1-БЛОК: Жалпы кәсіптік пән
Қазақ тілі
Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар
1. Меңзеу, нұсқау, көрсету мағыналарын білдіретін есімдіктің түрін көрсетіңіз.
A) жіктеу есімдігі
B) сілтеу
C) сұрау
D) болымсыздық
E) белгісіздік
2. Дара сын есімді табыңыз.
A) сұп-суық, кіп-кішкентай
B) аппақ, көкпеңбек
C) жап-жасыл, сап-сары
D) ұмытшақ, тарихи
E) ал қызыл, қара торы
3. Салыстырмалы шырай жасайтын жұрнақты көрсетіңіз.
A) -а,-е,-й
B) -шы,-ші
C) -ай,-ей
D) -дау,-деу
E) -сын,-сін
4. Кейде, біресе, бірде жалғаулығы арқылы байланысатын құрмаластың түрі
A) Мезгіл бағыныңқылы сабақтас
B) Кезектес салалас
C) Талғаулы салалас
D) Амал бағыныңқылы сабақтас
E) Себеп бағыныңқылы сабақтас
5. Сөз тіркесін табыңыз.
A) дала қараңғы
B) қар жауды
C) қатты жер
D) қара ала
E) көріп бере салшы
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6. Түбір сын есімді табыңыз.
A) жаңбырлы, айлы
B) ширақ, сынық
C) сөзшең, өлкелік
D) тұщы, сары
E) өнерлі, жігерлі
7. Тілдесу үстінде сөйлеушіге қойылатын талаптар.
A) коммуникативтік
B) экспрессивті
C) сауатты
D) ауызекі сөйлеу тілі
E) жекелеген адамдарға ғана тән диалект сөздерді қолдану
8. Қаратпа сөзді табыңыз.
A) Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат.
B) Ол бізге жалтақтап қарады.
C) Шынын айту керек, бұл мәселені шешу өте қиын.
D) Жігіттер ойынның қызығына кірісті.
E) Саяхатымызды, ендеше, мұражайдан бастауымыз керек.
9. Ілгерінді ықпалдың ережесін табыңыз.
A) дауысты дыбыстардың емлесін зерттейді.
B) дауыссыз дыбыстардың емлесін зерттейді.
C) қатар тұрған екі дыбыстың бір-біріне әсер етуі.
D) дыбыстың өзінен кейінгі дыбысқа әсері.
E) дыбыстың дыбысқа әсер етпеуі.
10. Салт етістікті табыңыз.
A) төбе шашы тік тұрды
B) әңгіме тыңдады
C) сөз баста
D) хат жазды
E) кітап оқыды
11. Сөз аралығындағы ілгерінді ықпалды табыңыз.
A) асыға айтқан
B) ақ бала
C) күннің ыстығы
D) жұмыс шамасы
E) көз сал
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12. Дұрыс жұптасқан қатарды көрсетіңіз.
A) бірінші - есептік
B) екіден бір - жинақтық
C) үш жарым - бөлшектік
D) бес-бестен - болжалдық
E) жүздеген - топтау
13. Атаулы сөйлемді табыңыз.
A) Ашуланғанда сөйлей алмайды
B) Жаныңда жүр жақсы адам
C) Ағасы бардың – жағасы бар
D) Інісі бардың – тынысы бар
E) Ымырт жабылған апақ-сапақ кез.
14. Өз алдына жеке тұрып сөйлем мүшесі бола алмайтын етістікті көрсетіңіз.
A) негізгі етістік
B) етістер
C) көсемше
D) есімше
E) көмекші етістік
15. Шылау арқылы байланысқан сөз тіркесін көрсетіңіз.
A) уәделі уақыт
B) бізді таныстырды
C) ұрыншақ жігіт
D) Абайдың шәкірті
E) жылқылар батысқа таман ауысты
16. Екінші сөйлемі алдыңғы сөйлемінің мазмұнын ашатын салаласты табыңыз.
A) түсіндірмелі
B) ыңғайлас
C) қарсылықты
D) кезектес
E) себеп-салдар
17. Пысықтауыш қызметіндегі есімдікті табыңыз.
A) Олар жиналысқа түгел қатысты.
B) Мұны ертеңге қалдыруға болмайды.
C) Оның ағасы ешкімге тиіспейді.
D) Бұлардың ойы іске аспады.
E) Барлық есті кісілер ертеңін ойлауы тиіс.

3

0001 - нұсқа

18. Сөйлемде кездеспейтін терминді табыңыз.
Шыны керек, ауылдан қойды, сиырды, сиырдың төлін, бұзауды – бәрін көруге
болады.
A) айқындауыш мүше
B) одағай сөз
C) бірыңғай мүше
D) жалпылауыш мүше
E) қыстырма сөз
19. Күшейткіш буыны бар сөзді табыңыз.
A) Үйдің алды-арты жарық, тыныш.
B) Анда-санда бозторғайдың үні естіледі.
C) Қисаң-қисаң еткен біреудің қарасы көрінеді.
D) Мен ең қиын сабақтан баға алдым.
E) Жас жігіттің өңі құп-қу болып ағарған.
20. Ортақ етістің жұрнағы жалғанған етістікті табыңыз.
A) төбелесті
B) жазысты
C) жарысты
D) көмектесті
E) ақылдасты

1-БЛОК: Жалпы кәсіптік пән бойынша тест аяқталды.
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2-БЛОК: Арнайы пән
Ағылшын тілі
Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар
1. Intonation is a complex unity of variations in
A) pitch, stress, tempo, timbre
B) transcription, stress, tempo, timbre
C) pitch, stress, reduction, timbre
D) pitch, stress, tempo, assimilation
E) pitch, component, tempo, timbre
2. How many sounds are there in English?
A) 25
B) 44
C) 40
D) 30
E) 20
3. Assimilation is a process of speech dealing with
A) sounds
B) letters
C) lexics
D) words
E) sentences
4. The … syllables have greater prominence than the others
A) reduced
B) stressed
C) assimilated
D) unstressed
E) based
5. The intonation of general questions is usuallyA) Low Fall
B) Rise-Fall
C) Low Rise
D) High Rise
E) Fall-Rise
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6. What type of syllable is the word “park”?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
7. They… nice people.
A) are
B) is
C) aren’t
D) am
E) not
8. This … your phone
A) are
B) is
C) aren,t
D) am
E) not
9. Those … are my friends.
A) man
B) men
C) mans
D) mens
E) man’s
10. Hamlet was written by _____________.
A) W. Shakespeare
B) B. Shaw
C) R. Burns
D) Ch. Dickens
E) Jerome. K. Jerome
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11. In 1836 at the age of 24 Charles Dickens published his first __________.
A) book
B) diary
C) film
D) article
E) song
12. “I saw Helen at a party in June and she seemed fine.” He said that he _________
Helen at a party and she _______ fine.
A) had seen, had seemed
B) has seen, seemed
C) saw, has seemed
D) seen, had seemed
E) had seen, has seemed
13. “Stop talking!” The teacher said ________ talking.
A) to stop
B) stop
C) sopped
D) stops
E) to stopped
14. “Margaret has had a baby.” She said that Margaret _____ a baby.
A) has had
B) had had
C) did have
D) will have
E) could have
15. After four years of studying a university graduates can continue their studies for a
________Degree.
A) Doctor’s
B) Master's
C) Professor’s
D) Candidate’s
E) Academician’s
16. The academic year is divided into two ___________.
A) terms
B) spheres
C) parts
D) decades
E) phases
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17.The first stage of education in Kazakhstan is_______school for grades one throug
h four.
A) secondary
B) primary
C) vocational
D) college
E) high
18. The students who came from other parts of the country live in the ________.
A) hotels
B) hostels
C) canteens
D) campuses
E) gyms
19. “I woke up feeling ill, so I didn’t go to work.” He said that he ______up feeling
ill, so he _____ to work.
A) woke, didn’t go
B) had woken, went
C) woken, didn’t go
D) wakes, goes
E) woke, doesn’t go
20. He says I ___ clever.
A) am
B) was
C) been
D) be
E) will be
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Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар
21. Find the verbs with final -ed pronounced as -t:
A) stopped
B) laughed
C) promised
D) watched
E) finished
F) walked
G) wanted
H) cleaned
22. Find the words that are stressed on two different syllables:
A) record
B) import
C) object
D) progress
E) present
F) permit
G) arrange
H) understand
23. Noun-forming prefixes:
A) -ly
B) -ness
C) -il
D) -re
E) -co
F) -dis
G) -un
H) -im
24. _________ , I'd change my job.
A) If I were
B) If I was
C) If only
D) I hope
E) If I should
F) In case
G) Unless
H) If I am
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25. General Practitioners provide the ______________ to the patient in the case of
illness.
A) first diagnosis
B) consultations
C) treatment prescription
D) treatment arrangement
E) administrative duties
F) legislative projects
26. Women of Kazakhstan___________ and check their health regularly.
A) control pressure
B) X-ray photography
C) examine lungs
D) test sugar in blood
E) don’t pay attention
F) irresponsible
27. The British health care system is divided into __________________ sectors.
A) governmental
B) private
C) independent
D) state
E) compulsory
F) anti-commercial
28. Social medical insurance system participants are provided with a wide range of
medical services such as ____________________ in Kazakhstan.
A) therapist’s
B) cardiologist’s
C) gynecologist’s
D) surgery
E) outpatient’s
F) day cases
29. Private health care providers offer _____________ health care services to those
who could afford to pay in Britain.
A) faster
B) more complete
C) chargeable
D) qualitative
E) low-quality
F) poor
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30. ____________________________ people who works in the hospital.
A) doctor
B) nurse
C) anesthetist
D) orthopedist
E) politician
F) journalist
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Жағдаяттық тапсырмалар
1-жағдаят
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма

31. Another thing that most people don’t know is _____, which is an additional type
of entertainment in the London Eye. This thing shows 3-D movies with some real
effects and you feel an actual part of them.
A) 4-D film
B) theatre
C) karaoke
D) coffee bar
E) circus
32. The 32 cabins attached to London eye are called ________and they have the
capability to serve approximately 10000 visitors each day.
A) capsules
B) matches
C) blocks
D) bricks
E) cabins
33. The shape of the London Eye is ______________ like a wheel.
A) round
B) oval
C) square
D) triangle
E) rhomb
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34. London eye is open in the middle of autumn from ____________from 10 AM to
8 PM every day, including weekends.
A) October to May
B) September to April
C) December to April
D) November to May
E) December to March
35. London offers a huge range of attractions to attract tourists from all around the
world. One of the most famous attraction is the London Eye which looks like a big
cycle wheel with tubes attached to it. Riding on this attraction offers an astonishing
view of the city and is situated near Westminster abbey close to the banks of River
Thames. The London eye always stays busy and while visiting, you can see long
queues, so it is suggested to make all the arrangements in advance before visiting the
place. The height of the attraction is ___________ meters
A) 135
B) 133
C) 132
D) 131
E) 130
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2-жағдаят
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма

36. In 1963 their enormous popularity grew very fast. There are a lot of ________
who listen their songs nowadays too.
A) Beatlemanias
B) Band lovers
C) Group likers
D) Beatlecholics
E) Music haters
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37. ___________ was tone of the most popular songs.
A) Yesterday
B) Titanic
C) A girl in yellow
D) Blue sky
E) Christmas
38. The past members of the band were _____________.
A) John Lennon, Paul McCartney
B) John Lennon, Elvis Priestley
C) Paul McCartney, Michael Jackson
D) John Lennon, Michael Jackson
E) Paul McCartney, Elvis Priestley
39. They are from ______________.
A) Liverpool
B) London
C) Paris
D) Los Angeles
E) Amazonia
40. The band was founded in ____________.
A) 1964
B) 1963
C) 1966
D) 1962
E) 1965

2-БЛОК: Арнайы пән бойынша тест аяқталды.
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