рметті студент!
2018 жылы «Ауылшаруашылығы ғылымдары - 1» 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
5В080700

Маманды ты атауы
«Орман ресурстары
жəне орман
шаруашылығы»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Ормант" ымы ісі
2. Орман питомниктері
3. Орман шаруашылығы
4. Орман сімдіктері

1. С"ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т"рады:
1. Ормант" ымы ісі
2. Орман питомниктері
3. Орман шаруашылығы
4. Орман сімдіктері
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;
2

- С"ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
- 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.
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Ормант" ымы ісі

81

Ормант

ымы ісі

1. Кəдімгі атбас талшынны жеміс беру мерзімдері мен кезе ділігі:
A) тамыз- ырк%йекте жемісі піседі
B) 15-20 жылдан бастап жеміс береді
C) ырк%йекті со ы мен азанда піседі
D) ашы жерде 8-10 жылда жеміс береді
E) 5-10 жылдан бастап жеміс береді
F) 12-15 жылдан бастап жеміс береді
2. 1-2 жыл сайын к п нім беретін т" ымдастар:
A) жылтыр шегіршін
B) ырым арағайы
C) кəдімгі шетен
D) Шренк шыршасы
E) б"та ты шегіршін
3. Жеміс беруге əсер ететін факторлар:
A) гидрологиялы жағдайлар
B) агротехникалы шаралар
C) су орны жағдайлары
D) т" ымдастар биологиясы
E) климат жағдайлары
4. Жемісі азан- арашада пісетін т" ымдастар:
A) биік айлант
B) а %йе кі
C) сары ара ат
D) отыр айы
E) а акация
5. Жемісі "за уа ыт ағашта т%спей т"ратын т" ымдастар:
A) кəдімгі бадам
B) кəдімгі шаған
C) отыр айы
D) алша ағашы
E) ара ырғай
F) амур ж%зімі
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6. Еркін суде жеміс беруіні
т" ымдастар:
A) татар "ш аты
B) ара терек
C) отыр айы
D) кəдімгі емен
E) б"та ты шегіршін
F) кəдімгі шетен
7. Орман екпелеріні
A) "рға шылы
B) жары
C) су режимі
D) желді бағыты
E) аз ылғал

басталу жасы 5-10 жыл "райтын с%рек

те тез дамуына ы палдасады:

8. Т"ра ты орман т" ым базасын "йымдастырғанда б лінетін жəне
"рылатын селекциялы -т" ымшаруашылы ты нысандар:
A) дамыған екпелер
B) географиялы екпелер
C) селекциялы екпелер
D) генетикалы екпелер
E) стандартты екпелер
F) сынамалы екпелер
G) популяциялы -экологиялы екпелер
9. В.В. Гавриловты 1987 жылғы зерттеулері бойынша Іле Алатауында
бал арағайды екпе ағаштарын "руға бас а су аудандарынан əкелінген,
т"ра тылығы мен су энергиясы бойынша е жа сы болып табылғандар:
A) Ресейді Хабаров лкесінен даур бал арағайы
B) Ресейді Омбы облысынан даур бал арағайы
C) Ресейді Магадан облысынан даур бал арағайы
D) Саур жотасындағы сібір бал арағайы экотиптері
E) Тарбағатайда сетін сібір бал арағайы экотиптері
F) Ресейді Краснояр лкесінен даур бал арағайы
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10. 3аза станда арағай, шырша жəне бал арағайды географиялы екпе
ағаштарымен
ткен ғасырды
алпысыншы жылдарынан бастап
айналыс ан ғалымдар:
A) Н.А. Соболев
B) Л.Н. Грибанов
C) В.В. Гаврилов
D) М.А. Проскуряков
E) Н.С. Сидорова
F) П.В. Коробко
G) Л.Ф. Правдин
11. Т"ра ты жəне мол т" ым беруді
шаралар:
A) жиі б"та тарын кесу ж"мыстары
B) ал аағаштарды жиілігін реттеу
C) ураған ағаштарды жойып отыру
D) ағаштарды б рікбастарын кесу
E) екпе ағаштарын жиілету

амтамасыз етуге бағытталған

12. Орманны ма ызды экологиялы -радиациялы р лі:
A) экож%йені радионуклидтерден орғауы
B) экож%йеде радионуклидтер м лшеріні азаюы
C) экож%йені радионуклидтерден здігінен тазаруы
D) экож%йені радионуклидтерді сі іруі
E) экож%йеде радионуклидтерді ыдырауы
F) оршаған ортадағы радиацияны т мендеуі
13. Жемісі орапша, "рға ашылатын к п т" ымдылы т" ымдастар:
A) ж ке ағашы
B) ж%згін
C) атбас талшын
D) шаған
E) сексеуіл
F) абыржы
G) ж"парг%л
14. Жемісі б"рша , "рға ашылатын к п т" ымды т" ымдастар:
A) абыржы
B) андыағаш
C) шаған
D) аморфа
E) араған
F) армала
G) емен
6
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15. Желмен "шуға ы ғайлы тетікпен амдалған абыршы ты жеміссерікті
т" ымшаға ие, "рға ашылмайтын жалғыз т" ымды жемісі бар
т" ымдастар:
A) %йе кі
B) ж ке
C) жа ға
D) шаған
E) абыржы
16. 3атты жуан ағаштай немесе ж" а, атты абы шалы, жемісі жа ға ты,
"рға ашылмайтын жалғыз т" ымды жемісі бар т" ымдастар:
A) айы
B) емен
C) сексеуіл
D) ж%згін
E) ж ке
17. Тынығудағы т" ымны биологиялы ж%йесін тыныш к%йінен
к%йге аударатын жағдайлар:
A) т" ымдарды ылғалдылығыны артуы
B) т" ымдарды ылғалдылығыны кемуі
C) т" ымдарды шыны тыру ма сатында əсер ету
D) т" ымдарға "рға ауа жағдайында əсер ету
E) т" ымдарға жылы температурамен əсер ету
F) т" ымға згермелі температурамен əсер ету
18. Батыс 3аза станда еменні жа ға тарын са тау тəсілдері:
A) М"здат ыш а салып ыс айларында са тау
B) Жапыра тарды абаты астында са тау
C) И.С. Лотоцкий тəсілі бойынша траншеялар
D) Жер бетінде ар араластырып ыс ы са тау
E) П.П. Бессчетнов тəсілі бойынша траншеялар
F) А.М. Словцов тəсілі бойынша траншеялар
G) Емен жа ға тарын са тау оймаларында
19. Т" ымдарын са тау мерзімі 1 жылды "райтын ағаш т%рлері:
A) кəдімгі шаған
B) шынар т%сті %йе кі
C) Шренк шыршасы
D) соғды шағаны
E) жасыл шаған
F) грек жа ғағы

7
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20. <детте, т" ымдары жиналсымен себілетін ағаш т%рлері:
A) май арағай
B) самырсын
C) терек
D) тал
E) шегіршін
21. Орман шаруашылығында негізгі дайын орман т" ымын тасымалдау
талаптары:
A) Т" ымдарын тазалау
B) Б%рілерді са тау
C) Жемістерді тасымалдау
D) Паспорт болуы
E) Сырт ы, ішкі этикеткасы болуы
F) 50 кг аспайтын ыдыстарда са талуы
22. Т" ымдарды себуге дайындау тəсілдері:
A) т" ымды лшемі бойынша іріктеу
B) 54%-ды к%кірт ыш ылымен деу
C) 94%-ды к%кірт ыш ылмен деу
D) т" ымды салмағы бойынша с"рыптау
E) т" ымдарды скарификациялау
F) т" ымдарды ылғалмен ісіндіру
G) т" ымдарды к лікпен тасымалдау
23. Орман шаруашылығында ірі дəнді т" ым партиясынан оймаларды əр
абатты 10 жерінен 30-дан кем алынбайды. Оймаларды алу тəртібі:
A) К%зде кептіру, "рға болуы
B) Металл ыдыстарға салынуы
C) Т" ымын тазалау
D) <р аптан 5 оймадан болуы
E) <р аптан 2 оймадан болуы
F) Селекциялы с"рыптау
24. Орман шаруашылығында т" ым партиясын аны тауда т" ым
алды тары фракциясына жататындар:
A) Б где сімдік т" ымдары
B) =те "са т" ымдар, оспалар
C) Емен ағаш жалған т" ымы
D) Б где сімдік жапыра тары
E) Ылғал сі ген т" ымдар
F) М"рт жарып, ніп кеткендер
G) Таза, дамыған т" ымдар
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25. 3аза мемлекеттік орман т" ым мекемесіні зертханасында
зиянкестермен зияндану дəрежесін аны тау кезінде, т" ымдарды белгілі
с"йы тарға батыру ар ылы аны тайды, шарттары:
A) Ағаш т" ымы б%лінген
B) Сертификаттар, "жат
C) Кеміргіштерден б%лінген
D) Зиянкестерді т%рлерін
E) За ымдану пайызын
F) За ды ережелерге сəйкес
G) Аны шіріген т" ымдар
Ормант ымы ісі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Орман питомниктері
1. Вегетативті жолмен сіп- нетін отырғызу материалдары:
A) Тамыр атпасы
B) Гейстер
C) Брика
D) 3алемше
E) Жабайы скін
2. Орман питомниктеріні ндірістік б лімдері:
A) сеппе б лім
B) орғаныш орман жола тары
C) аналы б лім
D) тікпе б лім
E) жалпы б лім
F) арнайы б лім
3. Орман питомнигіндегі жолдар:
A) жола арасы
B) магистралды
C) айналмалы
D) суару жолдары
E) шаруашылы
F) кішігірім
4. 3ырым арағай сеппелеріні , жі ішке атар с"лбасы бойынша, 1000
т" ымны салмағы 18 г болғанда, сапа сыныбына байланысты 1 кума м-де
т" ымды себу нормалары:
A) III – 4 г
B) IV – 5 г
C) III – 6 г
D) II – 2,8 г
E) IV – 7 г
F) I – 2 г
5. Питомникті суару техникасы:
A) ПЛН3-35
B) ДДД-100
C) КДУ-47
D) БДН-3
E) КПН2,0
F) насос CHП-50-80
G) ДДН-70
10
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6. Сеппелеріні сапа сыныбына байланысты 1 кума м-де кəдімгі емен
т" ымдарын себу нормалары:
A) II – 55 г
B) IV – 250 г
C) IV – 180 г
D) III – 150 г
E) II – 150 г
F) III – 200 г
7. Мектеп б лімінде к шеттерді орналастыру байланысты:
A) отырғызу материалыны жасына
B) топыра "нарлығына
C) жолдарға
D) сіру мерзіміне
E) ағаш т%ріні су жылдамдығына
8. Тікпе к шеттерді мектепте орналастырғанда ескеретін жағдайлар:
A) жергілікті жерді гидрологиялы жағдайлары
B) отырғызылатын материалдарды сапа жағдайы
C) мектеп б ліміндегі к шеттерді сіру мерзімі
D) жергілікті жерлерді климатты жағдайлары
E) отырғызатын материалды ажетті лшемі
F) питомниктегі тікпе к шеттеріні ажеттілігі
9. 3"рама мектеп б лімінде "за уа ыт сірілетін к шеттерді орналасу
с"лбасы:
A) атар аралығы – 2,4-3,0 м
B) атар аралығы – 0,3-0,7 м
C) атар аралығы – 0,5-0,8 м
D) атар аралығы – 1,0-1,5 м
E) атар аралығы - 4,0-4,5 м
F) атар аралығы - 0,8-1,0 м
10. 3ара пар ж%йесінде ж%ргізуге олайлы шаралар:
A) органикалы ты айт ыш шашу
B) сидеральды ш птерді себу
C) к пжылды ш птерді себу
D) арборицидтерді жаппай себу
E) арамш птерді жаппай жою
F) топыра ты тере детіп деу
G) ылғалды жина тау жəне са тау
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11. 3аза станны солт%стік облыстарында питомниктер %шін
топыра тарды т%рлері:
A) кəдімгі аратопыра
B) шалғынды топыра
C) ою с"р топыра
D) ашы с"р топыра
E) шалғынды-аллювиалды топыра
F) "мды орман топырағы
G) сарғылт топыра

олайлы

12. Орман питомниктерін суару %шін олданылатын машиналар, насосты
станциялар:
A) СЛПМ
B) ДДН-100
C) СЛШ-4М
D) СШН-5/36
E) СПН-46
13. =сімдіктерге к п м лшерде ажет минералды ты айт ыштар:
A) марганец
B) мыс
C) фосфор
D) кобальт
E) азот
F) калий
14. Орман питомниктерінде себу жəне отырғызу алдында минералды
ты айт ыштарды топыра ты
беткі
абатына енгізуге арналған
минералды ты айт ыштарды шаш ыштарды маркалары:
A) МВН-2.8М
B) ОВХ-14
C) ЗЖВ-1.8
D) НРУ-0.5
E) ЦЖВ-1.8
F) РТТ-1.2А
G) СПН-4
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15. =сімдіктерге аз м лшерде ажет болсада, оларды
ма ызды р ль ат аратын минералды ты айт ыштар:
A) калий
B) темір
C) фосфор
D) к
E) азот
F) кальций
G) мыс

алыпты дамуында

16. К ктемні ортасында – аяғында себілетін т" ымдастар:
A) бал арағай
B) шырша
C) арағаш
D) шырғана
E) к%міс %йе кі
17. Орман питомниктерінде бірінші жылғы сеппелерді суару саны:
A) орманжа ға – 10
B) ара ат - 2
C) айын – 8
D) %йе кі – 2
E) "ш ат - 3
F) арағай – 4
G) алм"рт – 3
18. Орман питомниктерде бірінші жылғы сеппелерді суару нормасы:
A) ара ат – 500 м3/га
B) арағай – 1300 м3/га
C) бал арағай – 600 м3/га
D) "ш ат – 800 м3/га
E) алм"рт – 1200 м3/га
F) орманжа ға – 1500 м3/га
G) %шкір жапыра ты %іе кі – 700 м3/га
19. Жасыл алемшелері барлы
тамырланатын т" ымдастар:
A) жасмин
B) ара ат
C) алм"рт
D) ынаағаш
E) ж"парг%л

вегетациялы
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20. Жасыл
алемшелері саба тарды
ар ынды
суі кеззе інде
алемшелерді дайындау кезінде немесе сім ар ыны баяулаған кезе де
ойдағыдай тамырланатын т" ымдастар:
A) шегіршін
B) ж"парг%л
C) ара ат
D) алма
E) ынаағаш
21. Бірінші %лгілік б лемшеде 2-ші жылғы к%тім ж"мыстары:
A) к шеттерді т%бін аршу ж"мыстары
B) к%зде жылдам сетін к шеттерді бір б лігін азып алу
C) ерте к ктемде к шеттер ді іні "шын кесіп тастау
D) т менгі ркендерін «са иналап» ияды
E) к ктемде желегін киып кесу
F) жазда 1-2 рет культивациялау
22. Полиэтилен панасы астында екпе к шеттерді сіруді кемшіліктері:
A) жабын астында температурасы жоғарылап, аурулар к беюі м%мкін
B) жабын астындағы ағаш т%рлері скіндері то азудан орғалмайды
C) жабын астында ылғал жоғарылап, ауруларды к беюіне ы пал етеді
D) жабын астында фотосинтез німділігі айтарлы тай к п кемиді
E) ағаш-б"та т" ымдастары т" ымны топыра тан нуі т мендейді
F) ал ап бірлігінен отырғызылған к шеттерді шығуы азаяды
G) жылыжай "рылысын сатып алуға ж"мсалған шығындар "лғаяды
23. Жылыжайларда сеппе сірілетін субстратты ылғалдандыру
ерекшеліктері:
A) скіндерді нығайып, к%ш алу кезе інде (30-40 к%н) – 70-80 % ТЫСнан
B) т" ым себу жəне к ктері жаппай пайда болғанға дейін – 40-50% ТЫСнан
C) екінші жылы - 70-80 % ТЫС-нан
D) т" ым себу жəне к ктері жаппай пайда болғанға дейін – 80-90 % ТЫСнан
E) скіндері скенен кейін–нормасы 4-5 л/м2, аптасына 3-5 рет суарады
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24. Т"тынушыларға босатуға жарамды екпе к шеттеріні
ойылатын талаптар:
A) осарланбаған
B) исы ді шелі
C) "зын ді шелі
D) осарланған
E) тарма талған
F) тура ді шелі
25. Стандарт к шеттері екі жылды ағаш т%рлері:
A) "ш ат
B) айы
C) %йе кі
D) терек
E) шетен
Орман питомниктері
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Орман шаруашылығы
1. Ормандағы ағаштарды суі мен дамуы бойынша жіктеулерді "сынған
ғалымдар жəне олданыста ке тараған жіктеулерді авторлары:
A) М.Д. Данилов
B) П.В. Воропанов
C) Г.Ф. Морозов
D) Г. Крафт
E) Б.Д. Жилкин
2. Барлы ағаштар дербес есептелгенде сапалы
келесі санат а б лінеді:
A) жартылай іске жарамды
B) осал ылары (пайдалылары)
C) болымды (плюсті)
D) жа сылары (кемтіксіз)
E) іске жарамды
F) кесіп тастауға жататындары

санаттары бойынша

3. К%шті фитонцидтілер тобына жататын ағаш т%рлері:
A) итшомырт
B) сібір самырсыны
C) кəдімгі арағай
D) отыр айын
E) сібір бал арағайы
F) кəдімгі шаған
G) шегіршін
4. П.С. Погребняк бойынша те жылу с%йгіш ағаш т%рлері:
A) к ктерек
B) емен
C) %йе кі
D) ызыл емен
E) секвоя
5. К ктемгі жəне к%згі %сікке сезімтал орман сімдіктері:
A) арағай
B) айын
C) андыағаш
D) шырша
E) шаған
F) шамшат

16

Орман шаруашылығы

81

6. К ле кеге т зімді ағаш т%рлері:
A) сібір май арағайы
B) ара андыағаш
C) кəдімгі арағай
D) татар %йе кі
E) отыр айын
7. Ағаш т%рлеріні жары с%йгіштіктігін аны тау əдістері:
A) химиялы
B) фитометриялы
C) агротехникалы
D) люминисценттік
E) физикалы
8. <лсіз ыш ылды арашірінді "райтын, топыра ты жа сартатын ағаш
т%рлері:
A) %йе кі
B) андыағаш
C) жиде
D) шегіршін
E) ж ке
9. Дала аймағында гидрографиялы жəне орографиялы
байланысты орман сімдіктеріні типтері:
A) 3айы ны шо ормандары
B) Сырдария тоғайлы ормандары
C) =зен а ғары ормандары
D) Далалы айы шо ормандары
E) Ертіс іріні "мды- арағай ормандары
10. Басты ма сат а пайдалану кесулері:
A) жартылай кесу
B) тамырларымен кесу
C) же іл-желпі кесу
D) іріктеп кесу
E) жаппай кесу
F) біртіндеп кесу
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11. Т" ымды -кеспеағашты біртіндеп кесулерді
техникалы элементтеріне келесілер жатады:
A) əр амалды кесу пайызы
B) «терезелер» м лшері
C) кесу сапасы
D) кесуге ағаш та дау реті
E) кесу амалдары

негізгі "йымдастыру-

12. Сиретпелі кесулер ортаны згеруін тудырады:
A) су режіміні згерісі
B) жел бағыты ауыт иды
C) сімдікті оректену жағдайлары
D) топыра т%рі жа сарады
E) топыра ты "нарлығы артады
F) топыра эрозиясы к%шейеді
13. К%тіп-баптау кесулеріні негізгі міндеттері:
A) сіп т"рған орманны пайдалы асиеттерін к%шейту
B) рекреациялы ма ызды ормандарды эстетикалы "ндылығын
арттыру
C) ормандарда ал а ағаштарды ажетті "рылымын алыптастыру
D) ағаш т%рлеріні тез сетін аса бағалы формаларын та дап алу
E) тімді с%ректі сатудан осымша табыс алу
F) ағаш пен б"та т%рлеріні жемістері мен т" ымдарыны т%сімін арттыру
14. К%тіп-баптау кесулеріні екінші дəрежелі міндеттері:
A) сіп т"рған орманны пайдалы асиеттерін к%шейту
B) ағаш т%рлеріні тез сетін аса бағалы формаларын та дап алу
C) техникалы жетілген с%ректі сіру кезе ін ыс арту
D) с%рекді "рамын шаруашылы %шін ажетті бағытта згерту
E) сіп т"рған орманны асиеттерін ай ындау
F) ал а ағаштарда орман астарыны шығу мен су жағдайларын жа сарту
G) ауданны бірлік лшеміне келетін с%ректі жалпы сімін к бейту
15. К%тіп-баптау кесулеріні негізгі міндеттері:
A) орғаныш орман ал аптарыны ажетті конструкциясын "ру
B) техникалы жетілген с%ректі сіру кезе ін ыс арту
C) рекреациялы ма ызды ормандарды эстетикалы "ндылығын
арттыру
D) ормандарда ал а ағаштарды ажетті "рылымын алыптастыру
E) ағаш пен б"та т%рлеріні жемістері мен т" ымдарыны т%сімін арттыру
F) ормандағы санитарлы жағдайды жа сарту

18

Орман шаруашылығы

81

16. Отсыз тазалау варианттары:
A) химиялы заттар ар ылы жою
B) алдын-ала %йіндіге жиналған кесу алды тарын жағу
C) зен, ағын сулармен т менге ағызу
D) кесілген орман аумағына кесу алды тарын біркелкі шашып тастау
E) ш" ыр азып, к міп тастау
F) жаппай ала нан техника к мегімен шығару
G) кесу алды тарын технологиялы жа аға деу
17. В.Н. Сукачев алмасу жіктеулерін, оларды
A) эндоэкогенетикалы алмасу
B) экзоэкогенетикалы алмасу
C) ғасырлы алмасу
D) жалпы алмасулар
E) филоценогенетикалы алмасу
F) гологенетикалы алмасу

ар ыны бойынша б лген:

18. Ормандағы улы ш птер:
A) арпабас
B) емендік марияг%л
C) итшомырт
D) ыры буын
E) беде (жо ыш а)
F) ыры "ла
19. Орман рттерін с ндіруді негізгі тактикалы тəсілдері:
A) минералды заттар шашу
B) екі жа анатынан амту
C) ртті о шаулау
D) рт шы ан жағынан амту
E) рт болған жерлерді арауылдау
F) жан-жағынан оршау
20. Крафтты жіктеуі бойынша ағашты топ а жат ызуды
белгілері:
A) ағаштар филогенезіні жалпы за дылы тары
B) ағашты салыстырмалы алы дығы
C) ағашты салыстырмалы биіктігі бойынша
D) ағаштар онтогенезіні жалпы за дылы тары
E) б рікбасты сипаты бойынша
F) ағашты к ршілес ағаштар арасындағы алатын орны
G) ағашты к ршілес ағаштардан айырмашылығы
H) генетикалы негізі бойынша
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21. Т%бір скінімен жа сы к бейетін ағаш т%рлері:
A) май арағай
B) шаған
C) ара ат
D) емен
E) татар %йе кісі
F) арағай
G) айы
22. Ормандағы ш п жамылғысыны німділігі:
A) селдір ормандарда – 5-10 ц/га
B) ала айлы ормандарда – 2-3 ц/га
C) ылғалды топыра тарда – 120-130 ц/га
D) ағаш кесілген жерлерде – 60 ц/га дейін
E) толымдылығы 0,5-0,6 жерлерде – 10-20 ц/га
F) "нарлы топыра тарда – 100-110 ц/га
G) с%рекді толымдылығы 0,3 учаскелерде – 75-80 ц/га
23. Жылдар бойынша ормандағы ш пті сімдіктерді бір реттік шабуды
мерзімдері:
A) 1- ші жылы – т" ым шашылу кезі
B) 1-ші жылы – асты т" ымдастарды т%птену фазасында
C) 2-ші жылы – г%лдегенге дейін
D) 2-ші жылы – толы г%лдеген кезде
E) 4-ші жылы - г%лдегенге дейін
F) 3-ші жылы – г%лдегенге дейін
G) 3-ші жылы – г%лдеу кезінде
24. Геркулес химиялы препараты келесі буна денелілерге
олданылады:
A) самырсын т" ымжегіші
B) м"рк белек
C) абы асты кандала
D) мамыр зауза о ызы
E) а кіс к%йесі
F) ж"псыз жібек к белегі
G) сексеуіл жапыра жегіші
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25. К бік т%зегіш ерітінділерді алу %шін олданылатын химиялы заттар:
A) суперфосфат
B) к%кірт ыш ылы
C) фосфат
D) альдегид
E) бишофит
F) акрилсульфат
G) типол
Орман шаруашылығы
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Орман &сімдіктері
1. Орман сіруді аудандастыру бойынша б лінетін айма тар:
A) Сиреген екпелер
B) Аралас ормандар
C) Рекреациялы
D) Экологиялы
E) 3ыл ан жапыра ты
F) Жалпа жапыра ты
2. Орман сіру аймағын зерттеуді беретін мəліметтері:
A) С%рек т" ымдарын іріктеп алуды саны
B) С%рекді дерді араластыру схемалары
C) Сəндік асиеттері бар ағаштарды саны
D) Ағашты т" ым уалайтын ерекшелігі
E) Айма та сетін с%рек т" ымдары
F) С%рекді дерге əсер ететін факторлар
G) Тіршілігін жойған екпе ормандар аумағы
3. Жоғары німділі екпе ағаштарын жасанды сіруде сімдіктер тіршілігі
%шін ажетті факторлар:
A) 3орек
B) Жел
C) К ленке
D) Суы
E) Жанбыр
4. Жасанды орман сіруді нəтижелілігін аны тайтын д"рыс та дау:
A) Даланын суығы
B) К ленке т%суі
C) Себу əдісін та дау
D) Машинаны тандау
E) Ді дерді нашар тазаруы
5. Топыра ты дайындауға пайдаланылатын техника типтері:
A) Механикалы
B) 3"рама
C) К ктемгі
D) Географиялы
E) Физикалы
F) Схемалы
G) Зерттеулік
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6. Жола тарды со алармен дейтін жерлер:
A) Микрот мендеген жерлер
B) Жамылғы астындағы екпелер
C) Алдын-ала екпе ормандары
D) Микробиіктеген жерлер
E) Б"рын жыртылған жерлер
F) Н льдік делген жерлер
7. Отырғызатын орындарды орналастыру байланысы:
A) =сірілетін б"талар саны
B) Екпелерді сіру əдісіне
C) Араластыру типтеріне
D) Араластыру схемаларына
E) Арамш птер м лшеріне
F) Орман сіру режіміне
G) Орманны топырағына
8. Екпелерді себу əдісімен сіруді сəттілігіне əсер ететін факторлар:
A) Топыра а ауаны енуі
B) Т" ымдарды сапасы
C) Жары ты еркін т%суі
D) Т" ымдарды шығу тегі
E) Топыра дайындау сапасы
9. Топыра ты механикалы
A) Микрот мендеу жер
B) Микробиіктеу жер
C) Жар-тасты жерлер
D) =ртенген жерлер
E) Таулы жерлер
F) Батпа ты жерлер
G) Ағашы кесілген жер

деу м%мкін болатын жерлер:

10. Звенолар арасындағы ашы ты :
A) 10 м
B) 7 м
C) 5 м
D) 8 м
E) 6 м
F) 9 м
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11. Себу, топыра ты дайындау тəсіліне, орман сіру аймағына жəне су
орны жағдайларына байланысты т%рлі т" ымдарды дайындалған
дəндерін 1 гектарға себу м лшерлері:
A) Шырша – 6 -7,2 кг
B) 3арағай – 4 - 8 кг
C) 3айын – 0,1
D) Емен – 0,5 кг
E) Емен – 35 кг
F) 3арағай – 0,4-0,8 кг
G) Шырша – 0,6-1,2 кг
12. Орман отырғызу машиналарыны маркасын та дауды аны тайтын
жағдайлар:
A) Топыра та ылғал жеткілікті болуы
B) Топыра ты дайындау тəсілі
C) Тамыр мойыншасыны диаметрі
D) Екпе орман ал абыны к%йі
E) Отырғызатын материал т%рі
13. Екпелерді себу əдісімен сіруді сəттілігіне əсер ететін экологиялы
факторлар:
A) Т" ымдарды шығу тегі
B) Жары ты болуы
C) Топыра ылғалдылығы
D) Т" ымдарды сапасы
E) Температуралы режімі
14. Орман екпе ағашын оректік элементтермен амтамасыз етуді аны тау
əдістері:
A) Далалы
B) =суінен білу
C) Механикалы
D) Са талу
E) Тепе-те дік
F) Орманды
G) Тасымалдау
15. Агротехникалы к%тіп-баптаудағы негізгі шаралар:
A) Механикамен отырғызудан со сеппелер мен тікпелерді т%зеу
B) Отырғызылатын материалды кеуіп алудан са тауды орындау
C) Топыра ты ылғалдылығын олайлы де гейде "стап т"ру
D) Екпе к шеттерді атарлары араларына сиректетуді ж%ргізу
E) За ымданған жəне те "зын тамырларды кесіп тастауды орындау
F) Отырғызылған екпелерді к ле келемеу %шін арамш птерді шабу
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16. Топыра т%рлеріне байланысты сі іру тере дігі:
A) Орташа саздауыт топырағында отырғызғанда тамыр мойыншасы 9-12
см-ге енеді
B) Жоғарғы абаты желді %рлеуіне "шыраған "мды топырағында
отырғызғанда 5-8 см-ге сі іру
C) Ауыр саздауыт топырағында отырғызғанда тамыр мойыншасы 2-3 смге енеді
D) Жоғарғы абаты желді %рлеуіне "шыраған "мды топырағында
отырғызғанда 15-20 см-ге сі іру
E) Жоғарғы абаты желді %рлеуіне "шыраған "мды топырағында
отырғызғанда 10-15 см-ге сі іру
F) Ауыр саздауыт топырағында отырғызғанда тамыр мойыншасы 4-8 см-ге
енеді
17. 3айта жа арту орына жататындар:
A) 3ажетсіз б"талар скен, німді с%рекді сіруге жарамсыз учаскелер
B) Ауыл шаруашылы пайдаланудан шығып алған жерлер
C) 3ажетті б"талар сіп, німді с%рекді сіруге жарамды учаскелер
D) Табиғи жа арған жас екінші дəрежелі т мен бағалы ж"мса жапыра ты
т%рлер, б"лар басты ағаш т%рін алмастырған
E) К п жылды шірік ді нен скен бала шыбы тар мен атпа тамырлы
екпе ағаштар
F) 3ажетсіз б"талар скен, німді с%рекді сіруге жарамды учаскелер
18. Екпе ормандарды орманмен амтылған аума а ауыстыруда сапа
бағалауды негізгі к рсеткіштері болып табылатындар:
A) Отырғызылатын материалды т%рлері
B) Со ғы жылдардағы биіктік бойынша суі
C) Орман екпелерін "ру технологиясы
D) Топыра ты дайындау тəсіліні са талуы
E) Орман екпелерін отырғызу (себу) жиілігі
F) Екпелерді б рікбасыны тоғыса бастауы
G) Орман екпелеріні жалпы орташа биіктігі
19. Орманды дала аймағыны шо тоғайлы айы ды ормандарындағы
басты т" ымдар:
A) Dса жапыра ты ж ке
B) Кəдімгі шетен
C) 3айы
D) Жасыл шаған
E) Татар %йе кісі
F) Кəдімгі арағай
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20. Республикамызды о т%стік жəне о т%стік-шығысында жоғары німді
терек плантациясы екпесін "ру %шін профессор П.П.Бессчётновты
"сынған жергілікті селекция бойынша алынған теректі будан
формаларына жатады:
A) «3айрат»
B) Астана
C) А мола
D) Алжир
E) Байтерек
F) «3ызыл-Та »
G) «3аза стан»
21. 3останай облысыны аралды арағайлы ормандарындағы
"сынылатын екпе ормандары т%рлеріні су орны жағдайларыны т%рі А1;
А2; В1; В2 болатын екпе ормандарыны т%рлері жəне т" ым "рамы:
A) 3арағайлы- айы ды-б"талы – топыра ты тегіс деумен (63ар23ай2Б)
B) 3арағайлы биотопты (103)
C) 3арағайлы тар жола ты – топыра ты алдын-ала деусіз (103)
D) 3арағайлы – топыра ты тегіс деумен (103)
E) 3арағайлы екі амалды – жола тар бойына (103)
F) 3арағайлы – ары тар бойына (103)
22. Кенді Алтайды к% гірт ыл ан жапыра ты ормандары %шін
"сынылатын екпе ормандары т%рлеріні екпе орман ал абыны «б»
категориясына жататын екпе ормандарыны т%рлері жəне т" ым "рамы:
A) 3арағайлы – ары тар бойына (103)
B) Шыршалы – со алы ары тар бойына (10Ш)
C) Май арағайлы – со алы ары тар бойына (10М)
D) Май арағайлы – жола тармен (10М)
E) Шыршалы – жола тармен (10Ш)
23. Екпе ағаштарын реконструкциялауды барлы тəсілдерінде екпе
ормандарыны жиілігін аны тайтын жағдайлар:
A) Дəлізаралы ы тырмаларда б"таларды табиғи жа аруы
B) Учаскедегі б"таларды биіктігі
C) Учаскеде болмашы т" ымны табиғи жа аруы
D) 3ол тимеген алыптағы дəлізаралы ы тырмаларда басты т" ымны
табиғи жа аруы
E) Учаскеде басты т" ымны табиғи жа аруы
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24. Екпе ағаштарын реконструкциялауды дəліз тəсіліне кіретін шаралар:
A) Аз бағалы екпе ағаштарын жаппай томардан тазартып тегістеу
B) Б"талы опаларды жаппай томардан тазартып тегістеу
C) 3ол тимеген алыптағы дəлізаралы ы тырмалар алдыру
D) Аз бағалы екпе ағаштарын толы ауыстыру
E) Екпе ағаштарында алдын-ала кесу ж"мыстарын ж%ргізіп, дəліздер
жасау
25. Топыра жағдайларына байланысты Солт%стік 3аза станны далалы
жеріндегі шо ормандарында енгізуге болатын т" ымдар:
A) Т мен орналас ан жерлері бойынша о ыр топыра тарында - тора ғы
B) Же іл механикалы "рамды орманны к% гірт с"р жəне с"р,
сілтісізденген ара топыра тарында - кəдімгі арағай немесе сібір
сағыз арағай
C) Ауыр механикалы "рамды "ба топыра тарында - а тора ғы
D) Орташа механикалы "рамды к%лгіндеу топыра тарында - к ктерек
E) Же іл механикалы "рамды опа топыра тарында - мырзатерек
F) Же іл механикалы "рамды ш гінді топыра тарында - а терек
Орман &сімдіктері
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