
 

Vətən müharibəsində şəhid olmuş Cəlilabad rayonunun Fərzili kənd ümumi orta 

məktəbin kimya-biologiya müəllimi Rəhimov Tural Arif oğlunun xatirəsinə həsr 

olunmuş şagirdlər arasında keçirilən kimya-biologiya olimpiadasının biologiya fənni  

üzrə mövzuları. 

 

Fənn olimpiadasının I turunun sualları  VIII və IX  siniflər üçün fərqli, final turunun sualları 

isə hər iki sinif üzrə eyni olacaqdır.  

 

                                          Mövzular - VIII sinif 

 

1. Canlıların əsas həyati xassələri. Canlıların quruluş səviyyələri. 

2. Bitki toxumaları və orqanların quruluşu, fiziologiyası. 

3. Yarpağın quruluşu, ağızcıqların (stomaların) fiziologiyası. Suyun və mineralların 

udulması və hərəkəti. Kogeziya və adgeziya. Fotozintez, transpirasiya və qazlar 

mübadiləsi. 

4. Kökün quruluşu, növləri və sistemləri. Bitkilərin yeraltı qidalanması. 

5. Gövdənin  quruluşu, böyüməsi və inkişafı. Bitki hormonları:auksinlər, hibberinlər, 

sitokininlər.  

6. Bitki orqanlarının yeraltı və yerüstü şəkildəyişmələri. 

7. Çiçək. Çiçək qrupları. Tozlanma. İkiqat mayalanma. 

8. Meyvə və toxum, onların yayılmağa uyğunlaşması. 

9. Yosunlar, mamırlar, qıjıkimilər, çılpaqtoxumlular. Onların çoxalması və əhəmiyyəti. 

10. Örtülütoxumlular şöbəsi. (İkiləpəlilər sinfi. Xaççiçəklilər,gülçiçəklilər,paxlalılar, 

badımcançiçəklilər, mürəkkəbçiçəklilər fəsilələri. Birləpəlilər sinfi. Taxıllar və 

zanbaqlar fəsiləsi) 

11. Bakteriyalar,göbələklər və şibyələr. 

12. Heyvan toxumaları. Heyvanların orqanları və orqanlar sistemi. Mühit temperaturu və 

orqanizm. 

13. Birhüceyrəlilər yarımaləmi. Sarkomastiqoforlar, infuzorlar və sporlular tipi. 

14. Çoxhüceyrəlilər yarımaləmi. Bağırsaqboşluqlular tipi 

15. Yastı qurdlar, sap qurdlar və həlqəvi qurdlar tipi.  

16. İnsan üçün təhlükəli olan qurd xəstəlikləri. 

17. Molyusklar və buğumayaqlılar tipi. 

18. Xordalılar tipi. Kəlləsizlər yarımtipi .Başıxordalılar sinfi. 



19. Kəlləlilər yarımtipi. Balıqlar, suda-quruda yaşayanlar, sürünənlər, quşlar və 

məməlilər.  

20. Biologiya elmi və insan orqanizmi. İnstinkt, düşüncəli fəaliyyət və təfəkkür.  

21. Sinir sistemi. İmpulsun bir neyrondan başqa neyrona ötürülməsi. Duyğu 

orqanlarımız və analizatorlar. 

22. Endokrin sistem. Hormonların tərkibi və onların təsir mexanizmi. Nəzarətçi və 

nizamlayıcı sistemlərimizin funksiya pozğunluqları. 

23. Sümük və əzələ sistemləri. Əzələlər, oynaqlar, bağlar.  

24. Qan və qan dövranı. Limfa sistemi. İmmunitet. Antigenlər və anticisimlər. Tənəffüs 

sistemi. 

25. Həzm və qidalanma. Həzm kanalı (qaraciyər, öd kisəsi və mədəaltı vəz daxil 

olmaqla) Qidanın mexaniki və kimyəvi parçalanması. Qida maddələrinin sorulması 

(absorpsiya). Qida maddələri (su, minerallar, vitaminlər, zülallar, şəkərlər və yağlar).  

26. İfrazat sistemi. Böyrək: quruluşu və fiziologiyası. Sidiyin əmələ gəlməsi. 

27. İnsanın cinsiyyət sistemi. Çoxalma və inkişaf. 

 

Qeyd: Şagirdlər mənsub olduqları sinfin proqramındakı mövzularla yanaşı, aşağı 

siniflərdəki mövzulara da hazırlaşmalıdırlar. Olimpiadanın finalaqədərki mərhələlərində 

aşağı siniflərdə keçilmiş mövzular da nəzərə alınmaqla müvafiq sinfin tam proqramını 

əhatə edən suallardan istifadə oluna bilər. 

                              ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1.6-9-ci siniflər üçün biologiya dərslikləri. 

2. DİM –in biologiya fənn vəsaitləri . 

3. DİM-in biologiya fənni üçün test bankları. 

4.Biologiya fənnindən olimpiadalara və müxtəlif müsabiqələrə hazırlaşmaq istəyən VII-XI 

sinif şagirdləri üçün vəsait. I hissə. I nəşr. Rəşad Səlimov,Yaşar Kazımov, Gülnar 

Mirzəyeva. Bakı 2019 

5.” Biologiya” (Biologiya fənnindən olimpiadalara hazırlaşmaq istəyən şagirdləri üçün 

vəsait. Yaşar Kazımov, Gülnar Mirzəyeva. Bakı  2021) 

6.Biologiya, Hüceyrə biologiyası, Genetika, Təkamül, Biosistematika. 2005-2017-ci illərdə 

Beynəlxalq biologiya olimpadalarında çıxmış nəzəri suallar. I hissə. Rəşad Səlimov, Tural 

Cavadzadə, Elvin Abdullayev, Həsən Həsənov. Bakı 2019 

 

 

                                                 

 



Mövzular – IX sinif 

 

1. Canlıların əsas həyati xassələri. Canlıların quruluş səviyyələri. 

2. Bitki toxumaları və orqanların quruluşu, fiziologiyası. 

3. Yarpağın quruluşu, ağızcıqların (stomaların) fiziologiyası. Suyun və mineralların 

udulması və hərəkəti. Kogeziya və adgeziya. Fotozintez, transpirasiya və qazlar 

mübadiləsi. 

4. Kökün quruluşu, növləri və sistemləri. Bitkilərin yeraltı qidalanması. 

5. Gövdənin  quruluşu, böyüməsi və inkişafı. Bitki hormonları:auksinlər, hibberinlər, 

sitokininlər.  

6. Bitki orqanlarının yeraltı və yerüstü şəkildəyişmələri. 

7. Çiçək. Çiçək qrupları. Tozlanma.İkiqat mayalanma. 

8. Meyvə və toxum, onların yayılmağa uyğunlaşması. 

9. Yosunlar,mamırlar,qıjıkimilər,çılpaqtoxumlular.Onların çoxalması və əhəmiyyəti. 

10. Örtülütoxumlular şöbəsi.(İkiləpəlilər sinfi. Xaççiçəklilər,gülçiçəklilər,paxlalılar, 

badımcançiçəklilər,mürəkkəbçiçəklilər fəsilələri. Birləpəlilər sinfi. Taxıllar və 

zanbaqlar fəsiləsi) 

11. Bakteriyalar,göbələklər və şibyələr. 

12. Heyvan toxumaları.Heyvanların orqanları və orqanlar sistemi.Mühit tempraturu və 

orqanizm. 

13. Birhüceyrəlilər yarımaləmi.Sarkomastiqoforlar,infuzorlar və sporlular tipi. 

14. Çoxhüceyrəlilər yarımaləmi.Bağırsaqboşluqlular tipi 

15. Yastı qurdlar,sap qurdlar və həlqəvi qurdlar tipi.  

16. İnsan üçün təhlükəli olan qurd xəstəlikləri. 

17. Molyusklar və buğumayaqlılar tipi. 

18. Xordalılar tipi. Kəlləsizlər yarımtipi.Başıxordalılar sinfi. 

19. Kəlləlilər yarımtipi.Balıqlar,suda-quruda yaşayanlar,sürünənlər,quşlar və məməlilər.  

20. Biologiya elmi və insan orqanizmi. İnstinkt, düşüncəli fəaliyyət və təfəkkür.  

21. Sinir sistemi.İmpulsun bir neyrondan başqa neyrona ötürülməsi. Duyğu 

orqanlarımız və analizatorlar. 

22. Endokrin sistem.Hormonların tərkibi və onların təsir mexanizmi.Nəzarətçi və 

nizamlayıcı sistemlərimizin funksiya pozğunluqları. 

23. Sümük və əzələ sistemləri.Əzələlər,oynaqlar,bağlar.  

24. Qan və qan dövranı. Limfa sistemi. İmmunitet. Antigenlər və anticisimlər.Tənəffüs 

sistemi. 



25. Həzm və qidalanma. Həzm kanalı (qaraciyər, öd kisəsi və mədəaltı vəz daxil 

olmaqla). Qidanın mexaniki və kimyəvi parçalanması. Qida maddələrinin sorulması 

(absorpsiya). Qida maddələri (su, minerallar, vitaminlər, zülallar, şəkərlər və yağlar).  

26. İfrazat sistemi. Böyrək: quruluşu və fiziologiyası. Sidiyin əmələ gəlməsi. 

27. İnsanın cinsiyyət sistemi. Çoxalma və inkişaf. 

28. Hüceyrəsiz orqanizmlər.Viruslar. 

29. Hüceyrə strukturları və onların funksiyaları.Euokariot və prokariot orqanizmlər. 

30. Hüceyrənin kimyəvi tərkibi. Hüceyrənin qeyri-üzvi birləşmələri.Hüceyrənin üzvi 

birləşmələri. Karbohidratlar, onların təsnifatı və quruluşu. Lipdilər və yağlar, onların 

quruluşu və xassələri 

31. Zülallar onların quruluşu, xassələri və bioloji funksiyaları. 

32. Züllaların kimyəvi təsnifi: sadə və birləşik züllallar. Zülalların funksional təsnifi: 

quruluş zülalları və enzimlər. Enzimlər (fermentlər): apoenzim və koenzim. Enzim 

fəaliyyətinin təsir mexanizmi. Denaturasiya.  

33. Nüklein turşuları: DNT, RNT. DNT-nin replikasiya mexanizmləri.  

34. Adenozintrifosfat turşusu (ATF). 

35. Canlı orqanizmlərdə energetik və plastik mübadilə. Zülalların biosintezi. 

36. Fotosintez.Xemosintez.  

37. Hüceyrənin həyat dövriyyəsi.Hüceyrənin bölünməsi.Mitoz və Meyoz. 

38. Canlılarda çoxalma formaları. 

39. Canlılar və ətraf mühit.Təbii birliklər və ekoloji sistem. 

Qeyd: Şagirdlər mənsub olduqları sinfin proqramındakı mövzularla yanaşı, aşağı 

siniflərdəki mövzulara da hazırlaşmalıdırlar. Olimpiadanın finalaqədərki mərhələlərində 

aşağı siniflərdə keçilmiş mövzular da nəzərə alınmaqla müvafiq sinfin tam proqramını 

əhatə edən suallardan istifadə oluna bilər. 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1.6-9-ci siniflər üçün biologiya dərslikləri. 2. DİM –in biologiya fənn vəsaitləri . 

3. DİM-in biologiya fənni üçün test bankları. 4.Biologiya fənnindən olimpiadalara və 

müxtəlif müsabiqələrə hazırlaşmaq istəyən VII-XI sinif şagirdləri üçün vəsait. I hissə. I 

nəşr. Rəşad Səlimov, Yaşar Kazımov, Gülnar Mirzəyeva. Bakı 2019 5.” Biologiya” 

(Biologiya fənnindən olimpiadalara hazırlaşmaq istəyən şagirdləri üçün vəsait. Yaşar 

Kazımov, Gülnar Mirzəyeva. Bakı  2021) 6.Biologiya, Hüceyrə biologiyası, Genetika, 

Təkamül, Biosistematika. 2005-2017-ci illərdə Beynəlxalq biologiya olimpadalarında çıxmış 

nəzəri suallar. I hissə. Rəşad Səlimov, Tural Cavadzadə, Elvin Abdullayev, Həsən 

Həsənov. Bakı 2019 

 


