рметті студент!
2018 жылы «Білім - 3» бағытындағы маманды тар тобыны бітіруші курс
студенттеріне О у жетістіктерін сырттай бағалау 4 пəн бойынша ткізіледі.
Жауап пара шасын з мамандығы ызды пəндері бойынша кестеде
к рсетілген орын тəртібімен толтыры ыз.
Маманды
шифры
5В011700

Маманды ты
атауы
«"аза тілі мен
əдебиеті»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Тіл біліміне кіріспе
2. "аза тілін о ыту əдістемесі
3. $дебиеттануға кіріспе
4. "аза əдебиетін о ыту əдістемесі

1. С&ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т&рады:
1. Тіл біліміне кіріспе
2. "аза тілін о ыту əдістемесі
3. $дебиеттануға кіріспе
4. "аза əдебиетін о ыту əдістемесі
2. Тестілеу уа ыты - 180 минут.
Тестіленуші 'шін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.
3. Та даған жауапты жауап парағындағы пəнге сəйкес секторды
д гелекшесін толы бояу ар ылы белгілеу керек.

тиісті

4. Есептеу ж&мыстары 'шін с&ра кітапшасыны бос орындарын пайдалануға
болады.
5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м& ият толтыру керек.
6. Тест ая талғаннан кейін с&ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория

7. - С&ра кітапшасын ауыстыруға;
- С&ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
2

- Аны тама материалдарын, калькуляторды, с здікті, &ялы телефонды
олдануға
ата тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап н&с аларынан болжалған
д&рыс жауапты барлығын белгілеп, толы жауап беруі керек. Толы жауапты
та даған жағдайда студент е жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген ате 'шін 1
балл кемітіледі. Студент д&рыс емес жауапты та даса немесе д&рыс жауапты
та дамаса ателік болып есептеледі.

3
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Тіл біліміне кіріспе
1. Тілдік &рылымға тəн та ба элементтері:
A) морфема
B) дыбыс
C) та ба, морфема
D) с йлем м'шелері
E) бастауыш, баяндауыш
F) дыбыс, графема
2. Буын 'ндестігіне бағынбайтын осымшалар:
A) -дан, -ден, -нан
B) -ға, -ге
C) -нікі (-дікі, -тікі)
D) -ов, -ова, -ев, -ева, -ин, -ина
E) -мен, -бен,- пен
3. Негізгі морфологиялы &ғымдарды атарына:
A) дыбыс
B) негізгі фонема
C) фонема
D) аффикстік морфема не к мекші морфема
E) осымша фонема
4. Т'ркі тілдеріні ішіндегі &йғыр-оғыз тобына жататын тілдер:
A) &мы , татар
B) хакас, &йғыр
C) тува, якут
D) тофа, шор
E) хакас, якут
5. Барлы тілдерге немесе к п тілдерге орта
A) флексия &былысы
B) универсалды
C) генетив
D) дейктив
E) номинатив

4
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6. Генеаологиялы топтастыруда &йғыр-оғыз тобына жататын тілдер:
A) тофа ( арағас)
B) тува, татар
C) тува, &йғыр
D) шор, ш&лым
E) хакас, ноғай
F) якут, хакас
7. Генеалогиялы топтастыру бойынша ыпша тілдеріне:
A) ара алпа , збек
B) ноғай, ара алпа
C) ноғай, &йғыр
D) ырғыз, аза
E) збек, &йғыр
F) аза , ноғай
G) аза , ара алпа
8. Фонетика ғылымыны зерттейтін салалары:
A) типологиялы
B) лексикологиялы
C) жалпы фонетика
D) эксперименталды фонетика
E) структуралы
F) жеке фонетика
9. Тіл дыбыстарыны физиологиялы жа тары:
A) статистикалы фонетика
B) фонология
C) дыбыстау м'шелері
D) акустикалы фонетика
E) функционалды фонетика
F) интонология
10. Тілді тарихи даму барысында əр т'рлі екі фонеманы бір фонеманы
бойына сі ісуні аталуы:
A) дивергенция
B) дивергенция, бірігу
C) дивергенция, алыстау
D) апокопа
E) метатеза
F) конвергенция
G) конвергенция, бірігу

5
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11. Алғаш ы дыбысты кейінгі дыбыс а ы пал етіп, оны зіне & сатып
бағындыруы ............. деп аталады:
A) регрессивті ассимиляция
B) аккомодация
C) сі ісу
D) ілгерінді ы пал
E) диссимиляция, кейінді ы пал
F) кейінді ы пал
12. «в» дыбысы андай фонетикалы
A) &я
B) лабиаль-денталь, &я
C) ш&ғыл
D) ос ерін
E) 'нді
F) ос ерін, &я
G) лабиаль-денталь

асиеттерге ие:

13. Тілді арт ы та даға арай жиырылып айтылуынан ...............
дауыстылар жасалады:
A) а, ə
B) е, и, і, , ə
C) у, о
D) е, ы, і
E) а, ы, о, у
F) ы, і
14. Есім с з таптары:
A) одағай
B) зат есім, сын есім
C) сын есім шылау
D) сан есім, сын есім
E) 'стеу, зат есім
F) зат есім, есімдік
G) есімдік, етістік
15. Тəуелденген зат есімдерге осымшасы згеріп жалғанатын септіктер
атары:
A) атау
B) атау, шығыс
C) барыс
D) к мекес
E) жатыс
F) табыс
6
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16. "имыл, іс-əрекетті шынды а атынасын білдіретін категория:
A) етістік негізді, ша
B) рай
C) етістік негізді, рай
D) сан-м лшер
E) ша
F) жа
17. С здерді интонациясы ........ тəсілге жатады:
A) жанасу
B) сырт ы
C) матасу
D) аналитикалы , ажыратушы
E) синтагматикалы
F) аналитикалы
G) ажыратушы
18. о ып барды, арап т р едi ...................... грамматикалы тəсiлге
жатады:
A) аналитикалы , бірігу
B) аналитикалы , тіркесу
C) тіркесу
D) бағыны ы
E) синтетикалы
F) аналитикалы
19. Грамматикалы тəсіл:
A) дыбысты алмасулар
B) ішкі флексия
C) предикатты байланысу
D) грамматикалы с зжасам
E) тіркесім

20. Демеулік шылауды к рсеті із:
A) ана
B) атар
C) тағы
D) ғой
E) т&рма

7
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21. С здерді формалары ................... тəсіл ар ылы жасалады:
A) Интонация ар ылы
B) Еш андай жауап д&рыс емес
C) Синтетика-аналитикалы
D) Префикс ар ылы
E) Синтетикалы
22. Мəтелді белгісі:
A) астарлап, ж&мба тап т'сіндіріледі
B) а ыл-ке ес беріледі
C) &рылысы жағынан екі, 'ш б лімді болады
D) ой на ты айтылады
E) к біне бір б лімді болады
F) сиет т'рінде беріледі
G) 'лгі- неге т'рінде айтылады
23. С здерді шығу тегін тіл біліміні .................. саласы зерттейді:
A) морфема
B) лексикография
C) тарихи лексикология
D) этимология
E) терминология
F) фон
G) семантика
24. Батыр, ерж рек, ж рек ж т ан с здерi:
A) мағыналас атар
B) синонимдік
C) фразеологизмдер
D) антропонимдік
E) омонимдік
F) к п мағыналылы
G) антонимдік

8

Тіл біліміне кіріспе

13

25. Лебізді екпін ...... тілдеріне тəн:
A) грек, латын
B) орыс
C) белорус, жапон
D) неміс
E) чуваш, чукот
Тіл біліміне кіріспе
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ

9
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аза тілін о ыту əдістемесі
1. Фонетика терминдері:
A) С йлем
B) Дыбыс
C) С з
D) Мəтін
E) Морфема
2. К п мағыналы, омоним, неологизм, архаизм с здерді мағынасын
т'сіндіретін с здік:
A) Диалектикалы
B) Орфографиялы
C) Орфоэпиялы
D) «Синонимдік», «т'сіндірмелік»
E) Фразеологиялы
3. Біріккен с зді о ытуда ескерілетін ерекшелік:
A) Т'бір с здерден ерекшелігі
B) Интонацияға
C) "&рамы
D) Мағынасы
E) Жазылуы
F) С&рағы
G) С здерді бірігу тəсілі
4. Жалпылау есімдіктері:
A) Б&л, сол
B) Мен, мынау
C) Бəрі, к'ллі
D) 9зім, зі
E) Барлы
F) Б'кіл
5. Жай с йлем т'рлері:
A) салалас с йлем
B) толымды жəне толымсыз с йлем
C) ы ғайлас с йлем
D) саба тас с йлем
E) арсылы ты с йлем
F) аралас с йлем

10
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6. С йлемні т&рлаусыз м'шелері:
A) пысы тауыш
B) бастауыш
C) 'йірлі м'ше
D) ай ындауыш м'ше
E) біры ғай м'ше
F) баяндауыш
7. Мəтінді д&рыс абылдауға байланысты ж'ргізілетін ж&мыс т'рі:
A) Саралау
B) "айталап о у
C) Хабарлау
D) Суреттеу
E) Мазм&ндау
F) Шығарманы мəнерлеп о у
G) Шығарманы іштей о у
8. Жалпы адамдар арасындағы тілдесім:
A) Ы палды
B) Орфография
C) Жазып алу
D) А паратты
E) Ресми
F) "абылдамалы
9. "аза тілін о ытуда олданылатын жалпы дидактикалы принциптер:
A) тарихи-саба тасты принципі
B) о ытуды алдын-ала болжау принципі
C) музыкалы принципі
D) педагогикалы принципі
E) арым- атынасты принципі
F) о ытуды теория жəне практика мірімен байланыстыру принципі
G) əдістемелік принципі
10. О ушыны абілетін дамытатын о ытуды к рнекілік &станымы:
A) ба ылау абілетін
B) пластикалы абілетін
C) шешендік абілетін
D) оймен топшылау абілетін
E) бай ағаштығын

11

"аза тілін о ыту əдістемесі

13

11. "аза тілінде о ытпайтын мектептерде аза тілін о ыту əдістемесі
пəні бойынша тіл 'йретуді &рамды жолдары:
A) Ауызша т'сіндіру
B) С йлеу
C) Жазу
D) О у
E) Ты дау
12. "аза тілін о ытуда компьютерлік технологияны ажеттілігі:
A) Тілді салалары бойынша &рылған тапсырмаларды пайдалануға
м'мкіндік береді
B) Тест тапсырмалары бойынша білім тексеруге болады
C) А параттар алмасуға м'мкіндік береді
D) Жаттығу орындауға керек
E) Жа а саба ты бекітуге м'мкіндік береді
F) Саба т'сіндіруге т'рлі мазм&ндағы ажеттілік
G) О ушыны саба а деген ызығушылығын арттырады
13. Ы. Алтынсарин «Хрестоматиясында» берілген баламен ж&мыс істеу
тəсілдері:
A) о ытушы оларды к кейіне ондыра алмағаны 'шін зін- зі
кіналамауға тиіс
B) о ушыны жеке психологиялы ерекшеліктерін ескеруді
C) дистанциялы о ытуды
D) дамыта о ытуды
E) бағдарламалап о ытуды
F) саралап о ытуды
14. "аза тілі сабағында компьютерді олдану:
A) Саба барысында 'немі олдану м'мкін емес
B) Теориялы т&рғыда негізделмеген, тиімсіз əдіс
C) Тілдік талдау барысында иынды тар туғызады
D) Та ырып а байланысты мол а параттар алуға к мектеседі
E) О ушыны з бетінше ж&мыс жасауына м'мкіндік туғызады
F) Мəтіндік редактор м'мкіндіктерін пайдалануға негізделген
G) Білім алушы мотивациясына теріс ы пал етеді

12
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15. "аза фразеологиясындағы &лтты д'ниетаным ерекшеліктерін
толы анды т'рде таныту жолдары:
A) Ауыз əдебиеті н&с аларын о у
B) Сыныптан тыс ж&мыс ж'ргізу
C) Домбыра 'йірмесіне атысу
D) Этнолингвистикалы материал жина тау
E) Интернет ар ылы материал жина тау
F) К ркем б&йымдар к рмесін &йымдастыру
16. Компьютер к мегімен аза тілі сабағында олдануға болатын
грамматикалы ойындарды пайдасы:
A) Сурет салуға
B) Ою- рнек &растыруға
C) Грамматикалы ережелерді бекітуге
D) С йлем м'шелерін д&рыс таба білуге
E) Т'бір мен осымшаны ажыратуға
17. Х. Арғынов &сынған синтаксисті о ытудағы к рнекілікке ойылар
талаптар:
A) Интербелсенді та таны олдану ажет
B) Грамматикалы таблица т'рлі-т'сті бояумен берілуі ажет
C) К рнекі &рал те же іл немесе тым иын болмауы керек
D) К рнекілікте ткен та ырыппен байланыс болмауы шарт
E) Тыныс белгілері берілуі тиіс
F) Тасымалданбау керек
G) "&ралды бейнелеп к рсететін объектісіні аны -ай ын болуы шарт
18. С з тіркесін зерттеген ғалымдар:
A) М. Бала аев
B) С. Аманжолов
C) М. Дулатов
D) С. Исаев
E) Н. Сауранбаев
F) А. "&нанбаев
G) М. $уезов
19. Саба тас &рмалас с йлемні т'рлері:
A) Ма сат бағыны ылы
B) "арсылы ты
C) Кезектес салалас
D) Т'сіндірмелі
E) Толымды
F) Талғаулы салалас
G) Жайылма
13
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20. Ы. Алтынсаринге тəн сипаттама:
A) Революцияға ша ырады
B) Психология туралы о улы жазады
C) 9зінен б&рынғы педагогикалы озат ой ж'йелерін біріктірген
D) Алғаш аза романыны авторы
E) Адам мінезін о у-білім ар ылы т'зетуге болатынына сенеді
F) Орыс мəдениетін абылдауға міндеттейді
21. Н. Сауранбаев бойынша &рмалас с йлемдерді негізгі белгілері:
A) $р компонентте дербес бастауыш пен дербес баяндауышты болуы
B) "&рамындағы синтаксистік компоненттерде айтылатын ойды
дербестігі
C) Компоненттерді интонациялы жігі ай ын болуы
D) Бір с йлемдік мағынаға ие болмауы
E) Компонентте айтылатын ойды ая талғандығы
F) Бір предикатты атынасты болуы
22. Мəтін туралы &ғым алыптастыру əдістемесі:
A) Мəтін туралы &ғым бастауыш сыныптан беріледі
B) Мəтінде ой т&жырымдалады
C) Мəтінні грамматикамен байланысы жо
D) Мəтінні та ырыбы мен идеясы болады
E) Мəтінні стильге атысы болмайды
F) Мəтін философиялы əдебиеттен &ралады
23. Компьютерді аза тілі сабағында пайдаланғанда к рнекілікті арттыру
'шін олданылатын бағдарламалар:
A) MathLab
B) Arcon
C) Excel
D) ActiveStudio
E) MS Office Power Point
24. Пунктуацияны о ыту &станымдары:
A) Жаттығуларды орындау
B) Мəнерлеп о у мен пунктуация байланысы
C) С здік &рамны с з орына негізделетінін білу
D) С зжасамны морфологиялы тəсілдерін білу
E) С зді синтаксистік ызметіне мəн беруді талап ететін грамматикалы
&станым
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25. Синтаксисті о ыт анда олданылатын тіл дамыту ж&мысыны т'рі:
A) С з тіркесін &растыру
B) С йлем &растыру
C) Тіл дыбысын &растыру
D) С з т&лғаларын &растыру
E) Мəтін &растыру
аза тілін о ыту əдістемесі
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дебиеттануға кіріспе
1. $дебиетті халы тығы туралы т'сінік алыптастырған:
A) Н.И. Надеждин
B) В.Г. Белинский
C) Д.И. Писарев
D) А.И. Герцен
E) П.А. Вяземский
F) Л.Н. Толстой
2. Эллада эстетикасыны м&расы:
A) «Поэтикалы нер»
B) «Лаокоон»
C) «Рамаяна»
D) «Поэзия ғылымы»
E) «Поэтика»
F) «Эстетика»
3. Орысты ата ты сыншысы В.Г. Белинскийді е бектері:
A) «Генрих Гейне»
B) «XIX ғасырды схоластикасы»
C) «9ткендер мен ойлар»
D) «$деби арман»
E) «Гогольге хат»
F) «Реалистер»
4. Тарихи-революциялы та ырып а жазылған аза романдары:
A) «"аза солдаты»
B) «"арағанды»
C) «"ан мен тер»
D) «А Жайы »
E) «Ботаг з»
5. Шығармадағы ой зегі:
A) Образдар ж'йесі.
B) Шығарманы сюжеті.
C) Шығарманы негізгі ар ауы.
D) Шығарма жазудағы жазушы ма саты.
E) Шығармашылы концепциясы.
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6. Классицизмні к ркем шығарма мазм&ны мен пішініне оятын шарты:
A) $діс бірлігі
B) Ағым бірлігі
C) Уа ыт бірлігі
D) О иға бірлігі
E) Орын бірлігі
7. Шығарманы пішінін &райтын б лшек:
A) Пафос
B) Ой зегі
C) Тенденция
D) Тіл
E) Сюжет
8. Тартыс:
A) Та ырып
B) Монолог
C) Диалог
D) Коллизия
E) Идеялар, мінездер к'ресі
9. "&былыс пен о иғаны субъект к
A) Лирика
B) Драма
C) 9ле
D) Поэзия
E) Эпос
F) Сын
G) А ыз

іл-к'йі т'ріне ауысуы:

10. К ркем образды зіне тəн сипаттары:
A) Экспрессивтілігі, интерпретациялануы
B) Типтілігі, б'тіндігі, субъективтілігі
C) Білімді талап ететіндігі
D) Объективті за дылы тарға с'йену
E) Ғылыми танымға ие
F) Логикалы дəлелділігі
G) К пшілікке т'сінікті бола бермейтіндігі
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11. Ғ. М'сіреповті кейіпкерлері:
A) Б'ркіт
B) Амантай
C) Есеней
D) Дəркембай
E) "о ай
12. К ркем əдебиеттегі образ терминіні аны тамасы:
A) Эпитеттік с з олданыс
B) Бейнелеу &ралы
C) Символды бейнелеу
D) Автопортрет
E) Адам міріні əсем суреті
F) Шығармада мір шындығын жина тау
G) Метафоралы бейнелеу
13. Психологиялы портрет 'лгілері:
A) М'сін неріндегі портрет
B) "ыз Жібекті портреті
C) Нефертити м'сіні
D) Абай бейнесі
E) Шы ғыстау бейнесі
14. Метафора:
A) Гималай – жерді т'ндігі
B) Бояулар: ара, ызыл, о ыр, сары
C) Кəрі Каспий ара к к к зін ашты
D) Дулыға сыймас басы а,
Асау к'н келдім асы а
E) Адам ол – айғырымпаз, уанымпаз
F) Бір к зі ж&мулы, т'ймедей жас сорғалап т&р
15. Кейіпкер тілі:
A) Монолог
B) Перифраз
C) Табу
D) Портрет
E) Пейзаж
F) Эфимизм
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16. Эпифора:
A) Тропты т'рі
B) Пернелеп айту
C) Кезекті айталау
D) Ажарлау т'рі
E) Б'кпелей бейнелеу
17. А.Байт&рсынов б лген арнау т'рлері:
A) С&рай арнау
B) Полилог
C) "&былту
D) Эпиграф
E) Диалог
F) Монолог
18. Шалыс &й асты, ара ле &й асын, кезекті &й асты к рсеті із:
A) аабб
B) абаб
C) абабввггджждзз
D) абвб
E) ааба
F) абабвгдгждзебзкб
G) аабвбвббб
19. "аза ле іні &рылымына тəн ерекшеліктер:
A) Метрикалы ж'йе
B) Екпін 'немі со ғы буынға т'седі
C) $рі буын, əрі екпін
D) Екпін жылжымалы
E) Буынға негізделген ле
F) Тоникалы
G) Силлабо-тоникалы
20. "аза ле інде тарма к біне ... болып келеді:
A) 3 буынды
B) 11 буынды
C) 2 буынды
D) 7–8 буынды
E) 6 буынды
F) К п буынды
G) 20 буынды
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21. К іл-к'йді, сезім д'ниесін бейнелейтін к ркем əдебиет тегі – лирика.
Оны жанрлы т'рлері:
A) Поэма
B) Арнау
C) Элегия
D) Лиро-эпос
E) Трилогия
F) Диалогия
G) Эпопея
22. Социалистік реализм ж'зеге асырған ағидалар:
A) Дəст'р мен жа ашылды
B) Интернационализм
C) Социалистік гуманизм
D) Cлтты &ндылы ты насихаттау
E) Дəст'р жалғастығы
F) Cлтты сипат
G) $дебиетті партиялылығы
23. Стиль белгілері:
A) Эмоциональдылы
B) Зерттеушілік
C) На тылы
D) Образдылы
E) Идеялылы
F) Бағалаушылы
24. Жазушы олта басын алыптастырады:
A) Мифологиялы
B) $деби мектеп
C) Тарихилы
D) Лингвистикалы
E) К ркемдік бағыт
F) К ркемдік əдіс
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25. Классицизмнi
A) Золя
B) Корнель
C) Руссо
D) Шиллер
E) Расин
F) Мольер

кiлдері:

дебиеттануға кіріспе
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аза əдебиетін о ыту əдістемесі
1. 1933 жылы алғаш рет 7-сынып а арналған əдебиет тарихын мектеп
к лемінде ж'йелі &сынған &растырушылар:
A) М. Жолдыбаев
B) М. $уезов
C) Т. А шола ов
D) А. Байт&рсынов
E) І. Жанс'гіров
2. Жоғары белсенділікті дамытуға бағытталған, о ушыларды – здігінен
ойлануға, шешім айтуға, жауап беруге &мтылдыратын əдіс:
A) Ба ылау əдісі
B) Интерактивті о ыту əдісі
C) Белсенді о ыту əдісі
D) С здік əдіс
E) С&ра -жауап əдісі
F) Эвристикалы
G) Ізденушілік əдіс
3. Кіріспе с зге орыс əдістемешісі В. Голубков ойған талаптар:
A) Білімдік-логикалы ар ауыны берік болуы
B) Ш&бала ы болуы
C) $деби тілде болуы
D) Та ырып а байланыстылығы
E) Білімдік-логикалы ар ауыны болмауы
4. "аза əдебиетін о ыту əдістемесі ғылымыны бастауында т&рған
əдіскер ғалымдар:
A) $. "о ыратбаев
B) ". Бітібаева
C) Г. "&рманбаева
D) С. Д'йсебаев
E) ". Айт алиев
F) Б. $рінова
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5. "аза əдебиетімен саба тасты та ткізілетін пəндер:
A) Математика
B) Философия
C) Физика
D) Астрономия
E) "аза стан тарихы
F) Дене шыны тыру
G) Сызу
6. $діс-тəсілдерді 'йлестіре олдануды ерекшелігі:
A) Ойлауын тежейді
B) О ушыларға ауыр тиеді
C) Та тамен ж&мыс азаяды
D) О ушыны белсенділігі артады
E) К ркем тіліні дамуына кедергі болады
F) Пəнге ызығушылығы артады
G) О ушылар жалы пайды
7. К рнекілік əдісін олданудағы ма сат:
A) Саба а ызы тыру
B) Уа ыт 'немдеу
C) Білімді алыптастыру
D) Жа а &ғымдарды о ушыға жеткізу
E) Практикалы білім беру
F) О ушыларды жеке пікірлерін туғызу
8. Студент-практикант əрбір əдебиет сабағын т мендегі ма саттарға сай
&руы тиіс:
A) О ушыны здеріні & ы тарын білу
B) О ушыны саба та алған білімін тəрбие шараларымен байланыстыра
алуы
C) О ушыны əдебиет пəніне деген с'йіспеншілігін арттыру
D) О ушыны əдеби-эстетикалы т'сінігін алыптастыру
E) О ушыны достарымен арым- атынасын жа сарту
F) О ушыны жан-жа ты ізденуі
9. К ркем мəтінні мазм&нын ме геру жолдары:
A) 9з иялын оса отырып мазм&ндау
B) Шығарманы əсерлі т&старын мазм&ндау
C) Дауыстап о у ж'йесі
D) Даралап о у ж'йесі
E) Мəтіндік о у ж'йесі
F) Іштей о у ж'йесі

23

"аза əдебиетін о ыту əдістемесі

13

10. А.Т. А шола овты мамандығы:
A) Жыршы
B) Сазгер
C) Ғалым
D) $діскер
E) Педагог
11. $дебиет сабағыны е басты ма сат - міндеттеріні бірі:
A) К рнекілікті тиімді пайдалану
B) М&ғалімні шеберлігі
C) Имандылы
D) 9з бетінше орындауы
E) $діс-тəсілдерді д&рыс та дауы
12. $дебиет сабағы барысында м&ғалімді ойландыратын мəселелер:
A) О ушыларды с йлеу мəнеріне к іл б лу
B) Тəртібін адағалау
C) О ушыларды ой рісін ке ейту
D) О ушыларды киіміне к іл б лу
E) Берілген материалды тиімді əдіспен жеткізу
F) О ушыларды саба а дайындығын адағалау
G) О ушыларды келбетіне к іл б лу
13. Эпистолярлы жанрды о ытуда к іл б лерлік мəселелер:
A) Хат ар ылы хат иесіні к іл к'йіне
B) К ркемдік ерекшеліктеріне
C) Сюжетіне
D) "&рылысы мен &й асына
E) Жанрлы , композициялы ерекшеліктеріне
14. О ушыларға ойылатын с&ра тар сипаты:
A) С з нері
B) Жасына сай
C) $ гімелесу
D) Салыстырмалы
E) Сыншыл
15. $дебиет теориясын о ыт анда басшылы а алынатын мəселелер:
A) Жанрлар, к ркем с з
B) Танымын жетілдіру
C) Текстер жаттау
D) Мəнерлеп о ыту
E) Жат а айту
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16. Практикант студентке ойылатын талаптар:
A) Тек ана саба берумен шектелу
B) Ғылыми зерттеу ж'ргізу
C) Саба а алдын-ала дайындалу
D) Баларға жоғары баға ою
E) $діскерлермен тығыз байланыста болу
F) Басшылармен арым- атынасын жа сарту
G) К п с йлемеу
17. Педагогикалы практикада &штасатын білімні негізі:
A) Аулада
B) Балаба шада
C) Институтта
D) Мектепте
E) Fйде
F) Кітапханада
18. Сыныптан тыс ж&мыстар ткізілу мерзіміне арай б лінеді:
A) Жыл бойы ж'ргізілетін ж&мыстарға
B) Апта бойы ж'ргізілетін ж&мыстарға
C) Жарты то сан бойы ж'ргізілетін ж&мыстарға
D) Fздіксіз ж'ргізілетін ж&мыстарға
E) То сан бойы ж'ргізілетін ж&мыстарға
F) Д'ркінді ж'ргізілетін ж&мыстарға
19. $. "о ыратбаев к рсеткен əдеби 'йірмелерді т'рлері:
A) Табиғатты аялау
B) Саяхат
C) $деби-шығармашылы
D) К ркемдік о у
E) Шахмат
F) Драма, əн-к'й
20. 1930 жылы "ызылордада басылған «Жеткіншек» о у &ралыны
авторы:
A) М. Дулатов
B) «Оян, аза » жинағыны авторы
C) «Хан Кене» драмасыны авторы
D) М. $уезов
E) «9скен ркен» романыны авторы
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21. Орта мектептегі əдебиет пəні бағдарламаларында сыныптан тыс о у
ау ымыны к рсетілген т'рлері:
A) Шығармашылығын дамытуға арналған шығармалар
B) 9здігінен о уға жəне сыныпта пікір алысуға &сынылатын шығармалар
C) Тілін байытып, білімін ке ейтуге арналған шығармалар
D) Кітап о уға &штарлы ты оятуға арналған шығармалар
E) Курсты айталауға арналған шығармалар
F) Сыныптан тыс ерікті о уға &сынылатын шығармалар
G) Міндетті о уға жəне талдауға &сынылатын шығармалар
22. Саба а арағанда сыныптан тыс ж&мыстарға:
A) Белгіленген уа ыт м лшері жо
B) Арнайы шығармалар тізімі берілмейді
C) Cсынылатын шығармаларды к лемі мен мазм&ны ескерілмейді
D) Fлгерімі т мен о ушылар ғана атысады
E) Бағдарламадағы барлы туындыны амтуы міндеттелген
F) Ата-аналар жетекшілік етеді
23. "аза əдебиеті пəні бойынша 10-11 сыныптарға арналған типтік о у
бағдарламасыны ерекшеліктері:
A) Бағдарламада əлем əдебиеті 'лгілерінен шығармалар &сынылған
B) Бағдарламада тек автор &сынылады, шығармаларын м&ғалім та дайды
C) Бағдарламада а ын-жазушылар шығармашылығы хронологиялы
сипатта &сынылады
D) Тəуелсіздік жылдарындағы əдебиет енгізілмеген
E) О ушыларды бейіндік ерекшеліктері ескеріледі
F) Білім мазм&нын с&рыптауда ғылымилы , ж'йелілік, пəнаралы
байланыс сия ты дидактикалы &станымдар басшылы а алынады
24. $дебиет пəнінен 11-сыныпта І. Жанс'гіров шығармашылығы бойынша
о ытылатын туындылар:
A) «К'й»
B) «Бозторғай»
C) «Домбыра»
D) «Жетісу суреттері»
E) «Анам тілі»
F) «Ағынды мені А суым»
G) «"&лагер»
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25. 9-сыныпта фантастика жəне детектив жанрларын
арастырылатын шығармалар:
A) Ғ. М'сірепов «Cлпан»
B) С. Сейфуллин «Бандыны уған Хамит»
C) С. Торайғыров «Таныстыру»
D) Ш. Айтматов «Шынарым мені , шырайлым мені »
E) $. Мархабаев «К'нге тағы да т'сті»
F) Ж. Аймауытов «"арт ожа»
G) ". То аев «Сарғабандағы о иға»
аза əдебиетін о ыту əдістемесі
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