рметті студент!
2017 жылы «Білім - 2» 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
5В010500

Маманды ты
атауы
«Дефектология»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Педагогика
2. М%мкіндігі шектеулі балаларға
математиканы о ыту əдістемесі
3. Арнайы мектептегі тəрбие
ж'мысыны теориясы мен əдістемесі
4. Арнайы педагогика

1. С'ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т'рады:
1. Педагогика
2. М%мкіндігі шектеулі балаларға математиканы о ыту əдістемесі
3. Арнайы мектептегі тəрбие ж'мысыны теориясы мен əдістемесі
4. Арнайы педагогика
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.
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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;
- 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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Педагогика

1. Т'лға дамуыны негізгі бағыттары:
A) тəрбиелік
B) ызығушылы
C) танымды
D) психикалы
E) əлеуметтік
2. О у-тəрбие процесінде тиімді 'йымдастыру %шін педагогты
басшылы а алатын темперамент т%рлері:
A) Флегматикалы , меланхоликалы
B) Биологиялы
C) Психикалы
D) Сангвиникалы
E) Психофизиологиялы
F) Холерикалы
3. Дəст%рлі педагогикада т'лғаны базалы мəдениетін алыптастыруда
тəрбиелік істерді бағыттары:
A) 1оғамды тəрбие
B) Азаматты тəрбие
C) 2леуметтік тəрбие
D) Экологиялы тəрбие
E) Е бек тəрбиесі
4. Педагогикалы %деріс за дылы тарындағы байланыстар:
A) зара
B) мерзімді
C) шартты байланыс
D) субъективті байланыс
E) ажетсіз
F) т'ра сыз
G) диалектикалы
H) арапайым
5. Тəрбиені ма саты:
A) Тəрбиені гуманитарландыру
B) Педагогикалы процесте тəрбие ісін ж%ргізу
C) Жеке т'лғаны наным сенімін алыптастыру
D) Жеке т'лғаны жан-жа ты дамуы
E) Адамды жан-жа ты дамыту

4
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6. Д%ниетаным - б'л:
A) А и атты д%ниеге деген к з арастар ж%йесі
B) Мектепті жағдайына деген к з арастар ж%йесі
C) 1оғамны жағдайына деген к з арастар ж%йесі
D) Сынып 'жымыны алатын орнына деген к з арастар ж%йесі
E) Мемлекетті дамуына деген к з арастар ж%йесі
F) Адамны з- зіне атынасына деген к з арастар ж%йесі
G) Мектеп 'жымыны алатын орнына деген к з арастар ж%йесі
7. Бас ару стилі бойынша:
A) діни
B) либералды
C) адамгершілік
D) отбасылы
E) авторитарлы
F) мектептік
G) оғамды
8. Білім мазм'нын аны тайтын нормативті 'жаттар:
A) О у жоспарлары
B) 2дістемелік н'с аулар
C) О улы тар, о у 'ралдары
D) 2деби шығармалар
E) О улы тар
F) Ж'мыс кестелері
9. Білім беру философиясы мəртебесін аны таудағы к з арастар:
A) Білім беру философиясы жеке ғылыми сала емес
B) 2діснамалы о улар
C) 1олданбалы философия
D) Ғылыми зерттеулер
E) Философия саласы
F) Педагогика саласы
G) Білім беруді əдіснамалы мəселелерін зерттейді

5

Педагогика

12

10. Білім мазм'ны дегеніміз:
A) О ушыларды білімділікке, тəрбиелікке %йрету жəне дамыту
B) О ыту процесі барысында о ушыларды ме геруге тиісті эстетикалы
идеялар ж%йесі
C) О ушыларды о у процесі барысында ме геруге тиісті сауаттылы
жəне дағдылар ж%йесі
D) О ушыларды ғылыми білім, біліктілік жəне дағдыны игеру %дерісі
E) О ушыларды а ыл-ой, танымды жəне шығармашылы абілетін
дамыту %дерісі
F) О ушыларды д%ниетанымды жəне адамгершілікті-эстетикалы
идеялар ж%йесін ме геруі
11. Ғылыми д%ниетанымды алыптастыру жолдары:
A) пəнаралы байланыстарды іске асыру
B) іскерліктер ж%йесі алыптастыру
C) тəрбиелік шаралар 'йымдастыру
D) діни білімдер алыптастыру
E) дін мен ғылымны байланысын ашу
12. 7жымны зіндік ма ызды белгілері:
A) 7жымды дəст%рді болуы
B) 8зіндік мəнді ма сат
C) 1арама- арсы жауаптарға тəуелділік
D) Жеке əлеуметтік іс-əрекет
E) Жеке əлеуметтік ма сат
F) Жеке та далған бас арушы орган
13. Сынып жетекшісі іс-əрекетіні міндеттері:
A) 2леуметтік
B) Психологиялы
C) Болжамды
D) Педагогикалы
E) Дамытушылы
F) Тəрбиелік
14. Мектеп пен отбасыны ынтыма тасты əрекеттері:
A) ата-аналармен 'йымдастырушылы –педагогикалы ж'мыс
B) əдістемелік ж'мыстар
C) баланы о у %лгерімі мен тəрбиесін жа сарту бойынша ж%йелі
ж'мыстар
D) ата-аналармен педагогикалы ағарту ж'мыстары
E) мектепті материалды жабды тау ж'мыстары
F) спортты ж'мыстар
G) олимпиадаларға даярлы
6
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15. О у бағдарламасыны мазм'нды 'рылысы ол:
A) О у материалы арапайымнан к%рделіге ауысып отырады
B) О ыту материалыны мазм'ны айталанып отырады
C) О у материалы ол жетерлік де гейде болады
D) Мазм'ны иынды дəрежесі жағынан алды ғыдан же іл болады
E) 8тілетін материалдар ашылып к рсетіледі жəне т%сіндіріліп, талданады
F) О ыту материалдары о ушыларды жас ерекшелігіне сай болады
16. О ытуды 'йымдастыру формалары:
A) Саба
B) Дəріс
C) Семинар
D) Сендіру
E) 1оғамды ж'мыс
17. 7жымды - танымды іс-əрекетті белгілері:
A) Жалпы нəтижелерді болуы
B) Іс-əрекеттер барысында о ушылар арасында зара жауапкершілікті
жəне тəуелсіздікті пайда болуы
C) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
D) 7жымды іс-əрекет барысында, əрбір о ушыны зіндік білімін
к рсете алуы
E) Іс-əрекет барысында аны талған материалдар бойынша т'жырым жасау
F) Іс-əрекеттер барысында о ушыға жағдай жасау жəне оларды бас ару
G) Жалпы іс-əрекет негізіні болмауы
H) Жалпы іс-əрекетті негізіні болуы
18. О ыту %дерісі:
A) О ушыларды абілеттерін дамытатын іс-əрекет
B) Т зімділіктерін дамытады
C) О ушыларды д%ниетанымын дамытатын іс-əрекет
D) Тəрбиені ме гертеді
E) Адамгершілікті дамытатын іс-əрекет
19. О ытуды ба ылау т%рлері:
A) Хабарлы
B) С'раулы
C) Жеке
D) Топты
E) Фронталды
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20. О у %дерісіндегі с здік əдістер:
A) Эвристикалы
B) Дəріс
C) Жа а білімді игеру
D) К рнекілік
E) Т%сіндіру
21. А паратты технология:
A) Белгілі 'ралдар мен əдістер жиынтығы
B) А паратты деу процесінде олданылатын 'ралдар мен əдістер
жиынтығы
C) На ты мағл'маттар жиынтығы
D) А паратты деумен байланысты процестер
E) На ты 'ралдарды, əдістер мен тəсілдерді пайдалану
F) Адам іс-əрекетіні ажетті салаларыны бірі
22. Білім беру мемлекеттік стандарттары:
A) білім беруді жəне оны бас аруды ізгілендіруді амтамасыз етеді
B) о ыту əдістерін та дауға ы пал етеді
C) білім беру ке істігін са тауды амтамасыз етеді
D) 'йымдастыру формаларын іріктеуге атысады
E) білім беру мекемелерін жетілдіруге атысады
F) білім беруді реттеуді амтиды
G) азаматтарды толы анды, сапалы білім алуын амтамасыз етеді
23. Бас аруда басшылы а алатын а параттар:
A) Шолушылы
B) Аналитикалы
C) Баяндаушылы
D) Прагматикалы
E) Жекелеген
F) А паратты
24. Педагогикалы %дерістегі диагностиканы мəні:
A) Педагогикалы а парат т%рлеріне сипаттама
B) Маман шеберлігіні де гейін аны тау
C) Педагогтарды жетістіктерін бағалау əдісі
D) М'ғалімдерді кəсіби дайындығын жетілдіру ж%йесі
E) Педагогикалы деректерге басшылы
F) М'ғалімні бас ару 'станымы
G) Педагогтар мен мектеп басшыларыны біліктілігін к теру тəсілі
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25. 2дістемелік ж'мысты орытындылау формалары:
A) жас м'ғалім мектебі
B) жеке м'ғалімдерді немесе əдістемелік бірлестіктерді шығармашылы
есептері
C) диссертациялы ке ес
D) педагогикалы о улар
E) озы тəжірибе мектебі
F) проблемалы семинарлар
Педагогика
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ

9

12
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М%мкіндігі шектеулі балаларға математиканы о ыту əдістемесі

1. К мекші мектепті математика сабағында о ушыларға білім беретін
дерек к здеріне сəйкес о ытуды келесі əдістері ай ындалады:
A) С здік əдістер
B) К рнекілік əдістер
C) Мəселелік əдіс
D) Ғылыми-зерттеу əдістері
E) Жартылай зерттеу əдістері
F) Тəжірибелік əдістер
2. Берілген тапсырмаларды ма саты – о ушыларды ке істікті бағдарлай
білу абілетін тексеру:
A) «1айсысы %лкен: мысы па, сиыр ма?»
B) «Айн'рға 5 арындаш санап бер»
C) «Мына жола шаларды айсысы 'зыныра ?»
D) «Кітапті т менгі тартпаға сал»
E) «Дəптерді сол олы мен 'ста»
F) «=й биік пе, %йшік биік пе?»
G) «1ызыл текшені маған бер»
3. Сан мен цифрды сəйкестендіруге берілетін тапсырмалар:
A) «2 саныны к ршілерін ата»
B) «Суреттегі алты арындашты жанына тиісті санды жаз»
C) «3-тен бастап əрі арай сана»
D) «Сыныпта тоғыз о ушы бар. 1анша о ушы екенін дəптерге жаз»
E) «4-тен бастап 8-ге дейін сана»
F) «Айжан жеті алма сатып алды. Алма санын цифрмен к рсет»
G) «3-тен кейін ай сан т'рады?»
4. Б'л тапсырмаларды ма саты – санны 'рамын аны тауға %йретеді:
A) «9-ды екі санға жікте: 9 = ...+...»
B) «Суреттегі 7 уырша ты жанына тиісті санды жаз»
C) «1айсысы арты : 1 онды па əлде 1 бірлік пе?»
D) «20 алманы екі топ а алай б луге болады»
E) «Бір бума тая шаларды партаға бір-бірден ой. Неше онды ? Неше
бірлік?»

10

12

М%мкіндігі шектеулі балаларға математиканы о ыту əдістемесі

5. Сан мен цифрды сəйкестендіруге берілетін тапсырмалар:
A) «10-нан бастап 18-ге дейін сана»
B) «С реден екі кітап ал. Неше кітап алғаны ды дəптерге жаз»
C) «11-ден бастап əрі арай сана»
D) «Сан атарында жазылмаған сандарды жаз: 0, 1, 2,……5,……12,…..20»
E) «Суреттегі жеті уырша ты жанына тиісті санды жаз»
6. 100 шамасындағы н мірлеуін о ыту барысында берілетін білім,
біліктер:
A) 100 шамасында сандарды о у, жазу, т%сіну
B) 1000 шамасында кері санауды %йрету
C) 1осу мен алу белгілеріне %йрету
D) Сандарды мы ды 'рамын білу
E) Сандарды ж%здік 'рамын білу
F) 10 шамасында кері санауды %йрету
7. 3-ті к бейту кестесін о ытуға берілетін тапсырмалар:
A) «15 те гені бірдей %ш те гелікпен ал. 1анша те гелікпен алды ?»
B) «Асан мен =сен 4 алманы те б ліп жеді. 2р айсысы анша алмадан
жеді?»
C) «3-ке к бейтілген сандарды о ы. Ол сандар алай згереді?»
D) «3-ке б лу кестесіні ай жолдары жо ?»
E) «К бейтуді осу амалына айырбаста: 2х4=8; 2+2+2+2=8»
F) «=ш тая шадан 2 рет алынды. Тая шалар саны анша?»
G) «5 рет 3 г%лден алынды. Барлығы анша г%л алынды?»
8. Жыл туралы т%сінікті алыптастыруға берілген тапсырмалар:
A) «Бір ғасырда неше жыл бар?»
B) «2сет минутына 90 с з о иды. 2сет 450 с зді неше минутта о иды?»
C) «1 саба 1 сағат а созылады. Ал 3 саба неше сағат а созылады?»
D) «1араша айында неше к%н бар?»
E) «Айман 2 минутта 3 есеп шығарады. Ол 10 минутта неше есеп
шығарады?»
F) «=шінші саба сағат нешеде басталады?»
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9. М.Н. Перованы е бектері:
A) «Арифметиканы о ыту пропедевтикасы»
B) «К мекші мектепті 4-сыныбында нумерацияны о ытуда
олданылатын жаттығу т%рлері»
C) «VIII т%рдегі т%зете о ыту мектепте (к мекші мектепте) математиканы
о ыту əдістемесі»
D) «К мекші мектепті I сыныбында арифметикаға о ыту»
E) «К мекші мектептегі бастауыш сынып о ушыларын математикаға
о ыту»
F) «К мекші мектептегі арифметика бойынша дидактикалы ойындар мен
жаттығулар»
G) «К мекші мектепте арифметикалы амалдарды орындау»
10. Берілген тапсырманы ма саты – 100 саны к лемінде разрядтан
аттамай екіта балы жəне бірта балы сандарды осу жəне азайту:
A) Берілген əр санды 3 бірлікке арттыр: 56, 63, 54
B) Екі бума тая шаларды зара ос
C) Азайғышты тап: ... - 20 = 40
D) Апайда 28 кітап бар еді. Ол тағы 3 кітап сатып алды. 1анша кітап
болды?
E) Бір дорбада 10 кəмпит, екіншісінде 20 кəмпит бар. Барлығы анша
кəмпит?
11. Километр 'ғымын ме герту %шін келесі əдістер тиімді болады:
A) Экскурсия 'йымдастыру
B) Суреттерде
C) Сыныпта
D) 1адамдарды санау ар ылы бір километр жаяу ж%ру
E) 1адамдарды 50-ден 100-ге дейін санау
F) Фотографияларда
G) Абак ар ылы
12. Тапсырма ма саты – уа ыт т%сініктерін алыптастыру:
A) «1ағаздан метрлік жаса. Соны к мегімен сыныпты енін лше»
B) «Сені туған к%ні ай айда?»
C) «Дəптері е %лгідегі кесіндіні сыз»
D) «Асан мен =сенні ортасына т'р»
E) «Г%лді о олы мен 'ста»
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13. Тапсырма ма саты – к бейту кестесін жаттау:
A) «Т рттен осып отырып 20-ға дейін сана»
B) «2 санын к бейтуге арналған есептерді б лу есептерге айналдыр»
C) «3-ті к бейту кестесіні ай жолдары жо »
D) «10 дəптерді 2 бағанға те б л. 2рбір бағанда неше дəптерден»
E) «Б лу амалына есеп берілген, к бейтуге арналған сəйкес есепті ата»
14. 1000 шамасында н мірленуді %йрету əдістеріне жатады:
A) Бірліктерді 1000 дейін санау
B) Н лге б лу амалдары
C) Мы шамасындағы сандарды жазып %йрену
D) Тоғыз санны 'рамын білу
E) 100 шамасында арифметикалы амалдарды орындау
F) Геометриялы прогрессияны жете білу
15. 1000 к леміндегі сандарды осу жəне азайту кезе дері:
A) Толы ж%здіктерді осу жəне азайту
B) Бірге к бейту
C) Санау тая шалары ар ылы санау
D) Н лге к бейту
E) Шот ар ылы санау
F) Абак ар ылы санау
16. Арифметикалы есептерді шығару əдістемесіні кезе дері:
A) Есепті шығару амалдарын іздестіру
B) Морфологиялы талдау жасау
C) Формулаларды 'ру
D) Диаграмма салу
E) Арифметикалы прогрессияны 'ру
F) Есепті мазм'нымен ж'мыс істеу
G) Есепті шығару
17. Санды бірнеше бірлікке арттыруға жəне кемітуге берілген есептер:
A) «М'ғалім %ш о ушыға 2 дəптерден берді. Ол барлығы неше дəптер
берді?»
B) «Сыныпта к п бала бар. Сырттан бірнеше бала кірді. Бала саны к бейді
ме, азайды ма?»
C) «Арайда 5 дəптер бар. Ол тағы 2 дəптер сатып алды. Арайда барлығы
неше дəптер болды?»
D) «Д%кенде 7 газет бар еді. Оны 3-уі сатылды. Д%кенде неше газет
алды?»
E) «Себетте 5 алма бар. Оған тағы 6 алма салса, себетте неше алма
болады?»
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18. Берілген есептерді ма саты – геометриялы пішіндерді жіктеу:
A) «Мына пішіндерді ішінен шаршыларды теріп ал»
B) «ABC жəне DEF %шб'рыштарыны айсысы те б%йірлі?»
C) «Суреттен тек %шб'рыштарды к рсет»
D) «АВС б'рышын сыз да, А жəне С н%ктелерін т%зу сызы пен ос»
E) «=шб'рышты бір абырғасын алып тастаса , не пайда болады?»
F) «Мына т ртб'рыштарды айсысы тікт ртб'рыш?»
19. Берілген есептерді ма саты – геометриялы пішіндерді лшеу жəне
есептеу:
A) «Тікб'рышты %шб'рышты бір абырғасы 300. 1алған б'рыштарын
лшеп тап»
B) «АВС б'рышын сыз да, А жəне С н%ктелерін т%зу сызы пен ос»
C) «Суреттен тек %шб'рыштарды к рсет»
D) «=шб'рышты бір абырғасын алып тастаса , не пайда болады?»
E) «Тікб'рышты %шб'рышты жай %шб'рыштан айырмашылығы неде?»
F) «Ауданы 64 см2 шаршыны абырғалары неше см?»
G) «7зындығы 7 см, ені одан 3 см кем тікт ртб'рышты периметрін
есепте»
20. Арнайы мектепті о ушыларында «н мірлеу» б лімін о у кезінде
алыптасуы тиіс:
A) Натуралды сандар атары
B) Арифметикалы əрекетті асиеттері
C) Геометриялы фигураларды кескіні
D) Б'рыс жəне д'рыс б лшектер
E) Б лшекті сандар т%сінігі
F) Амалдарды орындау тəртібі
G) Натуралды сандар т%сінігі
21. Уа ыт лшемдерін т%рлендіруге берілген тапсырмалар:
A) «Айг%л 10 тг-ге екі алам сатып алды. Бір алам неше тг т'рады?»
B) «Ірі лшем бірліктерін 'са лшемдерге ауыстыр:70 сағ = ...мин;70
сағ=... с»
C) «Мына жіпті 'зындығын лше, екі т%рлі лшемде айт (см, м)»
D) «1арындашты 'зындығын сантиметрде, сосын дециметрде к рсет»
E) «Д'рыс лшем бірлікті ой: 300 мин = 5 ...»
F) «Асан 50 тг Арай мен =сенге те б ліп берді. 2р айсысына неше тг
берді?»
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22. Уа ыт лшемдерімен осу жəне азайту амалдары д'рыс орындалған
н'с аларды к рсет:
A) 7 сағ 45 мин-5 сағ 50 мин=1 сағ 95 мин
B) 3сағ 40мин–1сағ 50мин=1сағ 90мин
C) 3 сағ+1 мин = 4 сағ
D) 3сағ 40мин–1сағ 50мин=1сағ 50мин
E) 7 сағ 45мин-5 сағ 50 мин=1 сағ 55 мин
23. Берілген тапсырмаларды ма саты – б лімі бірдей жай
б лшектерді осу жəне азайту:
A) 12 метрлік жіпті ə б лігі кесілді. 1анша метр жіп кесілді?
B) 10 см-ді 1/5 б лігін тап
C) 140 ағаш бар. Оны 4/7 б лігін алма ағашы 'райды. Алма ағашы
анша?
D) Егістікті 1/9-не бидай, 3/9-не арпа егілген. Егістікті анша б лігі
егілген?
E) Та тайшаны 'зындығы 7/10 м, оны 5/10 метрі кесілді. 1алған б лігін
тап
F) 3/10 м матаны 1/10 метрі кесілді. 1анша метр мата алды?
24. Берілген тапсырманы ма саты – жай б лшектерді салыстыру:
A) Суреттегі шаршыны 1/2 б лігін к рсет
B) Тікт ртб'рышты 1/3 б лігі %лкен бе, 2/3 б лігі %лкен бе
C) Б лшектерді салыстыр: 2/4 ...
D) Шаршыны 8 б лікке б л. Оны 1/8 б лігін штрихта
E) Затты те жартысын б лшекпен ата
F) Б лшектерді е %лкенінен бастап жаз: , 3/5, 3/10, 3/9
25. Берілген тапсырманы ма саты – онды б лшектерді лшем бірліктері
ар ылы жазу:
A) 2/7 б лшегіні алымы мен б лімін ата
B) Жай б лшектерді орта б лімге келтіріп жаз: 3/5 жəне 1/4
C) 0,1 м = … дм
D) Б лшектерді су ретімен жаз: 1/5, 3/5, 2/5, 4/5
E) Тиісті санды жаз: 1,7 м = ...м ...дм
М%мкіндігі шектеулі балаларға математиканы о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Арнайы мектептегі тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі

1. 8зара əрекеттескен ж%йелер мен элементтер ар ылы жеке басты
ма сатты бағытта дамуы:
A) Мəдениет
B) О ыту
C) Білім беру
D) Тəрбиелеуді механизмі
E) Тəрбие
2. О ушыны оғам талаптарына сай дəрежесі
A) белгілі бір пəндерді білуі
B) о ушыны ізеттілігі
C) оғамда зін- зі 'стау абілеттілігі
D) белгілі бір тапсырмаларды орындау
E) о ушыны тəртіпті болуы
F) ойылған талаптарды бағыттай білуі
3. Арнайы білім берудегі тəрбиелеу %дерісіні ерекшеліктері:
A) Субьективті
B) Ж%йелік
C) Обьективті
D) Талапшыл
E) Ма сатты
F) Кешенділік
4. Сынып жетекшісіні міндеттері:
A) о ушыларға ба ылау ж%ргізу
B) о ушылармен жеке ж'мыс
C) сынып 'жымына білім беру
D) сынып 'жымын тəрбиелеу
E) сынып 'жымын 'йымдастыру
5. Т'лғаны іс-əрекетін 'йымдастыру əдістері:
A) мектеп
B) білім
C) ойын
D) 'жым
E) талап
F) %йрету
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6. Тəрбие нəтижелерін есептеу мен бағалауды формалары:
A) сенім тəсіліні тиімділігін арттыру
B) о ушыларды педагогикалы мінездемесі
C) сенімсіздік алыптастыру
D) о ушыларды саба а %лгеру дəрежесіні жоғарлылығын бағалау
E) т'лғаны жан-жа ты тəрбиелеу
F) жеке адам мен 'жымды зерттеу
G) тəртіпті бағалау
7. Балаларды о у жəне тəрбие жетістіктеріне ынталандыру əдісі:
A) 2уендік бейнелерді арау
B) Билеу алу абілеті
C) 1олдау
D) Мада тау
E) Ма 'лдау
8. Ма тау ағазымен марапаттау:
A) Инициативті мада тау
B) Тəрбиелік мада тау
C) А ылды мада тау
D) Адамгершілік мада тау
E) 1абылданған мада тау
F) Кезекті мада тау
9. Жеке т'лға дамуындағы позитивті сананы алыптастыруға немесе теріс
əсерлерді же е білу ажеттіліктерін дамытуға əсер ететін педагогикалы
əдіс:
A) Дамытуды диагностикалау
B) Тəрбие
C) 8зін- зі тəрбиелеу
D) Тəрбиені згертіп, жа сарту
E) Тəрбиені т%зету
F) О ыту
10. Тəрбие əдістері:
A) Ғажайып жерлерге 'жыммен бару
B) О ытушыны о ушымен жеке с'хбаттасуы
C) Педагогикалы ы пал əдістеріні жиынтығы
D) О ушыларды зара пікір алмастырулары
E) Арнайы ойылым бойынша делген шаралар жиынтығы
F) Тəлімділік əрекеттестікті жасалуына м%мкіндік беретін жалпы əдістер
жиынтығы
G) С'ра пен жауаптан т'ратын таным ойындары
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11. О ушыларды экономикалы тəрбиелілігіні к рсеткіші:
A) 1Р-дағы экономикалы саясат
B) Мəдениеттілікті ме геруі
C) Сауаттылы ты арттыру 'ғымдары
D) Табиғатты орғау бойынша тəжірибелік іс-əрекеті
E) Экономикалы жетекші идеялар туралы білімі
F) Негізгі экономикалы 'ғымдар
12. Тəрбиені 'рамдас б ліктері:
A) Дене тəрбиесі, эстетикалы тəрбие
B) Демократияландыру, экологиялы тəрбие, азаматты тəрбие, ' ы ты
тəрбие, жан'я тəрбиесі
C) Адамгершілік тəрбиесі
D) Адамгершілік тəрбие, экологиялы тəрбие, азаматты тəрбиелеу, кəсіби
білім, маманды та дауға дайынды
E) А ыл-ой тəрбиесі, саяси-идеялы тəрбие, дене тəрбиесі тəрбиені
демократияландыру
13. Денені жатты тыру:
A) Факультативті саба
B) Спортты ойындар
C) Гимнастика
D) Валеология сабағы
E) Олимпиада
F) Денені шыны тыру
14. Аталмыш к рсеткіштер оғамды іс-əрекетті сипаттайды:
A) кез келген іс-əрекетте оғамды атынастарды алыптастыру
B) саяси к з арстарды тежеу
C) сенсорлы- озғалыс аумағын дамыту
D) о ушыларды іс-əрекетінде шығармашылы %дерістерді дамыту
E) е бекке психологиялы даярлы
15. Отбасы тəрбиесіні негізін 'райды:
A) Азаматты ' ы
B) Нары ты атынас
C) Е бек тəрбиесі
D) Адамгершілік тəрбиесі
E) 1' ы ты тəрбие
F) 2кімшілік ' ы
G) 1ылмысты ' ы
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16. Жалпы адами 'ндылы :
A) білімді ме геру дəрежесі
B) тəрбиені ме геру дəрежесі
C) на ты оғам, мəдениет, атысты адамдарды абылдайтын 'ндылығы
D) на ты оғам абылдайтын 'ндылығы
E) на ты мəдениет, тарихи кезе ге байланыссыз к пшілік адамдарды
абылдайтын 'ндылығы
17. В.А. Сухомлинскийді е бектері:
A) «Ата-аналар кітабы»
B) «Мектепті жас директорымен ə гіме»
C) «Аналар мектебі»
D) «Азаматты алыптасуы»
E) «М'ғалімдерге ж%з ке ес»
F) «Тəрбие ж ніндегі ойлар»
G) «Балаға ж%рек жылуы»
18. Арнайы мектептегі е бекке баулуды пропедевтикалы кезе і
білдіреді:
A) ол е бекке
B) жалпы е бекке
C) арапайым е бекке
D) е бек операцияларын дербес орындауға
E) электр приборларымен ж'мыс жасау
F) ызмет к рсету е бегіне
G) ызметке
19. Ма саты бойынша кəсіби ке естерді т%рлері:
A) Медициналы
B) Аны тамалы
C) Топты
D) Жеке
E) Педагогикалы
20. Тəрбиелеу ма сатын аны тайтын негізгі факторлар:
A) Ата-аналар
B) О ушыларды ажеттіліктері
C) Саясат
D) Тəрбиешілер
E) Педагогикалы %деріс м%мкіндіктері
F) О ытушылар
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21. Б'л 'жымны жəне зін- зі бас аруды дамуы, əрекеттерді ж%йе
т%зушілік т%рлері мен ызмет етуші ж%йені е тиімді бағыттары бекітіліп,
тиімді педагогикалы технологияларды
делуі ж%ргізілетін кезе :
A) Тəрбие ж'мысы нəтижелеріні
делуі
B) Тəрбие ж%йесіні орытынды кезе і
C) Тəрбие ж%йесіні со ғы кезе і
D) Тəрбие ж%йесіні бастап ы т%зілістері
E) Тəрбие ж'мысыны со ғы рəсімделуі
22. Іскерлік:
A) 2рекет пен ойды ептілігі
B) 7ғынып алынған білімдерді практика ж%зінде олдану əдістерін игеру
C) Автоматтандырылған əрекет
D) Дағды
E) 8зіндік іс-əрекет
F) Алған білімді практикада жоғары де гейде олдану
G) Іс-əрекет əдісі
23. А ыл - есі кем балаларды о ыту мен тəрбиелеуді негізгі міндеттері:
A) А ыл - ойыны даму де гейін к теру
B) Дене- имылын дамуға жоғары жағдай жасау
C) Мектепке дейінгі топтар ашу
D) Уа ытша атынас орнату
E) Рухани дамытуға жағдай жасау
F) Уакытша о ытуға м%мкіндік жасау
24. 70 жылдардағы мектепке дейінгі арнайы білім беру мекемелерді
ке ейген ж%йесі:
A) мектеп
B) б бекжай
C) балаба ша
D) мектепке дейінгі балалар %йлері
E) техникалы лицей
F) арнайы (т%зету) мекемесі
G) колледж
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Арнайы мектептегі тəрбие ж'мысыны теориясы мен əдістемесі

25. Арнайы мектепте сыныптан тыс тəрбие ж'мысына негізделген
жетекші əрекет:
A) спорт
B) теория
C) таным
D) іс-əрекет
E) ойын
F) о у
G) е бек
Арнайы мектептегі тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Арнайы педагогика

1. Адамдар тек арапайым е бек 'ралдарын ме герген кезе де кемтар
болып саналғандар:
A) Эмоционалді-ерік сферасы б'зылғандар
B) Икемділіктері дамымағандар
C) Дене б'зылысы аны к рінгендер
D) Психикалы ауыт улары аны к рінгендер
E) К%рделі дене кемшіліктері барлар
2. Арнайы білім беруді эволюциялы дамуыны II кезе інде т мен
жағдайда болған 'йымдар мен салалар:
A) Ғылым
B) Университеттік жəне мектептік білім
C) Білім
D) 1айырымдылы
E) Медицина
3. Инклюзивті білім беру ар ылы жалпы білім беретін мекемеде о и
алатын м%мкіндігі шектеулі балалар:
A) А ыл-ой дамуыны ауыр де гейі
B) 1алыпты де гейі
C) К%рделі б'зылыстары бар
D) Балалар сал ауруы бар
E) К руінде б'зылысы бар
F) Аутизмі бар
G) Даун синдромы бар
4. Арнайы педагогикадағы о ыту əдістемесі:
A) М'ғалімдерді бір – бірімен арым – атынас орнату ж%йесі
B) Білім алушыларды мектеп алдындағы міндеттер ж%йесі
C) М'ғалімні оршаған ортамен, айналасындағы адамдармен байланысы
D) Білім алу %шін біріккен м'ғалім мен о ушыларды тығыз арым –
атынасыны ж%йесі
E) М'ғалім мен білім алушыларды зара тығыз байланысыны ж%йесі
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5. Арнайы білім беру:
A) Тірек – имыл аппараты, с йлеу тілі б'зылысы бар балаларды о ыту,
дамыту, тəрбиелеу
B) 1алыпты балаларды о ыту жəне мірге бейімдеу
C) Со ыр жəне нашар к ретін, кере балаларды о ыту
D) Психологиялы к мек к рсету ызметі
E) Мектепке дейінгі мекемеде о ыту жəне тəрбиелеу
F) Жоғарғы білім беру жəне дамыту
G) Кəсіптік білім беру жəне дағдылау
6. К%рделі кемістікке жатады:
A) Ерік-сферасыны б'зылысы
B) А ыл-есі кем жəне нашар еститін
C) Аутизмге шалды андар
D) ПДТ балалар
E) Сал ауруы бар балалар
F) Нашар к ретіндер
7. В.В. Лебединский 'сынған дизонтогенез формалары:
A) Тежелген даму
B) БСА кезіндегі даму
C) За ымдалған даму
D) Шизофрения кезіндегі даму
E) ПДТ кезіндегі даму
F) Аутизм кезіндегі даму
G) Апатия кезіндегі даму
8. Белгілі бір психикалы %дерісті даму барысында сензитивті кезе ні
ерекшелігі:
A) Психикалы процесті же іл дамуы
B) Кезе ні м%лдем дамымауы
C) Кезе ні баяу 'рылымы
D) Психикалы процесті на ты дамуы
E) Психикалы процесті тез дамуы
9. Со ғы жылдары «инеграция» т%сінігіні орнына « осылу (inclusion)»
т%сінігі енгізілген шетелдік мемлекеттер:
A) Африка
B) Канада
C) Т%ркия
D) 7лыбритания
E) 8збекстан
F) 1аза стан
G) А1Ш
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10. «Include» ағылшын с зіні аудармасы:
A) 1ам орлы к рсету
B) К мек беру
C) 1амту
D) 1осу
E) О ыту
F) Білім беру
G) 8з 'рамына енгізу
11. Тəрбие процесіне əсер ету 'ралдары:
A) Арттерапия
B) Жеке ə гімелесу
C) К рнекілік
D) Ата- аналармен ж'мыс
E) Музыкалы əуендерді ты дау
F) К ркем əдебиетті о у
G) Бірігіп ж'мыс істеуді 'йымдастыру
12. Эстетикалы тəрбиені ма саты:
A) Білім, білік, дағдылар ж%йесін алыптастыру
B) 1арапайым шығармашылы абілеттіліктерін алыптастыру
C) Танымды ызығушылы ты алыптастыру
D) А ыл ой асиеттерді алыптастыру
E) Сенсорлы мəдениетті алыптастыру
F) 2семділікті д'рыс т%сіну біліктілігін алыптастыру
G) 8з зіне ызмет к рсету дағдыларын алыптастыру
13. О у %дерісіні б%тіндігі келісі о у əдістері негізіндегі са талады:
A) Жартылай-ізденіс
B) Білімдерді айталау мен бекіту
C) Ынталандыру мен мотивация
D) Т%сіндірмелі-иллюстративті
E) Ба ылау мен зіндік ба ылау
F) Танымды əрекетіні 'йымдастырылуы мен іске асырылуы
14. Арнайы педагогикамен арнайы білім беруді дамуына зор %лес ос ан
ғалымдар:
A) И.И. Кант
B) Д.Дидро
C) Р.С. Немов
D) Ф.Энгельс
E) А.Адлер
F) Л.С. Выготский
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15. Арнайы білім беру ж%йесіндегі педагог бойында болу керек:
A) Педагогикалы бағыттылы , эмпатия
B) Педагогикалы т'ра сызды пен нем 'райлылы
C) Педагогикалы такт, педагогикалы жоғары бай ағышты ,
ба ылаушылы
D) Педагогикалы д'рыс талапты болмауы
E) Педагогикалы жеке ойды болуы
F) Педагогикалы араусызды
G) Педагогикалы оптимизм, педагогикалы рефлексия
16. Олигофренопедагогиканы негізін алағандар:
A) Ж. Демор
B) О.П. Правдина
C) Г.В. Чиркино
D) Л.М. Белякова
E) Л.И. Каплан
17. Арнайы білім беруді ажет ететін балалар категориясына тəн
ерекшеліктер:
A) 8з іс-əрекетін бас ара алу
B) Ата-ана ам орлығыны жетіспеуі
C) Ойлау əрекеті дамуыны жетіспеуі
D) 8з - зіне деген сенімділігі жоғары
E) Жеке-дара дамуындағы жетіспеушілік
F) Баяу жəне шектеулі абылдау
18. Логопедиямен тығыз байланысты ғылымдар:
A) Патофизиология
B) Анатомия
C) Валеология
D) Педагогика
E) Жас ерекшелік физиологиясы
F) Биология
19. 4 жастағы са ырау балаларды те жартысы 2-3 б ліктен т'ратын
кеспе суреттерді 'растыруға шамасы келетіндігін аны таған ғалымдар:
A) С.Гейник
B) Дж. Кардона
C) Л.С. Выготский
D) Г.Л. Выготский
E) Э.И. Леонград
F) А.А. Венгер
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20. Сурдопедагогика мен сурдопсихологияны дамуына %лес ос ан
ғалымдар:
A) Л.Брайль
B) Г.М. Дульнев
C) В.А. Синяк
D) Т.В. Розанова
E) С.Я. Рубинштейн
F) А.К. Ерсарина
21. Аутизмі бар балаларды əлеуметтендіруді аны тайды:
A) С йлеу кемшілігіні дəрежесі
B) Отбасы мен мамандарды біры ғай ж'мысы
C) К ру б'зылысыны сипаты
D) Есту б'зылысыны уа ыты
E) Отбасы мен к ршілерді біры ғай ж'мысы
F) 1арым- атынас шектеулілігі
22. К ру абілеті б'зылған балаларға арналған арнайы білім беру
мекемелеріні ма саты:
A) О ыту-тəрбиелеу
B) Т%зету, дамыту
C) Кəсіпке %йрету
D) О алту
E) Е бекке баулу
F) Абилитация
23. Тифлопедагогика жəне тифлопсихология ғылымдарыны дамуына
%лес ос ан ғалымдар:
A) А.В. Петровский, И.Я. Леркер
B) Л.И. Солнцева, В.Гаюи
C) Р.И. Лалаева, А.А. Костаева
D) Г.Е. Сухарева, М.Р. Львов
E) М.И. Земцова, Б.И. Коваленко
24. Гиперкинез кезінде бай алады:
A) К ру б'зылысы
B) Есту б'зылысы
C) Ойлау б'зылысы
D) Тынышты жағдайында еріктен тыс озғалыс
E) Б'лшы ет тонусыны згермелі болуы
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25. К%рделі кемістігі бар балаларды топтастырылуы:
A) Ай ын бір психофизиологиялы б'зылыс жəне же іл дəрежелі
б'зылыс
B) С йлеу тілі б'зылған
C) Кере ділік, есту абілеті б'зылған
D) А ыл ой кемшілігі
E) Аутизм белгілері
Арнайы педагогика
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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