduğu üçün

D) qurbağada oynaqlar olduğu üçün

E) qurbağada döş qəfəsi oldüğü üçün

17.  Dölsüzlüyü Karpeçenko metodu ilə aradan 
qaldırılan növlərarası hibridin tetraploid (4n) 
xromosom sayı 44-dür. Bu hibridi əmələ 
gətirən orqanizmlərdən birinin diploid xromosom 
sayı 24-dür. Növlərarası hibridi əmələ gətirən 2-ci 
orqanizmin bölünən endosperm hüceyrəsində 
anafaza mərhələsinin sonunda neçə xromosom 
olar?
A) 15 B) 20 C) 30 D) 60 E) 120

18.  Hansı mülahizə doğru deyil?
A) ilin müxtəlif fəsillərində kök təzyiqi dəyişmir

B) kök üzərində yalnız əlavə tumurcuq olur

C) əsas kök üzərində yalnız yan kök olur

D) köklərin əsas kütləsi torpağın üst qatlarında 

yerləşir

E) kök uc hissəsi ilə böyüyür

19. Hansı bitkilərin vətəni Cənub-Qərbi Asiya 
mərkəzi ola bilər?
1.çovdar                          2.yonca
3.boranı                          4.üzüm
5.şəkər qamışı                6.yemiş
A) 1,4,5 B) 2,4,6  C) 3,4,5

D) 1,4,6 E) 1,2,4

20.  Sadalanan bitkilərin hansında erkək qametlər 
spermilərdir?
1.sfaqnum          2.qatırquyruğu            
3.şehçiçəyi 4.palıd               
5.plaun                        6.çovdar
7.dəvədabanı      8.çobanyastığı
A) 2,3,5,7,8 B) 4,5,6,7

C) 3,4,6,7,8 D) 1,3,5,6,8

E) 1,2,4

21.  Əgər qandan trombositlər çıxarılarsa, qanın hansı 
funksiyası pozular?
A) ifrazat maddələrini daşımaq  funksiyası

B) antitel hazırlamaq funksiyası

C) qidalı maddələri daşımaq funksiyası

D) oksigen və karbon qazını daşımaq funksiyası

E) laxtalanma funksiyası

22. Aşağıdakılardan hansı insanın sərbəst aşağı ətraf 
skeletinin sümüklərinə aiddir?
A) bud sümüyü

B) çanaq sümüyü

C) körpücük sümüyü

D) yuxarı çənə sümüyü

E) said sümüyü

23.  Skelet əzələlərini hansı növ əzələ toxuması təşkil 
edir?
A) uzununazolaqlı əzələ toxuması

B) eninəzolaqlı əzələ toxuması

C) urək əzələsi toxuması

D) müxtəlif növ əzələ toxumaları

E) saya əzələ toxuması

24.  İnsanda cüt olmayan ifrazat orqanları:
A) böyrək ləyəni, sidik axarı

B) sidik kisəsi, sidik kanalı

C) böyrək ləyəni, sidik kanalı

D) sidik axarı, sidik kanalı

E) böyrək, sidik kisəsi

25. İnsanda səs telləri harada yerləşir?
A) ağciyərlərdə

B) nəfəs borusunun ortasında

C) bronxların arasında

D) qırtlaq qapağında

E) qırtlağın  qığırdaqları  arasında

26.  Qeyd edilən variantlardan hansında canlıların 
quruluş səviyyələrinin ardıcıllığı  düzgün 
verilmişdir?
A) hüceyrə- orqan- toxuma- orqanlar sistemi- 

orqanizm

B) orqanizm - orqan- toxuma- orqanlar sistemi- 

huceyrə

C) hüceyrə- toxuma- orqan- orqanlar sistemi- 

orqanizm

D) orqanizm- toxuma- hüceyrə- orqan- orqanlar 

sistemi

E) toxuma- hüceyrə- orqanlar sistemi- orqanizm- 

orqan

27. Ağacdələnin uzun dimdiyi və nazik dili ağacların 
qabıqları altından həşəratları çıxarmağa imkan 
verir. Bu nəyin nəticəsi ola bilər?
A) ümumi degenerasiyanın

B) konvergensiyanın

C) təkamülün hərəkətverici qüvvələrinin təsirinin

D) bioloji tənəzzülün

E) aromorfozun

28. Verilən bitki təyinedicisindən istifadə edərək hansı
bitkilərin qıjıkimilərə aid olmasını təyin edin:
1.ötürücü toxumaya malikdir...2
0.ötürücü toxuması yoxdur...Bitki A
2.erkək qametləri  qamçılıdır...Bitki B
0. erkək qametləri  qamçısızdır...Bitki V
A) V B) A və V C) A və B

D) A E) B

29. Aşağıda göstərilən xəstəliklərdən hansının 
törədiciləri viruslardır?
A) vərəm B) qarın yatalağı

C) dizenteriya D) malyariya

E) çiçək
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30.  Aralıq sahibi insan ola bilər:
A) qaraciyər sorucusunun

B) liqulanın

C) exinokokkun

D) donuz soliterinin

E) öküz soliterinin

31.  Söyüdün yaşıl çiçəklərində hansı proseslər gedə 
bilməz?
1.mitoz
2.rüşeym kisəsinin formalaşması
3.meyoz
4.tozluqların və erkəkcik sapının formalaşması
5.toxumun əmələ gəlməsi
6.tozcuq dənəsinin formalaşması
A) 1,2,3 B) 1,3,5 C) 4,6

D) 1,5,6 E) 2,5

32. Meyozun hansı fazasında homoloji xromosomlar 
arasında krossinqover baş verə bilər?
A) II metafazada B) I profazada

C) I telofazada D) I metafazada

E) II anafazada

33.  İki sarı heteroziqot noxudun nəslində neçə 
fenotipik və neçə genotipik qrup yaranır (tam 
dominantlıq movcuddur)?
A) 2 ; 3 B) 2 ; 2 C) 3 ; 2

D) 1; 3 E) 3 ; 3

34. Spermatozoidlər qadın orqanizminə aybaşı 
tsiklinin hansı günündə daxil olsalar, yumurta 
hüceyrənin normada mayalanması baş verər? 
(28 günlük tsikl şəraitində)
A) 7-ci B) 2-ci C) 20-ci

D) 12-ci E) 28-ci

35. Qan dövranı zamanı ürəyinə venoz qan gəlməyən 
heyvanlar sırasını göstərin:
A) siyənək, çəki, nərə

B) qurbağa, triton, kərtənkələ

C) dovşan,  kirpi, balina

D) göyərçin, bayquş, sərçə

E) çay xərçəngi, anadonta, göl ilbizi

36.  Rüşeym kisəsində aşağıda göstərilən ikiqat
mayalanma prosesləri zamanı əmələ gələn ziqotun 
xromosom dəstinin endosperm hüceyrəsinin 
xromosom dəstinə nisbəti neçə olar? 
2n x 2n                      4n x 4n                     6n x 6n

A) 3:2                              3:2                                 3:2

B) 3:2                              2:3                                 3:2

C) 2:3                              2:3                                 2:3

D) 3:1                              3:2                                 3:2

E) 3:2                              3:2                                 2:3

37. İnsanda bədən temperaturunu tənzim edən 
mərkəzlər baş beynin hansı şöbəsində yerləşir?
A) beyin yarımkürələrində

B) beyincikdə

C) uzunsov beyində

D) orta beyində

E) ara beyində

38.  Amin turşularını kodlaşdırmayan DNT 
tripletlərinin ardıcıllığını göstərin:
A) ATT   AST   ATS

B) QQA    QAQ    QSQ

C) UUS     UUU      AAU

D) UAA    UQA     UAQ

E) TTQ   ASQ   QQS

39.  Zülalları 3-cü quruluşu almağa nə məcbur edir?
A) su

B) denaturasiya

C) hydrogen rabitələri

D) makroerqik rabitə

E) kovalent rabitə

40. İnsanın əcdadlarından hansı ilk dəfə dulusçuluq 
işinə başlamışdır?
A) sinatroplar

B) pitekantroplar

C) neandertallar

D) avstralopiteklər

E) kromanyonlar
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