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1249y_az_qiyabiQ2017_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 1249y Ümumi Ekologiya

Tәhsilindәn, sәnәtindәn, şәxsi maraqlarından asılı olmayaraq müasir insan hansı ekoloji әxlaq prinsiplәrinә
әmәl etmәlidir. Hansı cavab düzgün deyil?

Ekologiyanın tәsәrrüfatiqtisadi, sosial, siyasitәdqiqatlar aparan bölmәsi neçә adlanır?

Müasir biosferin vәziyyәtini müәyyәn edәn әn әhәmiyyәtli amillәrdәn biri nә hesab olunur?

Ekoloji problemlәrin hәllindә ekoloji üsullardan әlavә hansı tәdqiqatlar aparılmalıdır?

Әtraf mühitdә insanı maraqlandıran parametrlәrin müşahidә vasitәsilә dinamikada öyrәnilmәsi hansı
ekoloji sistem vasitәsilә hәyata keçirilir?

İnsanların tәbiәti mühafizә problemlәrinin mәntiqi davamı nәdәn asılıdır?

Sәnaye sahәlәrinin vә kәnd tәsәrrüfatının tәlәblәri ilә bağlı olan, o cümlәdәn әtraf mühitә canlıların vә
insanın tәsirini öyrәnmәk üçün hansı ekoloji metoddan istifa¬dә edilir?

antropogen landşafda bioloji gözәlliyin qorunması
bioloji müxtәlifliyin saxlanılması
ekoloji tәlәbkarlıq
tәbiәtә müdaxilә edilmәsi•
istehsalın humanislәşdirilmәsi

ümumi ekologiya
tәtbiqi ekologiya
mühәndis ekologiyası
sosial ekologiya•
nәzәri ekologiya

insanın hәrәkәti
insanın fәaliyyәtsizliyi
insanın biganәliyi
insanın fәaliyyәti•
insanın müdaxilәsi

mühasibat, maliyyә, sosial
fiziki, bioloji, sosial
kimyәvi, fiziki, tәsәrrüfatiqtisadi
tәsәrrüfatiqtisadi, sosial vә siyasi•
texniki, iqtisadi, maliyyә

empirin düsturlar vasitәsilә
ekoloji tәdqiqat vasitәsilә
ekoloji müşahidә vasitәsilә
ekoloji monitorinq vasitәsilә•
ekoloji hesablamalar vәsitәsilә

ekoloji tәhsil vә әxlaqdan
ekoloji intizam vә tәrbiyәdәn
ekoloji әxlaq vә davranışdan
ekoloji tәhsil vә tәrbiyәdәn•
ekoloji davranış vә tәhsildәn

ixtiyari metodlardan
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Ümumi ekologiya hansı bölmәlәrdәn ibarәtdir?

Oqranizm hansı tәbiәtin tәşkil olunma sәvviyyәsindә hansı sәviyyәnin әsas elementidir?

Hüceyrә canlı tәbiәtin tәşkil olunma sәviyyәsindә hansı sәviyyәnin әsas elementidir?

Biosferdә biogen maddәlәr necә yaranır?

Ekosistem hansı elmin tәdqiqat obyektidir?

Ekologiya aşağıdakı elm sahәlәri ilә sıx әlaqәdә öyrәnilir. Hansı cavab düzgün deyil?

Elm vә texnikanın inkişafı insanın rifahının yaxşılaşmasına sәbәb olunmasına baxmayaraq,onun yaşadığı
әtraf mühitә neçә tәsir göstәrir?

monitorinqdәn
adi metodlar
indikasiya metodundan•
riyazi modellәşdirmәdәn

biologiya, anatomiya, akustika
akustika, sәsküy, optika
tәtbiqi, riyazi, informativ
autoekologiya, populyasiya ekologiyası, sinekologiya•
botanika, kibernetika, biologiya

Hüceyrә sәviyyәsinin
Mikroorqaniz sәvviyyәsinin
Bakteriya sәviyyәsinin
orqanizm sәviyyәsinin•
Populyasiya sәviyyәsinin

orqanizm sәviyyәsinin
populyasiya sәviyyәsinin
biosfer sәviyyәsinin
biosfer sәviyyәsinin
hüceryrә sәviyyәsinin•

Bitkilәrin mәhv olmasından
Canlıların çürümәsindәn
Qeyriüzvi maddәlәrin tәsirindәn
canlıların hәyat fәaliyyәti nәticәsindә•
Maddәlәrin böyük dövranından

Informatika elminin
Astronomiya elminin
kimya elminin
ekologiya elminin•
Riyaziyyat elminin

riyaziyyat
fizika
kimya
astronomiya•
torpaqşünaslıq

dәyişmәsinә sәbәb olur
tәsir göstәrmir
әla tәsir göstәrir

•
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Ekologiyanın inkişafı uzun müddәt hansı vәziyyәtә davam etmişdir?

Ekologiya elmi hansı fәaliyyәt sahәlәrinә tәsir göstәrir?

Ekologiyanın sәrbәst elm kimi formalaşması onun inkişaf tarixinin hansı mәrhәlә¬sinә aid edilir?

Birbiri ilә funksional bağlılıqda olan canlı orqanizimlәrin çoxnövlü birliyi necә adlanır?

Populyasiyaların strukturunu vә dinamikasını hansı ekologiya öyrәnir?

Biosferdә müәyyәn mәkanda mәskunlaşan vә biogen maddәlәr dövranını dayanıqlı surәtdә saxlayan
müxtәlif növ canlıların birliyinә nә deyilir?

Ümumi ekologiyanın hansı bölmәsi bir qrupa mәnsub olan müxtәlif növlәrin qarşılıqlı münasibәtlәrini vә
onların tәbii mühitlә әlaqәlәrini öyrәnir?

pislәşmәsinә sәbәb olur•
yaxşılaşmasına sәbәb olur

sinekologiya sәviyyәsindә
autoekologiya sәviyyәsindә•
populyasiya sәviyyәsindә
biosenoz sәviyyәsindә
ekosistem sәviyyәsindә

mәdәniyyәtә, musiqiyә, siyasәtә, sosial vәziyyәtә
әmәk fәaliyyәtinә, tәrbiyәyә, dinә, әxlaqa
iqtisadiyyata, dinә, әxlaqa, tәrbiyәyә, әmәk fәaliyyәtinә
iqtisadiyyata, mәdәniyyәtә, әxlaqa, siyasәtә•
әxlaqa, davranışa, biliyә, әmәk fәaliyyәtinә

I mәrhәlәsinә
III mәrhәlәsinә
V mәrhәlәsinә
II mәrhәlәsinә•
IV mәrhәlәsinә

biokütlә adlanır
biogeosenoz adlanır
biotop adlanır
biosenoz adlanır•
ekosistem adlanır

mühәndis ekologiyası öyrәnir
biologiya öyrәnir
sinekologiya öyrәnir
demoekologiya öyrәnir•
antoekologiya öyrәnir

biosfer deyilir
biosenoz deyilir
biotop deyilir
biogeosenoz deyilir•
ekosistem deyilir

ekosistem
autoekologiya
populyasiyalar ekologiyası
sinekologiya•
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Ümumi ekologiyanın hansı bölmәsi ayrıayrı növlәrin mühitlә qarşılıqlı әlaqәlәrini öyrәnir?

Biologiya elminin bir hissәsi olan ekologiyanın әsas hissәsi necә adlanır?

Canlılar vә onların mövcud olduqları mühitdәn ibarәt olan vahid tәbii kompleksә nә deyilir?

Canlı orqanizmlәrin onları әhatә edәn mühitlә struktur әlaqәlәrinin öyrәnilmәsi hansı elm sahәsinin
predmetidir?

Ekologiya ifadәsi kim tәrәfindәn neçәnci ildә elmә gәtirilmişdir?

Hanı elmin inkişaf tarixini üç mәrhәlәyә ayırırlar?

Ekologiyanın kompleks bir elmә çevrilmәsi onun inkişaf tarixinin hansı mәrhәlәsi¬nә aid edilir?

biologiya

ekosistem
sinekologiya
populyasiyalar ekologiyası
autoekologiya•
biologiya

tәtbiqi ekologiya adlanır•
kosmik ekologiya adlanır
mühәndis ekologiyası adlanır
ümumi ekologiya adlanır
sosial ekologiya adlanır

biosfer deyilir
biogenoz deyilir
biotop deyilir
ekosistem deyilir•
biogeosenoz deyilir

fizikanın
kimyanın
riyaziyyatın
ekologiyanın•
biologiyanın

Lomonosov tәrәfindәn 1865ci ildә
Zyuss tәrәfindәn 1895ci ildә
Darvin tәrәfindәn 1890cı ildә
Hekkel tәrәfindәn 1866cı ildә•
Vernadski tәrәfindәn 1860cı ildә

Tarix elminin
Fәlsәfә elminin
riyaziyyat elminin
ekologiya elminin•
Informatika elminin

IV mәrhәlәsinә
II mәrhәlәsinә
V mәrhәlәsinә
III mәrhәlәsinә•
I mәrhәlәsinә
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Ekologiyanın bir elm kimi formalaşması vә tәşәkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mәrhәlәsinә aid
edilir?

Ekologiya elminin inkişaf tarixini neçә mәrhәlәyә ayırırlar?

Ekologiyanın inkişafında Ç.Darvinin hansı nәzәriyyәsinin böyük tәsiri olmuşdur?

Canlıların hәyat fәaliyyәti nәticәsindә әmәlә gәlәn maddәlәrә nә deyilir?

Ekologiyanın әsas tәdqiqat obyekti hansı sistemdir?

Kimya, fizika, geologiya, coğrafiya, torpaqşünaslıq, riyaziyyat ilә sıx әlaqәdә hansı elm sahәsi öyrәnilir?

Tәbiәtlә cәmiyyәtin qarşılıqlı әlaqәlәrini vә tәsirlәrin ümumi qanunauyğunluqlarını hansı elm sahәsi
öyrәnir?

Ümumilikdә populyasiya necә genetik sistemdir?

VI mәrhәlәsinә
III mәrhәlәsinә
II mәrhәlәsinә
I mәrhәlәsinә•
V mәrhәlәsinә

4 mәrhәlәyә
2 mәrhәlәyә
5 mәrhәlәyә
3 mәrhәlәyә•
7 mәrhәlәyә

piramidalar nәzәriyyәsinin
tәbiәt haqqında nәzәriyyәnin
ibtidai nәzәriyyәnin
tәkamül nәzәriyyәsinin•
bәrabәrsizliklәr nәzәriyyәsinin

polimer maddә deyilir
qeyriüzvi maddә deyilir
üzvi maddә deyilir
biogen maddә deyilir•
mineral maddә deyilir

ekosistemdir
su sistemidir
fәza sistemidir
bioloji sistemdir•
dağlar sistemidir

informatika
biologiya
tarix
ekologiya•
botanika

tarix
kimya
fizika
ekologiya•
biologiya

•
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Canlı tәbiәtin tәşkil olunma sәviyyәsinә aid olan populyasiyanöv sәviyyәsindә tәşkil olunmada әsas
element necә adlanır

Canlı tәbiәtin tәşkil olunma sәviyyәsinә aid olan orqanizm sәviyyәsindә tәşkil olunmada әsas element
necә adlanır?

Canlı tәbiәtin tәşkil olunma sәviyyәsinә aid olan hüceyrә sәviyyәsindә әsas element necә adlanır?

Canlı tәbiәtin tәşkil olunma sәviyyәsindәn olan molekulyargenetik sәviyyәnin әsas elementi hansıdır?

Hansı tәbiәt bircinsli olmayan bütov bir sistemdir vә onun hissәlәr, elementlәri sadәdәn aliyә doğru tәşkil
olunmuşdur?

Hansı alim dünyada ilk dәfә molekulyar әsasda tәkamül prosesinin fizikikimyәvi modelini qurmuşdur?

Hansı canlılar qidalanma üsuluna görә produsent, konsument, redusent kateqoriyalarına ayrılır?

açıq sistemdir•
yarım qapalı sistemdir
qapalı sistemdir

populyasina adlanır•
biogen adlanır
fәrd adlanır
hüceyrә adlanır
gen adlanır

bakteriya adlanır
gen adlanır
orqanizm adlanır•
ekosistem adlanır
mikroorqanizm adlanrı

hüceyrә adlanır•
biota adlanır
ekosistem adlanır
biosfer adlanır
gen adlanır

hüceyrәdir
bionlardır
genlәrdir•
biotadır
orqanizmdir

canlı tәbiәt•
biotop tәbiәt
geoloji tәbiәt
biogen tәbiәt
cansız tәbiәt

Zyuss
Ç.Darvin
V.Dokuçayev
M.Lomonosov
M.Eygel•

heyvanlar•
göbәlәklәr
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Hansı orqanizmlәrin biosferdә әsas funksiyası ölmüş maddәlәri çürüdüb bioloji dövrana qaytarmaqdır?

Avtotrof xassәlәrini saxlamaqla hazır üzvi maddәlәrlә qidalanan orqanizmlәr necә adlanır?

Avtotraf orqanizmlәr tәrәfindәn sintez edilmiş mәhsullar hesabına yaşayan canlılar necә adlanır?

Günәş şüalarının enerjisini vә yaxud kimyәvi enerjini istifadә edәrәk özlәrinә lazım olan üzvi maddәlәri
sintez edәn canlılara nә deyilir?

Bütün canlılar qidalanma üsuluna görә necә qrupa bölünür?

Tәkamül prosesinin mexanizmlәri canlı hissәciklәrdәn tutmuş biosferә qәdәr olan bütün diapazonu әhatә
edir. Әsas hadisәlәr canlı tәbiәtin aşağıdakı tәşkil olunma sәviyyәlәrindә baş verir. Hansı cavab düzgün
deyil?

Müasir tәsәvvürlәrә görә hәyatın әmәlә gәlmәsi aşağıdakı mәrhәlәlәrdәn keçmişdir. Hansı cavab düzgün
deyil?

hәşaratlar
viruslar
bitkilәr

bakteriyaların
mikrobların
yosunlar
virusların
göbәlәklәrin•

avtotrof adlanır
virus adlanır
göbәlәk adlanır
mikrotroflar adlanır•
heterotrof adlanır

bakteriyalar adlanır
birhüceyrәlilәr adlanır
heterotroflar adlanır•
avtotroflar adlanır
göbәlәklәr adlanır

avtotoroflar deyilir•
bakteriyalar deyilir
bir hüceyrәlilәr deyilir
prokariotlar deyilir
heterotroflar deyilir

birhüceyrәlilәr vә çox hüceyrәlilәr
avtotroflar vә heterotroflar•
bakteriyalar vә göbәlәklәr
avtotroflar vә bakteriyalar.
prokariotlar vә gölәlәklәr

biogeosenoz; biosfer sәviyyәsindә
insan sәviyyәsindә•
molekulyar genetik sәviyyәdә
hüceyrә; orqanizm sәviyyәlәrindә
populyasiyanöv sәviyyәsindә

protobionlar, hüceyrә yaranmışlar
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Heterotroflar qidalanma üsuluna görә hansı qruplara aid edilirlәr?

Göbәlәklәr qidalanma xarakterinә görә hansı qruplar aid edilir?

Hüceyrәli vә hüceyrәsiz orqanizmlәr hansı varlıqlar dnüyaasına aiddir?

Oqranizm hansı tәbiәtin tәşkil olunma sәvviyyәsindә hansı sәviyyәnin әsas elementidir?

Müasir bitki növlәrinin әksәriyyәt qidalanma üsuluna görә hansı qrup canlılara aid edilir?

Heyvanlar qidalanma üsuluna görә hansı qrup canlılara aid edilir?

Hansı canlılar qidalanmanın xarakterinә görә parozit vә ya soprofaqlara aid edilir?

biokimyәvi monomerlәrin abiogen sintezi baş vermişdir
qazlardan vә su buxarlarından ibarәt atmosfer yaranmışdır
qeyriüzvi maddәlәr üzvi maddәlәrә çevrilmişlәr•
monomerlәrin polimerlәşmәsindәn bioloji polimerlәr yaranmışdır

avtotroflar qrupuna
hәşәratlar qrupuna
bakteriyalar qrupuna
heyvanlar qrupuna•
göbәlәklәr qrupuna

Otyektlәrә
heyvanlara
bitkilәrә
parazitlәrә•
viruslara

Otyektlәr dünyasına
prokarionlar dünyasına
cansız varlıqla dünyasına
canlı varlıqlar dünyasına•
Fiziki alәm dünyasına

Hüceyrә sәviyyәsinin
Mikroorqaniz sәvviyyәsinin
Bakteriya sәviyyәsinin
orqanizm sәviyyәsinin•
Populyasiya sәviyyәsinin

bakteriyalara
miksotroflara
heterotroflara
avtotroflara•
prokariotlara

bakteriyalara
miksotroflara
heterotroflara
avtotroflara•
prokariotlara

bitkilәr
bakteriyalar
viruslar
göbәlәklәr•
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Günәş şüalarının enerjisindәn istifadә edәrәk özlәrinә lazım olan üzvi maddәlәri sintez edәn orqanizmlәrә
nә deyilir?

Hansı orqanizimlәrin xarici mühitdәn әldә etdiklәri qida onların bәdәnlәrinin qurulmasına vә hәyata
fәaliyyәti üçün eneji mәnbәyi kimi istifadә edilir?

Öz bәdәnlәrini qeyriüzvi maddәlәrdәn qura bilmәyәnlәr vә üzvi maddәlәri qida vasitәsilә xaricdәn alan
orqanizmlәr necә adlanır?

Eykarid canlılar hansı qruplara ayrırlar?

Hüceyrәli orqanizlәri hansı yarımqruplara ayırırlar?

Canlı varlıqlar dünyasını hansı orqanizmlәr dünyasına ayırırlar?

Biosenozlar maddә, enerji vә informası baxımından necә sistemlәrdir.

mikroblar

fotosintetiklәr deyilir•
heterotroflar deyilir
viruslar deyilir
göbәlәklәr deyilir
bakteriyalar deyilir

göbәlәklәrin
miksotrofların
avtotrofların
heterotrofların•
miksotrofların

bakteriya adlanır
hüceyrә adlanır
avtotraf adlanır
heterotrof adlanır•
göbәlәk adlanır

polihüceyrәlilәr vә hüceyrәsizlәr
monohüceyrәli vә dihüceyrәlilәr
hüceyrәli vә hüceyrәsizlәr
birhüceyrәlilәr vә çox hüceyrәlilәr•
çox hüceyrәlilәr vә monohüceyrәlilәr

göbәlәklәr vә mikroblar
bitkilәr vә heyvanlar
bakteriyalar vә göbәlәklәr
prokariotlar vә eykariotlar•
otyeyenlәr vә әtyeyәnlәr

sadә vә mürәkkәb
ibtidai vә genetik orqanizmlәrә
genli vә gensiz orqanizmlәrә
hüceyrәli vә hüceyrәsiz orqanizmlәrә•
sadә vә ali orqanizmlәri

yarım açıq sistemdir
tәk sistemdir
qapalı sistemlәrdir
açıq sistemdir•
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Hansı dövrdә Yer atmosferindә su buxarı, karbon qazı, metan, ammonyak vә başqa qazlar mövcud
olmuşdur?

Yer kürәsinә hәyatın kosmosdan mikroorqanizmlәrin sporları vasitәsilә gәldiyini iddia edәn nәzәriyyә
necә adlanır?

Atmosferin ozon qati biosfer hansı sәrhәdini müәyyәn edir?

Әtraf mühitin pislәşmәsinә ssәbә olan amillәrdәn biri dә nә hesab olunur?

Sosial ekologiya hansı bölmәlәrdәn ibarәtdir

Autoekologiya, populyasiyalar ekologiaysı, sinekologiya hansı ekologiyasnın bölmәlәridir?

Atmosferә yayılan ilkin çirklәndirici maddәlәr sonralar fizikikimyәvi proseslәrә uğruyaraq hansı qrup
çirklәndiricilәri әmәlә gәtirir?

yarım qapalı sistemdir

vulkanlar dövründә
mis dövründә
daş dövründә
katarxeymeqa dövründә•
müasir dövrdә

idrak nәzәriyyәsi
kvant nәzәriyyәsi
tәkamül nәzәriyyәsi
Panspermiya nәzәriyyәsi•
fәlsәfi nәzәriyyәsi

Nossfer sәrhәddini
Aşağı sәrhәddini
termosferi sәrhәdini
yuxarı sәrhәddini•
Su sәrhәddini

Torpaq eroziyaları
tәbii fәlakәtlәr
sәnaye sahәlәrinin genişlәnmәsi
elm vә texnikanın inkişafı•
turşulu yağışlar

Mәişәt, sәnaye, mәdәniyyәt
әtraf mühiti, sәnaye, litosfer
sosial mәişәt sәnaye
tәsәrrüfatiqtisadi, sosial, siyasi•
Atmosfer, iqtisadi, sәnaye

mәişәt ekologiyasının
mühәndis ekologiyasının
tәtbiqi ekologiyanın
ümumi ekologiyanın•
nәzәri ekologiyanın

beşinci qrup
dördüncü qrup
üçüncü qrup
ikinci qrup•
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Atmosferә antropogen vә tәbii yolla kәnar maddәlәrin daxil olunması nәticәsindә hansı hadisә baş verir?

Bitkilәrdә fotosintez prosesi nәticәsindә atmosferә hansı qaz daxil olunur?

İnsanın tәsәrrüfat fәaliyyәtindәn asılı olaraq atmosferdә qazların balansndan nәlәr müşahidә olunur?

Hündürlükdәn asılı olaraq atmosfer tәzyiqi qalxır, yaxud düşür?

Atmosfer havasının tәrkibi vә digәr göstәricilәri biosferdә gedәn hansı proseslәrә böyük tәsir göstәrir?

Atmosferin hansı tәbәqәsindә hidrogen yerin cazibә sahәsindәn çıxaraq onun tacını yaradır?

Atmosferin hansı tәbәqәsi seyrәk ionlaşmış qazlardan ibarәtdir?

Temperaturun dәyişmәsinә görә atmosferı beş tәbәqәyә ayırırlar. Hansı cavab düzgün deyil ?

qrup yaratmır

atmosfer soyuyur
atmosfer tәrkibi dәyişir
atmosfer çirklәnmiş
atmosfer çirklәnir•
atmosferin temperaturu yüksәlir

metan
karbon qazı
azot qazı
oksigen qazı•
ammonyak

qazların balansı müvazinәtdәdir
qazların balansı tәnzimlәnir
qazların balansı sabit qalır
qazların balansı dәyişir•
qazların balası ifrat dәyişir

normal tәzyiqdәn yüksәk olur
tәzyiq dәyişir
tәzyiq sabit qalır
normal tәzyiqdәn aşağı düşür•
tәzyiq balanslaşır

maqnit, ionlaşma, termiki
maqnit, bioloji, akustik
mexaniki, elektrik sәs
fiziki, kimyәvi, bioloji•
enerji, cazibә, dәf etmә

termosfer
mezosfer
troposfer
ekzosfer•
stratosfer

troposfer
mezosfer
stratosfer
termosfer•
ekzosfer

•
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Yer atmosferinin müxtәlif kimyәvi tәrkibli yuxarı qatı necә adlanır ?

Bütün atmosfer kütlәsinin 90 % onun aşağı hansı kmlik qatında cәmlәşmişdir ?

Yer atmosferinin yerә yaxın olan hissәsi necә adlanır ?

İnsan havasız neçә dәqiqә yaşaya bilәr ?

Yerin onunla birlikdә fırlanan qaz ( hava) örtüyünә nә deyilir ?

Homosfer yer atmosferinin hansı hissәsinә deyilir?

Biosferin yuxarı sәrhәddi hansı tәbәqәyә görә müәyyәn edilir ?

kosmos•
termosfer
mezosfer
troposfer ; strotosfer
ekzosfer

homosfer adlanır
termosfer adlanır
teterosfer adlanır
mezosfer adlanır
heliosfer adlanır•

8 kmlik
4 kmlik
2 kmlik
5 kmlik•
7 kmlik

termosfer adlanır
mezosfer adlanır
stratosfer adlanır
homosfer adlanır•
ionosfer adlanır

03 dәqiqә
37 dәqiqә
25 dәqiqә
45 dәqiqә•
58 dәqiqә

stratosfer deyilir
litosfer deyilir
hidrosfer deyilir
atmosfer deyilir•
kosmik fәza deyilir

Ozon qatına yaxın hissәsinә
yerә yaxın olan hissәsinә•
atmosferin yuxarı hissәsinә
nossferә yaxın hissәsinә
Su qatına toxunan hissәsinә

stratosferә görә
termosferә görә
ionosferә görә

•
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Canlı maddәlәrin hәyat fәaliyyәti nәticәsindә әmәlә gәlmiş suxurlar necә adlanır?

Canlı orqanizmlәrin daxil olmadığı vә onlar tәrәfindәn yaradılmadığı geoloji törә¬mә¬ni V.İ.Vernadski
hansı termin ilә әvәz etmişdir?

V.Vernadskineçәnciildә yazdığı hansı әsәrindә biosferә Yerkürәsininhәyatmövcudolan örtüyü
kimibaxmışdır?

Canlı maddәlәrin mühityaratma funksiyası nәticәsindә Yerin tәbii mühitindә aşağıdakı mühüm hadisәlәr
baş vermişdir. Hansı cavab düzgün deyil

V.İ.Vernadskinin tәliminә әsasәn canlı maddәlәrin biosferdә neçә әsas funksiyaları vardır. Hansı cavab
düzgün deyil ?

Biosferdә bioloji dövranda hansı elementlәr iştirak edir ?

Günәş şüaları Yer kürәsindә neçә cür maddәlәr mübadilәsi yaradır?

ozon qatına görә•
mezosferә görә

“con maddә” adlanır
“cansız maddә” adlanır
“canlı maddә” adlanır
“biogen maddә” adlanır•
“ölü maddә” adlanır

“lal maddә”
“son maddә”
“ölü maddә”
“cansız maddә”•
“münaqişәli maddә”

1916cı ildә “Biosfer” әsәrindә
1935ci ildә, “Biosfer haqqında” әsәrindә
1930cu ildә, “Tәbiәt hadisәlәri” әsәrindә
1926cı ildә, “Biosfer” әsәrindә•
1940cı ildә, “Ümumi ekologiya” әsәrindә

yerdә gәtirmәlәrin böyük hissәsi formalaşmışdır
ilkin okeanların kimyәvi tәrkibi dәyişmişdir
ilkin atmosferin qaz tәrkibi dәyişmişdir
tәbii mühitdә hәr bir dәyişiklik baş vermәmişdir•
nәhәng yarpaq şәthlәrinin buxarlandırıcı sәthi yaranmışdır

nәqletmә
konsentrasiya, destruktiv
energetik
texnoloji•
mühityaratma

C,Pb,Cl,Fe,Zn,Cu
Pb,Fe,Cu,O2, F,Cl
Fe,Mu,C2 , O2,F,He
O2,N2,C,P,S,H2•
Cu,Fe,C,H2,Cl

böyük dövran vә bioloji dövran•
biotik dövran vә qoşa biotik dövran
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Biosferin maddi әsasını aşağıdakı maddәlәr tәşkil edir. Hansı cavab düzgün deyil?

V.Vernadski biosferi neçә hissәyә ayırmışdır?

Yer sәthinin suyu neçә hissәyә bölünür?

Avropada biosferin yuxarı sәrhәddi yer sәthiqdәn hansı hündürlükdәdir ?

Biosferin aşağı sәrhәddi litosferdә hansı dәrinlikdәdir ?

Biosferin aşağı sәrhәddi hidrosferdә hansı dәrinlikdәdir?

V.İ.Vernadski canlı orqanizmlәrin mәcmuyunu hansı termin ilә әvәz etmişdir?

kicik dövran vә abiotik dövran
biotik dövran vә abiotik dövran
kicik dövran vә bioliji dövran

insanın fәaliyyәtinin mәhsulu olan üzvi vә qeyriüzvi maddәlәr
cansız orqanizmlәrdә toplanmış biokütlә
canlı orqanizmlәrdә toplanmış biokütlә
cansızların iştirakı ilә gedәn proseslәr•
canlıların iştirakı olmadan әmәlә gәlmiş abiogen maddәlәr

atmosfer, hidrosfer, litosfer
tundra, hidrosfer, dağlar
kosmik, hidrosfer. tundra
atmosfer, noosfer, kosmik•
litosfer, su örtüyü, kosmik

bataqlıqlar, gölmәçәlәr, okeanlar
bulaqlar, göllәr, nohurlar
dәnizlәr, göllәr, çaylar
dünya okeanı, qitә suları, yeraltı sular•
çaylar gölmәçәlәr, dәnizlәr

1215 kmdә
813 kmdә
912 kmdә
1015 kmdә•
58 kmdә

79 km
47 km
35 km
29 km•
59 km

47 km
711 km
510 km
211 km•
39 km

“canlı gül” ilә әvәz etmişdir
“canlı bitki” ilә әvәz etmişdir
“canlı orqanizm” ilә әvәz etmişdir
“canlı maddә” ilә әvәz etmişdir•
“canlı heyvan” ilә әvәz etmişdir
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Uzun illәr davam edәn tәkamül prosesinәticәsindә biosferdә nә qәdәr bitki, heyvan vә mikroorqanizmlәr
yaranmışdır?

Biosferin elmi tәliminin yaradıcısı kim sayılır?

Yer kürәsinin hәyat proseslәri gedәn sahәsinә nә deyilir?

Biosfer termiki elme ilk defe kim terefinden ve necenci ilde daxil edilmisdir?

Genetik nöqteyinәzәrdәn nә açıq sistemdir?

Torpaqәmәlәgәtirәn ana suxurların tәrkib hissәsi hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

Kapilyar su torpağın hansı qatını yaradır?

Torpaqşünas alimlәrin fikrincә hansı sular toraq tiplәrinin tәkamülünә vә torpaq daxili proseslәrә xeyli
tәsir edir?

10 milyon
7 milyon
5 milyon
3 milyon•
4 milyon

L.Landay
E.Zyuss
Ç.Darvin
akademik V.İ.Vernadski•
M.Lomonosov

biogeosenoz deyilir
biosenoz deyilir
ekosistem deyilir
biosfer deyilir•
biotop deyilir

Hekkel tәrәfindәn 1850ci ildә
M.Lomonosov tәrәfindәn 1860cı ildә
V.Vernadski tәrәfindәn 1870ci ildә
E.Zyuss tәrәfindәn 1875ci ildә•
Ç.Darvin tәrәfindәn 1855ci ildә

Biosenoz
Ekosistem
Biogeosenoz
populyasiya•
Biotop

çürüntü vә daş kömür hissәlәrdәn
daş hissәsindәn vә kimyәvi hissәlәrdәn
suxurlardan vә palcıq hissәlәrdәn
mineral vә üzvi hissәlәrdәn•
әhәng vә qum hissәlәrdәn

Gil qatını
quru qatını
münbit qatını
nәmli qatını•
makroskopik qatını
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V.V.Dokuçayevin fikrincә torpaq beş amilin tәsirindәn yaranmışdır. Hansı cavab düzgün deyil?

Elmi dildә torpaq necә adlanır?

Yer sәthindә litosferin mineral vә biosferin üzvi maddәlәrinin tәkamülü prosesi nәticәsindә әmәlә gәlәn
törәmәyә nә deyilir?

Yer kürәsinin daş örtüyünә nә deyilir?

Mineral vә üzvi hissәciklә hansı suxurların tәrkib hissәsini tәşkil edir?

V.V.Dokuçayevin fikrincә torpaq neçә amilin tәsirindәn yaranmışdır?

Litosfür Yer kürәsinin nәyi adlanır?

duzlu sular
bulaq suları
dәniz suları
qrunt suları•
çay suları

zaman
bitki vә heyvan qalıqlarından
torpaq әmәlә gәtirәn suxurlardan
su vә daşdan•
iqlim vә relyef

biotop adlanır
biogeosenoz adlanır
biosenoz adlanır
biokos adlanır•
biosfer adlanır

palçıq deyilir
daş deyilir
suxur deyilir
torpaq deyilir•
gil deyilir

efir fәzası
hidrosfer deyilir
atmosfer deyilir
litosfer deyilir•
kosmik fәza

düz suxurların
Daş suxurların
Daş suxurların
torpaqәmәlәgәtirәn ana suxurların•
әhәng suxurların

6 amilin
7 amilin
3 amilin
5 amilin•
4 amilin

qum örtüyü
Gil örtüyü
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Neft vә neft mәhsulları hansı su hövzәlәrini daha çox çirklәndirir?

Oqranizmlәrdә qidanın bağırzaqlarda sorulmamasına nә sәbәb ola bilәr.

Orqanizmlәrdә hansı proseslәr su mühitindә gedir?

Atmosfer suları hansı sulardan ibarәtdir?

Aşağıdakı sahәlәrdәn axan sular çay vә göllәrә töküldükdә onları çirklәndirir. Hansı cavab deyil?

Suyun sәthindә yayılan hansı çirklәndirici sudakı canlı alәmin törәmәsi imkanlarını mәhdudlaşdırır?

Okean vә dәniz suları daha çox hansı mәhsullarla çirklәnir?

“daş” örtüyü
kömür örtüyü
torpaq örtüyü•

Bataqlıq vә gölmәcә sularını
bulaq vә nohur sularını
çay vә göl sularını
okean vә dәniz sularını•
Gölmәçә vә quru sularını

Turşuluğun çatışmamazlığı
Istiliyin çatışmamazlığı
oksigen çatışmamazlığı
su çatışmamazlığı•
Hava çatışmamazlığı

Bütün aerob proseslәr
Bütün kimyәvi proseslәr
Bütün fiziki proseslәr
bütün bioloji proseslәr•
Bütün fotosintez proseslәr

dәniz suyunda
çay suyundan
bulaq suyundan
yağış vә qar sularından•
dәniz suyunda

bağlardan, meşәlәrdәn
inşaat meydançasından•
heyvan otarılan sahәlәrdәn
dәrmanlanmış vә gübrәlәnmiş әkin sahәlәrindәn
plantasiyalardan

meşә materialları
bәrk tullantılar
mәişәt tullantıları
neft vә neft mәhsulları•
inşaat materialları

radioaktiv maddәlәrlә
çirkab sularla
mәişәt tullantıları ilә
neft vә neft mәhsulları ilә•
sәnaye tullantıları ilә
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Suların çirklәndirәn mәnbәlәr aşağıdakılardır. Hansı cavab düzgün deyil?

Hidrosferdә suyun aşağıdakı xassәlәri onun sakinlәri üçün böyük әhәmiyyәt kәsb edir? Hansı cavab
düzgün deyil?

Orqanizmdә su çatışmamazlığı yarandıqda aşağıdakı proseslәrin gedişi pozulur vә zәhәrlәnmә baş verir.
Hansı cavab düzgün deyil?

Su orqanizmlәrdә aşağıdakı proseslәrin gedişindә hәlledici rol oynayır. Hansı cavab düzgün deyil?

Orqanizmdә bütün bioloji proseslәr hansı mühitdә gedir?

Yerüstü suların fizikikimyәvi xassәlәri müxtәlif olub, aşağıdakılardan asılıdır. Hansı cavab düzgün
deyil

Çaylar, göllәr, gölmәçәlәr, nohurlar, bataqlıqlar hidrosferin hansı sularına aid edilir?

sәnaye müәssisәlәrinin çirkab suları
mәişәt suları
sәnaye müәssisәlәrinin tullantıları
bulaqların suyu•
inşaat vә meşә materialları

elektrik keçiriciliyinin yüksәk olması
tәzyiqi vә hәll olmuş maddәlәrin miqdarı
sıxlığı vә özlülüyü
maqnit xassәlәrinin yüksәk olması•
şәffaflığı vә sәsin yayılması sürәti

maddәlәr mübadilәsinin aralıq mәhsullarının alınması
qidanın bağırsaqlarda sorulması
hәzm prosesi
hәzm prosesi pozulmur•
lazımsız maddәlәrin toplanması

istiliyin tәnzimlәnmәsi prosesindә
sorulma prosesindә
hәzm prosesindә
su heç bir rol oynayır•
lazımsız maddәlәrin ifrazında

sәs mühitindә
torpaq mühitindә
hava mühitindә
su mühitindә•
elektrik mühitindә

atmosfer havasının tәrkibindәn•
torpağın çirklәnmә dәrәcәsindәn
әrazinin sanitargigiyena vәziyyәtindәn
yerlәşdiyi әrazilәrinin hidrogeoloji şәraitindәn
çirklәndiriçilәrin tәrkibindәn

bataqlıq suları
yeraltı sular
okean suları
yerüstü sular•
atmosfer suları
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Atmosfer suyunun tәrkibi nәdәn asılıdır?

Su ehtiyatlarının neçә faizi duzludur?

Okeanlarda vә böyük göllәrdә 200 m dәrinliyә qәdәr zonalarda hansı canlılar yaşayır?

İçmәli su yer kürәsinin hansı sahәlәrindә olduğundan onun yalnız 0,06 – 0,07%dәn istifadә olunur?

Alimlәrin fikrincә ilk canlı harada yaranmışdır ?

Dünya okeanı yer sәthinin neçә faizini tәşkil edir ?

Yer sәthinin su ortüyünә nә deyilir ?

Bitkilәrdә gedәn hansı proses atmosferә oksigen qazının daxil olmasına sәbәb olur?

torpaqdakı suların tәrkibindәn
okeandakı suların tәrkibindәn
yağan yağıntıların tәrkibindәn
atmosfer havasının tәrkibindәn•
çaylardakı suların tәrkibindәn

90%i
5%i
70% i
98%i•
25%i

viruslar
bakteriyalar
fotobionlar
fotosintetiklәr•
mikroblar

düzәnliklәrdә vә savannalarda
torpaqlarda vә dağlarda
quru vә bataqlıq sahәlәrindә
dağlıq vә buzlaq sahәlәrindә•
meşәlәrdә vә göllәrdә

göldә
bataqlıqda
quruda
okeanda•
çayda

80 %ni
79 %ni
65 %ni
71 %ni•
68 %ni

stratosfer deyilir
kosmik fәza deyilir
atmosfer deyilir
hidrosfer deyilir•
litosfer deyilir

aerozol proseslәr
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Atmosferin termosfer tәbәqәsi hansı qazılardan ibarәtdir?

Atmosfer çirklәnmәlәri atmosferdә gedәn mühüm proseslәrә cidddi tәsir göstәrir. Hansı cavab düzgün
deyil?

Biosferde geden heyat proseslerinin normal inkisafina atmosferde yayilan hansi maddeler menfi tesir
gosterir?

Hansı canlılart qida şәklindә qәbul etdiklәri enerjini öz hәyatları üçün sәrf edirlәr?

Bitkilәrdә fotosintez prosesini hansı enerji hәyata keçirir?

Günәş enerjisinin 23%i yerdәki sistemlәrә daxil olaraq dәyişiklәr yaradır. Hansı cavab düzgün deyil?

Günәş radiasiyasının 40%ә qәdәrini tәşkil edәn radiasiya neçә adlanır?

biotik proseslәr
maddәlәr mübadilәsi
fotosintez prosesi•
abiotik proseslәr

Neytral atomlardan
arqon qazlarından
tәsrisiz qazlardan
seyrәk ionlaşmış qazlardan•
oksigen qazından

bütün tәbii proseslәrә
günәş şüalarının axın sürәtinә
iqlim dәyişmәlәrinә
ozon qatının dәyişmәmәsinә•
hava cәrәyanına

hallogen vә freon çirklәndiricilәri
aerozollar vә cirklәndirici turşular
katalitik vә oksidlәşdirici çirklәndiricilәr
ilkin vә ikinci qrup çirklәndiricilәr•
ionlar vә elektromaqnit çirklәndiricilәri

Quşlar
Bitkilәr
Avtotroflar
Mәmәlәr
konsumentlәr•

optik enerjisi
maqnit enerjisi
günәş enerjisi•
sәs enerjisi
elektrik enerjisi

külәklәr yaradır
heç bir dәyişiklik yaratmır•
suyun dövranına sәbәb olur
axın vә dağların hәrәkәt verici qüvvәsinә çevrilir
iqlimi formalaşdırır

güclü aktiv radiasiya
yüksәk aktiv radiasiya

•



1/25/2017

21/99

145

146

147

148

149

150

151

Yer üzәrinә günәş işığının neçә faizi gәlib çatır?

Biosferdә orqanizmlәrin yüksәk kimyәvi aktivliyi hansı proseslәri sürәtlәndirir?

Biosferdә mәskunlaşmış orqanizmlәrin birgә fәaliyyәtinin tәsiri nәticәsindә onda hansı dәyişiklәr baş
vermişdir?

Hansı canlılar torpağın strukturunu vә kimyәviliyini formalaşdırır?

Canlı maddәlәr hansı biokimyәvi funksiyaları hәyata keçirir?

Biosferdә canlı maddә vasitәsilә gedәn oksidlәşmәreduksiya proseslәrindә hansı maddәlәr alınır?

Biosferdә canlı maddә qlobal müqyasada aşağıdakı biokimyәvi funksiyaları yerinә yetirir. Hansı cavab
düzgün deyil?

fotosintetik aktiv radiasiya•
orta aktiv radiasiya
zәif aktiv radiasiya

35 %i
30 %i
25 %i
50 %i
47%i•

mühitin pozulması prosesini
mühitin çevrilmәsi prosesini
mühitin әmәlә gәlmә prosesini•
mühitin dәyişmәsi prosesini
mühitin dәyişmәz qalmasını

heç bir dәyişiklik baş vermәmişdir
müasir xassәlәri formalaşmışdır•
köhnә xassәlәrini itirmişdir
xassәlәri dәyişmәz olaraq qalır
öz xassәlәrini saxlayıb

mikroblar, ağaclar, bitkilәr
viruslar, göllәr, heyvanlar
mikroorqanizmlәr,bitkilәr, heyvanlar•
quşlar, göbәlәklәr, balıqlar
balıqlar, ağaclar, göbәlәklәr

tәnәffüs, qidalanma, çoxalma, ölmә, çürümә•
çoxalma, çürümә, nәfәs alma, nәfәsvermә, qidalanma
mәhv olma, çürümә, nәsil kәsmә, ölmә, qidalanma
nәfәs alma, qidalanma, ölmә, yaşama, mәhv olma
nәsil vermә, ölmә, qidalanma, çoxalma

qәlәvilәr, turşular, duzlar
turşular, oksidlәr, qәtranlar
mineral maddәlәr, turşular, qәlәvilәr
oksidlәr, duzlar, mineral maddәlәr•
qәlәvilәr, turşular, duzlar

oksidlәşmәreduksiya reaksiyalar
qatılaşdırma
qaz әmәlә gәtirmә

•
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Canlı orqanizmlәrin cansız alәmdәn fәrqi nәdәn ibarәtdir?

Orqanizmdә enerjinin bir tropik sәviyyәdәn digәrinә keçidi qәbul edilәn enerjinin 10%ni tәşkil edir.
Buna ekologiyada nә deyilir?

Konsumentlәr tәrәfindәn qida şәklindә qәbul edilәn enerji necә sәrf olunur?

Biosferdә enerji bir trofik sәviyyәdәn digәrinә necә keçir?

Canlı orqanizmlәrdә enerjinin toplanması, onun әtraf mühitә yayılması dinamikası biosferin hansı
sәviyyәsini müәyyәn edir?

Canlı orqanizmlәrdә enerjinin toplanması vә onun әtraf mühitә yayılması proseslәri necә hәyata keçir?

Günәş enerjisi yerdә hansı prosesin әsasını tәşkil edir?

katalitik reduksiya reaksiyaları•
biokimyәvi fәaliyyәtin kәmiyyәt vә keyfiyyәti

canlılar enerji mübadilәsi etmir
canlılar enerjini toplayir
canlılar enerjini toplamır
canlılar әtraf mühitdәn enerji almır
canlılar “özünübәrpa” xassәsinә malikdir•

“sıfır faiz qaydası”
“beş faiz qaydası”
“on faiz qaydası”•
“yeddi faiz qaydası”
“doqquz faiz qaydası”

növlәri üçün sәrf olunur
öz hәyatı üçün sәrf olunur•
başqasının hәyatına sәrf olunur
ekosistem üçün sәrf olunur
populyasiyası üçün sәrf olunur

efir vasitәsilә
qida vasitәsilә•
su vasitәsilә
hava vasitәsilә
mühit vasitәsilә

mәhsuldarlıq sәviyyәsi yoxdur
beşinci mәhsuldarlığın sәviyyәsini
üçüncü mәhsuldarlığın sәviyyәsini
birinci mәhsuldarlığın sәviyyәsini•
mәhsuldarlığın sәviyyәsi tәyin olunmur

üfüqi istiqamәtdә
bir istiqamәtdә
әks istiqamәtdә
paralel surәtdә•
şaquli istiqamәtdә

foto müqavimәtin
foto dissosiyanın
fotodumanın
fotosintezin•
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Biosferә enerji hansı mәnbәlәrdәn daxil olur?

Biosfer enerji vә maddә mübadilәsi nöqteyi nәzәrindәn nә cür sistemdir?

Mineral elementlәr vә üzvi maddәlәr torpağın hansı xassәlәrini müәyyәn edir?

Kimyәvi reaksiyalarda iştirak etmәyәn kimyәvi elementlәr torpağın hansı xassәlәrini müәyyәn edir?

Torpağın yaranmasını tәmin edәn sәbәblәrә nә deyilir?

Torpağın nәmli qatını suyun hansı fazası yaradır

Su torpaqda neçә fazada olur?

Torpağın bәrk hissәciklәri vә onlar asındakı fazaların ölçülәri onun hansı xüsusiyyәtini müәyyәn edir?

foto keçiriciliyin

çaylardan, göllәrdәn, dağlardan
bulaqlardan, kosmosdan, göllәrdәn
günәşdәn, meşәlәrdәn, okeanlardan
günәşdәn, kosmik fәzadan, yerdәn•
dağlardan, yerdәn, günәşdәn

mikroskopik vә qapalı sistemdir
çox kiçik vә geniş sistemdir
kiçik vә qapalı sistemdir
çox böyük vә açıq sistemdir•
böyük vә qapalı sistemdir

maqnit xassәlәri
optik xassәlәrini
fiziki xassәlәrini
kimyәvi xassәlәrini•
elektromaqnit xassәlәri

Elektromaqnit vә optik xassәlәrini
Elektrik vә maqnit xassәlәrini
kimyәvi vә optik xassәlәrini
fiziki vә mexaniki xassәlәrini•
Radioaktiv vә maqnit xassәlәrini

torpaqәmәlәgәlmә amili deyilir•
torpaqyaratma amili deyilir
torpaqyığma amili deyilir
torpaq bәrpa etmә amili deyilir
torpaqdağıtma amili deyilir

çirkli su
axar su
cazibә suyu
kapilyar su•
durğun su

dәfetmә, mikroskopik, makroskopik
makroskopik, cazibә, axıcı
dәfetmә, axıcı, makroskopik
cazibә, kapilyar, hiqroskopik•
axıcı, kapilyar, makroskopik
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Torpağın kimyәvi xassәlәrini hansı elementlәr vә maddәlәr müәyyәn edir?

Torpağın fazalarının nisbәti onun hansı xassәlәrini müәyyәn edir?

Torpaq neçә fazadan ibarәtdir?

Qrunt suları üzdә olduqda torpaqda hansı xoşagәlmәz xüsusiyyәtlәr yaranır?

Hansı suların tәsirindәn xüsusi torpaq tiplәri yaranır?

Torpağın istilik, enerji vә su ilә tәmin olunmasında hansı torpaqәmәlәgәlmә amili mühümdür?

Torpaqәmәlәgәlmә prosesindә aşağıdakı bitki vә heyvanlar mühüm rol oynayır. Hansı cavab düzgün
deyil?

mәhsuldarlığını
müqavimәtini
fәza qәfәsini
strukturunu•
istilik keçirmәsini

duzlar vә üzvi maddәlәr
metallar vә qeyriüzvi maddәlәr
qәlәvi elementlәr vә üzvi polimerlәr
mineral elementlәr vә üzvi maddәlәr•
duzlar vә polimer maddәlәr

elektrik xassәlәrini
mexaniki xassәlәrini
kimyәvi xassәlәrini
fiziki xassәlәrini•
termik xassәlәrini

maye, axıcı, plazma
qaz, su, buxar
plazma, ion, qaz
bәrk, maye, qaz•
qaz, su, buxar

rütubәt çox yüksәlir vә oksigen çoxalması yaranır
rütubәt yox olur vә oksigenin azalması yaranır
rütubәt azalır vә oksigen çoxalması yaranır
izafi rütubәt vә oksigen çatışmamazlığı yaranır•
rütubәt çox azalır vә oksigen azalması yaranır

dәniz sularının
çay sularının
yerüstü suların
qrunt sularının•
okean sularının

bitki amili
suxur amili
zaman amili
iqlim amili•
relyef amili

vәhşi heyvanlar
onurğasız canlılar, molyuskalar
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Torpaqların fiziki vә mexaniki xassәlәrini hansı kimyәvi elementlәr müәyyәn edir?

Torpağın mineral hissәsini tәşkil edәn kimyәvi elementlәr birlәşmә şәkilindә torpağa necә tәsir edir?

Biosferdә canlı orqanizmlәrin tәrkibindә biokimyәvi reaksiyalar nәticәsindә gedәn maddәlәr lövranına
nә deyilir?

Biosferdә canlı alәmin iştirakı olmadan baş verәn maddәlәr dövranına nә deyilir?

Mikroorqanizmlәrin ölü qalıqlarını parçalaması nәticәsindә torpağa hansı element daxil olur?

Hansi suxurlar tәbiәtdә fosforun әsas mәnbәlәri sayılır?

Biosferdә yalnız oksigensiz vә turş mühitdә miqrasiya edәn element hansıdır?

bakteriyalar, qurdlar
otlar, ağaclar, kollar, ibtidai bitkilәr•
ali bitkilәr

kimyәvi reaksiyaları donduranlar
kimyәvi reaksiyaları zәiflәdәnlәr
kimyәvi reaksiyaları sürәtlәndirәnlәr
kimyәvi reaksiyalarda iştirak etmәyәnlәr•
kimyәvi reaksiyaları neytrallaşdıranlar

torpağı şoranlaşdırır
torpağı münbitlәşdirir
torpağı duzlandırır
torpağı zәnginlәşdirir•
torpağı susuzlaşdırır

mütamadi dövran deyilir
sabit dövran deyilir
abiotik dövran deyilir
biotik dövran deyilir•
dayanıqsız dövran deyilir

biotik dövran deyilir
abiotik dövran deyilir•
cansız dövran deyilir
qoşma biotik dövran deyilir
canlı dövran deyilir

fosfor
hidrogen
azot
kükürd•
oksigen

duzlar
seolitlәr
hepatitlәr
dağ suxurları•
minerallar

oksigen
azot
karbon
fosfor•
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Bitkilәrin tәnәffüsü zamanı mәnimsәnilәn, fotosintez prosesindә havaya daxil olan qaz hansıdır?

Üzvi maddәlәrin yandırılması, çürümәsi vә parçalanması, bitki vә heyvanların tәnәffüzü zamanı hansı
qaz әmәlә gәlir?

Biosferdә canlı orqanizmlәrin tәrkibinә daxil olmaqdan onun hәyat fәaliyyәti ilә bağlı olan maddәlәr
dövranına nә deyilir?

Biosferdә neçә növ maddәlәr dövranı gedir?

Fosfor biosferdә hansı mühitdә miqrasiya edәn elementdir?

Hansı enerji yer kürәsindә böyük vә bioloji dövranları yaradır?

Orqanizm sәviyyәsindә gelәn fizioloji proseslәrdә neçә növ reaksiyaları birbirindәn fәrqlәndirirlәr?

hidrogen

karbon
metan
azot
oksigen•
xlor

natrium qazı
oksigen qazı
azot qazı
karbon qazı•
natrium qazı

canlı dövran
sabit dövran
abiotik dövran
qoşma biotik dövran•
müvazinәtli dövran

abiotik, canlı, hüceyrә
canlı, cansız, hüceyrә
hüceyrә, növ, orqanizm
abiotik, biotik, qoşma, biotik•
biotik, canlı, cansız

Azotsuz vә qәlәvi mühitdә
Oksigenli vә duzlu mühitdә
Karbonlu vә qәlәvi mühitindә
oksigensiz vә turş mühitdә•
Azotlu vә turs mühitdә

optik enerjisi
maqnit enerjisi
elektrik enerjisi
günәş enerjisi•
sәs enerjisi

bәrpaetmә vә dağıtma mexanizmlәri
assinuliyasiya vә dissinulyasiya mexanizmlәri
adaptasiya vә bәrpa olunma mexanizmlәri
fizioloji vә adaptasiya mexanizmlәri•
qurma vә mәhv etmә mexanizmlәri
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Populyasiyaların ümumi xassәlәri aşağıdakılardır. Hansı cavab düzgün deyil?

Bir növә mәnsub olan vә müәyyәn әrazi tutan orqanizmlәr qrupuna nә deyilir?

Morfoloji vә funksional әlamәtlәrinә, hüceyrә tipinә davranış münasibәtlәrinә görә eyni olan eyni
mәnbәdәn әmәlә gәlәn, müәyyәn әrazidә yayılan cinsi fәrdlәrә nә deyilir?

Müәyyәn mәkanda mәskunlaşan vә biogen maddәlәr dövranını dayanıqlı surәtdә saxlayan müxtәlif növ
mikroorqanizmlәrin, bitkilәrin vә heyvanların birliyinә nә deyilir?

Biosferdә ekoloji dövranın konkret dövrlәri hәyata keçirәn strukturfunsional sistemlәrinә nә deyilir?

Prosudusentlәrin vә konsumentlәrin bioloji mәhsullarını parçalayıb, ekosistemdә bioloji dövranı
tamamlayanlara nә deyilir?

Konsumentlәr tәbiәtdә aşağıdakı vәzifәlәri yerinә yetirir. Hansı cavab düzgün deyil?

mәkanla vәhdәtdә olmaq
törәmә
әrazi üzrә yerlәşmә sıxlığı
biosferin dayanıqlığın pozmaq•
mәhv olma, tәrkib

mikroorqanizm deyilir
orqanizm deyilir
növ deyilir
populyasiya deyilir•
orqan deyilir

populyasına deyilir
bitki deyilir
orqanizm deyilir
orqan deyilir
növ deyilir•

biosenoz deyilir
biobirlik deyilir
biotop deyilir
biogeosenoz deyilir•
biosistem deyilir

biosistemlәr deyilir
biosenoz deyilir
biotop deyilir
biogeosenoz (ekosistem) deyilir•
biobirlik deyilir

redusentlәr deyilir
konsumentlәr deyilir
produsentlәr deyilir
mikroorqanizmlәr deyilir•
göbәlәklәr deyilir

trofik zәncirlәrdә eneji axınını tәnzimlәyir
canlı maddәnin planetdә yayılmasında iştirak edir
canlı maddәnin müxtәlifliyini artırır
maddәlәr dövranında iştrak etmir•
trofik zәncirlәrdә maddә axının tәnzimlәyir
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Konsumentlәr neçә qrupa bölünür?

Hansı canlı orqanizmin funksiyası cansız tәbiәt elementlәrini bioloji dövrana cәlb etmәkdәn ibarәtdir?

Hansı canlı orqanizmin funksiyası cansız tәbiәt elementlәrini orqanizlәrin hüceyrәlәrinin tәrkibinә daxil
etmәkdәn ibarәtdir?

Biosferin mütәşәkkilliyi vә özünü saxlama mexanizmi aşağıdakı hallarda tәzahür edir. Hansı cavab
düzgün deyil?

Biosferin vacib funksiyası olan “hәyatın dayanıqlı saxlanılması” nә ilә әlaqәdardır?

Hansı proses nәticәsindә bioloji dövranda günәş enejisinin iştiraki vә toplanması mümkün olur?

Fotosintetik aktiv radiasiya günәş enerjisinin neçә faizini tәşkil edir?

Digәr orqanizmlәrdә mәhkumlaşmanı tam mәnimsәmiş canlı orqanizmlәr qrupuna nә deyilir?

balıqlar, otyeyәnlәr, әtyeyәnlәr
quşlar, yırtıcılar, ağaclar
otyeyәnlәr, ali bitkilәr, quşlar
otyeyәnlәr, yırtıcılar, yırtıcılarla qidalanan yırtıcılar•
otyeyenlәr, әtyeyәnlәr, balıqlar

konsumentlәrin
mikroorqanizmlәrin
göbәlәklәrin
produsentlәrin•
bitkilәrin

göbәlәklәrin
produsentlәrin•
konsumentlәrin
bakteriyaların
virusların

yer sәthindә fiziki şәraitin saxlanılmasında
dünya okeanında duzların qatılığını saxlanılmasında
atmosferin qaz tәrkibinin tәnzimlәnmәsindә
yer üzәrindә dәyişiklәrin yaranmasında•
dünya okeanda duzların tәrkibinin saxlanılmasında

maddәlәrin axınlı dövranı ilә
maddәlәrin sәrbәst dövranı ilә
maddәlәrin fasilәli dövranı ilә
maddәlәrin fasilәsiz dövranı ilә•
maddәlәrin dayanıqlı dövranı ilә

enerjinin yığılması nәticәsindә
enerjinin paylanması nәticәsindә
enerji mübadilәsi nәticәsindә
fotosintez prosesi nәticәsindә•
enejinin ötürülmәsi nәticәsindә

0.29
0.3
0.25
0.4•
0.7
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Populyasiya tәrkibinә daxil olan vә öz funksiyasını ümumipopulyasiya daxilindә yerinә yetirәn canlıya
nә deyilir?

Produsentlәr hansı orqanizmlәr qrupuna aid edilir?

Konsumentlәr hansı orqanizmlәr qrupuna aid edilir?

Hansı canlı orqanizmlәr produsentlәrin sintez etdiklәri mәhsulların hesabına yaşayırlar?

Produsentlәr bitki orqanizmlәrindәn ibarәt olub, ekosistemdә trofik zәncirin hansı hissәsini tәskil
edirlәr?

Fotosintez vә ya hemosintez vasitәsilә qeyriüzvi tәrkiblәrdәn üzvi maddә yaradan vә onun tәrkibindә
potensial enerji toplayan canlı orqanizm necә adlanır?

Biosferdә azot, oksigen, karbon, fosfor, kükürd, hidrogen kimi elementlәr hansı dövranda iştirak edirlәr?

mikrob deyilir
orqan deyilir
hüceyrә deyilir
virus deyilir•
hәşarәt deyilir

orqanizm deyilir•
yırtıcı deyilir
bitki
növ deyilir
insan deyilir

bitkilәr
mikroorqanizmlәrә
göbәlәklәrә
avtotroflara•
viruslara

mikroorqanizmlәrә
göbәlәklәrә
avtotroflara
heterotroflara•
viruslara

mikroblar
redusentlәr
produsentlәr
konsumentlәr•
göbәlәklәr

kәnar hissәsini tәşkil edirlәr
trofik zәncirdә iştirak etmirlәr
sonunu tәşkil edirlәr
başlanğıcını tәşkil edirlәr•
orta hissәsini tәşkil edirlәr

redusentlәr adlanır
heteretroflar adlanır
avtotroflar adlanır
produsentlәr adlanır•
konsumentlәr adlanır
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Torpaq, biki, mikroorqanizmlәr vә heyvanlar alәmi arasında gedәn maddәlәr mübadilәsi yer kürәsindәki
hansı dövrana aid edilir?

Günәş enerjisi yer kürәsindә necә cür maddәlәr mübadilәsi yaradır?

Canlı vә cansız maddәlәrin vәhdәtindәn ibarәt olan, uzun müddәt tәkamül vә inkişaf etmiş,
özünәmәxsus struktura malik olan sistemә nә deyilir?

Obyektlәr, yırtıcılar, yırtıcılarla qidalanan canlılar necә adlanır

Mikroorqanizmlәr bitkilәr, heyvanlar torpağı hansı xassәlәrini formalaşdırır?

Biosferdә canlı maddә vasitәsilә gedәn hansı proseslәrdә oksidlәrә düzlar, Mineral maddәlәr alınır?

Birgә yaşayan müxtәlif növlәrin hetorotipik reaksiyalarının tәsiri neçә cür ola bilәr?

abiotik dövranda
kiçik dövranda
böyük dövranda
bioloji dövranda•
biotik dövranda

abiotik dövrana
kiçik dövrana
böyük dövrana
bioloji dövrana•
biotik dövrana

bioloji vә kiçik dövranlar
üzvi vә qeyriüzvi dövranlar
kiçik vә böyük dövran
böyük vә bioloji dövranlar•
kiçik vә geniş dövranlar

hidrosfer deyilir
litosfer deyilir
atmosfer deyilir
biosfer deyilir•
noosfer deyilir

Hәşәratlar
Quşlar
Mәmәlilәr
konsumentlәr•
Avtotroflar

müqavimәtini vә keçiriciliyini
mәsamәliyini vә nәmliyini
nәmliyini vә hidroskopliyini
strukturunu vә kimyәviliyini•
sәskeçirmә vә sәsudmasını

Akustik proseslәrdә
Fiziki proseslәrdә
kimyәvi proseslәrdә
oksidlәşmә  reduksiya proseslәrindә•
Istilik mübadilәsi proseslәrindә

sabit, qәnaәtbәxş, әlverişsiz

•
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Eyni növün fәrdlәri arasındakı homotip reaksiyaların әsasları aşağıdakılardır. Hansı cavab düzgün deyil?

Eyni növün fәrdlәri arasındakı münasibәtlәr hansı tip reaksiya adlanır.

Su hövzәlәrindә aşağıda göstәrilәn amillәr ekoloji faktor kimi suda yaşayan canlılara tәsir edir. Hansı
cavab düzgün deyilir?

Su hövzәlәrindә aşağıdakı göstәrilәn amillәr ekoloji faktor kimi su ilә yaşayan canlılara tәsir edir. Hansı
cavab düzgün deyil?

Su mühiti ilә bağlı olan vә canlılara tәsir edәn ekoloji faktorlar hansılardır?

Malliyi 13 dәrәcә olan dağ yamaclarında hansı bitkilәr müşahidә olunur?

Mailliyi 2223 dәrәcәdәn çox olan dağ yamaclarında hansı hadisәlәr müşahidә olunur?

neytral, әlverişli, әlverişsiz•
bitәrәf, әhәmiyyәtli, neytral
bitәrәf, әlverişli, münasib
münasib, әhәmiyyәtli, sabit

növdaxili effekt
qrup effekti
işıq effekti•
kütlә effekti
heyvanların mәhsuldarlığı vә inkişafı

heterotip reaksiya
homotip reaksiya•
müxtәliftip reaksiya
qoşa reaksiya
tәktip reaksiya

istilik tutumunun yüksәkliyi
suyun oksidlәşmәsi
suyun codluğu
suyun donması•
suda olan radioaktiv maddәlәrin qatılığı

suyun qәlәviliyi
Na+,K+,Ca2+,Mg2+,NH+,HClO 3, Cl,NO 3 ionların qatılığı
kobud disperlәşmiş maddәlә
suyun buxarlanması•
suyun pH c.stәricisi

hidropizoliz vә hirotermiki faktorlar
hidroreduksion vә hidromaqnetik faktorlar
hidrobioloji vә hidromexaniki faktorlar
hidrokimyәvi vә hidrofiziki faktorlar•
hidrooksid vә hidrooptik faktorlar

iynәyarpaqlı bitkilәr
susuzluğa dözümlü bitkilәr•
tikanlı bitkilәr
günәş hәssas bitkilәr
suya tәlәbkar bitkilәr

torpaq münbitlәşir, bitkilәr mәhv olur
gilli torpaq vә bitkilәr mәhv olur
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Torpaqların keyfiyyәtinә vә canlıların yayılmasına topoqrafik faktor kimi nә daha çox tәsir edir?

Torpaqda humusun olması onun aşağıdakı xassәlәrini yüksәldir. Hansı cavab düzgün deyil?

Torpaqda üzvi maddәlәrin parçalanması nәticәsindә әmәlә gәlәn amorf maddәyә nә deyilir?

Torpaqda ölmüş orqanizmlәrin çürümәsi nәticәsindә hansı maddәlәr әmәlә gәlir?

Torpağın edafik amillәrinә aşağıdakılar aid edilir. Hansı cavab düzgün deyil?

Torpağın bütün fiziki vә kimyәvi xassәlәri hansı ekoloji amillәrә aid edilir?

Yerdә baş verәn texnotik hadisәlәr canlı orqanizmlәrә vә populyasiyalara necә tәsir göstәrir?

münbit torpaq vә bitki örtüyü yaranır
torpaq vә bitki örtüyü yaranır•
torpaq vә bitki örtüyü yaranır

dağ yamaclarının şoranlaşması
dağ yamaclarının yuyulması
dağ yamaclarının sürüşmәsi
dağ yamaclarının mailliyi•
dağ yamaclarının düzlәnmәsi

qidalı maddәlәri saxlamaq qabliyyәtini artırır
aerasiyasını yaxşılaşdırır
strukturunu yaxşılaşdırır
tәrkibindә dәyişiklik yaratmır•
suyun saxlamaq qabliyyәtini artırır

qumsal deyilir
qum deyilir
gil deyilir
humus deyilir•
daş deyilir

amorf maddәlәr
kimyәvi maddәlәr
qeyriüzvi maddәlәr
üzvi maddәlәr•
qumsal maddәlәr

qaz vә su
torpağın kimyәvi tәrkibi
torpağın quruluşu
torpağın şoranlığı•
torpaqda dövr edәn üzvi vә qeyriüzvi maddәlәr

su amillәri
antropogen amillәri
biotik amillәri
edafik amillәr•
abiotik amillәri

gözlәnilmәz vә ölümcül tәsir göstәrir
hiss olunmaz vә zәif tәsir göstәrir
güclü vә öldürücü tәsir göstәrir
qәflәtәn vә epizodik tәsir göstәrir•
gözlәnilәn vә uzun müddәtli tәsir göstәrir
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Hansı geofiziki hadisәlәr zamanı ürәkdamar xәstәliklәri hipertoniyası olan adam¬ların vәziyyәti
pişlәşir.

Günәşdә baş verәn partlayışlar nәticәsindә әmәlә gәlәn yüklü hissәciklәrin güclü axınların yerin maqnit
sahәsinә tәsiri hansı hadisәnin yaranmasına sәbәb olur?

amilin böyük tәsiri olmuşdur?

Dağlar canlı orqanizmlәrin miqrasiyasının qarşısını aldığı üçün növәmәlәgәlmә prosesindә hansı faktor
kimi mühüm rol oynayır?

Canlı oqranizmlәrin inkişafının hәr hansı bir mәrhәlәsindә ona bilavasitә tәsir edәn abiotik biotik,
antropogen mühit amillәrinә nә deyilir?

Orqanizmlәrdә suyun vә duzların miqdarının dәyişmәsi hansı proseslәrdә müvafiq dәyişikliyә vә ion
müvazitәnin pozulmasına sәbәb olur?

Hansı canlılarda tәnәffüs xüsusi tәnәffüs orqanları vasitәsilә hәyata keçir?

güclü tufanlar zamanı
güclü sunamilәr zamanı
güclü qasırğılar zamanı
maqnit tufanları zamanı•
güclü külәklәr zamanı

güclü qasırğaların
güclü külәklәrin
güclü tufanların
maqnit tufanlarının•
güclü sunamilәrin

yeraltı suxurlar
yerin cazibә sahәsinin•
yerin maqnit sahәsinin
yerin texnotik hadisәlәri
vulkan püskürmәlәri

sәddçәkici faktor kimi
aralıq faktor kimi
fasilәli faktor kimi
tәcridedici faktor kimi•
fasilәsiz faktor kimi

Kimyәvi amillәr
ekoloji amillәr•
fiziki amillәr
mexaniki amillәr
Bioloji amillәr

hidrolizm
sutkadiam
osmotik•
biotik
metabolik

göbәlәklәrdә
heyvanlarda•
bitkilәrdә
ağaclarda
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Hansı canlılarda tәnәffüs bütün üzvlәr vә toxumalar vasitәsilә hәyata keçir?

Canlı orqanizmlәrdә enerji proseslәri hansı reaksiyalara әsaslanır?

Orqanizmin günduzün uzunluğuna reaksiyalarına nә deyilir?

Tәkamül prosesindә orqanizmlәrin fәaliyyәtindә aşağıdakı bioloji ritmlәr әmәlә gәlmişdir. Hansı cavab
düzgün deyil.

Bitkilәrin fotosintez sәviyyәsinә tәsir edәn әn vacib xarici mühit amillәri aşağıdakı¬lardır. Hansı cavab
düzgün deyil.

İşıq fotosintez prosesinin enerji mәnbәyidir vә nә vasitәsilә hәyata keçirilir?

Heyvanlar üçün işıq spektirinin hansı hissәsi ilk növbәdә sәmti müәyyәn etmәk üçün lazımdır?

mikroblarda

göbәlәklәrdә
bitkilәrdә•
heyvanlarda
balıqlarda
molyuskalarda

katalitik reaksiyalarına
birlәşmә reaksiyalarına
oksidlәhmәreduksiya reaksiyalarına•
ayrılma reaksiyalarına
oksidlәşmә reaksiyalarına

fotoillik deyilir
fotoaylıq deyilir
fotorüblük deyilir
fotoperiodizm deyilir•
fotoeffekt deyilir

saatlıq
rüblük•
illik, mövsümi
aylıq
sutkalıq

oksigen
karbon dioksid
azot•
temperatur
işıq şüaları

çiçәklәr
Xlorofil•
ot
yarpaq
budaq

qırmızı işıq şüaları
görünәn işıq şüaları•
ultrobәnövşәyi şualar
infraqırmızı şüalar
sarı işıq şüaları
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Yer sәthinә çatan ultrabәnövşәyi şualar orqanizmdә hansı maddәlәrin mübadilәsini tәnzimlәyir vә hansı
vitamin sintez olunur?

İon şüalanma genetik aparata tәsir edәrәk nә cür effekt yaradır?

İstilik balansını saxlamaq üçün daxil istilik mәhsullarından istifadә edәn orqanizmlәr necә adlanır?

Bәdәninin temperaturu sabit olmayıb, mühitin temperaturundan asılı olaraq geniş hәdlәrdә dәyişәn
orqanizmlәrә nә deyilir?

İstilik mübadilәsinin xüsusiyyәtlәrinә görә orqanizmlәri neçә böyük ekoloji qrupa ayrırlar?

Әsәb fәaliyyәti nәticәsindә ali heyvanların mühit amillәrinә uyğunlaşması necә adlanır?

Orqanizmin xarici tәsirә funksional cavab forması necә adlanır?

Orqanizmlәrin mühit amillәrinә uyğunlaşması necә formada olur?

H vә O, B6 vitamini
Ca vә P1, D vitamini•
Na vә Cl, D vitamini
C vә O,B12 vitamini
N vә H, B12 vitamini

әsәblik effekti yaradır
heç bir effekti yaradır
ifraf effekti yaradır
ekoloji effekti yaradır
mutagen effekt yaradır•

otyeyenlәr adlanır
heyvanlar adlanır
quşlar adlanır
homoyotermlәr adlanır•
balıqlar adlanır

balıqlar deyilir
quşlar deyilir
onurğalılar deyilir
poykiloterm deyilir•
mikroorqanizmlәr deyilir

dәyişmәz vә dәyişkәn
stabil vә dәyişkәn
dәyişkәn vә dayanaqlı
sabit vә dinamikli•
poykiloterm vә homoyoterm

kimyәvi adaptasiya
termiki adaptasiya
fiziki adaptasiya
ekoloji adaptasiya•
fizioloji adaptasiya

fiziki adaptasiya
kimyәvi adaptasiya
morfoloji adaptasiya
fizioloji adaptasiya•
ekoloji adaptasiya
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Ekoloji faktorlar neçә növә bölünürlәr?

Orqanizmin struktur xüsusiyyәtlәrinin mühit amillәrinә uyğunlaşması necә adlanır?

Canlı orqanizmin inkişafının hәr hansı bir mәrhәlәsindә ona bilavasitә tәsir edәn mühit elementinә nә
deyilir?

Xarici mühit amillәri olan temperatur, işıq şuaları, oksigen, karbon dioksid bitkilәrdә hansı prosesin
getmәsinә tәsir göstәrir?

Bitkilәrdә fotosintez prosesi hansı dәnәciklәr vasitәsilә hәyata keçirirlir?

İnsanın qarşılıqlı tәsirdә olduğu tәbiәti әks etdirәn hansı problem yaranmışdır?

İnsanın tәbiәtә olan mәnfi tәsirlәri tәbiәtin bütün komponentlәrindә aşkar biruzә verilmişdir. Hansı
cavab düzgün deyil?

fizioloji, kimyәvi, fiziki
kimyәvi, fizioloji, fizikikimyәvi
ekoloji, abiotik, fiziki
morfoloji, fizioloji, ekoloji•
morfoloji, fiziki, biotik

abiotik, enerji, fiziki
kimyәvi, biotik geofiziki
abiotik, fiziki, kimyәvi
abiotik, biotik, antropogen•
antropogen, optik, bioloji

ekoloji adaptasiya
kimyәvi adaptasiya
fiziki adaptasiya
morfoloji adaptasiya•
bioloji adaptasiya

antropogen amil deyilir
mexaniki amil deyilir
әtraf mühit deyilir
ekoloji amil deyilir•
yaşıl amil deyilir

boyatma prosesinә
mәhv olma prosesinә
inkişaf prosesinә
fotosintez prosesinә•
çiçәklәnmә prosesinә

Ionlar
işıq fotonları
aerozollar
xlorofil dәnәciklәri•
tozlar

qida problemi
ozon qatı problemi
kosmik fәza problemi
“әtraf mühit” problemi•
su problemi

•
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İnsanların istehlak mallarına olan tәlәbatı yem materialların istehsalına vә bunun nәticәsi olaraq bütün
canlı alәmә yad olan hansi tullantilarin meydana gәlmәsindә sәbәb olmuşdur?

İnsan tәfәkkürü vә ağlı yerin biosferini aşaraq haralara qәdәr genişlәnmişdir?

Bәşәriyyәtin sosialiqtisadi inkişaf tәbiәtin tәkamül sürәtinә nәzәrәn necә gedir?

Tәbiәtlә inkişaf etmәkdә olan insan cәmiyyәtinin tәlәblәrinә uyğun gәlәn qarşılıqlı, onlarin әlaqәsinin
tәşkilini vә tәmin edilmәsini hansı anlayış muәyyәn edir?

Müasir dövrdә hansı konsepsiyaya әsaslanan anlayış perspektivli sayılır?

Bәzi alimlәrin fikrindә cәmiyyәt artıq hansıdövrә keçmişdir?

“Noosfera” anlayışinın hansı alimlәr elmә gәtirmişlәr?

yerin daş örtüyündә•
hidrosferdә
atmosferdә
biosferdә
ekosistemlәrdә

yeni növ biosferin
yeni növ parazitlәrin
yeni növ canlıların
yeni növ tullantıların•
yeni növ hәşaratların

mezosfer vә geniş kosmik fәzanın dәrinliklәrinә
hidrosfer vә atmosferin dәrinliklәrinә
kosmosa vә litosferin dәrinliklәrinә
kosmosa vә hidrosferin dәrinliklәrinә•
stratosferә vә hidrosferin dәrinliklәrinә

әks sürәtlә gedir
bәrabәr gedir
yavaş gedir
sürәtlә gedir•
paralel gedir

litosfer anlayışıdır
biosfer anlayışıdır
atmosfer anlayışıdır
noosfera anlayışıdır•
ekologiya anlayışıdır

tәkamül konsepsiyası
ekosistem konsepsiyası
biosfer konsepsiyası
“noosfera” konsepsiyası•
bioloji konsepsiyası

daş dövrünә
hidrosfer dövrünә
biosfer dövrünә
noosfer dövrünә•
litosfer dövrünә

Hekkel vә Zyuss
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Müasir dövrdә kainatın, yer kürәsinin vә cәmiyyәtin inkişafı üzrә konsepsiyaları neçә qrupa ayrılır?

Hansı orqanizmlәr ölü qalıqlarını parçalamaqla torpağa kükürdün daxil olmasına sәbәb olur?

Bioloji mәhsulların parçalanması nәticәsindә әmәlә gәlәn nitratlar torpaq mikroorqanizm¬lәrinin tәsiri
ilә hansı maddәlәrә çevrilirlәr?

Hansı elementlәrin karbonatları, sulfatları, qeyriüzvi turşuları, metalların kükürd¬lü birlәşmәlәribioloji
dövrandan tәdricәn uzaqlaşaraq okean vә dәnizlәrdә çöküntü yaradır?

Hansı elementlәr fasilәsiz olaraq canlı orqanizmlәrdә maddәlәr mübadilәsindә vә dövrannında iştirak
edir?

Populyasiyanın homeostaz mexanizmi olan mәkan strukturunun saxlanmasının növün aşağıdakı
xususiyyetleri müәyyәn edir. Hansı cavab düzgün deyil?

Hansı hәrәkәtli orqanizmlәrә oturaq vә köçәri hәyat tәrzi sәciyyәvidir?

N.Dokuçayev vә V.Vernadski
L.Landon vә Ç.Darvin
P.Teyer de Şarden vә E.Lerua•
M.Lomonosov vә A.Miçurin

4 qrupa ayrırlar
7 qrupa ayrırlar
5 qrupa ayrırlar
3 qrupa ayrırlar•
2 qrupa ayrırlar

Viruslar
Göbәlәklәr
bakteriyalar
mikroorqanizmlәr•
Quşlar

nitratlara, nitritlәrә, oksidlәrә
azot qazına, azot oksidinә, nitritә
nitratlara, azot turşusuna, azot qazına
nitritlәrә, azot oksidinә, sәrbәst azota•
azot turşusuna, azot qazına, sәrbәst azota

Fe,Cu, Au, Pв,H,O
Hg, Ga, Se, Te, Tl,H
Cl, O, H ,Cu, Fe,Hg
Cl, Na, Mg,Ca,C, S•
H, C, N, P, Ca, Na

Se, Fe, Ce, Au, Pв
C, Cu, Pв, Ge, Cl, H
O, Ca, Fe,Cu,Hg, C
O, C, N, S, P, H•
H, Ca, Pв, Hg, S, Se

әrazidәn istifadә, sosial münasibәtlәr
çoxalma biologiyası
qidalanma mexanizmlәri
sürünün fәrdlәrinin sayının artırılması•
abitoik amillәrә münasibәt



1/25/2017

39/99

274

275

276

277

278

279

280

Populyasiyaların homeostaz mexanizmlәri aşağıdakı funksional qruplara ayrılır. Hansı cavab düzgün
deyil?

Populyasiyaların әtraf mühitlә dinamiki tarazlığı saxlanması prinsipinә nә deyilir?

Әtraf mühitlә dinamiki tarazlığı saxlamaq üçün orqanizmin özünü tәnzimlәmә qabiliyyәtinә nә deyilir?

Sürülәrdә fәrdlәr hansı tabelik münasibәtlәrindә yaşayırlar?

Sürü ilә yaşayan heyvanlarda fәrdlәr vә onların dәstәlәri arasında fasilәsiz aşağıdakı mәlumat әlaqәlәri
olur. Hansı cavab düzgün deyil?

Dәstәvi hәyat keçirәn heyvanlar populyasiya daxili necә sturkturlar әmәlә gәtirirlәr?

Oturaq hәyat tәrzi keçirәn heyvanlarda hәr bir fәrdin yaşamaq vә törәmәk imkanı olur vә populyasiyanın
artımı üçün nә cür şәrait yaranır?

Sürünәnlәrә
bitkilәrә
quşlara
heyvanlara•
Balıqlara

fәrdlәri xüsusi vәzifә daşıyır
genetik strukturun saxlanılması
mәkan strukturunun saxlanması
populyasiyada heç bir әlaqә yoxdur•
populyasiya daxili sıxlığın tәnzimlәnmәsi

populyasiyaların tarazlığı
populyasiyaların stabilliyi
populyasiyaların uyğunsuzluğu
populyasiyaların hemoestazı•
populyasiyaların dinamikliyi

tabesizlik deyilir
tabe olma deyilir
uyğunlaşma deyilir
hemeostaz deyilir•
sәrbәstlik deyilir

sәrbәst münasibәtdә
azad münasibәtdә
asılı münasibәtdә
iyerarxik münasibәtdә•
düşmәn münasibәtdә

yuva, ifrazat
iyә görә, izә görә
“şәxsi siqnallar”, eşidilәn
yol axtarmaq, yola düşmәk•
cığır, gәmirmә

tayfa, qrup, dәstә
koloniya, sürü, dәstә
qrup, yarım qrup. tayfa
koloniya, tayfa, qrup•
sürü, tiplum, qrup
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Hәrәkәtli orqanizm olan heyvanlara әsasәn neçә cür hәyat tәrzi sәciyyәvidir?

Sosial әlaqәlәri zәif olan heyvanlar üçün populyasiyanın әrazi üzrә paylanmasının hansı tipi
sәciyyәvidir?

Populyasiyaların әrazi üzrә yayılmasında hәr bir fәrdin bütün qonşulardan bәrabәr mәsafәdә
yerlәşmәsini hansı tip xarakterizә edir?

Populyasiyalar әrazidә neçә tipdә yayılırlar?

Biogeosenoz konsepsiyasının müasir nәzәriyyәsinin yaradılmasında populyasiyalar ekologiyasının hansı
bölmәsinin böyük kömәyi olmuşdur?

Mühit faktorların tәsiri altında populyasiyaların azalması, çoxalması vә sabitlәşmәsi kimi mәsәlәlәrini
populyasiya ekologiyasının hansı bölmәsi öyrәnir?

Hәr bir populyasiya aşağıdakı faktorlarda xarakterizә olunur. Hansı cavab düzgün deyil?

kritik
dözülmәz
әlverişsiz
әlverişli•
stabil

stabil vә dәyişkәn
daimi vә müvәqqәti
oturaq vә daimi
oturaq vә köçәri•
sabit vә hәrәkәtli

sakit paylanma
ani paylanma
müvәqqәti paylanma
tәsadüfi paylanma•
stabil paylanma

dәyişkәn yayılma
stabil yayılma
ani yayılma
müntәzәm yayılma•
sakit yayılma

tәsadüfi, qәflәtәn, ani
qәflәtәn, biranlıq, tәsadüfi
arabir, ani, qәflәtәn
qrup halında, daimi, arabir
müntәzәm, tәsadüfi, qrup halında•

populyasiyaların dәyişmәsi
populyasiyaların tәkamülü
populyasiyaların sabitliyi
populyasiyaların dinamikası•
populyasiyaların tәnzimlәnmәsi

populyasiyaların dayanıqlığı
populyasiyaların tәnzimlәnmәsi
populyasiyaların tәkamülü
populyasiyaların dinamikası•
populyasiyaların stabilliyi
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Populyasiya ekologiyanın hansı bölmәsinin mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsi ilә mәşğul olur?

Bir növә mәnsub olan müәyyәn әrazidә mәskunlaşan, sәciyyәvi genafond vә dayanıqlı funksional
әlaqәlәr sisteminә nә deyilir?

Orqanizmlәrdә hüceyrәtoxunma sәviyyәsindә hansı uyğunlaşma hәyata keçirilir?

Orqanizmә birtәrәfli tәsir edәn xarici mühit amili necә adlanır?

Heyvanların hava mühitindә hәrәkәt etmәlәri üçün tәkamül prosesindә onlarda hansı orqan әmәlә
gәlmişdir?

Onurğalı heyvanların sudan quruya çıxması üçün hansı mәhdudlaşdırıcı amillәr dәf olunmuşdur

Hansı ekoloji amillәr iri heyvan toksonlarının tәkamülündәn onların morfoloqiyasında böyük
dәyişiklәrin yaranmasına sәbәb olmuşdur?

fәrdlәrin cins tәrkibinә
fәrdlәrin sayına, genetik dәyişikәnliyinә
әrazidә yayılmasına, artımına
әtraf mühitin temperaturuna•
fәrdlәrin sayına

tәtbiqi ekologiya mәsәlәlәrini
insan ekologiyası mәsәlәlәrini
sinekologiya mәsәlәlәri
autoekoloji mәsәlәlәrin•
mühәndis ekologiyası mәsәlәlәrini

biosenoz deyilir
biotop deyilir
ekosistem deyilir
populyasiya deyilir•
biogeosenoz deyilir

Bitәrәf uyğunlaşma
passiv uyğunlaşma•
aktiv uyğunlaşma
Normal uyğunlaşma
Loyal uyğunlaşma

Fiziki
Qoşma biotik
Biotik
abiotik•
Ahtropogen

göslәr әmәlә gәlimişdir
mәdә әmәlә gәlmişdir
qaraciyәr әmәlә gәlmişdir
ağciyәr әmәlә gәlmişdir•
böyrәklәr әmәlә gәlmişdir

mühitin normal sıxlığı vә normal nәmliyi
mühitin ifrat sıxlığı vә zәif nәmlik
mühitin böyük sıxlığı vә böyük nәmliyi
mühitin kiçik sıxlığı vә aşağı nәmliyi•
mühitin ifrat sıxlığı vә ifrat nәmlik
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Hansı ekoloji amillәr orqanizm növlәrinin bu vә ya digәr yaşayış yerlәrinә nüfuz etmәsini
mәhdudlaşdırır?

Tәbiәtdә heyvan vә bitkilәrin coğrafi yayılmasının, ekologiya vә fiziologiyasının bir çox vacib anlarını
hansı qayda müәyyәn edir?

Orqanizmin xarici amillәrә uyğunlaşma prosesindә hansı zonada onun enerjisi yalnız fundamental hәyat
proseslәrinә sәrf olunur.

Orqanizmin hәr bir xarici amilә uyğunlaşması nә ilә bağlıdır?

Xarici amilin orqanizmin ehtiyacına uygun olan vә onun hәyatı üçün әn әlverişli şәraitlәri tәmin edәn
miqdarına nә deyilir?

Orqanizmin normal fәaliyyәti üçün tәbii amillәrin nә qәdәr miqdarda olması zәruridir?

Eyni vә ya müxtәlif növә aid olan orqanizmlәrin qarşılıqlı әlaqalәri necә әlaqә adlanır?

mümkün olan amillәr
nüfuzgedici amillәr
fiziki amillәr
mәhdudlaşdırıcı amillәr•
normal amillәr

qadağan olunmuş amillәr
yol verilәr amillәr
icarә verilәn amillәr
mәhdudlaşdırıcı ekoloji amillәr•
mümkün olan amillәr

tәrәqqi qaydası
inkişaf qaydası
yaşamaq qaydası
minimum qaydası•
üzlaşma qaydası

optimum zonasında•
hemostaz zonasında
normal zonada
aktiv zonada
passiv zonasında

әmәk sәrfi ilә
su sәrfi ilә
hava şәrti ilә
enerji sәrfi ilә•
torpaq sәrfi ilә

hemostaz deyilir
әdәd deyilir
miqdar deyilir
ortimum deyilir•
mәhsul deyilir

yüksәk dozada
minimum dozada
ixtiyarı dozada
müәyyәn dozada ( miqdarda)•
izafı dozada
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Hansı xarici amilin tәsirindәn orqanizm yaranan dәyişiklәri xüsusi uyğunlaşma mexanizmlәri vasitәsilә
elә tәnzimlәyir ki, onun daxili mühiti nisbәtәn sabit qalır.

Orqanizmlәrdә passiv uyğunlaşma hansı sәviyyәdә hәyata keçirilir?

Hansı xarici amilin tәsirindәn orqanizmdә müәyyәn davamlılıq yaranır?

Orqanizmin xarici amillәrә neçә növ uyğunlaşması mövcuddur?

Abiotik amillәr orqanizmә nә cür tәsir göstәrir?

Orqanizmlәrә tәsir edәn ekoloji amillәri neçә qrupa ayırırlar?

Yerdә baş verәn hansı hadisәlәr canlı orqanizmlәrә, populyasiyalara qәflәtәn vә epizotik tәsir göstәrir?

normal әlaqә
abiotik әlaqә
antropogen әlaqә
biotik әlaqә•
fiziki әlaqә

mürәkkәb tәsirin
normal tәsirin
real tәsirin
aktiv tәsirin•
fimziki tәsirin

populyasiya sәviyyәsindә
orqan sәviyyәsindә
genetik sәviyyәdә
hüceyrәtoxuma sәviyyәsindә•
orqanizm sәviyyәsindә

normal amilin
aqressiv amilin
real amilin
passiv amilin•
fiziki amilin

real vә ideal
zәif vә güclü
normal vә anormal
passiv vә aktiv•
kimyәvi vә fiziki

bir istiqamәtli
әks tәrәfli
ümumi
birtәrәfli•
paralel

fiziki vә kimyәvi amillәr
hәrәkәtsiz vә hәrәkәtli amillәr
canlı vә cansız amillәr
abiotik vә biotik amillәr•
üzvi vә qeyri üzvi amillәr

Güclü yağışlar
Zәlzәlәlәr
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Birgә yaşayan müxtәlif növlәrin heterotipik reaksiyalarının aşağıdakı kombinasi¬yaları mövcuddur.
Hansı cavab düzgün deyil?

Fototroflar, xemotroflar üzvi vә qyri – üzvi karbon birlәşmәlәrindәn karbonu mәnimsәmә üsuluna görә
neçә qrupa bölünürlәr?

Üzvi maddәlәri kimyәvi reaksiyalar hesabına sintez edәn canlılara nә deyilir?

Üzvi maddәlәri işıq enerjisi hesabına sintez edәn canlılara nә deyilir?

Yer üzәrindә bütün canlılar karbonu mәnimsәmә mәnbәyinә görә neçә qrupa bölünür?

Hansı mühit biogeosenetik sistemin zәruri tәrkib hissәsi, onun mövcudluğunun zәruri şәrtidir?

Biogeosistemlәrin bütövlüyü hansı prosesdәn әmәlә gәlmiş vә әlaqәlәr sistemi ilә saxlanılır?

Sürüşmәlәr
texnotik hadisәlәr•
Vulkan püskürmәlәri

amensalizm; yırtıcılıq, parazitizm
simbioz; әmәkdaşlıq;
neytralizm; rәqabәt;
qonşuluq; düşmәnçilik•
kirayәçilik; kommensalizm;

fotogöbәklәr vә fotobionlar
fotosintetiklәr vә fotomolyuskalar
fotocanlılar vә fotocansızlar
fotoavtotroflar vә xemoavtotroflar•
fotobionlar vә fotoabionlar

sintetiklәr deyilir
fotosintetiklәr deyilir
avtotroflar deyilir
xemotroflar deyilir•
fototroflar deyilir

fotosintetiklәr deyilir
sintetiklәr deyilir
sinetroflar deyilir
fototroflar deyilir•
homeotroflar deyilir

bitkilәr vә ali heyvanlar
heşәratlar vә göbәlәklәr
bitkilәr vә heyvanlar
avtotroflar vә hetorotroflar•
onunğalılar vә onunğasızlar

antropogen mühit
cansız tәbiәt
canlı tәbiәt
qeyri – üzvi mühit•
üzvi vә kimyәvi mühit

sabit prosesdәn
tarazlı prosesdәn
inkişaf prosesindәn

•
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Biogeosenozda növlәrin әn әsas qarşılıqlı әlaqәlәr hansılardır?

İnsanlar tәrәfindәn yaradılan müxtәlif tәsәrrüfat sahәlәrinә, әkin sahәlәrinә, süni göllәrә, parklara vә
başqa biogeosenozlara nә deyilir?

Ölçüsünә görә biogeosenozlar neçә növә ayrılır?

Biosenozlardan aşağıdakı parçalanma mәhsulları xaric edilir. Hansı cavab düzgün deyil?

Biogeosenozun әsas komponentlәri aşağıdakılardır. Hansı cavab düzgün deyil?

Biogeosenozun cansız tәbiәtә aid olan komponentinә nә deyilir?

Maddә vә enerji, informasiya baxımından biogeosenoz vә cür sistemdir?

tәkamül prosesindәn•
dayanıqlı prosesdәn

sığınacaq, qida rәqabәt
mәskәn yeri, sığınacaq, mәkan
mәkan, enerji, rәqabәt
qida, mәkan, mühityaratma•
qida, enerji, istilik

biosfer deyilir
biotop deyilir
biosenoz deyilir
aqrobiogeosenozlar deyilir•
ekosistem deyilir

ekotop, biosenoz, biosfer
biosfer, ekosfer, ekotop
atmosfer, litosfer, biosfer
mikrobiogeosenozlar, mezobiogeosenozlar, makrobiogeosenozlar•
biogeoton, biogeosenoz, mezobiogeosenoz

biogen maddәlәrin parçalanma mәhsulları
oksigen
istilik
bәrk maddәlәr•
karbon qazı

torpaq vә qrunt suları. Atmosfer
heyvan komponenti (zoosenoz)
bitki komponenti (fitosenoz)
dağlıq komponentlәr•
mikroorqanizmlәr (mikrobiosenoz)

biosenoz deyilir
ekotop deyilir•
biosfer deyilir
ekosistem deyilir
biotop deyilir

qapalı vә sabit sistemdir
açıq vә tәnzimlәnmiş sistemdir
qapalı vә tarazlı sistemdir
açıq vә dayanıqlı sistemdir•
yarım qapalı vә stabil sistemdir
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Biogeosenoz neçә komponentdәn ibarәtdir?

Bitki, heyvan vә mikroorqanizmlәrdәn tәşkil olunmuş dinamik, dayanıqlı birliyә nә deyilir?

Müxtәlif canlı orqanizmlәrin ümumi mәkanda mәskunlaşması, qida vә әrazidәn istifadәyә görә müәyyәn
münasibәtlәrә girmәsi nәyin formalaşmasının әsasını qoymuşdur?

Qida zәncirlәri sistemindә produsent orqanizmlәr hansı trofik sәviyyәni tәşkil edirlәr?

İnsanlar tәrәfindәn yaradılan aqrobiogeosenozlara aşağıdakı tәsәrrüfat sahәlәri aid edilir. Hansı cavab
düzgün deyil?

Müxtәlif populyasiyasiyalarda onları tәşkil edәn fәrdlәrin yaş strukturu nәyi müәyyәn edir. Hansı cavab
düzgün deyil?

Hansı tip yaşama әyrisi orqanizmlәrin bütün hәyatı boyu ölün hallarının sabit qaldığı halı göstәrir:

litosfer vә torpaqdan
ekosistem vә biotopdan
cansız vә canlılardan
biotop vә biosenozdan•
hidrosfer vә atmosferdәn

hidrosfer deyilir
biotop deyilir
ekosistem deyilir
biosenoz deyilir•
litosfer deyilir

litosferin
biotopun
ekosistemin
biosenozun•
biosferin

Altıncı trofik sәviyyәni
ikinci trofik sәviyyәni
üçüncü trofik sәviyyәni
birinci trofik sәviyyәni•
beşinci trofik sәviyyәni

plautasiyalar
sünu göllәr
әkin sahәlәri
meşәlәr•
parklar

qocalma sәviyyәsini
çoxalma intensivliyini
ömrünün uzunluğunu
davranış münasibәtlәrini•
cinsi yetkinlik yaşını

D tipi
S tipi
A tipi
C tipi•
B tipi
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Hansı tip yaşama әyrisi populyasiyalarda başlanğıc inkişaf dövründә az yaşlı fәrdlәr arasında ölüm
hallarının yüksәk olduğunu göstәrir:

Hansı tip yaşama әyrisi populyasiya fәrdlәrinin vә elәcә dә insanların ölümünün qocalıqla bağlı olduğu
halı göstәrir?

Müxtәlif populyasiyalarda onları tәşkil edәn fәrdlәrin ömrünün uzunluğu, çoxalma intensivliyi cinsi
yetkinliyә çatma yaşı onun hansı strukturunu müәyyәn edir:

Populyasilarda sıxlıq artdıqca fәrdlәrin hәmin növ olmayan yeni әrazilәrә daxil olaraq oranı zәbt etmәsi
vә yeni populyasiyanın әmәlә gәlmәsi necә adlanır?

Yerdәyişmә dispersiyası populyasiyalar arasında hansı vasitәni hәyata keçirir?

Hәr bir populyasiyada fәrdlәrin bir hissәsi müntәzәm olaraq onu tәrk edәrәk qonşu sahәdәki
populyasiyanı doldurur. Bu hadisә necә adlanır?

Populyasiyada fәrdlәrin yerdәyişmә qabiliyyәti onun hansı xüsusiyyәtlәrinә әsaslanır?

S tipi
D tipi
A tipi
B tipi•
C tipi

S tipi
C tipi
B tipi
A tipi•
E tipi

fizioloji strukturunu
davranış strukturunu
әlaqә strukturunu
yaş strukturunu•
köçmә strukturunu

köçmә adlanır
mәşkunlaşma adlanır
zәbtetmә adlanır
invasiya adlanır•
adaptasiya adlanır

rabitә vasitәsini
güc vasitәsini
tәsir vasitәsini
mübadilә vasitәsini
әlaqә vasitәsini•

populyasiyaların ayrılması
populyasiyaların köçürülmәsi
populyasiyaların köç etmәsi
populyasiyaların dispersiyası•
populyasiyaların yerdәyişmәsi

biogeosenoz xüsusiyyәtlәrinә
biosenoz xüsusiyyәtlәrinә
fizioloji xüsusiyyәtlәrinә
bioloji xüsusiyyәtlәrinә•



1/25/2017

48/99

337

338

339

340

341

342

343

Populyasiyada fәrdlәrin sayı optimallaşdıran hansı mexanizmlәr mövcuddur?

Tәbiәtdә teztez rast gәlinәn fәrdlәrin ölümü onun hansı dövründә baş verir?

Populyasiyalarda ölümün çox olması aşağıdakı sәbәblәrdәn asılıdır. Hansı cavab düzgün deyil?

Vahid zaman әrzindә populyasiyada ölәn fәrdlәrin sayına nә deyilir?

Populyasiyada doğum çox olduqda әrazi vә yem üstündә fәrdlәr arasında nә güclәnir vә ölüm halları
artır?

Populyasiyada fәrdlәrin sayının artması vә sıxlığın yüksәlmәsi nә vaxt baş verir?

Zaman vahidi әrzindә populyasiyada doğulanların sayı nәdәn asılıdır?

biotop xüsusiyyәtlәrinә

özünü idarәetmә
özünü sakitlәşdirmә
özünü stabillәşdirmә
özünü tәnzimlәmә•
özünü nizamlama

yetkinlik dövründә
ilk anlarında
yaşlı dövründә
erkәn dövründә•
doğum anında

yırtıcılardan, parazit xәstәliklәrindәn
fizioloji mükәmmәllikdәn
genetik mükәmmәllikdәn
fәrdlәrin sayından•
әlverişsiz fiziki mühit şәraitindәn

köçürülmә deyilir
qayıdış deyilir
köçmә deyilir
ölüm deyilir•
doğum deyilir

hәdәqorxu güclәnir
münasibәtlәr güclәnir
homeostaz güclәrin
rәqabәt güclәnir•
әlaqәlәr güclәnir

doğum azaldıqda
doğum az olduqda
doğum zәif olduqda
doğum çox olduqda•
doğum olmadıqda

fәrdlәrin ölçüsündәn
sürünün miqdarından
fәrdlәrin sayından
mühit şәraitindәn•
әrazinin böyüklüyündәn
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Populyasiyada vahid zaman әrzindә orqanizmin yeni fәrdlәrinin әmәlә gәlmәsi nә adlanır?

Populyasiyanın sayının ümumi dәyişmәsi dinamikası dörd hadisәnin hesabına yaranır. Hansı cavab
düzgün deyil?

Populyasiyanın daxili genetik fondu onun hansı strukturunu müәyyәn edir?

Qeyrisabit, avtomatik tәnzimlәmә proseslәri populyasiya sistemlәrinә hәyatın dәyişkәn şәraitlәrindә nә
verir?

Populyasiyaların әn başlıca xassәlәrinin formalaşma vә sabit saxlama mexanizmlәri hansı proseslәr
nәticәsindә yaranmışdır?

Populyasiyaların birbirindәn mövsüm dövrlәri, qidalanma әrazinin kasıblığından ayrılmaları necә
tәcridolunma adlanır?

Populyasiyaların birbirindәn dәniz körfәzlәri dağ sistemlәri, vadilәr vasitәsilә ayrıl¬ma¬ları necә
tәcridolunma adlanır?

inkişaf adlanır
mәhv olma adlanır
ölüm adlanır
doğum adlanır•
hәyata gәlmә adlanır

köçürülmә
ölüm
doğum
dözümlülük•
köçmә

әtraf mühit münasibәtlәrin
genetik strukturunu•
daxili sıxlığını
iyerarxiya münasibәtlәrini
irsi münasibәtlәrini

әlavә dayanıqlıq•
әlavә stabillik
әlavә sabitlik
әlavә dözümlük
әlavә enerji

homeostaz vә suksessiya nәticәsindә
tәkamül vә genafond nәticәsindә
dinamika vә sıxlıq nәticәsindә
genetik vә mikrotәkamül nәticәsindә•
irsiyyәt vә genafond nәticәsindә

fizioloji tәcridolunma
fәrdi tәcridolunma
mövsümi tәcridolunma
ekoloji tәcridolunma•
bioloji tәcridolunma

fәrdi tәcridolunma
qrup tәcridolunma
biotik tәcridolunma
coğrafi tәcridolunma•
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Populyasiyalarda tәcrid olunmalar necә cür olur?

Populyasiyalarda tәcridolunmalar nәyin yaranması ilә nәticәlәnir?

Populyasiyalarda uzunmüddәtli tәcrid olunmalar böyüyәrәk nә cür tәcridolunmaların yaranmasına sәbәb
olur?

Ayrıayrı tәbii populyasiyaların genafondları birbirindәn aşağıdakı әlamәtlәrә görә fәrqlәnirlәr. Hansı
cavab düzgün deyil?

Populyasiya daxilindә әrazinin bütövlüyünün saxlanılmasında hansı münasibәtlәrin formalaşmasının
böyük rolu olmuşdur?

Populyasiyanın genetik strukturu nә ilә müәyyәn olunur?

Oturaq hәyat tәrzi keçirәn rezidentfәrdlәr әrazi konfiliktindә aşağıdakı davranış kompelkslәrindәn
istifadә edirlәr. Hansı cavab düzgün deyil?

sürü tәcridolunma

coğrafi vә süni
süni vә tәbii
mәkan vә zaman
coğrafi vә ekoloji•
ekoloji vә tәbii

yeni biotiklәrin әmәlә gәlmәsi ilә
yeni fәrdin әmәlә gәlmәsi ilә
yeni nәslin әmәlә gәlmәsi ilә
yeni növün әmәlә gәlmәsi ilә•
yeni onurğalıların әmәlә gәlmәsi ilә

sürü tәcridolunmasına
qrup tәcridolunmasına
növ tәcridolunmasına
genetik tәcridolunmalar•
dәstә tәcridolunmasına

fәrdlәrin payının dinamiki tarazlığı ilә
genetik vәhdәtlә
irsi müxtәlifliklә
әlamәtlәrә görә fәrqlәnmirlәr•
müxtәlif genatipli fәrdlәrlә

tabe olmamaq münasibәtlәrinin
sәrbәst münasibәtlәrin
tabe olma münasibәtlәrin
iyerarxik münasibәtlәri•
stabil münasibәtlәrin

irsi münasibәtlәrlә
әtraf mühit ilә
populyasiya daxili sıxlığı
populyasiya daxili genetik fondla•
iyerarxiyalıq ilә

fiziki tәmas olmur
xüsusi sәs siqnalları
birbaşa aqressiya, hәdә duruşu

•
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Hansı fәrdlәr yaşadıqları sahәyә bağlı olurlar vә onun sәrhәdlәrini keçdikdә sәmt reakiyası onların
geriyә qayıtmasını stimullaşdırır?

Yaşadıqları sahәyә tanış oriyentlәr sistemi ilә bağlı olub, oraya öz növündәn olan fәrdlәrindә daxil
olmasını düşmәncәsinә qarşılayan fәrdlәrә nә deyilir?

Hansı rәqabәtdә növlәrdәn biri tәbii ehtiyatı vә ya әrazini öz inhisarına alır, digәr növün yaşayış şәraitini
çәtinlәşdirir ?

Hnası rәqabәt antoqonist münasibәtlәrә çevrilir vә dava, tәbii ehtiyatlara yolun bağlanması, kimyәvi
üsulla sıxışdırma formaları tәzahür edir?

Heyvanlarda rәqabәtin neçә forması ola bilәr?

Biosenozda iki vә daha çox növ eyni ehtiyatlardan istifadә etdidә onlar arasında nә cür münasibәt
yaranır?

Parazitlә sahibinin әlaqәlәrinin yaxınlıq dәrәcәsinә görә parazitizmin neçә növü mövcuddur?

fiziki tәmasda olurlar•
hücum nümayiş etdirmәk

parazitlәr
yırtıcılar
otyeyәn heyvanlar
rezidentfәrdlәr•
onurğalılar

parazitlәr deyilir
sürünәnlәr deyilir
yırtıcılar deyilir
rezidentfәrdlәr deyilir•
onurğalılar deyilir

azruolunmaz rәqabәtdә
sәrbәst rәqabәtdә
azad rәqabәtdә
dolayı rәqabәtdә•
mәcburi rәqabәtdә

arzuolunmaz
mәcburi
azad
birbaşa•
sәrbәst

dolayı vә mәcburi rәqabәt
sәrbәst vә mәcburi rәqabәt
azad vә mәcburi rәqabәt
birbaşa vә dolayı rәqabәt•
azruolunmaz vә azad rәqabәt

dostluq yaranır
düşmәnçilik yaranır
biganәlik yaranır
rәqabәt yaranır•
neytrallıq yaranır

azad vә sәrbәst
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Hansı parazitlәr sahiblәrinin içәrisindә yaşayırlar?

Hansı parazitlәr sahibinin üstündә yaşayır vә onun örtüyü ilә bağlı olur?

Biosenozda tutduqları mövqeyә görә parazitlәr neçә qrupa bölünür?

Әtyeyәn heyvanların ovlama tipi qurbanın hansı xüsusiyyәtinә uyğunlaşır?

Yırtıcılarla onların qurbanları arasındakı münasibәtlәr birbaşa hansı әlaqәlәrә әsaslanır?

Fitosenozların tәrkibinә vә dinamikasına әhәmiyyәtli dәrәcәfә kimlәrin fәaliyyәt formaları tәsir göstәrir?

Bitki vә heyvanların qarşılıqlı әlaqәlәrinin mürәkkәb formaları hansı әlaqәlәrә görә yaranmışdır?

dәyişkәn vә sabit
daimi vә dәyişkәn
daimi vә müvәqqәti
mәcburi vә könüllü•

azad parazitlәr
könüllü parazitlәr
daimi parazitlәr
endoparazitlәr•
xüsusi parazitlәr

daimi parazitlәr
xüsusi parazitlәr
azad parazitlәr
ektoparazitlәr•
könüllü parazitlәr

azad vә daimi parazitlәr
xüsusi vә könüllü parazitlәr
könüllü vә mәcburi parazitlәr
ektoparazitlәr vә endoparazitlәr•
daimi vә müvәqqәti parazitlәr

stabil xüsusiyyәtinә
morfoloji xüsusiyyәtinә
fizioloji xüsusiyyәtinә
bioloji xüsusiyyәtinә•
davranış xüsusiyyәtinә

fizioloji әlaqәyә
enerji әlaqәsinә
biokütlә әlaqәlәrinә
trofik әlaqәyә•
fiziki әlaqәyә

göbәlәklәrin fәaliyyәti
quşların fәaliyyәti
balıqların fәaliyyәti
heyvanların fәaliyyәti•
virusların fәaliyyәti

enerji әlaqәlәrinә görә
sәrbәst әlaqәlәrә görә
birbaşa әlaqәlәrә görә
trofik әlaqәlәrә görә•
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Әsasәn tәbiәtdә toxumların yayılmasında hansı heyvanlar böyük rol oynayırlar?

Fitofaqlarda toxumla qidalanmada heyvanla onun qidalandığı bitki növlәri arasında nә cür münasibәtlәr
formalaşır?

Hansı heyvanlar yemlәndiklәri yerlәrdә biokütlәlәrin bioloji dövranını sürәtlәndirirlәr?

Biosenozda hansı növlәrarası münasibәtlәrdә qarşılıqlı münasibәtlәr növlәrdәn biri üçün sәrfәli, digәri
üçün neytral olur?

Biosenozlarda hansı münasibәtdә olan növlәrin qarşılıqlı asılılığı o qәdәr yüksәk olur ki, onlar bir
birindәn izolә edilmiş şәraitdә normal yaşaya bilmirlәr?

Biosenozda hәr iki növ üçün vә ya növlәrdәn biri üçün sәrfәli olan sıx funksional münasibәtlәr
növlәrarası münasibәtlәrin hansı tipinә aid edilir

Ekosistemlәrdә әhәmiyyәtli formada birbaşa әlaqәlәr yaratmayanlar vә birbirinә nәzәrә çarpan
dәrәcәdә bioloji tәsir göstәrmәyәnlәr növlәrarası münasibәtlәrin hansı tipinә aid edilir?

mәcburi әlaqәlәrә görә

göbәlәklәr vә hәşәratlar
sürünәnlәr vә hәşәratlar
balıqlar vә yosunlar
mәmәlilәr vә quşlar•
bitkilәr vә kollar

әks münasibәtlәr formalaşır
әlaqәlәr formalaşır
münasibәtlәr formalaşır
uyğunlaşmalar formalaşır•
rabitә formalaşır

balıqlar
fitofaqlar•
sürünәnlәr
mәmlilәr
quşlar

neytralizm münasibәtlәrindә
simbioz münasibәtlәrdә
antibioz münasibәtlәrdә
komensalizm münasibәtlәrindә•
mutualizm münasibәtlәrindә

komensalizm münasibәtlәrindә
antibioz münasibәtlәrdә
simbioz münasidәtlәrdә
mutualizm münasibәtlәrindәn•
neytralizm münasibәtlәrindә

simbioz tipinә•
neytralizm tipinә
mutualizm tipinә
antibioz tipinә
komensalizm tipinә

komensalizm tipinә
antibioz tipinә mutualizm tipinә
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Ekosistemdә növlәrarası münasibәtlәrdә antibioz potensial rәqiblәrә әsasәn nә cür tәsir göstәrir?

Ekosistemdә hәr hansı bir növün öz tәsir zonası hәdlәrindә digәr növlәrin fәrdlәrinin mәskunlaşmasına
imkan vermәmәsi növlәrarası münasibәtlәrin hansı tipinә aiddir?

Bisenozlarda növlәrarası münasibәtlәr ümumi formada hansı tiplәrә ayrılır?

Biosenozları xarakterizә edәn bütün göstәricilәrin saat, gün, mövsüm әrzindә ritmli dәyişmәsinә nә
deyilir?

Biosenozda onun daxilindә növlәrin müxtәlifliyini hansı göstәrici müәyyәn edir?

Biosenozda sadiqliyә görә növlәri neçә kateqoriyaya ayırırlar?

Biosenozda növün biosenoza bağlılıq dәrәcәsi necә adlanır?

simbioz tipinә
neytralizm tipinә•
mutualizm tipinә

elektrik tәsir
istilik tәsir
fiziki tәsir
kimyәvi tәsir•
mexaniki tәsir

mutualizm tipinә
simbioz tipinә
neytralizm tipinә
antibioz tipinә•
komensalizm tipinә

neytralizm, sabitlik, mutualizm
mutualizm, formalizm, parazitizm
sabitlik, dayanıqlıq, dәyuşkәnlik
antibioz, neytralizm, simbioz•
komensalizm, dayanıqlıq, sabitlik

müxtәliflik deyilir
liderlik deyilir
dominantlıq deyilir
dövrülük deyilir•
bolluq deyilir

dövrülük
sadiqlik
dominantlıq
müxtәliflik•
liderlik

yad, qohum, sadiqlik, daimilik
daimi, dominant, yad, qohum
sadiq, müvәqqәti, yad, daimi
sәciyyәvi, perferent, yad, indifferent•
qohum, әlaqәli, әlaqәsiz, müvәqqәti

dayanıqlıq
sabitlik
dominantlıq

•
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Biosenozda daimiliyin miqdarından asılı olaraq növlәri neçә kateqoriyalara ayırırlar?

Biosenozda seçilmiş nümunәdә öyrәnilәn növün miqdarının, bütün seçilmiş nümunәlәrin miqdarının
faizlәrlә miqdarına nә deyilir?

Biosenozda növlәrdә bolluğu müәyyәn etmәk üçün neçә ballıq dәrәcәdәn istifadә edilir?

Aşağıdakı hadisәlәr biosenoz daxilindә say tәrkibinin dalğalanmasına bu isә bolluq göstәricilәrinin
dәyişmәsinә sәbәb olur? Hansı cavab düzgün deyil?

Biosenoz daxilindә bolluq necә dәyişir?

Biosenozda vahid sahәyә vә ya hәcmә düşәn fәrdlәrin miqdarına nә deyilir?

Biosenoz vә onlarda olan ayrıayrı orqanizm növlәri aşağıdakı әsas göstәricilәrlә xarakterizә olunurlar.
Hansı cavab düzgün deyil?

sadiqlik deyilir•
daimilik

sabit, dayanıqlı, tarazlı
әlavә, davamlı, müvәqqәti
müvәqqәti, daimi, stabil
daimi, әlavә, tәsadüfi•
müvәqqәti, tәsadüfi, stabil

müxtәliflik deyilir
dominantlıq deyilir
tezlik deyilir
daimilik deyilir•
sadiqlik deyilir

9 ballıq dәrәcәdәn
4 ballıq dәrәcәdәn
7 ballıq dәrәcәfәn
5 ballıq dәrәcәdәn•
2 ballıq dәrәcәdәn

emiqrasiya, immiqrasiya
antropogen qәzalar
tәbii fәlakәtlәr
normal tәbii şәrait•
sosial münasibәtlәr

әsr әrzindә dәyişir
fәsillәr üzrә dәyişir•
sutka üzrә dәyişir
illәr üzrә dәyişir
gün әrzindә dәyişir

mәhsuldarlıq adlanır
enerji adlanır
mәhsul adlanır
bolluq adlanır•
kütlә adlanır

struktur, dövrülük
daimilik, dominantlıq
bolluq, tezlik

•
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Hansı piramidaya әsasәn biosenozda optimal ekoloji vәziyyәti müәyyәnlәşdirmәk, birinci trofik
sәviyyәnin böhran kütlәsini tәyin etmәk mümkün olur?

Hansı ekoloji piramida trofik sәviyyәlәrә uyğun gәlәn düzbucaqlarda canlıların vahid hәcmә vә ya
sahәyә düşәn miqdarını göstәrir?

Hansı piramidaya әsasәn tezyayılan vә zәrәrli mikrobların, parazit vә hәşәratların, yırtıcıların artım
dinamikasını müәyyәn edib, onlara qarşı vaxtında mübarizә tәdbirlәri hazırlamaq mümkün olur?

Hansı ekoloji piramida biosenozda olan canlıların miqdarını müәyyәnlәşdirәrәk onları trofik sәviyyәlәr
üzrә qruplaşdırır?

Hansı piramidalardan alınan nәticәlәrә әsasәn biosenozun hәm dә aqrobiosenozların mәhsuldarlığını
proqnozlaşdırmaq olar?

Biosenozlarda populyasiyaların enerjisini transformasiya etmәk qabliyyәtini hansı piramida müәyyәn
edir?

Biosenozlarda trofik sәviyyәdә enerji piramidasının oturacağı nәyi göstәrir?

aparıcılıq, sәdaqәt•
sadiqlik, müxtәliflik

kәmiyyәt piramidası
say tәrkibi piramidası
enerji piramidası
biokütlә pirmaidası•
keyfiyyәt piramidası

kәmiyyәt piramidası
enerji piramidası
say tәrkibi piramidası
biokütlә piramidası•
keyfiyyәt piramidası

mәhsuldarlıq piramidasına әsasәn
biokütlә piramidasına әsasәn
enerji piramidasına әsasәn
say tәrkibli piramidaya әsasәn•
davranış piramidasına әsasәn

dövri piramida
mәhsuldarlıq piramidası
enerji piramidası
say tәrkibi piramidası•
biokütlә piramidası

hәrәkәt piramidasından
biokütlә piramidasından
say tәrkibi piramidasından
enerji piramidasından•
dövran piramidasından

dövran piramidası
maddә piramidası
say tәrkibi piramidası
enerji piramidası•
hәrәkәt piramidası
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Biosenozda trofik sәviyyәdә biokütlәnin әmәlә gәmlә sürәtini hansı piramida göstәrir?

Biosenozlarda neçә növ qida zәncirinin uzuluğunu mәhdudlaşdıran piramidalarından istifadә edilir?

Biosenozlarda maddә vә enerji axınlarını miqdarca xarakterizә etmәk üçün hansı sxemlәrdәn istifadә
olunur?

Biosenozda orqanizmlәrin birbirinә tәsiri necә adlanır?

Hansı proseslәr biosenozun dәyişkәnliyinin sürәtinin artmasına sәbәb olur?

Biosenozlarda dәyişkәnlik proseslәri hansı mürәkkәb yollarla baş verir?

Biosenozun funksional quruluşu hansı proses nәticәsindә yaranmış vә hәr bir canlı bu quruluşda öz
yerini tutmuşdur?

populyasiyaların enerjisini
III mәhsuldarlığın enerjisini
II mәhsuldarlığın enerjisini
I mәhsuldarlığın enerjisini•
biokütlәnin enerjisini

hәcm piramidası
biokütlә piramidası
say tәrkibi piramidası
enerji piramidası•
inkişaf piramidası

enerji, say tәrkibi, biokütlә
enerji, miqdar, keyfiyyәt
enerji, kütlә, münasibәt
say, keyfiyyәt, kәmiyyәt•
biokütlә, çәki, quruluş

dövrü sxemlәrdәn
fasilәsiz sxemlәrdәn
maddәlәr sxemindәn
enerji sxemlәrindәn
piramida sxemlәrindәn•

kovalent adlanır
rabitә adlanır
әlqaә adlanır
koaksiya adlanır•
qarşlıqlı tәsir adlanır

ardıcıl vә dairәvi dәyişmәlәr
fasilәli vә fasilәsiz dәyişmәlәr
dairәvi vә düz istiqamәtli dәyişmәlәr
ardıcıl vә paralel dәyişmәlәr•
әks әlaqә vә ardıcıl dәyişmәlәr

perpendikulyar, paralel, dairәvi
fasilәsiz, impulslarla, әks әlaqәlәr
paralel, düz әlaqә, fasilәli
ardıcıl, paralel, әks әlaqә•
paralel, düz, maili әlaqә

müvazinәtli prosesdә
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Biosenozların funksional quruluşunun göstәricilәri aşağıdakәılardır. Hansı cavab düzgün deyil?

Biosenozun populyasiyalarında olan orqanızmlәr bir – biri ilә neçә cür qarşılıqlı tәsirdә olur?

Eyni ekolji sığınacaq tutan organizmlәrin hәyat formaları hәtta qohumluq әlaqәlәri olmayan növlәrdә
hansı oxşarlığa sәbәb ola bilәr?

Biosenozda tәkamül prosesindә növlәrin müәyyәn ekoloji sığınacaqda uğurla yaşaması vә törәyib
artmasına növlәrin nәyi deyilir?

Ekoloji sığınacaq anlayışı bәzi alimlәr tәrәfindәn aşadıdakı kimi izah edilmişdir. Hansı cavab düzgün
deyil?

Biosenozda hәr bir növün müәyyәn mәkan vә funksional yer tutması vәziyyәtinә növün nәyi deyilir?

“Ekoloji piramidalar qaydası” kimi tәrәfindәn neçәnci ildә verilmişdir:

davamlı prosesdә
inkişaf prosesindә
tәkamül prosesindә•
stabil prosesdә

maddәlәr dövranının intensivliyi
trofik sәviyyәlәrin sayı
növ tәrkibi
biosenozun sabitliyi•
ilkin mәhsuldarlığı, enerji axını

әks vә birbaşa
birbaşa vә dolayı yolla•
birbaşa vә әyri yollarla
dolayı vә әks
düz vә әyri

daxili oxşarlığa
morfoloji oxşarlığa•
fizioloji oxşarlığa
fitoloji oxşarlığa
bioloji oxşarlığa

hәyat formaları deyilir•
uyğunlaşma formaları deyilir
münasibәt formaları deyilir
yaşayış formaları deyilir
davranış formaları deyilir

birgә qidalanma tipi
mühitin abiotik şәraitinә uyğunlaşma•
növün mәkanda tutduğu yer
digәr növlәrin orqanizmlәri ilә qarşılıqlı әlaqәsi
mühitin abiotik şәraitlәri ilә qarşılıqlı әlaqәsi

ekoloji sığınacaq deyilir•
ekoloji mәkanı deyilir
ekoloji dayanıqlıq deyilir
ekoloji sabitlik deyilir
ekoloji dözümlülük deyilir

Ç.Elton, 1927 – ci ildә•
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Qida zәncirinin uzunluğunu mәhdudlaşdıran әsas amillәr hansı qaydada ifadә edilmişdir?

Biokütlәrin aşağı trofik sәviyyәdәn yuxarı trofik sәviyyәyә keçmәsi nәlәrin itkisi ilә bağlıdır?

Qida zәncirlәri sistemindә konsument orqanizmlәr neçәnci trofik sәviyyәni tәşkil edirlәr?

Trofik sәviyyәdә biokütlәrin vә onunla bağlı olan enerjinin neçә faizi bir sәviyyәdәn o birinә keçir?

Biokütlәnin aşağı trofik sәviyyәdәn yuxarı sәviyyә keçmәsi enerji vә maddә ilә necә bağlıdır?

Ölmüş bitkilәrdә vә heyvan cәsәdlәrindә olan üzvi maddәlәri parçalayan vә onunla qidalanan bütün
canlılar neçә adlanır?

Qida zәnciri sistemindә üçüncü trofik sәviyyәni foto – vә xemotroflardan olan hansı organizmlәr tәşkil
edir

İ.Dokuçayev, 1925 – ci ildә
V.Vernadski, 1926 – ci ildә
M.Lomonosov, 1905 – ci ildә
Ç.Darvin, 1901 – ci ildә

ekoloji piramidalar qaydası•
ekoloji dairәlәr qaydası
ekoloji sabitlik qaydası
ekoloji limitlәşdirici qaydası
ekoloji konuslar qaydası

potensial enerji vә dözümlülük
bitki vә üzvi maddә
dözümlülük vә maddә
maddә vә enerjinin•
qeyri – üzvi maddә vә eberji

III trofik sәviyyәni
II trofik sәviyyәni•
I trofik sәviyyәni
V trofik sәviyyәni
VI trofik sәviyyәni

tәqribәn 10%i•
tәqribәn 15%i
tәqribәn 21%i
tәqribәn 7%i
tәqribәn 25%i

maddә vә enerji itkisi olmur
maddә vә enerji itkisi olur•
maddә vә enerji artır
maddә vә enerji stabildir
maddә vә enerji dәyişmәz qalır

hәşaratlar adlanır
destruktorlar adlanır•
mikroblar adlanır
parazitlәr adlanır
bakteriyalar adlanır

göbәlәrklәr
destruktor – redusentlәr•
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Qida zәnciri sistemindә konsumentlәr sәviyyәsindә yaranan vә toplanan biokütlә necә adlanır?

Qida zәncirlәri sistemindә II trofik sәviyyәyә aşağıdakı canlılar aiddir. Hansı cavab düzgün deyil?

Qida zәncirlәri sistemindә II trofik sәviyyәni hansı heterotrof organizmlәr tәşkil edir?

Hansı produsentlәr trofik strukturun vә biosenozun bütövlükdә mövcudluğunun әsasını tәşkil edir?

Birinci trofik sәviyyәdә xarici enerjidәn istifadә edilәrәk yaradılan üzvi maddә kütlәsinә necә adlanır?

Qida zәncirlәri sistemindә birinci trofik sәviyyәsini hansı orqanizmlәr tәşkil edir?

Hәr bir canlı bütün hәyatı boyu әtraf mühitdәn aldığı enerjini aşağıdakı hәyat proseslәrinә sәrf edir.
Hansı cavab düzgün deyil?

fotoplanktonlar
hәşaratlar
mikroorganizmlәr

beşinci mәhsul adlanır
ikinci mәhsul adlanır•
sonuncu mәhsul adlanır
axırıncı mәhsul adlanır
üçüncü mәhsul adlanır

otyeyәnlәr, mәmәlilәr
ev heyvanları, vәhşi heyvanlar•
su hövzәlәrindә: zooplanktonlar
quşlar, gәmiçilәr, dırlaqlılar
hәşaratlar, sürünәnlәr

arxebakteriyalar
fotoavtotroflar
konsumentlәr•
produsentlәr
birhüceyrәlilәr

II produsentlәr
I produsentlәr•
hetorotroflar
avtotroflar
prokariotlar

sonuncu mәhsul adlanır
ilk mәhsul adlanır•
son mәhsul adlanır
aralıq mәhsul adlanır
әvvәlinci mәhsul adlanır

bitki növlәri
produsent növlәri•
birhüceyrәlilәr
bakteriya növlәri
göbәlәk növlәri

toxumaların böyümәsinә, çoxalmasına, bәrpasına
әtraf mühitdәn mühafizә olunmağa•
organizmin hәrәkәtinә, temperaturun sabit saxlanmasına
әsәb impulslarının ötürülmüsinә
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1915ci ildә A.Tensli tәrәfindәn ekologiya elminә daxil edilәn termin hansıdır?

İnsan populyasiyasına qrupların böyüklüyünü hansı struktur müәyyәn edir?

Müasir bitki növlәrinin әksәriyyәt qidalanma üsuluna görә hansı qrup canlılara aid edilir?

Ekologiya elmi hansı fәaliyyәt sahәlәrinә tәsir göstәrir?

Ekologiya elminin inkişaf tarixini neçә mәrhәlәyә ayırırlar?

İnsanların mühit amillәri fәrqli olan yerlәrdә mәskunlaşması onlarda hansı ekoloji dәyişiklәr
yaratmışdır?

Müasir dövrdә antropogen mutasiya törәdicilәrinin tәsiri әsasәn hansı mutasiyalara gәtirib çıxarır?

hüceyrәyә vә hüceyrәdәn maddәlәrin nәqlinә

Biogeosenoz
Biosenoz
Populyasiya
Ekosistem•
Edafotop

Uşaqların strukturu
Yeniyetmәllәrin strukturu
subayların strukturu
evlәnәnlәrin strukturu•
Yaşıların strukturu

bakteriyalara
miksotroflara
heterotroflara
avtotroflara•
prokariotlara

mәdәniyyәtә, musiqiyә, siyasәtә, sosial vәziyyәtә
әmәk fәaliyyәtinә, tәrbiyәyә, dinә, әxlaqa
iqtisadiyyata, dinә, әxlaqa, tәrbiyәyә, әmәk fәaliyyәtinә
iqtisadiyyata, mәdәniyyәtә, әxlaqa, siyasәtә•
әxlaqa, davranışa, biliyә, әmәk fәaliyyәtinә

4 mәrhәlәyә
2 mәrhәlәyә
5 mәrhәlәyә
3 mәrhәlәyә•
7 mәrhәlәyә

ekoloji tәsirlәr yaratmışdır
ekoloji sabitlik yaratmışdır
ekoloji dәyişiklik yaratmışdır
ekoloji differensiasiya yaratmışdır•
ekoloji stabillik yaratmışdır

fizioloji mutasiyaya
hüceyrә mutasiyasına
qan mutasiyasına
somatik (bәdәn) mutasiyalarına•
gen mutasiyasına
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İnsanın yaşama qabliyyәti onun hansı xüsusiyyәtlәrindәn asılıdır?

Hansı xüsusiyyәt insanların tәbәqәlәşmәsinә sәbәb olmuş, onların müxtәlif ekoloji vәziyyәtlәrdә
yaşamaq qabliyyәtinә imkan yaratmışdır?

Eyni növün populyasiyasında bir sıra fәrqli fenatiplәrin olmasına nә deyilir?

İnsanlarda yüksәk sәviyyәdә irsi müxtәliflik hansı çoxluğun yaranmasında özünü biruzә verir?

Orqanizmin genotipi ilә mühitin qarşılıqlı әlaqәlәri nәticәsindә formalaşmış funksional vә quruluş
әlamәtlәrinin toplusuna nә deyilir?

Müxtәlif rezusfaktorlu valideynlәrdәn doğulmuş döldә hansı xәstәlik başlayır?

Azad evlәnmәlәrin qarşısını aşağıdakı tәcrid olunma sәdlәri alır. Hansı cavab düzgün deyil?

genetipinin adaptasiyasından
genetipinin xassәsindәn
genetipinin sayından
genotipinin xususiyyәtindәn•
genetipinin funksiyalarından

polimorfoloji
polistrukturluk
poligenetiklik
polimorfizm•
polifizioloji

polirabitә deyilir
polistrukturtik deyilir
poligözәllik deyilir
polimorfizm deyilir•
polidestruktivlik deyilir

antitipli çoxluğun
politipli çoxluğun
monotipli çoxluğun
fenotipli çoxluğun•
biotipli çoxluğun

politip deyilir
antitip deyilir
biotip deyilir
fenotip deyilir•
monotip deyilir

dimfatik
allergik
asmatik
hemolitik•
ürәk çatışmamazlığı

әxlaqietik sәdlәr
iqtisadi
coğrafi; mәdәni;
mükәmmәllik•
siyasi, dini
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Müxtәlif populyasiyalarda yaşayan adamlar arasında müxtәlif fiziki әlamәtlәrin vә hәyat tәrzlәrinin
formalaşmasına nә sәbәb olunmuşdur?

Vulkan püskürmәlәri texnotik hadisәlәr,yolxucu vә tәhlükәli xәstәliklәr әhalinin artımına necә tәsir
göstәrin?

Әhalinin sıxlığının dövrü surәtdә dәyişmәsinә hansı hadisәlәr daha çox tәsir edir?

Hansı kimyәvi maddәnin mutagen effekti daha böyükdür?

Genlәrdә çoxlu әsasların ardıcıllığının pozulması nәyә sәbәb olur?

İnsanlarda DNT molekulunda nukleotidlәrin sırasının dәyişmәsi nәticәsindә nә әmәlә gәlir?

İnsanlarda hәyat şәraitinin dәyişmәsinin tәsiri altında yeni bioloji әlamәtin, xas¬sәlәrin әmәlә gәlmәsinә
nә deyilir?

İnsanın yaşama qabliyyәti onun hansı xüsusiyyәtindәn asılıdır?

qeyribәrabәr sәdlәr
eyni uzunluqda sәdlәr
müxtәlif sәdlәr
tәcrid olunma sәdlәri•
bәrabәr sәdlәr

әhalinin sıxlığı stabildir
әhalinin sıxlığı azalır
әhalinin sıxlığı sabit qalır
әhalinin sıxlığı dövrü olaraq dәyişir•
әhalinin sıxlığı artır

qәzalar vә hәyat tәrzi
xәstәlik vә ölüm
doğum vә ölüm
ölüm vә miqrasiya•
miqrasiya vә mәskunlaşma

NaCl (xörәk duzu)
üzvi turşular
HCl (xlorik turşusu)•

düzxәttli mutasiya dәyişmәlәrinә sәbәb olur
kiçik mutasiya dәyişmәlәrinә sәbәb olur
nöqtәvi mutasiya dәyişmәlәrinә sәbәb olur
kәskin mutasiya dәyişmәlәrinә sәbәb olur•
dönmәz mutasiya dәyişmәlәrinә sәbәb olur

sabitlik
eybәcәrlik
irsiyyәt
mutantlıq•
inkişaf

dağılma deyilir
inkişaf deyilir
yaranmış deyilir
mutasiya deyilir•
sönmә deyilir
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Hazırda insanların miqrasiyasına aşağıdakılar daha çox tәsir göstәrir. Hansı cavab düzgün deyil?

İnsan populyasiyasında fәrdlәr arasında genetik qohumluğun yayılması evlәnmәlәr zamanı hansı
fәsadlar yaradır?

İnsan populyasiyasında demamlar vә tәcrid olunmuşlar üçün artım hansı sәviyyәdә olur?

İnsan populyasiyasında say tәrkibi 1500 nәfәrә qәdәr olan populyasiyalar necә adlanır?

İnsan populyasiyasında say tәrkibi 15004000 nәfәr olan populyasiyalar necә adlanır?

İnsan populyasiyasında evlәnәnlәrin strukturu nә ilә müәyyәn olunur?

İnsan populyasiyasında demoqrafik göstәricilәr genafonda әsasәn hansı struktur ilә ciddi tәsir göstәrir?

abiotik amillәrdәn
genetipindәn•
әtraf mühitdәn
qida rasionundan
fiziki amillәrdәn

әhalinin tәminatının yüksәk olması•
nәqliyyat vasitәlәrinin çoxluğu
müharibәlәr
iqtisadiyyatın qeyribәrabәr inkişafı
әhalinin sayının sürәtlә artması

irsi xәstәliklәr yaradır•
sümük xәstәliklәri yaradır
keçirici xәstәliklәr yaradır
heç bir xәstәlik yaratmır
ruhi xәstәliklәr yaradır

aşağı sәviyyәdә•
normal sәviyyәdә
orta sәviyyәdә
böhran sәviyyәdә
artım olunur

açıq adlanır
uzaqlaşdırılmış adlanır
kәnәrlaşdırılmış adlanır
tәcrid olunmuş adlanır•
qapralı adlanır

demamlar adlanır•
ailәlәr adlanır
qәbilәlәr adlanır
tayfalar adlanır
insanlar adlanır

qrupların dayanıqlığı ilә
qrupların sabitliyi ilә
qrupların kiçikliyi ilә
qrupların sayı ilә
qrupların böyüklüyü ilә•

kәbin strukturu ilә•
rabitә strukturu ilә
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İnsan populyasiyasının domoqrafik göstәricilәri aşağıdakılardır. Hansı cavab düzgün deyil?

İnsan populyasiyasının formalaşmasında әsas amil nә sayılır?

Ümumi әrazi tutan vә azad evlәnә bilәn insan qruplarına nә deyilir?

Biosenozlar dәyişkәn coğrafi mühit şәraitindә yaşadıqlarından ekosisteminin öz әsas funksiyasını
dayanıqlı surәtdә yerinә yetirmәsi üçün hansı uyğunlaşma mexanizmi ilә tәmin olunmalıdır?

Mәskunlaşmamış әrazinin әmәlә gәlmәsi suksessiya prosesinin hansı fazasına aid edilir?

İlk mәskunların sıxışdırıülması ilә nәticәlәnәn rәqabәt suksesiya prosesinin hansı fazasına aid edilir?

Biosenozun formalaşması suksessiya prosesinin neçәnci fazasıdır vә necә adlanır?

davranış strukturu ilә
yoldaşlıq strukturu ilә
dostluq strukturu ilә

populyasiyanın böyüklüyü
iqtisadi vәziyyәt
yaş tәrkibi vә hәyat tәrzi
doğum vә ölüm sәviyyәlәri
populyasiyanın mühitdә yayılması•

antoqonist әlaqәlәr
yoldaşlıq әlaqәlәri
dostluq әlaqәlәri
qohumluq әlaqәlәri•
insani әlaqәlәri

zoofaq populyasiyası
bitki populyasiyası
genetik populyasiya
fitofaq populyasiyası
antropogenetika populyasiyası•

reaksiya ilә
biosenotik uyğunlaşma ilә•
dәyişilmә ilә
adaptasiya ilә
rәqabәt ilә

eseziz
çılpaqlaşma fazasına•
yarış fazasına
sabitlәşmә fazasına
reaksiya fazasına

sabitlәşmә fazasına
miqrasiya fazasına
yarış fazasına•
reaksiya fazasına
çılpaqlaşma fazasına

ikinci fazasıdır, miqrasiya adlanır
axırıncı fazası, sabitlәşmә adlanır•
birinci fazasıdır, çılpaqlaşmaadlanır
üçüncü fazasıdır, esezis adlınır
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F.Klementsә görә suksessiya prosesi ümumi halda aşağıdakı fazalardan keçir. Hansı cavab düzgün deyil.

F.Klementsә görә suksessiya prosesi ümumi halda aşağıdakı fazalardan keçir. Hansı cavab düzgün deyil.

Hidrosuksessiyalar haradan başlayır?

Әvvәlcәdәn mәskun olmayan yerlәrdә formalaşmış suksesiyalara nә deyilir?

Canlı alәmin iqlim şәraitinә әn yaxşı uyğunlaşması forması nә hesab edilir?

Canlı orqanizmlәr kompleksinin fәaliyyәti ilә dәyişdirilmiş qidalayıcı mühitdә yaranan biosenoz neçәnci
suksessiya adlanır?

Canlı orqanizmlәrin fәaliyyәti ilә dәyişmәmişqidalandırıcı mühitdә başlayan vә aralıq cәmiyyәtlәrdәn
keçәrәk formalaşanı dayanıqlı biosenoz neçәnci sukssesiya adlanır?

dördüncü fazasıdır, yarış adlanır

eseziz; yarış;
müvazinәt•
çılpaqlaşma
miqrasiya
reaksiya; sabitlәşmә

reaksiya; sabitlәşmә
müvazinәt•
çılpaqlaşma
miqrasiya
eseziz; yarış;

körfәzlәrdә, çaylarda, dәnizlәrdә
bulaqlarda, su quyularında, körfәzlәrdә
çaylarda, göllәrdә, dәnizlәrdә
xırda göllәrdә, bataqlıq vә nohurlarda•
dәnizlәrdә, çaylarda, okeanlarda

zoofaq deyilir
biotor deyilir
enerji deyilir
ekogenetik suksessiya deyilir•
fitosenoz deyilir

biokütlә hesab olunur
suksessiya hesab olunur•
maddә hesab olunur
rәqabәt hesab olunur
enerji hesab olunur

üçüncü suksessiya
onuncu suksessiya
birinci suksessiya
ikinci suksessiya•
beşinci suksessiya

altıncı suksessiya
üçüncü suksessiya
beşinci suksessiya
birinci suksessiya•
beşinci suksessiya
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Ümumi xarakterinә görә sukssensiyalar neçә qrupa bölünür?

Biosenozda inkişaf zamanı bir növün başqası ilә әvәz edilmәsi, başqa sözlә biosenozun yeni әrazidә
keyfiyyәtcә yenilәşmәsinә nә deyilir?

Bitki alәmindә struktur vә funksional dәyişiklәr zamanı üzrә nә cür xarakter daşıyır?

Hansı dәyişiklәr ekosistemin daha fundamental xarakteristikalarına toxunur?

Ekosistemdә canlıların fәallıq dövrünün zaman üzrә bölünmәsi birbaşa nәyә tәsir göstәrir?

Avropoidlәrdә hansı xәstәlik az müşahidә olunur?

İnsan irqlәrinin hәlәlik tam tәsdiq olunmasa da әmәlә gәlmәsinә aşağıdakı xarici mühit amillәri tәsir
göstәrmişdir. Hansı cavab düzgün deyil?

Hansı adaptiv insan qruplarında raxit xәstәliyi az müşahidә olunur?

dördüncü vә ikinci
ikinci vә üçüncü
birinci vә beşinci
birinci vә ikinci•
birinci vә beşinci

ekoloji dayanıqlıq deyilir
ekoloji enerji deyilir
ekoloji homeostaz deyilir
ekoloji sukssesiya deyilir•
ekoloji tarazlıq deyilir

ay әrzindә dәyişir
gün әrzindә dәyişir
sutka üzrә dәyişir
mövsüm üzrә dәyişir•
il әrzindә dәyişir

sutkalıq dәyişiklәr
illik dәyişiklәr
aylıq dәyişiklәr
mövsümi dәyişiklәr•
rüblik dәyişiklәr

rәqabәt böhran hala çatır
rәqabәt normallaşır
rәqabәti güclәndirir
rәqabәti zәiflәdir•
rәqabәt stabillәşir

Leykoz xәstәliklәr
Ürәkdamar xәstәliklәri
Allergik xәstәliklәr
raxit xәstәliyi•
Ankoloji xәstәliklәr

әtraf mühitin ekologiyası
qida rejmi
tәbii seçmә
әtraf mühitin stabilliyi•
әtraf mühitin geokimyәvi şәraiti
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Hansı adaptiv insan qruplarında soyuqdәymә az müşahidә olunur?

İsti vә nәm iqlimdә yaşayan insanların dәrilәri nә ilә fәrqlәnir?

İnsanlar bәzi xarici mühit amillәrini dәyişә bilmәdiklәri halda onlarda hәmin amillәrin tәsirindәn hansı
proseslәr getmişdir?

İnsanın genetipinin xüsusiyyәtlәri onun hansı qabliyyәtini müәyyәn edir?

İnsanların bәzi xarici mühit amillәrini dәyişә bilmәdiklәri üçün hәmin amillәrin tәsirinә uyğunlaşmaları
nәticәsindә nәlәr әmәlә gәlmişdir?

İnsanlarda irsi xәstәliklәrin sәviyyәsinin yüksәlmәsinә nә sәbәb ola bilәr?

Bir ümumi genafonda malik olan insan cәmiyyәtinin formalaşmasına nә deyilir?

zәncilәrdә
monqoloidlәrdә
sarı dәrililәrdә
avropoidlәrdә•
boz dәrilәrdә

boz dәrilәrdә
monqoloidlәrdә
zәncilәrdә
avropoidlәrdә•
arı dәrilәrdә

dәrinin zәifliyinә görә
dәrinin rәnginә görә
dәrinin qalınlığına görә
dәrinin yüksәk piqmentlәşmәsinә görә•
dәrinin nazikliyinә görә

dәyişmә
dayanıqlıq
müvazinәt
stabillәşmә
uyğunlaşma•

fizoloj qabliyyәtini
fәaliyyәt qabliyyәtini
uyğunlaşma qabliyyәtini
yaşama qabliyyәtini•
fiziki qabliyyәtini

qruplar әmәlә gәlmişdir
tayfalar әmәlә gәlmişdir
millәtlәr әmәlә gәlmişdir
irqlәr әmәlә gәlmişdir•
qәbilәlәr әmәlә gәlmişdir

gentәrin dәyişmәsi
mutasiya
qәbilә qohumluqları
genetik qohumluqlar•
әhalinin artımının sürәti

mutantlıq deyilir
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İndiki dövrdә vә gәlәcәkdә insanın tәkamülünә aşağıdakı amillәrin tәsir edәcәyi söylәnilir. Hansı cavab
düzgün deyil?

Yüksәkliklәrdә vә dağlıq әrazilәrdә yaşayan adamlarda dağ adaptiv tipinin formalaşmasında aşağıdakı
ekoloji amillәr әsas rol oynamışdır. Hansı cavab düzgün deyil?

Arktika tipinә aid olan insanların sәrt soyuqlar şәraitindә bәdәnlәrinin temperaturu necә tәnzimlәnir?

Hansı adaptiv tiplәrin bәdәn quruluşu istiliyin orqanizmdәn daha sürәtlә ayrılmasına imkan yaradır?

Yastı burun, yastı sifәt, göz künclәrindәki qırışlar hansı adaptiv irqlәrә aid edilir?

İqlim amillәrinin tәsiri altında yaşayan insanlarda hansı әlamәtlәr kompleksi yaranmışdır?

Mәrkәzi Asiyanın sәrt, toz tufanları ilә müşayәt olunan iqlminә uyğunlaşmış hansı adaptiv tiplәr
yaşayır?

genafond deyilir
mutasiya deyilir
panmiksiya deyilir•
tәbii fond deyilir

mutasiya
tәcrid olunma
seçmә; say tәrkibinin dalğalanması
әtraf mühitin tәsiri nәzәrә alınmır•
genetikavtomatik proseslәr

oksigen çatışmamazlığı
birtipli qida
aşağı temperatur
temperaturun kәskin artması•
aşağı atmosfer tәzyidi

enerji mübadilәsi ilә
qida qәbulu ilә
istilik qәbulu ilә
xüsusi nәzarәt vasitәsilә•
istilik mübadilәsi ilә

boz dәrilәrin
sarı dәrilәrin
monqoloidlәrin
zәncilәrin•
ağ dәrilәrin

qaraçılara aid edilir
zәncilәrә aid edilir
avropoidlәrә aid edilir
monqoloidlәrә aid edilir•
metislәrә aid edilir

ekoloji әlamәtlәr
morfoloji әlamәtlәr
fizioloji әlamәtlәr
morfofizioloji әlamәtlәr•
iqrçilik әlamәtlәr

tayfalar yaşayır



1/25/2017

70/99

493

494

495

496

497

498

499

Trofik vә subtropik iqlim qurşaqlarında aşağıdakı münasibәtlәrә görә fәrqlәnәn әhali qrupu geniş
yayılmışdır. Hansı cavab düzgün deyil?

İnsanlarda hansı adaptiv әlamәtlәr bәdәnin sümükәzәlә kütlәsinin göstәricilәri, insanın qanındakı
immunited zülalların miqdarını göstәrir?

Müxtәlif coğrafi zonalarda yaranan adaptiv әlamәtlәri neçә qrupa ayrırırlar?

Adaptid әlamәtlәrinә görә insanlar necә qruplaşdırılmışdır?

Müәyyәn qrup әlamәtlәrinә görә tarixi inkişafda formalaşmış insan qruplarına nә deyilir?

Differensiasiyalar nәticәsindә insanların hansı tiplәri yaranmışdır vә bu tiplәrә uyğun әlamәtlәr
formalaşmışdır?

Ekosistemdә yaşayış şәraitinin gündәlik vә illik dinamikasında baş vermiş kompleks uyğunlaşmaları nә
әks etdirir?

avropoidlәr yaşayır
zәncilәr yaşayır
monqoloidlәr yaşayır•
qәbilәlәr yaşayır

iqlim amillәri
etnik
irqi
fizioloji•
iqtisadi

ümumi әlaqәlәr•
ümumilәşdirilmiş әlaqәlәr
xüsusi әlaqәlәr
sәciyyәvi әlaqәlәr
stabillәşmiş әlaqәlәr

ikili vә dördlü
ümumi vә cüt
xüsusi vә ümumi
ümumi vә sәciyyәvi•
tәk vә cüt

monqoloid, çәpgözlü, zәnci
zәnci, ağ, sarı
asiyalı, zәnci, qaraçı
avropoid, zәnci, monqoloid•
qaraçı, sarı, zәnci

mutantlıq deyilir
qrup deyilir
millәt deyilir
irqlәr deyilir•
gen deyilir

stabil tiplәr yaranmışdır
ümumi tiplәr yaranmışdır
xüsusi tiplәr yaranmışdır
adaptiv tiplәr yaranmışdır•
sәrbәst tiplәr yaranmışdır
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Ayrıayrı populyasiyaların sayının dinamikasından vә bioloji fәallığından asılı ola¬raq maddә vә enerji
mübadilәsi necә dәyişir?

V.İ. Vernadskiyә görә Yerin canlı orqanizmlәri biosferin әn güclü qüvvәsi olub onun funksiyasını nә ilә
tәmin edir ?

V.İ. Vernadskinin keçmişdә canlı orqanizmlәrin mövcud olduqları sahәlәri dә biosferә әlavә edәrәk yeni
olaraq hansı elmi yaratmışdır ?

Canlı maddәnin әn yüksәk konsentrasiyası daha çox coğrafi tәbәqәnin hansı hissәsindә müşahidә
olunur?

Oksigendәn sonra insan bәdәnindә әn çox mövcud olan element hansıdır?

Müәyyәn abiotik amillәrlә sәciyyәlәnәn vә qeyriüzvi mühitdә inkişaf edәrәk eynicinsli xarakter daşıyan
mühit necә adlandırılır?

yay dәyişiklәri
fәsil dәyişiklәri
rüblük dәyişiklәr
illik dәyişiklәr•
payız dәyişiklәri

intensivliyi vә istiqamәti dalğalanır
intensivliyi vә istiqamәti sabit qalır
intensivliyi vә istiqamәti dәyişmir
intensivliyi vә istiqamәti dәyişir•
intensivliyi vә istiqamәti stabildir

kosmik mәnşәli süxurlarla
münbit torpaqla
müxtәlif qazlarla
maddi vә enerji ilә•
kimyәvi minerallarla

tәtbiqi ekologiya
ekocoğrafiya
orqanizmlәrin morfologiyası
analoji ekologiya•
heyvan fiziologiyası

okeanların abissal düzәnliklәrindә
sәhra, tundra vә yüksәk dağlıq әrazidә
ozon qatının seyrәk olduğu hissәlәrdә
mühitlәrin ayrıldığı sәrhәdlәrdә•
yer qabığının daha nazik olduğu hissәlәrindә

azot 21,3 %
hidrogen 9,31 %
karbon 19,37 %•
dәmir 0,005 %
kalsium 1,38 %

edafotop
biosenoz
ekosistem
biotop•
fitosenoz
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Biosferdә fotosintez prosesinin hәyata keçirilmәsi ilә inkişaf vә tәkrar istehsalı tәmin edәn kütlәlәr
hansılardır ?

Biosferdә mövcud olan mikroorqanizmlәr vә çoxhüceyrәli mikroskopik bitkilәr necә adlanır?

Biotop vә biosenozun birbirinә qarşılıqlı tәsir göstәrmәsi hansı proseslә nәticәlәnir?

Çoxsaylı dәniz mikroorqanizmlәrin skeletlәrindәn yaranmış әhәng vә tәbaşir süxurları hansı birlәşmәlәri
yaradır?

Biosferanı sәciyyәlәndirәn çoxsaylı amillәrdәn әn әsasları hansılardır?1. hәr zaman, hәr yerdә maye
şәklindә su mövcuddur 2. yalnız atmosferdәki kimyәvi elementlәrlә qidalanır 3. litosferin әn dәrin qatlarında
belә biosenozlara rast gәlinin 4. günәş radiasiyası daimi olaraq biosferaya daxil olur 5. mövcud biokosmik
kütlәnin canlı maddә ilә heç bir әlaqәsi yoxdur 6. bir çox populyasiyalar günәş enerjisi olmadan da mövcud
ola bilәr

Hәyat şәraiti uyğun olmayan yerlәrdә bir çox canlıların izlәrinә rast gәlinәrsә, belә zona necә adlandırılır
?

Biosferdә mövcud olan cöküntü süxurlarında göstәrilәn mәhsulların miqdarı necә adlandırılır?

biokoslar
biotoplar
heterotroflar
avtotroflar•
biosenozlar

biosenozlar
avtotroflar
konsumentlәr
destruktorlar•
heterotroflar

fotosintez prosesi güclәnir vә bәrabәr paylanır
ekosistemlәki bitki qruplarının sayı artır
kimyәvi maddәlәr toplanaraq, süxurlar әmәlә gәtirir
onlar arasında daima enerji mübadilәsi gedir•
çoxhüceyrәli mikroskopik göbәlәklәr yaranır

silisiumpermanqanat
ammoniumnitrat
natriumxlorid
kalsiumkarbonat•
natriumflor

4, 6
1, 3
2, 5
1, 4•
3, 5

avtotrof zona
homeostatik zona
homeostaz zona
parabiosfer zona•
biokosmik zona

biogeokimyәvi süxurlar
abiotik yığıntılar
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Biosferin digәr coğrafi tәbәqәlәrdәn fәrqlәndirәn әsas xüsusiyyәti hansıdır?

Biosferdә baş verәn geniş miqyaslı hәyәcan hallarının ( vulkan, zәlzәlә, dağәmәlәgәlmә) qarşısı hansı
mexanizmlәrin tәsiri ilә aradan qaldırılmışdır?

V.İ.Vernadskiyә görә biosfer mütәşәkkilliyi ilә xarakterik olan, özözünü tәnzimlәyәn sistem kimi necә
adlanır?

Bir çox hadisәlәrin , o cümlәdәn populysiyaların sayının kәskin artmasının sәbәbi nәdir?

Biosferin açıq sistem olması hansı proseslәrin mümkünsüzlüyünü tәşkil edir?

V.İ.Vernadskiyә görә biosferin mәrkәzi hissәsini nәlәr tәşkil edir ?

Biosferdә canlı orqanizmlәrin öyrәnilmәsi hansı elmi faktorlara әsaslanır?

parabiosfer zona
biokosmik kütlә•
heterotrof kütlә

burada baş verәn parçalanma vә böyümә prosesindә enerjinin әhәmiyyәti yoxdur
böyük su dövranı yalnız onün tәsiri ilә baş verir
yerin daha dәrin qatlarını әhatә edir
digәr ekosistemlәrә nәzәrәn maksimal müxtәlifliyә malikdir•
әn az populyasiyalar vә canlı növlәri burada müşahidә olunur

biotopik mexanizmlәr
destrutor mexanizmlәr
avtotrof mexanizmlәr
homeostatik mexanizmlәr•
getetrof mexanizmlәr

ekvipotensial
demutasiya
antroposentrizm
homeostaz•
edifikatorlar

bioloji dövranın intensivliyi
insanların әtraf mühitә mәnfi tәsiri
ozon tәbәqәsinin getdikcә nazilmәsi
günәş aktivliyinin dәyişmәsi•
maddәlәrin tәkrar olaraq paylanması

populyasiyaların sayının artmasını
kәnardan enerjininin alınmasını•
canlı maddәlәrin metobolizmini
planetar hadisәlәrin aktivliyini
kosmik qüvvәlәrin tәsirini

biogen maddәlәr
heyvanlar
yaşıl bitkilәr
insan( antroposentrizm)•
atil maddәlәr

müxtәlifcinsli tәbii hissәlәrin yayılmasına
elementlәrin tәbii mühitdәn çıxarılmasına
radioaktiv maddәlәrin parçalanmasına

•
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V.İ.Vernadskinin fikrincә canlı orqanizmlәrin cәmi necә adlanır?

Biosferdә canlı maddәlәrin fizikikimyәvi vәhdәti vә orada baş verәn proseslәr haqqında hansı alim
nәzәriyyә irәli sürmüşdür?

Biosferin yuxarı sәrhәddi ni tәyin et

Yer kürәsi sәthindә olan vә onun qabığını әmәlә gәtirәn bütün maddәlәrin yaranma mәnbәyi nәdir ?

Biosferin әhatә etdiyi sәrhәdlәri tәyin et

Biosfer termini elmә ilk dәfә Kim tәrәfindәn gәtirilmişdir?

Biosenozda bir növün digәr növün fәrdinin hesabına qidalanması zamanı hansı әlaqәlәr baş verir?

bioloji qanunauyğunluqlara•
heyvan vә mikroorqanizmlәrin mәhvinә

kosmik mәnşәli maddә
biogen maddә
atil maddә
canlı maddә•
biokos maddә

S.P. Kraşennikov
N.A.Seversov
K.F.Rulye
V.İ.Vernadski•
V.V.Dokuçayev

atmosferin 3000 mdәn keçәn sәrhәddinә qәdәr
okeanların abissal düzәnliklәrinә qәdәr
litosferin 23 km dәrinliyinә qәdәr
ozon tәbәqәsinә qәdәr olan mәsafәni•
yer qabığı vә mantiyanın üst hissәsi

sәpәlәnәn atomların yer sәthinә tәsiri
yeraltı tәzyiq vә temperaturun dәyişmәsi
kosmik şüaların birbaşa tәsiri
canlı orqanizmlәrin hәyat fәaliyyәti•
hidrosferdәki canlıların tәbii olaraq artması

okean çökәkliklәri vә mantiyanın üst hissәsi
hidrosferin üst, atmosferin aşağı hissәsi
atmosferin üst, hidrosferin aşağı hissәlәri
atmosferin aşağı, hidrosferin hamısı, litosferin üst hissәsi•
ekzosfer vә termosfer, litosferin alt qatları

Aleksandr Humbolt 1807ci il
Vladimir Vernadski 1932ci il
Ernest Hekkel 1875ci il
Eduard Zyuss 1875ci il•
Artur Core Tensli1935ci il

konsorsium әlaqәlәr
geobiy әlaqәlәr
mozaiklik әlaqәsi
trofik әlaqәlәr•
sistematik әlaqәlәr
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Daha zәngin növ tәrkibinә malik olan biosenoz qrupu hansıdır?

Daha çox növ tәrkibinә malik olan biosenozlar hansı şәraitdә mövcud olur?

Yer kürәsindә zәngin biosenozlar әsasәn hansı әrazilәrdә yayılmışdır?

Biosenozu tәşkil edәn toplumlar hansılardır? 1. zoosenoz 2.evrioksibont 3.edafotop 4. fitosenoz
5.mikrobiosenoz6.akvatop

Atmosfer tәrәfindәn yaradılan ilkin mәhsulla qidalanan heyvanlar necә adlandırılır ?

Orqanizmin parçalanmış qalıqları ilә qidalanan saprofitlәr necә adlanır?

Konsumentlәrә aid edilәn orqanizmlәr hansılardır?

Heterotrof orqanizmlәr olan konsumentlәr necә xarakterizә olunur?

dağ biosenozları
sәhra biosenozları
quru biosenozları
su biosenozları•
qütb biosenozları

istixanalarda
tәbii sistemlәrdә•
tarla vә bostanlarda
süni göllәrdә
su anbarlarında

çirklәnmiş su hövzәlәrindә, şimal tundrada
bağ zirvәlirindә, bataqlıqda, arktik sәhralarda
tropik sәhralarda, mülayim qurşaqda, qütblәrdә
tropik meşәlәrdә,mәrcan riflәri vә çay vadilәrindә•
okean çökәkliklәrindә, savannalarda, kanyonlarda

2, 4, 6
1, 2, 3
2, 3, 4
1, 3, 6
1, 4, 5•

edafotoplar
redusentlәr
zoofaqlar
fitofaqlar•
klimatoplar

biotoplar
fitofaqlar
biogeosenozlar
redusentlәr•
evriqallar

bioloji dövranda iştirak edәn üzvi maddәlәr
diqәr orqanizmlәrin inkişafını lәngidәn parazitlәr
sadә kimyәvi birlәşmәlәrlә qidalanan bitkilәr
insan, heyvan vә bәzi bitkilәr•
atmosferin yüksәk qatlarında mövcud olan mikroblar
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Qeyri üzvi maddәdәn üzvi maddә әmәlә gәtirәn avtotrof orqanizmlәr necә adlanır?

Bioloji dövranda iştirakına görә biosenozdakı orqanizmlәr әsas neçә qrupa bölünürlәr?

V.N.Sukaçevә görә biogeosenoz yer üzәrindә olan hansı eynicinsli tәbii hadisәlәri tәşkil edir?

Biosenozda komponentlәrin müәyyәn şәrait vә mәkandakı fәaliyyәti ilә yanaşı onların yerlәşdiyi
sahәnin mәhdudluğu necә adlandırılır?

Orqanizmlәrin anatomik vә morfoloji dәyişikliyinә sәbәb olan tәsir hansıdır?

Gözlәnilmәz baş verәn qeyridövri faktorlara hansılar aiddir?

Cansız tәbiәtin fiziki amillәri hansılardır?

yırtıcılara qida mәnbәyi olan orqanizmlәr
orqanizmlәrin inkişafını lәngidәn parazitlәr
ölmüş hüceyrәlәrlә qidalanan orqanizmlәr
hazır üzvi maddәlәrlә qidalanan orqanizmlәr•
kimyәvi birlәşmәlәrlә inkişaf edәn canlılar

ekotonlar
biotoplar
biosenozlar
produsentlәr•
mikrositstemlәr

4.0
5.0
2.0
3.0•
6.0

biosfer, biotik amillәr, konsumetlәr
produsentlәr, zәlzәlә ocaqları, okean yatağı
abiotik amillәr, temperatur, kimyәvi süxurlar
atmosfer, bitki alәmi, torpaq vә hidroqrafiya•
yağıntılar, yeraltı faydalı qazıntılar

ekoton
heteretrof
biogeosenoz
biotop•
biomorf

Fizioloji tәsir
Limitlәşdirici tәsir
Mәhdudlaşdırıcı tәsir
Modifikator tәsir•
Qıcıqlandırıcı tәsir

gecәgündüzün yerdәyişmәsi, turşulığın artması
qabarma vә çәkilmәlәr, temperatur rejimi
yağışın yağması, duzluğun bәrabәr paylanması
vulkan püskürmәsi, zәlzәlә, yırtıcıların hücumu•
işıqlandırma dәrәcәsi, okean axınları

turşuluq, torpaq, sıxlıq amillәri
kimyәvi, temperatur, hәrәkәtlilik amillәri
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Mühitin ekoloji amillәrinin canlı orqanizmlәrә göstәrdiyi tәsirlәri qruplaşdır 1. qıcıqlandırıcı tәsir 2.
mәhdudlaşdırıcı tәsir 3. evrion tәsir 4.tolerantlıq tәsiri 5. modifikator tәsir6. abiotik tәsir7.siqnallar tәsiri 8.
amensial tәsir

Digәr növlәrin yaşayış mühitinә vә ya onların bilavasitә hәyat şәraitinә tәsir göstәrәn fәaliyyәt forması
hansıdır?

Mühitin abiotik amillәri arasında әsas götürülәn amillәr hansılardır?1. temperature 2.Su 3. Insan 4.
oksigen 5. Heyvan 6. Torpaq 7. Bitki 8. işıq

Canlı orqanizmlәrә birbaşa vә dolayi yolla tәsir edәn cansız komponentlәr hansılardır?

Növlәrarası әlaqәdә hәr iki növün birbirindәn ayrı ola bilmәmәsi hansı terminlә xarakterizә edilir?

Bәzi orqanizmlәrin hәyat fәaliyyәtinin digәr orqanizmlәrin hәyat fәaliyyәtlәrinә tәsirlәrinin cәmini ifadә
edәn amillәr hansılardır?

Növlәrarası әlaqәdә hәr növün birbirinә heç bir tәsir göstәrmәmәsi necә adlanır?

biotik, antropogen, dövri amillәr
kosmik, iqlim, oroqrafik amillәr•
torpaq, abiotik, şәffaflıq amillәri

1,2,3,4
1, 3, 6, 7
2, 4, 6, 8
1, 2, 5, 7•
3,4, 7, 8

Antropogen amillәr•
Mәhdudlaşdırıcı amillәr
Evriqal orqanizmlәr
Limitlәşdirici amillәr
Dövri amillәr

3, 4, 5, 6, 7
2, 3, 4,7, 8
1, 3, 5, 6, 7
1, 2, 4, 6, 8•
4, 5, 6, 7, 8

kimyәvi amillәr
oroqrafik amillәr
edafoqen amillәr
abiotik amillәr•
iqlim amillәri

tolerantizm
amensalizm
kommensializm
mutyualizm•
protokooperasiya

Demoqrafik amillәr
Fiziki amillәr
Antropogen amillәr
Biotik amillәr•
Kimyәvi amillәr
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Biotik amillәr nәdir?

Ekoloji amillәrin әsas 3 kateqoriyası hansılardır?1. Biotik amillәr 2. Kosmik amillәr 3. Radioaktiv
şüalanm4. Abiotik amillәr 5. Biokos amillәr6.Antropogen amillәr

Canlı oqranizmlәrә bilavasitә tәsir edәn hәr hansı bir mühit necә adlandırılır?

Biosenoz nәdir?

Ekosistemi әhatә vә tәşkil edәn әsas qrup vә yaşayış mühiti hansıdır?

Populyasiyanın әsas xassәlәri hansılardır? 1.Özözünә istehsal 2.Dәyişkәnlik 3.Cinslәrin nisbәti 4.
Abiotik faktorlar5.İşlәmә, fәaliyyәt6.Adaptasiya

Üzun müddәt bir sahәdә mәskunlaşan, bu sahәyә bәnzәr sahәdәn izolә edilmiş formada yerlәşәn növün
bir hissәsi necә adlanır?

mutyualizm
parazitizm
rәqabәt
neytralizm•
yırtıcılıq

edafik vә ya torpaq faktorlarıdır
cansız tәbiәt amillәridir
İnsan fәaliyyәti amillәridir
canlı tәbiәt amillәridir•
radioaktiv şüalanma proseslәridir

4, 5, 6
1,3, 5
2,4,6
1,4,6•
3, 4, 5

Edafik faktor
Biogeosenoz
Fiziki faktor
Ekoloji amil•
Biotoplar

yalnız cansız komponentlәrdir
vahid birlәşәn biokos elementlәndir
orqanizmlәrin yaşayış mühitidir
canlı orqanizmlәrin müәyyәn qrupudur•
yeraltı törәmәlәrdir

Sistem vә oroqrafiya
Zoosenoz vә edafotop
Populyasiya vә növ
Biosenoz vә biotop•
ekoloji amil vә biogeosenoz

2, 3,4
2, 4, 6
1, 3, 6
1, 2,5•
3, 5, 6
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Biosferdә baş verәn dövranların mövcud olması sistemin özünü tәnzimlәnmәsinә şәrait yaradarkәn,
hansı proses tәmin olunur?

Biogeokimyәvi dövran dedikdә nә başa düşürsünüz?

Hәr bir ekosistemdә gedәn maddәlәr dövranı hansı sistemlәrin qarşılıqlı fizioloji әlaqәlәrinin
nәticәsidir?

Biosferdә fotosintez nәticәsindә әmәlә gәlәn oksigenin 23 %i hansı ehtiyaclar üçün istifadә olunur?

Ekosistemdә әsasәn hansı kimyәvi elementlәr dövr edir ?1. oksigen 2.helium 3.arqon 4. azot 5. karbon
6. dәmir7.fosfor8.kalium9.uran

Biosferdә tsikl vә dövranlarla bütövlükdә canlı orqanizmlәr neçә mühüm funksiya ilә tәmin olunur?

Orqanizmlәr tәrәfindәn udulan kimyәvi elementlәrin onu tәrk edәrәk abiotik mühitә qayıtması prosesi
necә adlanır ?

biogeosenoz
demutasiya
zeosenoz
populyasiya•
geomorfologiya

geokimyәvi dövranlar
ekosistemin dayanıqlığı•
biosenozların parcalanması
biotopların yayılması
konsumentlәrin inkişafı

fizikikimyәvi proseslәrdә oksigen vә hidrogenin dövranı
canlılarla qeyriüzvi mühit arasında kimyәvi elementlәrin dövranı•
әsasәn şazaoxşar fazada olan ele5mentlәrin dövranı
әsasәn çöküntü vәziyyәtindә olan elementlәrin dövranı
oksanlarda suyun böyük vә kiçik dövranı

abiotik vә atil sistemlәrin
avtotrof vә heteretrof sistemlәrin•
edifikator vә dominapnt elementlәrin
biosenoz vә briobiy elementlәrin
destruktor vә biofil sistemlәrin

insanların tәnәffüsü üçün
sәnaye vә mәişәt ehtiyacları üçün•
populyasiyaların artması üçün
geokimyәvi proseslәr üçün
suda yaşayan orqanizmlәr üçün

1,4, 5,7•
2, 4, 6, 8
3, 4,6, 9
4, 6, 8,9
1,3, 5, 7

6.0
2.0
3.0
7.0
5.0•



1/25/2017

80/99

563

564

565

566

567

568

569

Mәhv olaraq abiotik mühitә gedәn vә bir müddәtdәn sonra yenidәn canlı orqanizmә düşәn elementlәr
necә adlandırılır?

V.İ.Vernadskiyә görә ayrıayrı maddәlәrin dövranı necә adlanır ?

Homeostazm nәdir?

Yer kürәsindә, o cümlәdәn biosferdә baş verәn hadisәlәrin әksәriyyәti hansı proseslә әlaqәdardır?

«Canlı orqanizmlәrin geoloji rolu» tәlimini ilk dәfә Kim yaratmışdır ?

Çöküntü suxurları, aşınma qabığı, torpaq, tәbii sular vә s.planetin hansı maddәlәrinә uyğun gәlir?

Biokos (birati) maddәlәr necә yaranır?

konsentrasiya funksiyası
fotosintez tsikl
biogeokimyәvi tsikl•
maddәlәr mübadilәsi
enerjinin paylanması

demutatik element
biofil element•
hidrik element
törәmә element
biratil element

fizioloji deqradasiya
biogeokimyәvi tsikllar•
kimyәvi maddәlәrin paylanması
böyük bioloji dövran
dünya okeanın tәnzimlәnmәsi

litosferin geokimyәvi xüsusiyyәtlәridir
biosferin özümü tәnzimlәmә sistemidir•
atmosferin sürәtlә yayılmasıdır
hidrosferin yenidәn bәrpa olunmasıdır
biosferin açıq sistem olmasıdır

kosmik tәsirlә
günәşin aktivliyi ilә•
fizikikimyәvi hadisәlәrlә
okean axınlarının tәsirilә
canlıların coxalması ilә

V.V.Dokuçayev
V.İ.Vernadski•
K.F.Rylye
A.Humbolat
İ.P.Gerasimov

radioaktiv maddәlәrә
atil maddәlәrә
energetik maddәlәrә
biokos maddәlәrә•
destruktiv maddәlә

qeyriüzvi mәnşәli dağ süxurlarının parcalanmasından
canlı vә cansız maddәlәrin sintezindәn•
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Geoloji tarix boyu canlı orqanizmlәr tәrәfindәn yaradılan üzvi vә üzvi mineral maddәlәr necә adlanır?

Canlı maddәlәrә aid olanları seç1. kiçik ionlar2. bitkilәr 3. heyvanlar 4. minerallar5.birati maddәlәr6.
mikroorqanizmlәr

V.İ.Vernadskiyә görә, biosferin maddәsi müxtәlif olub geoloji cәhәtdәn neçә hissәdәn ibarәtdir?

Atmosferdә vә sәnayedә baş verәn müxtәlif hadisәlәr, azot fiksasiya edici bakteriyalar vә yosunların
fәaliyyәti nәticәsindә hansı proses baş verir?

Atmosferdә olduqca çox olan azot, yalnız hansı elementlәrlә birlәşdikdәn sonra bitkilәr tәrәfindәn yaxşı
mәnimsәnilir?

Sәrbәst oksegen atmosferdәn başqa, hansı әrazidә dә mövcuddur?

İl әrzindә sintez olunan üzvi maddәlәrin kütlәsinә әsaslanaraq, әn çox oksigen mәhsulunun miqdarı
hansı tәbәqәnin payına düşür?

kosmik mәnşәli maddәlәrin tәsiri ilә
göy cisimlәrinin partlayışından
3000mdәn yüksәkdә qazların ionlaşmasından

radioaktiv maddәlәr
atil maddәlәr
biogen maddәlәr•
canlı maddәlәr
birati maddәlәr

1,3, 5
2, 3, 6•
1, 2, 4
3, 4, 5
2,4, 6

4.0
7.0•
3.0
5.0
6.0

iqlimdә quraqlıqlaşma baş verir
bitkilәr tәrәfindә mәnimsәnilmir
azotun miqdarı daha da çoxalır
azot hidrogen vә ya oksigenlә birlәşir•
azot dövr edәrәk dünya okeanına qayıdır

kükürd vә hidrogenlә
kalsium vә karbonla
karbon vә dәmirlә
hidrogen vә oksigenlә•
oksigen vә fosforla

kosmosda
üst mantiyada
su anbarlarında
Tәbii sularda•
yer qalığında

nәhәng buzlaqlaq sahәlәrinin
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Üzvi qalıqların vә qeyriüzvi maddәlәrin oksidlәşmәsinin reaksiyası vә digәr kimyәvi dәyişikliklәr hansı
elementin dövranı zamanı baş verir?

V.İ.Vernadski hansı prosesi «biogeokimyәvi tsikl» adlandırmışdır ?

Hansı әrazilәr istisna olmaqla yer ekosistemlәrindә kiçik dövran olmur?

Biosferdә baş verәn fotosintez prosesinә tәxminәn nә qәdәr enerji sәrf olunur?

Biogeokimyәvi maddәlәr dövranını hansı proses tәmin edir?

Biosferin hәyatı üçün әsas sayılan vә hәyatın yaradıcısı hesab olunan dövran necә adlanır?

Biogeokimyәvi dövranı Böyük bioloji dövrandan fәrqlәndirәn әsas xüsusiyyәt hansıdır ?

litosferdәki mineral maddәlәrin
atmosferdәki mikroorqanizmlәrin
dünya okeanındakı orqanizmlәrin•
quruda yerlәşәn bitki örtüyünün

maqnezium
azot
karbon
oksigen•
hidrogen

qida maddәlәrinin canlılardan cansızlara ötürülmәsini
kimyәvi elementlәrin sürәtlә parçalanmasını
okeanlar arasında su vә canlı mübadilәsini
ayrıayrı maddәlәrin dövranını•
orqanizmlәr tәrәfindә kimyәvi elementlәrin parçalanmasını

subtropik sәhralar
tayqa meşәlәri
tropik meşәlәr•
arxipelaqlar
arktik buzlaqlar

0.75
0.53
90 %dәn çox
5 %ә qәdәr•
10%ә qәdәr

qida maddәlәrinin ötürülmәsi yalnız bitkidәn bitkiyә tәmin olunur
ekosistemlәrdә biosenozların sayı azalaraq daha az yer tutur
cansız maddәlәr dövr edәrәk vә parçalanaraq fәaliyyәt göstәrir
canlı maddә dәyişәrәk, yaranaraq vә ölәrәk hәyatı saxlayır•
bütün enerjinin 90 %i fotosintez prosesinә sәrf olunur

maddәlәrin sintezi dövranı
böyük bioloji dövran
böyük su dövranı
biogeokimyәvi dövran•
kiçik su dövranı

günәş enerjisi olmadan mümkün deyil
bu prosesdә yalnız canlılar iştirak edir
dövretmә sürәti daha çoxdur

•
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Fotosintez prosesindә qeyriüzvi maddәdәn canlı maddәnin yaranması vә parçalanaraq yenidәn qeyri
üzvi birlәşmәlәrә çevrilmәsi hansı prosesә aiddir?

Maqmatik süxurlar hansı fiziki tәsirlәr nәticәsindә çökmә süxurlara çevrilir ?

Maddalәr mübadilәsinin simvolu hansı formaya uyğun gәlir ?

Günәş enerjisi ilә Yerin dәrinlik enerjisinin qarşılıqlı tәsirilә baş verәn proses hansıdır ?

Hәr bir ekosistemdә gedәn maddәlәr dövranı hansı sistemlәrin qarşılıqlı fizioloji әlaqәlәrinin nәticәsidir
?

Ekosistemlәrdә abiotik amillәr vә canlı orqanizmlәrin sonsuz qarşılıqlı tәsirlәri nәticәsindә biotop vә
biosenozlar arasında baş verәn proses necә adlanır?

Bir sıra ekosistemlәrdә maddә vә enerjinin ötürülmәsi әsasәn hansı vasitә ilә yerinә yetirilir?

yalnız biosfer daxilindә tamamlanır•
hidrosfer olmadan kiçik dövran baş vermir

böyük bioloji dövran
kosmik şüalanma
fiziki aşınma
biogeokimyәvi dövran•
dağәmәlәgәlmә prosesi

yeraltı suların hәrәkәti
kristallaşma vә әrimә
metamorfizin vә daşlaşma
aşınma, yerdәyişmә, çökmә•
radioaktiv parçalanma

ellers
piramida
dairә
spiral•
trapesiya

biofil elementlәrin yerdәyişmәsi
böyük su dövranı
avtotrof sistemlәrin dövranı
maddәlәrin böyük dövranı•
maqmatik süxurların çevrilmәsi

maqmatik süxurların
biratil sistemlәrin
konsument vә redusentlәrin
avtrotrof vә heterotrof sistemlәrin•
kimyәvi elementlәrin

biokimyәvi tsikl
dövretmә sürәti
biokimyәvi funksiya
maddәlәr dövranı•
trofik zәncir

konsentrasiya funksiyası ilә
biokoz maddәlәrlә
biofil elementlәrlә

•
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Biosferdә baş verәn maddәlәr mübadilәsinin әsas mәnbәyi nәdir?

Günәş enerjisinin tәsirinin dayanması hansı proses zamanı baş verir ?

Geoloji proseslәrin yaranması, o cümlәdәn biosferdә baş verәn hadisәlәrin әksәriyyyәti nә ilә
әlaqәlәndirilir?

Canlıların fәaliyyәtinin Yer qabığının dәyişmәsindә әsas amil olduğunu sübut edәn V.İ. Vernadski hansı
tәlimi yaratmışdır ?

Torpağın әsas tәrkib hissәsi hansı maddәlәrdәn ibarәtdir ?

Tәbiәtin tәkamülü prosesindә әmәlә gәlmiş sistem necә adlanır ?

Biosferdә irsiyyәt, dәyişkәnlik, tәbii seçim vә digәr faktorlar konkret olaraq necә adlanır ?

trofik zәncir vasitәsilә•
dövretmә sürәti ilә

temperatu vә tәzyiq
kondensassiya prosesi
biogeokimyәvi dövran
günәş radiasiyası•
geoloji dövran

populyasiyaların sürәtlә artması zamanı
kimyәvi elementlәrin yerdәyişmәsi zamanı•
maddәlәr mübadilәsinin lәngimәsi zamanı
ekosistemlәrin sahәlәrinin genişlәnmәsi zamanı
Geoloji proseslәr aktivlәşmәsi zamanı

mürәkkәb kimyәvi reaksiyalarla
dağәmәlәgәlmә prosesilә
kataklizm prosesilә
günәş aktivliyi ilә•
kosmik sistemlәrin tәsirilә

kimyәvi vә fizikikimyәvi hadisәlәr tәlimi
Günәş enerjisinin bәrabәr paylanması tәlimi
tәbii faktorların
canlı orqanizmlәrin geoloji rolu tәlimi•
sansız faktorların tәsiri tәlimi

kimyәvi maddәlәr
biogen maccәlәr
biokoz maddәlәr
atil maddәlәr•
üzvi maddәlәr

xarici ekosistem
tәbii ekosistem•
antropogen ekosistem
daxili ekosistem
bioloji ekosistem

morfoloji faktorlar
fizioloji faktorlar
mübarizә faktorları
tәkamül faktorları•
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Birhüceyrәlilәrin yaranması hansı dövrә tәsadüf edir?

Dünyanın әn böyük torf yataqları yerlәşәn üç ölkәsi hansıdır ?

Kapitalist ölkәlәrinin payına düşәn neftin 25 %i hansı ölkәnin payına düşür ?

Hansı elementin suda hәll olması Daş kömür dövründә әhәng daşının böyük yataqlarını yaratdı?

Dövrlәr әrzindә canlı orqanizmlәrin ölәrәk okean dibinә çökmәsi, zaman keçdikcә hansı elementlәrә
çevrilmәsinә sәbәb olmuşdur?

Atmosferdә ozon qatının miqdarının artmasına sәbәb hansı proses olmuşdur ?

Biosferdә mövcud olan әn qәdim karbonat çöküntülәri hansı dövrә Aid edilir ?

insan faktorları

Paleozoy
Kaynazoy
Proterozoy
Kreptozoy arxcy•
Mezazoy

Qazaxstan, Norveç, Kuba
CAR, Fransa, İspaniјa
Almaniјa, BB, Çin
Rusiya, ABŞ, ÇXR•
Brazilјa, Danimarka, ABŞ

Venesuela
Әlcәzair
İordaniya
Küveyt•
Nigeriya

kalsiumun
hidrogenin
oksigenin
karbonun•
azotun

kvars qumları vә qranitә
vulkanik çöküntülәrә
maqmatik süxurlara
daş kömür, neft,neftli qaz•
әhәng daşı vә karbonatlara

buzlaşma
dağәmәlәgәlmә
vulkanizm
fotosintez•
oksidlәşmә

orta mezazoya
arxey dövrünә
orta paleozaya
aşağı proterozoya•
aşağı kaynazoya
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612

İlk ekologiya tәliminin müәllifi kim olmuşdur?

Ekologiya elminin nәticәlәri әsasәn hansı sahәlәrdә tәtbiq edilir?

Ekologiyanın hansı sahәsi onu әhatә edәn әtraf mühitin saxlanılması, qorunması vә keyfiyyәtcә
yaxşılaşdırılması üsullarını öyrәnmәkdәn ibarәtdir?

Biosferin evolyusiyasında atmosferin karbon qazı ilә zәnginlәşmәsinә sәbәb nә olmuşdur?

Avtotrof orqanizmlәrdәn sonra atmosferdә oksigenin әmәlә gәlmәsinә sәbәb olan element hansıdır?

Avtotrof orqanizmlәrin hәyat fәaliyyәti nәticәsindә hansı qaz әmәlә gәlmişdir?

Yaşı 3,5 milyard il olan süxurlarda tapılmış canlılar hansılardır?

Biosferdә ilk canlılar tәxminәn nә vaxt әmәlә gәlmişdir?

A.Humbolt
Y.Odum
V.V.Dokuçayev
T.Maltus
L.Lamark•

meterologiya vә iqlimşünaslıqda, yeyinti sәnayesindә
aerokosmik tәdqiqatlarda, arxeoloji qazıntılarda
iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsindә, tibb sahәsindә
tәbiәti mühafizәdә, k\tәsәrrüfatında vә sәnayedә•
mühәndis işlәrindә,inşaat layihәlәrinin hazırlanmasında

tәtbiqi ekologiya
tibbi ekologiya
orqanizmlәrin morfologiyası
insan ekologiyası•
analoji ekologiya

hәlә ozon qatının formalaşmaması
mikroorqanizmlәrin mәhv olaraq toplanması
canlı orqanizmlәrin sürәtlә artması
dağәmәlәgәlmә dövründә vulkan fәaliyyәti•
ultrabәnovşәyi şüaların yerә tәsiri

maqmanın sәthә çıxması
kömürün oksidlәşmәsi
karbonlu birlәşmәlәr
su buxarının parçalanması•
ammonyakdan oksigenin ayrılması

metan
hidrogen
karbon
oksigen•
azot

biotoplar
aerobiylәr
eobiontlar
avtotroflar•
heterotroflar
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Quruda olan avtotrof bitkilәrdә ilkin proseslәr hansı qazın sayәsindә baş verir ?

Biosferin evolyusiyasına tәsir göstәrәn әsas amillәr hansılardır ? 1. vulkan püskürmәlәri 2. geoloji
dәyişikliklәr 3. iqlim dәyişmәlәri 4. materiklәrin parçalanması 5. nәhәng orqanizmlәrin mәhvi 6. canlıların
növ tәrkibi

Oksigensiz atmosferdә yaşayaraq üzvi maddәlәrlә qidalanmış ilk canlılar hansılardır?

Atmosferdә Mobil xüsusiyyәtә malik olan karbon qazının miqdarını tәnzimlәyәn mәnbә hansıdır?

Antropogen parnik effektindә müәyyәn rol oynayan karbon birlәşmәsi hansıdır?

Bioloji vә geoloji dövriyyәlәr birbiri ilә bağlanıb hansı prosesi әmәlә gәtirirlәr?

Biofil elementlәrin dövr etmә tsiklları hansı maddәlәr dövranını әhatә edir?

5 milyard il әvvәl
2,8 milyard il әvvәl
3 milyard il әvvәl
4 milyard il әvvәl•
4,7 milyard il әvvәl

helium
azot
oksigen
karbon•
hidrogen

1, 2, 4
2, 4, 5
1, 3,5
2,3, 6•
3,4,6

edifikatlar
saprofitlәr
redusentlәr
eobiontlar•
avtotroflar

bataqlıqlar
tropik meşәlәr
qurudakı vulkanlar
dünya okeanı•
arktik buzlaqlar

karbon 2oksid
karbon 4oksid
dәm qazı
metan qazı•
hidrokarbonat

vihid dövriyyәni•
su dövriyyәsini
fotosintez prosesini
maddәlәr mübadilәsini
karbonun dövranını

maddәlәrin dövretme sürәti
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V.İ.Vernadskinin « Sabitlik qanunu» vә «Tәbii sistemin onu әhatә edәn mühitin hasabına inkişaf
qanununa» müvafiq qәlәn tәlimi hansıdır?

V.İ.Verndaskinin hansı qanunu «Daxili dinamiki tarazlıq qanunu» ilә sıx әlaqәdardır?

V.İ.Vernadskinin «canlı maddәlәrdә fizikikimyәvi proseslәrin vәhdәti» fikri hansı qanununa aiddir?

Günәş enerjisinin yaratdığı mürәkkәb kimyәvi reaksiyalar hansı proseslәrin әsasını qoyur?

Biosferdә canlı orqanizmlәrdә әtraf mühitin maddәlәr mübadilәsi hansı proseslә әlaqәdardır?

Әtraf mühitin qorunmasının әsasını hansı qanun tәşkil edir?

Heterotrof orqanizmlәr hansılardır?

trofik zәncir әlaqәsini
böyük bioloji dövranı
böyük su dövranını•
biogeokimyәvi dövranı

biosenozlar sürәtlә inkişaf etmәlidir
bioloji dövran zamanı hәr şey tәkrarlanmalıdır
hәr bir canlı olduğu kimi yenidәn yaranır
hәr şey harasa yox olmalıdır•
canlılar ekoloji problemlәri aradan qaldırmalıdır

geoloji kәmiyyәtlәr qanunu
tәbii sistemlәrin inkişaf qanunu
atomların biogen miqrasiyası qanunu
sabitlik qanunu•
ümumi biosfer qanunu

әtraf mühitin asılılıq qanunu
ekosistemlәrdә hәyat qanunu
analoji ekologiya qanunu
ümumi biosfer qanunu•
elementlәrin yerdәyişmәsi qanunu

biosenozların qruplaşmasının
bitkilәrin fotosintez proseslәrinin
ekosistemdәki yerdәyişmәlәrin sürәtlәnmәsinin
bioloji vә geoloji proseslәrin•
canlı maddәlәrin yenidәn bәrpasının

abissal çökәkliklәrdә canlıların artması ilә
bioloji proseslәrin sürәtlәnmәsi ilә
populyasiyaların mәhv olması ilә
kimyәvi elementlәrin yerdәyişmәsi ilә•
yerin daxilindәki temperaturun dәyişmәsi ilә

ekosistemdә maddәlәrin bioloji dövranı qanunu
tәbii elementlәrin birbiri ilә ziddiyyәti qanunu
kimyәvi elementlәrin Biosferdә dövretmә qanunu
tәbiәtin vә cәmiyyәtin birbirinә bağlılıq vә asılılıq qanunu•
okeanlarda böyük vә kiçik su dövranları qanunu

yalnız su mühitindә yaşayan canlılardır
bakteriya vә göbәlәklәrdәn ibarәt olan destruktorlar
tәkrar istehsalı tәmin edәn avtotroflar

•
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Hәr bir biosenozun әhatә etdiyi coğrafi sahәnin inkişaf etdiyi qeyriüzvi mühit necә adlanır?

Ekosistemdә qidalanmasına görә heyvanlar necә adlandırılır ?

Ekosistemlәrin әn qalın vә әn nazik olduqları sahәlәr hansılardır ?

Biokimyәvi dövranların әsas 3 qrupu hansılardır?1.Suyun dövranı 2.Ölmüş hüceyrәlәrin dövranı
3.Çökmә süxurların yeraltı dövranı 4.Әsasәn qazaoxşar elementlәrin dövranı 5.Biosenoz vә biotopların
dövranı 6. Әsasәn çökuntü elementlәrin dövranı 7.Destruktor mikroorqanizmlәrin dövranı 8.Qutb
әrazilәrdәki çöxhüceyrәli canlıların dövranı

Ekosistem anlayışını ilk dәfә kim tәklif etmişdir?

Ekosistemdә fosforun әsas mәnbәyi hesab olunur?

Kiçik dövran hansı tәbәqәlәr arasında baş verir ?

konsument vә destruktorların birlәşmәsidir•
böyük әrazilәri әhatә edәn biosenozlardır

biokosmik mühit
atil mühit
biokoz mühit
biotop mühit•
kosmik mühit

biratillәr
avtotroflar
neterotroflar
konsumentlәr•
destruktorlar

çay vadilәri vә tropik meşәlәr
ekvatorial meşәlәr vә çöllüklәr
qütblәr vә nival buzlaqlar
okean mühiti vә sәhra torpaqları•
vulkanik odalar vә bataqlıqlar

3, 5, 7
2, 4, 8
1, 3,5
1, 4, 6•
5,6, 7

L.Libix
K.Uatt
C.Xarçinski
Y.Odum
A.Tensli•

torpağın humus qatı
dәniz vә çay suları
dağ süxurları vә digәr çoküntülәr•
metomorfik süxurlar
kimyәvi süxurlar

yalnız hidrosferdә
hidrosfer vә atmosfer•
yalnız litosferdә
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İl әrzindә Yerdә baş verәn su dövranında nә qәdәr su kütlәsi iştirak edir ?

Dünya okeanı sәthindәn suyun buxarlanmasına Günәş enerjisinin tәxminәn nә qәdәri sәrf olunur?

Suyun böyük dövranı hansı tәbәqәlәri әhatә edir?

Okean sularında temperatur artdıqca hansı elementin miqdarı azalır ?

Hansı tәbәqәdә mövcud olan ozonun konsentrasiyasının azalması xeyirli hasab edilir ?

İqtisadi cәhәtdәn inkişaf etmiş ölkәlәrdә әn çox ölümlә nәticәlәnәn xәstәliklәr hansılardır ?

Әlverişsiz mәnzil, yaşayış şәraiti, müxtәlif stress vәziyyәti hansı risk faktorlarına aiddir ?

biosfer vә atmosfer
litosfer vә atmosfer

400 min. km2
500 min.km3•
230 min.km2
300 min.km2
750 min.km3

15%i
50 %i•
30 %i
90 %i
70 %i

yalnız hidrosferi
atmosfer, hidrosfer, litosferi•
yalnız atmosferi
litosfer vә hidrosferi
atmosfer vә biosferi

karbonun
oksigenin•
maqneziumun
hidrogenin
azotun

stratosferdә
erkosferdә
termosferdә
troposferdә•
mezosferdә

psixoemosionallıq vә anemiya
ürәkdamar vә xәrcәng•
taun vә difteriya
ağcaqanad ensefaliti
hipodinamiya vә malyariya

bioloji
ekoloji
sosial•
elementar
tәbii
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Kansorogen maddәlәrә aşağıdakılardan hansılar aiddir ?

İonlaşmış şüalanma vә ya rentgen şüalarının üstün olması hansı xәstәliyin risk faktoru hesab olunur ?

Temperaturun, atmosfer tәzyiqinin vә maqnit sahәsinin gәrginliyinin sutkalıq kәskin dәyişmәsi hansı
xәstәliyin ağırlaşmasına sәbәb olur ?

Ekoloji risk faktorlarının yaratdığı vә inkişafına tәsir göstәrdiyi xәstәlik hansıdır ?

Atmosferin fiziki vә kimyәvi xassәlәrinin dәyişmәsi hansı risk faktorlarını yaradır ?

Milli vә etnik qruplarda rast gәlinәn irsi meyllilik xәstәliklәri hansılardır ?

Genetik vә ontogenez dövründә insan orqanizminin qazandığı xüsusiyyәtlәr hansı risk faktoruna aiddir ?

Әsas sayılan risk faktorları hansılardır ? 1. bioloji 2. ekoloji 3. süni 4. hipodinamik 5.pafogen 6.sosial

havadakı tәsirsiz qazların miqdarının artması
tsiklik karbohidrogenlәr, azotlu rәnglәyicilәr•
karroziyaya uğramış dәmir hissәlәri
suyun tәrkibindә oksigenli maddәlәrin artması
neftlә çirklәnmiş süni gbllәrin suları

yatalaq
onkolojişiş•
ürәkdamar
ağciyәrbronx
tülyaremiya

yoluxucu xәstәliklәrin
ürәkdamar xәstәliyinin•
elementoz xәstәliyinin
onkoloji xәstәliklәrin
oynaq xәstәliklәrin

ağcaqanad ensefaliti
xara xәstәliklәri
ürәyin işemiyası
bronxial astma•
oynaq xәstәliklәri

tәbii
bioloji
sosial
ekoloji•
süni

endekrinoloji xәstәliklәr
uroloji vә ankoloji xәstәliklәr
zob, anemiya, şizofreniya
hipertoniya, şәkәr diabeti•
xroniki tonzillit, revmatizm

sosioloji
tәbii
etoloji
bioloji•
ekoloji
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Müәyyәn xәstәliyin bilavasitә sәbәbi sayılmayan, lakin onun baş vermәsi ehtimalını artıran ümumi
faktorlar necә adlanır ?

Karbonoksidinin havada konsentrasiyasının miqdarı çox olduqda hansı xәstәliklin artmasına şәrait
yaranır ?

Neftlә çox çirklәnmiş yerlәrdә әn çox hansı xәstәliklәr müşahidә edilir ?

Tәnәffüs orqanlarının, әsәbsinir sisteminin vә madәbağırsaq xәstәliklәrinin artmasında hansı
elementlәrin çatışmaması böyük rol oynayır ?

İnsanın hәrәkәt hadisәsinin mürәkkәb kompleksi olub orqanizmin tәlәbatını ödәmәyә isti qamәtlәnәn
xüsusiyyәti hansıdır ?

İnsanın bir bioloji varlıq kimi hәyat tәminatı ilә bağlı olan vital tәbәbatlar hansılardır ?

Su vә qida vasitәsilә daxil olan yodun insan orqanizmi üçün sutkalıq norması nә qәdәrdir ?

4, 5, 6
2, 3, 5
3,4,5
1,2, 6•
2, 4, 6

tәbii faktorlar
etoloji faktorlar
bioloji faktorlar
risk faktorları•
süni faktorlar

qara ciyәr vә qida yolu xәstәliklәri
endokrin xәstәliklәri, irsi xәstәliklәr
damar xәstәliklәri, qaz azlığı
ateroskleroz, psixoz, infarkt•
talasemiya vә xәrçәng xәstәliklәri

ürәkdamar vә hәzm orqanları xәstәliklәri
әqli çatmamazlıq, genetik xәstәliklәr
qan azlığı, şiş xәstәliklәri
endokrin, qan dövranı, allergiya•
burunboğaz vә damar xәstәliklәri

kimyәvi elementlәrin
gegiyenik göstәricilәrin
radioaktiv elementlәrin
mikroelementlәrin•
tәsirsik qazların

haqqәdalәti
ünsiyyәti
tәcrübәsi
davranışı•
inanmağı

ideologiyaya әmәl etmәk
hәyatın mәnası, inama tәlәbat vә
sevgi, qayğı, diqqәtlik vә s.
oksigen, su, qida, yuxu vә s.•
haqqәdalәt, dәrk etmә vә s.
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İnsan orqanizmindә maddәlәr mübadilәsinin pozulması, inkişafın lәngimәsi vә psixikanın pozulması
hansı elementin çatışmaması ilә әlaqәdardır?

Biokimyәvi vәziyyәt ilә әlaqәdar әn geniş yayılan xәstәliklәr hansı elementin çatışmazlığından әmәlә
gәlir ?

Әrazidәki torpağın, suyun vә havanın xüsusi tәrkibi ilә әlaqәdar olan xәstәliklәr necә adlanır ?

Qeyriyoluxucu endemik xәstәliklәr hansılardır ?

Malyariyaya qarşı ekoloji cәhәtdәn özünü doğrultmuş kompleks mübarizә tәdbirlәri hansılardır ?

Ekoloji tәbii sәbәblәrdәn asılı olaraq canlı orqanizmlәr tәrәfindәn yayılan xәstәlik hansıdır ?

Orta әsrlәrdә vә arası kәsilmәyәn müharibәlәrdә әn çox insan ölümünә sәbәb olmuş tәbii mәnbә
xәstәliyi hansı olmuşdur ?

2,5 mq
1,03 qr
0,05 mq•
0,5 qr
0,1 mq

karbonun
dәmirin
maqneziumun
yodun•
kalsiumun

kalssiumun
oksigenin
dәmirin
yodun•
kükürdün

bioloji
patogen
ekoloji
endemik•
etoloji

hipodinamiya, tromboz
yatalaq , anemiya, SPİD
ürәkdamar, difteriya, onkoloji
zob, flüoroz, kariyes•
allergiya, psixoz, uroloji

demoqrafik siyasәtin aparılması
heyvanların peyvәndlәşdirilmәsi
duzların yodlaşdırılması
bataqlıqların qurudulması•
su anbarlarının yaradılması

endikrinologiya
anemiya
taun
malyariya•
şizofreniya
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Tәbii mәnbәyә malik olan xәstәliklәr hansılardır ?1. taun 2. şizofreniya 3.flüoroz 4.ensefalit 5.
tülyaremiya 6. Allergiya 7. Anemiya 8.yatalaq

Homo Sapiyenslәrin ölüm sәbәblәri arasında duran әsas tәbii sәciyyәli tәsir hansı idi ?

İlk insanlar ekosistemlәrin әsasәn hansı faktorlarına mәruz qalmışlar ?

İlk dövrlәrdә ekosistemin nizamlama vә özününizamlama faktorlarının tәsirinә mәruz qalan insan necә
adlandırılır ?

İnsanın etoloji xassәlәri dedikdә nә başa düşülür ?

« İnsanmürәkkәb sosial tәşkili vә әmәk fәaliyyәtinә malik olmaqla orqanizmin bioloji xassәlәrini xeyli
dәrәcәdә dәyisdirir» fikri kimә mәxsusdur?

Dünya okeanında әn çox üstünlük hansı canlı maddәlәrin payına düşür ?

SPİD
malyariya
difteriya
taun•
flüoroza

2, 4, 6,7
1, 4, 5, 8•
1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8
1,2,3,6

etoloji tәsir
patogen tәsir•
sosial tәsir
bioloji tәsir
yarımaclıq

psixiki
hipodinamiya•
bioloji
etoloji
ensefaloji

İbtidai insan
Homo Sapiyens•
Avstralopiteklәr
Neandertals
sosial insan

mәdәni hәyatı
bioloji xüsüsiyyәtlәri
ilkin vәrdişlәri•
sosial elementlәri
qidalanma xüsusiyyәtlәri

C.M.Anderson(1965)
N.F.Reymers (1990)•
C.Xarper ( 1995)
A.L.Yanşin (1986)
İ.P.Gerasimov (1974)
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Okean sularında әn çox rast gәlinәn kimyәvi birlәşmәlәr hansılardır ?

Dünya okeanında suyun sәviyyәsinin sabit qalmamasının sәbәbi nәdir ?

Suyun xussәlәrinә әn çox tәsir göstәrәn ünsür hansıdır ?

Hәtta içmәli su hövzәlәrindә belә suyun kimyәvi tәrkibi nә üçün tәmiz olmur ?

Suyun әn böyük sıxlığı hansı temperaturda müşahidә olunur ?

Dünya okeanı hidrosferin hәcminin nә qәdәr hissәsini tәşkil edir

Hidrosferә daxil olan hövzәlәrindәn hansı әn az faizә malikdir?

biofil elementlәrin
zoplanitonların•
yosunların
nektonların
fitoplanitonların

azot, helium, qızıl, volfram
xlor, natrium, maqnezium, kükürd•
hidrogen, radium, fosfor, qurğuşun
oksigen, gümüş, xlor, alüminium
karbon, uran, kalsium, dәmir

Daşqınların baş vermәsi
Ayın vә planetlәrin tәsiri•
İqlimәmәlәgәtirәn amillәr
Dәniz nәqliyyatının inkişafı
Dağәmәlәgәlmә prosesi

böyük dövran
maqnit sahәsi•
әhalinin artımı
maddәlәrin tәrkibi
hava sirkulyasiyası

canlı maddәlәrin miqdarına görә
orqanizmlәrin sürәtli artımına görә
su axınlarının mövcudluğuna görә
yüksәk hәlletmә qabiliyyәtinә görә•
insanların tәsәrrüfat fәaliyyәtinә görә

100 C
1000 C
70 C
40 C•
700 C

0.905
0.75
0.837
0.993
0.964•

torpaqdakı su
göllәr
buzlaqlar

•
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Biosferdә baş verәn proseslәrin çox hissәsi bilavasitә hansı maddә ilә әlaqәdardır ?

Külәk, su, texniki tәsir nәticәsindә torpağın dağılması necә adlanır ?

Torpağın mәhsuldarlığının azalmasına sәbәb olan aridlәşmә hansı kompleks tәsirlәrin nәticәsidir?

Dünya regionları arasında torpaq ehtiyatlarından әkinçilik mәqşәdilә әn çox istifadә edәn region hansıdır
?

Yer kürәsi quru hissәsinin neçә faizi әkin sahәlәrinin payına duşur ?

Azәrbaycan Respublikası әrazisindә torpaq ehtiyatları әn çox hansı tullantılarla çirklәnmişdir?

Litosferin müxtәlif maddәlәrlә, o cümlәdәn neftlә çirklәnmәsi prosesi necә adlanır?

çaylar•
yeraltı sular

ammonyakla
bitkilәrlә
turşularla
su ilә•
hidrogenlә

abrakziya
aridlәşmә
şorlaşma
eroziya•
defilyasiya

tntensiv suvarılma
tullantılarla çirklәnmә
ifrat rütubәtlәnmә
nәmliyin azalması•
gübrәlәrin istifadә edilmәsi

Cәnubi Amerika
Şimali Qazaxstan
Şәrqi Avropa
Qәrbi Avropa•
Şimali Afrika

0.32
0.23
0.15
0.1•
0.18

mәişәt sularının axıdılması ilә
mәişәt tullantıları ilә
azot vә fosfor gübrәlәri ilә
toksik maddәlәr vә metallarla•
nәqliyyat tullantıları ilә

pestisidli çirklәnmә
biogen çirklәnmә
kimyәvi çirklәnmә
texnogen çirklәnmә•
radioaktiv çirklәnmә
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Torpağın çirklәnmәsindә müәyyәn rol oynayan civә әtraf mühitә necә düşür ?

Biosferaya daxil olan tullantılardan hansılar daha tәhlükәlidir ?

İstismar olunaraq pozulmuş torpaqların rekultivasiyası hansı mәrhәlәrdә aparılır?

Dünyanın torpaq fondu Yer sәthi sahәsinin neçә hissәsini tәşkil edir ?

Dünya praktikasında torpaqların mәhsuldarlığına görә müqayisәli qiymәtlәndirilmәsi necә adlanır?

Torpağın kimyәvi tәrkibi әn çox hansı elementdәn ibarәtdir ?

Torpaqda karbonun vә azotun toplanması hansı amillә bağlıdır?

Litosferin әn mühüm hissәsi olan torpağın әmәlәgәlmә prosesi necә baş verir ?

sement istehsalında
mühәrrik yanacaqları ilә
mәdәn tullantıları ilә
soda vә xlor istehsalında•
yeraltı sularla

karbon, azot, fosfor, uran
kalstum, dәmir, polad , hidrogen
oksigen, kömür, volfram, kvarsit
civә, qurğuşun, kadmium, flor•
arqon, natrium, alüminium

termiki vә fiziki
texniki vә kimyәvi
hirdro vә fitoloji
texniki vә bioloji•
kimyәvi vә bioloji

42065.0
42064.0
42096.0
42095.0•
42127.0

bonitirovka•
kartoqram
meliorasiya
rekultivasiya
qranulometriya

maqneziumdan
dәmirdәn
alüminiumdan
oksigendәn•
silisiumdan

torpağın mütlәq yaşı ilә
oksidlәşmә prosesi ilә
süxurların aşınması ilә
bitki vә mikroorqanizmlәrin fәaliyyәti ilә•
iqlim amili ilә

vulkanların püskürmә materiallarının yığılaraq, formalaşmasından yaranır
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Hansı proses aqroekosistemlәrin stabilliyini pozur vә torpağın fiziki strukturunu dәyişir?

Hesablamalara görә yer sәthindә yaşayan hәr adambaşına il әrzindә nә qәdәr tullantı әmәlә gәlir ?

Hansı әrazilәrdә litosfer bilavasitә atmosferlә әlaqәdә olur?

Torpaq inkişaf edәn aşınma qabığının әn nazik vә sadә quruluşlu olduğu qurşaq hansıdır ?

Quruda litosferin torpaqla örtülü olan hissәsi necә adlanır?

Litosferdә formalaşan aşınma qalığının әn mürәkkәb vә qalın hissәsi hansı qurşaqda formalaşır?

Son 100 ildә 2 mlyr.ha mәhsuldar torpaqların itirilmәsinin sәbәbi nәdir ?

dağ süxurlarının vә mineralların fizikikimyәvi aşınmasıdır
geoloji quruluşun vә relyef formalarının tәsiri nәticәsindә formalaşan uzvimineral kompleksdir
zaman daxilindә süxurların, relyefin, bitki vә heyvanat alәminin qarşılıqlı tәsiri ilә yaranan tәbiitarixi cisimdir•
iqlim elementlәrinin paylanması nәticәsindә әmәlә gәlәn maddәdir

heyvandarlığın inkişaf etdirilmәsi
şumlanmanın horizontal formada aparılması
fasilәsiz suvarma әkinçiliyinin tәtbiqi
kimyәvi gübrәlәrin normadan artıq istifadәsi•
yamaclarda baş verәn sürüşmә hadisәlәri

2 ton
500 kq
3,5 ton
1 ton•
50 kq

qara torpaqlarda
çәmәnlikdә
arktikada
sәhrada•
bataqlıqda

yarımsәhra
tropik
ekvator
nival vә arid•
subnival

noosfer
biosfer
kriosfer
pedosfer•
homosfer

antarktik
subtropik
mülayim
ekvatorial•
nival vә arid

heyvandarlıq
yaşayış mәntәqәlәri
müharibәlәr
eroziya•
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Dünyada torpaq ehtiyatlarının sahәsi nә qәdәrdir ?

Miqdarı daha çox olan üzvi azot hansı orqanizmlәr tәrәfindәn hazırlanır ?

sel hadisәlәri

170 mln.km2
169 mln. km2
361 mln. km 2
129 mln. km2•
150 mln.km2

yosunlar
heyvanlar
bakteriyalar•
insanlar
bitkilәr


