
ԵՐԵՎԱՆԻ   ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ    ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ     ԲԺՇԿԱԿԱՆ                          

ՔՈԼԵՋԻ 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 

ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ     ՏՈՄՍԻ     ՆՄՈՒՇ 

 

 

 

1.  Որտեղ   է   գտնվում   մարդու   շնչառական   կենտրոնը. 

ա/ երկարավուն   ուղեղում 

բ/  թոքամզային   խոռոչում 

գ/  շնչառական   մկանում 

դ/  շնչափողում 

 

2. Գեղձերը   լինում   են. 

ա/ներզատական 

      բ/ արտազատական 

            գ/խառը 

            դ/ բոլոր   թվարկածը 

 

3. Որն   է  կմախքային    ամենաերկար   ոսկորը. 

 

ա/   բազուկոսկրը 

բ/   ազդրոսկրը 

գ/ սրունքը 

դ/ արմունկոսկրը 

 

4.Ինչն   է  բնորոշ   պայմանական   ռեֆլեքսներին. 

ա/բնածին   են 

բ/ փոխանցվում   են  ժառանգաբար 

գ/ բնորոշ   է  միայն  տվյալ   անհատին 

դ/ ժառանգվում   են  ծնողներից 

 

       5. Որ   վիտամինի   անբավարարությունն   է   նպաստում   ,,ցինգա,,  

հիվանդության 

                        զարգացմանը. 

 

ա/  B 

բ/ D 

գ/  C 

դ/ A 

 

       6.Որոնք   են   արյունատար   անոթներ. 

      ա/աորտան 

      բ/սիներակները 

      գ/թոքային   զարկերակները 

      դ/ բոլորը 



  

       7. Սրտի  որ   բաժնից   է  սկսվում   մարդու   արյան  շրջանառության  մեծ  

շրջանը. 

ա/ ձախ   նախասրտից 

բ/  աջ   նախասրտից 

գ/  ձախ  փորոքից 

դ/  աջ   փորոքից 

 

 

 

 

       

8.Մարդու   օրգանիզմում   որտեղ   է   բացվում   լեղածորանը. 

ա/  ենթաստամոքսային   գեղձի   մեջ 

բ/  տասներկումատնյա   աղու   մեջ 

գ/  ուղիղ   աղու  մեջ 

դ/  հաստ  աղու   մեջ 

 

9.Որն   է  երիկամի   կառուցվածքային   և  գործառական   միավորը. 

      ա/ միզուկը 

բ/ նեֆրոնը 

գ/  միզապարկը 

դ/ միզածորանը 

 

      10. Որտեղ   են   գտնվում   մարդու   լսողական   ընկալիչները. 

ա/ թմբկաթաղանթի   վրա 

բ/  խխունջում 

գ/  միջին   ականջում 

դ/  լսողական   արտաքին   անցուղում 

 

      11.Ինչպես   է   կոչվում   յուրաքանչյուր   օրգանիզմի   բոլոր  գեների   

ամբողջությունը. 

            ա/   գենոմ 

            բ/  գենոֆոնդ 

           գ/  գենոտիպ 

           դ/ ֆենոտիպ 

 

       12.Բջջի   որ   օրգանոիդներին    են  կառուցվածքով   նման   միտոքոնդրիումները. 

ա/քլորոպլաստներին 

բ/  էնդոպլազմային  ցանցին 

գ/  լիզոսոմներին 

      դ/  ռիբոսոմներին 

 

       13.Ինչ   ձևով   են   լյարդում   պահեստավորվում    ածխաջրերը. 

ա/  կերատինի 

բ/  թաղանթանյութի 



գ/ գլիկոգենի 

դ/ լեցիտինի 

        

      14. Բջիջներում   կա  նուկլեինաթթուների   . 

ա/ մեկ  տիպ 

       բ/  երկու  տիպ 

       գ/  երեք   տիպ 

դ/  չորս   տիպ 

        15. Արյան   ձևավոր   տարր   է 

              ա/   թրոմբոցիտը 

               բ/  ֆիբրինը 

               գ/  հեմոգլոբինը 

               դ/ ինսուլինը   
 

 

         16. Ինչպես   են   կոչվում   այն   քրոմոսոմները ,  որոնցով   արուները   և  էգերը 

            տարբերվում   են   իրարից. 

ա/ սեռական 

բ/ մարմնական 

գ/ շղթայակցված 

դ/ տրամախաչված 

 

       17.Ինչից   է   կախված   օրգանիզմի   սեռը. 

ա/ սեռական   բջիջների  որակից 

բ/ ձվաբջջի   չափսերից 

գ/ սերմնաբջիջների   քանակից 

դ/ զիգոտի   քրոսոմային   հավաքակազմից 

 

       18.Ինչ   է   առաջանում   մեկ  մայրական   բջջից   միտոզի   արդյունքում. 

 ա/ մեկ   դուստր  բջիջ 

բ/  երկու  դուստր   բջիջներ 

գ/  երեք  դուստր   բջիջներ 

      դ/  չորս  դուստր  բջիջներ 

 

19. Ինչից   են  կազմված   սպիտակուցները. 

         

       ա/  ածխաջրերից 

       բ/  լիպիդներից 

       գ/  ամինաթթուներից 

      դ/ հանքային    աղերից 

 

20.Մարդու   ստամոքսահյութը    պարունակում   է. 

      ա/ֆերմենտներ 

      բ/լորձ 

      գ/աղաթթու 

      դ/ բոլոր   թվարկածները 



 

21.Մարդու   օրգանիզմում    որտեղ   են   գտնվում   զգայական   նեյրոնների    

մարմինները. 

     ա/տեսաթմբում 

     բ/ողնուղեղից    դուրս   ողնուղեղային   հանգույցներում 

    գ/ողնուղեղի   կողմնային   եղջյուջներում 

    դ/ ողնուղերի   գորշ   նյութի   հետևի    եղջյուրներում 

 

22. Ինչ   հիվանդություն   է   զարգանում  մանկական   հասակում   թիրօքսինի 

         անբավարարության    դեպքում. 

       ա/թզուկություն 

       բ/գաճաճություն 

       գ/լորձայտուց 

      դ/բրոնզախտ 

 

23. Ինչպես   են   տեղաշարժվում    լեյկոցիտները 

      ա/թարթիչների   միջոցով 

      բ/մտրակների   միջոցով 

     գ/կեղծ   ոտիկներով 

     դ/փոխադրիչ    սպիտակուցների   միջոցով 

 

 

    24. Մարդու   օրգանիզմում   որոնք   են   մաշկի   էպիթելի   ածանցյալներ. 

          ա/ մազերը 

          բ/ ճարպագեղձերը 

          գ/ ենթամաշկային    բջջանքը 

          դ/ մազերի   դիրքը   փոխող   մկանաթելերը 

     

     25. Որտեղ   են   գտնվում   մարդու   լսողական   ընկալիչները. 

           ա/ թմբկաթաղանթի   վրա 

           բ/ խխունջում 

           գ/ միջին   ականջում 

           դ/ լսողական   արտաքին   անցուղում 

 

     26.Որտեղ    կան   տեսողական    ընկալիչներ. 

          ա/ մեծ   կիսագնդերի   կեղևի    տեսողական    գոտում 

          բ/ միջին   ուղեղում 

          գ/ ցանցաթաղանթի   դեղին   բծում 

          դ/ ծիածանաթաղանթում 

 

      27.  Որոնք   են   պլաստիկ   փոխանակության   օրինակները 

            ա/ նիտրիֆիկացումը   և   սպիրտային   խմորումը 

            բ/ քեմոսինթեզը   և   շնչառությունը 

            գ/ ֆոտոսինթեզը,  քեմոսինթեզը  և  գլիկոլիզը 

            դ/ քեմոսինթեզը   և  սպիտակուցի   սինթեզը 

 



      28. Ով  է   առաջարկել   մուտացիաների   հասկացությունը. 

            ա/  Ի. Միչուրինը 

            բ/ Գ. Մենդելը 

            գ/ Թ. Մորգանը 

            դ/ Դե   Ֆրիզը 

 

       29. Միթոզի   ժամանակ   երբ   է   անհետանում   կորիզաթաղանթը. 

            ա/ պրոֆազի  սկզբում 

            բ/ պրոֆազի   վերջում 

            գ/ մետաֆազում 

            դ/ անաֆազում 

 

        30. Երբ  է  տեղի   ունենում   հոմոլոգ   քրոմոսոմների   կոնյուգացիայի  

պրոցեսը. 

             ա/ մեյոզի   առաջին   բաժանման   պրոֆազում 

             բ/ մեյոզի   երկրորդ  բաժանման   պրոֆազում 

             գ/ մեյոզի   առաջին  բաժանման    անաֆազում 

             դ/ մեյոզի   երկրորդ   բաժանման   անաֆազում 

    

        31. Պլաստիկ   և   էներգետիկ   փոխանակությունները   միասին   կազմում  են  

բջջի. 

             ա/ անաբոլիզմը 

             բ/ կատաբոլիզմը 

             գ/ մետաբոլիզմը 

             դ/ գլիկոլիզը 

 

 

 

             

          32. ԴՆԹ-ի   շղթայի   մոնոմերներն   են. 

                ա/ ամինաթթուները 

                բ/ ածխաջրերը 

                գ/ նուկլեոտիդները 

                դ/ ազոտական   հիմքերը 

 

         33. Քլորոպլաստի   արտաքին   թաղանթը. 

               ա/ առաջացնում   է  խոռոչներ 

               բ/ առաջացնում   է  կատարներ 

               գ/ առաջացնում  է  գրաններ 

               դ/ հարթ  է  և  խորշեր   չի  առաջացնում 

 

           34. Բջջի   օրգանոիդներից   որն   է   անմիջականորեն   կապված 

                    բջջային   շնչառության   հետ. 

                 ա/ քլորոպլաստը 

                 բ/ միտոքոնդրիումը 

                 գ/ կորիզը 



                 դ/ լիզոսոմը 

 

                                                      յուրաքանչյուր   թեստի   ճիշտ   պատասխանը   0.5 

միավոր 

 

 

     խնդիր 1.  Սրտի   բոլորաշրջանը   տևում  է   0.8վրկ: Օրվա   ընթացքում   առողջ    

                        մարդու   հարաբերական   հանգստի   վիճակում    քանի   ժամ   են   

կծկվում 

                        և   քանի   ժամ   են    հանգստանում   նախասրտերը: 

                                                                                                                                     1միավոր 

 

 

 

 

 

 

 

Խնդիր   2.    Գլյուկոզի     ճեղքումից    հետո    օրգանիզմում    մնացել    է   12մոլ   

կաթնաթթու, 

                        և   առաջացել   է   24  մոլ   CO2 :  Քանի   մոլ  ջուր   է   առաջացել   այդ  

ընթացքում: 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                       

2միավոր 

 

                                                                                                                                      

ընդամենը  20միավոր 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         ԵՐԵՎԱՆԻ    ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ    ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ    ԲԺՇԿԱԿԱՆ   ՔՈԼԵՋԻ 

          ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ   ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ   ՀԱՐՑԱՇԱՐ   

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

 

 

1. Հյուսվածքներ,  օրգաններ,  համակարգեր 

2. Ներզատական   գեղձեր, նրանց   գործառույթները 

3. ՆՀ-ի  կառուցվածքը,  ռեֆլեքս 

4. Ողնուղեղի   կառուցվածքը   և  գործառույթները 

5. Գլխուղեղի   կառուցվածքը  և  գործառույթները 

6. Տեսողական   վերլուծիչ 

7. Լսողական    վերլուծիչ 

8. Հենաշարժիչ    համակարգ,  ոսկրերի   կառուցվածքը 

9. Մարդու   կմախքը 

10. Մկանային   համակարգ 

11. Օրգանիզմի   ներքին   միջավայր 

12. Արյան   բաղադրությունը   և   ձևավոր   տարրերը 

13. Արյան   խմբերը, փոխներարկում 

14. Իմունիտետ, տեսակները 

15. Շնչառական    համակարգի   օրգանները 

16.  Գազափոխանակությունը   թոքերում   և  հյուսվածքներում 

17. Մարսողական   համակարգի   օրգանները 

18. Մարսողությունը   բերանի   խոռոչում 

19. Մարսողությունը   ստամոքսում 

20. Մարսողական   գեղձերի   դերը    

21. Մարսողությունը   աղիներում 

22. Նյութափոխանակություն 

23. Վիտամիններ 

24. Արտազատական   համակարգի   օրգանները 

25. Միզագոյացում 

26. Մաշկի   կառուցվածքը   և   գործառույթները 

27. Պայմանական   և   ոչ   պայմանական   ռեֆլեքսներ 

28. Բջջի   քիմիական   բաղադրությունը,  անօրգանական   նյութեր 

29. Օրգանական   նյութերը:  Ածխաջրեր,լիպիդներ 

30. Սպիտակուցների   կառուցվածքը  և  ֆունկցիաները 

31.  Նուկլեինաթթուներ` ԴՆԹ,  ՌՆԹ  

32. ԱԵՖ 

33. Նախակորիզավոր   և  կորիզավոր  բջիջներ 

34. Բջջի   կառուցվածքը,  թաղանթ 

35. Ցիտոպլազման   և  նրա   օրգանորիները 

36. Բջջակորիզ 

37. Կյանքի   ոչ  բջջային   ձևեր`վիրուսներ 

38. Ավտոտրոֆ   և   հետերոտրոֆ   օրգանիզմներ 

39. Բջջի   բաժանումը,  ինտերֆազ 

40. Միթոզ, մեյոզ 



41. Անսեռ   և  սեռական   բազմացում 

42. Միահիբրիդ   խաչասերում:  Մենդելի   առաջին   օրենքը,խնդիր: 

43. Մենդելի    երկրորդ   օրենքը 

44. Մենդելի   երրորդ   օրենքը 

45. Սեռի   գենետիկա, խնդիր: 

 

        46.Մոդիֆիկացիոն   փոփոխականություն 

        47.Մուտացիոն    փոփոխականություն 

        48.Մուտացիաների   դասակարգումը 

        49. Գենային   և   գենոմային   մուտացիաներ 

        50. Քրոմոսոմային   մուտացիաներ 

    

                               

           Գրականություն 

              Կենսաբանություն   8  , Ս. Մինասյան, Ծ. Ադամյան, Հ. Հովհաննիսյան    2005թ 

              Ընդհանուր   կենսաբանություն   9, Ի.  Պոլյանսկի  և   ուրիշներ    2000թ  

             Կենսաբանություն    10   2011թ 

 

 
 


