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
5В010900

Маманды ты
атауы
«Математика»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Педагогика
2. Математиканы о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж$мысыны теориясы мен
əдістемесі
4. Элементар математика

1. С$ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т$рады:
1. Педагогика
2. Математиканы о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж$мысыны теориясы мен əдістемесі
4. Элементар математика
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

2

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» $ғымыны мəнін ашуда олданылатын $ғым:
A) даралы
B) білім беру
C) о ушы
D) білім
E) адам
F) тəрбие
G) индивид
2. Педагогика саласында балаларды жас жəне дара ерекшеліктерін
зерттеген ғалымдар:
A) Толстой Л.Н., Сластенин В.А
B) Сластенин В.А., Кузьмина Н.В
C) Хмель Н.Д., Ушинский К.Д
D) Дистервег А., Сластенин В.А
E) Коменский Х.А., Джон Локк
F) Ж.Ж.Руссо, Дистервег А
G) Толстой Л.Н., Хмель Н.Д
3. Дəст(рлі педагогикада т$лғаны базалы мəдениетін алыптастыруда
тəрбиелік істерді бағыттары:
A) 4оғамды тəрбие
B) Экономикалы тəрбие
C) Е бек тəрбиесі
D) Экологиялы тəрбие
E) Адамгершілік тəрбиесі
F) 5леуметтік тəрбие
4. Педагогикалы (деріс за дылы тарындағы байланыстар:
A) мерзімді
B) арапайым
C) шартты байланыс
D) т$ра сыз
E) ажетсіз
F) зара
G) диалектикалы
H) субъективті байланыс
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5. Тəрбие:
A) Жеке т$лғаны тəрбиелілігі нəтижесіні белгілі бір эталоныны болуы
B) 8зін- зі тəрбиелеу туралы ғылым
C) Ата-ананы тəрбиелеумен айналысады
D) Тəрбиеленушіні д(ниетану к з арасын алыптастыру
E) О у - тəрбие процесіні табысты болуын зерттейді
F) Т$ ым уалаушылы бейімділік жəне микро-ортаны згерістерін ж нге
келтіріледі
G) Жеке т$лғаны ма сатты алыптастыру процесі
6. Ғылыми д(ниетанымны $рамдас б лігі:
A) мифологиялы білімдер
B) діни білімдер
C) дағдылар
D) практикалы іскерліктер
E) ғылыми-білімдер ж(йесі
7. Тəрбие бағыттары:
A) шыдамды-т зімділік, имандылы
B) рухани-адамгершілік
C) азаматты -патриотты , экономикалы
D) кəсіби-бағдарлы , экологиялы
E) к пшілік-интернационалды , азаматты
8. Білім мазм$нын аны тайтын нормативті $жаттар:
A) Т$жырымдамалар
B) О у жоспарлары
C) О улы тар
D) 5дістемелік н$с аулар
E) О улы тар, о у $ралдары
F) О у-əдістемелік кешендер
9. Педагогиканы теориялы
A) Т(сіндіру
B) Бағыттау
C) О ыту
D) 4алыптастыру
E) Тəрбиелеу

ызметтері:
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10. Педагогикалы əдіснаманы мəні:
A) əдістер туралы ғылым
B) арнаулы зерттеу əдістерін жасауға арналған ғылым
C) тіл туралы ғылым
D) философиялы ағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде олдану
туралы ғылым
E) философиялы теорияларды зерттейтін ғылым
11. «Форма» терминіні мəні білдіреді:
A) Тəрбиешіні іс-əрекетіні к рінісін
B) Тəрбие (дерісіні сырттай к рінісін
C) Тəрбие (дерісіні ерекшеліктерін
D) Тəрбиеші мен тəрбиеленушіні зара арым- атынасын
E) Тəрбиелік ж$мыстарды жəне тəрбиелік шараларды бірлікті
жиынтығын
F) Тəрбиелік шараларды жоспарлауын
G) Тəрбиеленушілерді іс-əрекеттерін жоспарлы $йымдастыру ж(йесін
12. Перспективалар т(рлері (А.С. Макаренко бойынша):
A) $за мерзімді
B) ыс а мерзімді
C) альтернативті
D) орта
E) к(рделі
F) жа ын
13. Сынып жетекшісіні о ушыларды зерттеу əдістері:
A) Ба ылау
B) Жағдаятты талдау
C) Индукция жəне дедукция
D) Контент талдау
E) Бай ау
F) Ж$пты іс-əрекет
14. Мектеп пен отбасыны ынтыма тасты əрекеттері:
A) спортты ж$мыстар
B) əдістемелік ж$мыстар
C) к ркем- нер ж$мыстары
D) ата-аналармен $йымдастырушылы –педагогикалы ж$мыс
E) олимпиадаларға даярлы
F) мектепті материалды жабды тау ж$мыстары
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15. Дидактика ғылым ретінде арастырады:
A) 4алай о ытамыз
B) Баланы кім (шін о ытамыз
C) Отбасында о ытамыз
D) Нені о ытамыз
E) Не (шін о ытамыз
F) Балаларды кім о ытады
16. Дидактикалы ма саттарға байланысты саба т(рі:
A) Біліктілікті алыптастыру
B) Диктант сабағы
C) Аралас саба
D) 4осымша саба
E) Жа а білімді ме геру
F) 8ткен материалды айталау, пысы тау
17. >жымды -танымды іс-əрекет:
A) О ушыларды ата-аналарымен ж(ргізілетін іс-əрекеті
B) Педагог пен о ушыларды орта к з арастары
C) “Педагог-о ушылар” ж(йесіні ызметі
D) О ушыларды т$лғалы асиеттерін дамыту
E) 5леуметтік тəжірибені игерудегі м$ғалім мен о ушыны біріккен ісəрекеті
F) О ушыларды жеке бас асиеттерін дамыту процесі
G) Сыныптастармен бірлесіп əрекет ету
H) О ушыларды кəсіби əрекеттеріні ж(йесі
18. Білім, білік жəне дағдыны алыптастыру (дерісі ажет етеді:
A) Бағыттауды
B) Т$лға болмысын
C) Диагностикалауды
D) Ба ылауды
E) Бас аруды
19. О ытуды ба ылау т(рлері:
A) >йымдастырушылы
B) Жеке
C) Фронталды
D) Хабарлы
E) Топты
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20. И.П. Подласый бойынша о ыту əдістері:
A) Педагогикалы
B) Психологиялы
C) Технологиялы
D) Практикалы
E) С здік
21. А паратты технология:
A) Кез келген мəліметтер жиынтығы
B) Адам іс-əрекетіні ажетті салаларыны бірі
C) На ты мағл$маттар жиынтығы
D) А паратты деумен байланысты процестер
E) Белгілі $ралдар мен əдістер жиынтығы
F) На ты $ралдарды, əдістер мен тəсілдерді пайдалану
22. Білім беру мемлекеттік стандарттары:
A) білім беруді жəне оны бас аруды ізгілендіруді амтамасыз етеді
B) азаматтарды толы анды, сапалы білім алуын амтамасыз етеді
C) $йымдастыру формаларын іріктеуге атысады
D) педагогикалы технологияларды іріктеуге атысады
E) білім беру мекемелерін жетілдіруге атысады
F) білім беруді реттеуді амтиды
G) о ыту əдістерін та дауға ы пал етеді
23. Бас аруды $йымдастыруды формалары мен бағыттары:
A) Педагогикалы отырыстар; əдістемелік ке естер
B) Педагогтарды психологиялы -педагогикалы т$рғыда диагностикалау
C) Психологиялы -педагогикалы тестілеу нəтижесін адағалау
D) Педагогтарды жаппай сауаттандыру, сауы тыру
E) 5дістемелік бірлестіктер
F) Педагогикалы (дерісті негізгі ма сатын ай ындау
G) 4оғамды ы палдарды пайдалану жолдарын $сыну
24. Г.И. Щукина бойынша мектепішілік бас ару бағыттары:
A) дидактикалы
B) жобалаушылы
C) ғылыми
D) зерттеушілік
E) $йымдастырушылы
F) бас арушылы
G) əдістемелік
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25. М$ғалімдерді аттестациялауды ма саты:
A) О у-тəрбие (дерісін $йымдастыру
B) О у-тəрбие (дерісіні сапасын арттыру
C) Т$лғаны əлеуметтік де гейін жоғарлату
D) Нары ты экономикалы атынастар орнату
E) Педагог ызметкерлеріні əлеуметтік сауаттылығын амтамсыз ету
F) А ыл ойын дамыту
Педагогика
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Математиканы о ыту əдістемесі

1. Ке істіктегі т(зулер зара орналасуларына арай келесі т(рлерге
б лінеді:
A) >штас
B) Ай ас
C) Б$рыштас
D) Перпендикуляр
E) Параллель
F) Кері
2. Жиын т(рлері:
A) Т$тас жиын
B) 4атарлы жиын
C) Те жиын, ішкі жиын
D) 4$р жиын
E) Дара жиын
F) Функциялы жиын
G) Бірт$тас жиын
3. Даралау дəрежесі бойынша ерекшеленетін здік ж$мыстарды т(рлерін
к рсеті із:
A) зертханалы жəне сызбалы ж$мыстар
B) тексеретін здік ж$мыстар
C) о улы пен жəне о у əдебиеттерімен ж$мыс
D) мазм$ндары бірдей, біра əрт(рлі тəсілдермен орындалатын здік
ж$мыстар
E) мазм$ндары əр т(рлі,біра бірдей тəсілмен орындалатын здік
ж$мыстар
F) мазм$ндары əр т(рлі жəне əрт(рлі тəсілдермен орындалатын здік
ж$мыстар
4. Танымны эмпирикалы əдісіне жататындар:
A) тəжірибе əдісі
B) аналогия əдісі
C) индукция əдісі
D) абстракциялау əдісі
E) салыстыруəдісі
F) дедукция əдісі
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5. log3 ( 3x − 8 ) = 2 − x те деуіні шешімі:
A) 2
B) 4
C) -111
D) 4
E) ln e2
6. На ты сандарды негізгі асиеттері:
A) На ты сандарды осындысы на ты сан болады
B) На ты сандарды зара салыстыруға болмайды
C) Кез келген на ты сандарды айырмасы комплекс сан болады
D) На ты сандарды осындысы натурал сан болады
E) Кез келген на ты санды периодты б лшек т(рінде жазуға болады
7. Дəлелдеуді $рылымы мынадай б лімдерден т$рады:
A) демонстрациялау
B) антитезис
C) модельдеу
D) абстракциялау
E) бейнелеу
8. Психологияда абілет мəселелерімен айналыс ан ғалымдар:
A) А.Бен
B) В.Д. Небылицин
C) У.Шелдон
D) А.Е. Личко
E) Б.М. Теплов
9. Саба ты тəрбиелік мəні:
A) Жіберілген уа ыт
B) Логикалы ойды дамыту
C) Саба ты басталуы
D) Д(ние таным к з арасыны практикамен байланысы
E) 4иынды дəрежесі
F) 8негелік тəрбие жағы
10. Модельдік зерттеуді $рылымдары:
A) Сызба ою
B) Модель $ру
C) Ж(йені ою
D) Форма зерттеу
E) Математиканы зерттеу
F) Кибернетиканы зерттеу
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11. О ушыларды саралап о ытуға атысты т(сініктер:
A) 4иынды дəрежесі
B) Д(ние таным к з арасыны практикамен байланысы
C) Логикалы ойды дамыту
D) Тапсырманы к лемі
E) Жіберілген уа ыт
F) О ушыларға к мек к рсету дəрежесі
G) Саба ты басталуы
12. Мектепте о ыту $ралдар тобы:
A) М$ғалімге арналған $ралдар
B) Біры ғай $ралдар
C) О ушыларға арналған о улы тар мен о у $ралдары
D) Студенттерге арналған $ралдар
E) 4$ралдар
F) Математика кабинетіне арналған жабды тар
13. Жалпылау - б$л:
A) Обьектілерді жалпы белгілері бойынша біріктіру
B) О ытылатын ережелерді елеулі белгілерін б ліп к рсету
C) О ытылатын объектілерді елеулі белгілерін б ліп к рсету
D) 4арастырылып отырған объектілерді салыстыру
E) Оларды ішіндегі е бастысын, жалпы белгілерін б ліп алу
14. Математика сабағы:
A) мектепте математиканы жаппай о ытуды т(рі
B) о ытуды $йымдастыруды негізгі формасы
C) м$ғалімні ғана іс-əрекетін амтиды
D) о ытуды $йымдастыруды осымша формасы
E) о ушыларды ғана іс-əрекетін амтиды
F) о ытуды əдісі
G) мектепте математиканы дербес о ытуды т(рі
15. 3 − х 〈 2 те сіздігіні шешімі:
A) x ∈ (1; 5)
B) (1; 5)
C) 1 ≤ х ≤ 5
D) − 1 〈 х 〈 − 5
E) х ∈ (−1 : −5)
F) 1 ≥ х ≥ 5
G) (−1 : −5)
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16. Конус жасаушысы l табанымен 30° б$рыш жасағандағы конусты
биіктігі:
A) 2l
B) 4l
C) l / 2
2l
D) − 3
64
E)

l
4

F)

2l
3
512

17. Есептер классификациясы ызметтік ерекшелігі бойынша:
A) ынталандырушылы функциялы есептер
B) дəлелдеу есептері
C) танымды функциялы есептер
D) есептеу есептері
E) дидактикалы функциялы есептер
18. Тек жа а берілген теориялы білімді бекіту есептері:
A) шығару дағдысын бекітуге арналған есептер
B) (й тапсырмасын бекітуге арналған есептер
C) математикалы т(сініктер мен оны аны тамаларын ме гертуге
арналған есептер
D) білік алыптастыруға арналған есептер
E) шығармашылы ойлауға арналған есептер
F) к(рделілік де гейі жоғары есептерді шешуге арналған есептер
G) аксиомалар мен теоремалерды т(сінуге арналған есптер
19. Математика сабағындағы зіндік ж$мыс ерекшеліктері:
A) білімді айталау жəне бекіту (шін $йымдастырылатын ж$мыстар
B) о ушыларды здері $йымдастырған ж$мыстар
C) тек ана жеке ж$мыстар
D) алынған білімді збетінше тексеру ма сатындағы ж$мыстар
E) (лгі бойынша орындалған ж$мыстар
F) жа а материалдарды ме герту (шін $йымдастырылатын ж$мыстар
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20. Жазы ты та жəне ке істікте орын ауыстыруды орта асиеттері:
A) Екі орын ауыстыруды комбинациясы да – орын ауыстыру
B) Орын ауыстыруға тура т(рлендіру – орын ауыстыру
C) Те бе-те т(рлендіру - орын ауыстыру
D) Орын ауыстыруға кері т(рлендіру – орын ауыстыру
E) Те бе-те к бейту - орын ауыстыру
F) Орындауға кері т(рлендіру – орын ауыстыру
G) Dш орын ауыстыруды комбинациясы да – орын ауыстыру
21. Ой ызметін $йымдастыруда эмоционалды жағдайға с(йену:
A) О ушыларды пайымдау белсенділігін арттыру тəсілдері
B) К рнекі $ралдарды тиімді пайдалану
C) Та даныс, ризашылы туғызу
D) Материалды ж(йелеу
E) Сынып б лмесін талғаммен безендіру
F) Дағдыны алыптастыруды ж(йелілігі
22. Дəлелдеу ережелері келесі за дарға с(йенеді:
A) Аксиома
B) 4арама - айшылы
C) Дəлелдік
D) А и атты
E) Бірт$тасты
F) К рнекілік
G) Те бе - те дік
23. Дəлелдеуді
A) Аксиома
B) Теорема
C) Дəлелі
D) К рсету
E) Есеп

$рамды б лігі:

24. 8зіндік ж$мыста о ушылар біртіндеп зіндік ж$мыс істеу əдістерін
ме гереді:
A) о у ызметін жоспарлау
B) тəртіптілік
C) ж$мыс ма сатын ай ын т(сіну жəне оны орындау
D) тексеру
E) шығаршылы пен ж$мыс жасау
F) $жымды ж$мыс
G) атесін т(зеу
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25. Дəлелдеуді іздеуді жанама əдістері:
A) Алгебралы т(рлендірулер əдісі
B) «4арсыласты » əдісі
C) Б лшектеу əдісі немесе шарттарын б лу əдісі
D) Талдау орытындысын згерту
E) Талдау шарттарын згерту
Математиканы о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі

1. Жа а тəрбие ж(йесін жасауға ажеттілікті ай ындайтын жағдайлар:
A) педагогтар тобындағы озы ойларды пайда болуы
B) ж(йені т$ра ты ж$мыс жасап т$руы
C) əдістерді т(рлендіру ажеттігі
D) ж(йені алыптасуы
E) мектеп ж$мысыны т$ра тануы
2. Экологиялы тəрбиені міндеті:
A) О ушыларда ғылыми д(ниетанымды к з арасын алыптастыру
B) К ркем нер шығармашылығы, туындыларын насихаттау
C) Спорт жəне дене шыны тыруды ма ызын т(сіндіру
D) О ушыларды ойлау операциялары м(мкіндіктерін дамыту
E) Табиғатты орғауға байланысты пайдалы е бекке белсендіру
F) Табиғат а $ ыпты арау жəне орғауға (йрету
G) О ушыларды табиғатты орғау мəселелері туралы ғылыми біліммен
аруландыру
3. Эстетикалы тəрбиені негізгі $рамдас б ліктері:
A) Эстетикалы мəдениет
B) Эстетикалы тəрбие
C) Эстетикалы сезім
D) Эстетикалы абылдау
E) Эстетикалы талғам
F) Табиғат эстетикасы
G) 4атынас эстетикасы
4. 4Р дарынды балалармен ж$мыс жасайтын мекемелері:
A) «Дарын» республикалы ғылыми-практикалы орталығы
B) Досты Dйі
C) Кəсіпкерлер Палатасы
D) Ана мен бала орталығы
E) 4Р Ғылым академиясы
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5. Мектеп директорыны тəрбие ісі ж ніндегі орынбасары, тəрбие
ж$мысын $йымдастырушыны міндеттері:
A) мектеп директоры мен сынып жетекшілеріні арым- атынасын
жа сарту
B) мектепті шаруашылы ажеттіліктерін амтамасыз ету
C) сынып жетекшілеріне əдістемелік к мек беру
D) бала тəрбиесімен айналысатын мекемелерді міндеттерін б лу
E) тəрбие ж$мысын ба ылау, тексеру, т(зету, озат тəжірибені тарату
6. Белгілі бір асиеттерді алыптастыру ма сатымен тəрбиеленушіні
сезіміне, санасына, мінез- $л ына ы пал етуді к рсететін категория:
A) Дамуға басшылы жасау
B) Ба ылау тəсілі
C) 4озғау мен т(йсік
D) Тəрбие формасы
E) 5леуметтік тəрбиені ы палы
F) 5леуметтендіру за дылы тары
7. Латынны «коллективус» деген с зіні мағынасы:
A) Топ
B) Отбасы
C) 4оғам
D) Жиын
E) >йым
F) >жым
G) К пшілік
8. Мінез- $лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) Мада тау
B) 8зін- зі бас ару орталығы
C) Мектептегі əдістемелік ке ес
D) Жазалау
E) Шаралар $йымдастыру
F) Тəрбиелік жағдаяттар
9. Мектепті тəрбие ж(йесі дамуыны бірінші сатысы:
A) ма сатты іске асыратын адамдарды бірлігі
B) жоспарды ж(зеге асыратын адамдарды бірлігі
C) ж$мысты т(рлері мен əдістерін жетілдіру
D) ішкі байланыстарды жеткіліксіз болуы
E) ж$мыс т(рлері мен дəст(рді алыптастыру
F) жа а жағдайларға бейімделу
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10. Тəрбие ж$мысын $йымдастыру формалары:
A) к пшілік
B) о у бағдарламалары, $ралдары аясында
C) педагог, мектеп
D) жеке
E) топты
11. Жеке тəрбие ж$мысын $йымдастыру формалары:
A) сынып сағаты, кештер, сайыстар
B) сценарий мен жоспарлар жазу
C) мектепішілік ж$мыстарды $йымдастыру
D) хабарлама даярлау
E) тəрбие жоспарын талдау
F) $сынылған кітаптарды о у
G) нер к рсетуге даярлау
12. Dйірме ж$мыстарыны ма ызы:
A) ата-аналарды бала тəрбиесі туралы білімдерін тере детеді
B) о ушыны бос уа ытын тиімді етеді
C) балаларды жеке ызығушылы тарына арай ж(ргізіледі
D) о ылатын пəндер к рнекілікпен амтылып, педагогтар тəжірибе
алмасады
E) авторитарлы тəрбие ж(зеге асырылады
F) кəсіби бағдар береді
13. Сынып жетекшісіні міндеттері:
A) ата-аналармен арым- атынас, оларға бала тəрбиесінде к мек к рсету
B) о у-тəрбие (дерісіні тиімділігін арттыру
C) елдегі əлеуметтік жағдайларды зерттеу
D) мектепті материалды , техникалы амтамасыз ету
E) (й тапсырмасын ж(йелі орындау
F) мектеп $жымына бейімделу
14. 4иын балаларды болдырмау, теріс, жағымсыз əдеттерді жою жəне
алдын алу ж$мыстары:
A) бастап ы кезе жəне ж$мыс əдістемесі
B) иын баламен ж$мысты орытындылау
C) сынып сағаттары
D) тəрбие жоспары
E) нарколог, ішкі істер органдарыны ызметкерлерімен кездесулер
F) $ ы б$зушылы ты алдын алу бойынша ке естер
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15. 4иын балалармен жеке ж$мыс кезе дері:
A) жеке-т$лғаға бағытталған əдістер негіздерін зерттеу
B) тəрбие əдістері мен т(рлерін та дау
C) тəжірибелік $сыныстар олдану
D) баламен досты атынасты тыю
E) балалармен ж$мыс кестесін $ру
F) озы тəжірибені талдау
16. Та ырыбын аны тау ажет болатын тəрбие ж$мысыны т(рі:
A) пресс-конференция, о ырман конференциясы
B) с$ра -жауап алу ар ылы арым- атынасты аны тау
C) демалыс кеші, к ілділер мен тап ырлар клубы
D) отбасы м(шелерімен баланы арым- атынасын зерттеу
E) пресс-конференция, о ырман конференциясы
17. Тəрбие жоспарын жасауда ойылатын талаптар:
A) сыныптан тыс тəрбие ж$мыстарыны педагогті жеке бас
ерекшеліктеріне сəйкестігі
B) к(нделікті з мерзімінде жасалуы
C) мірмен тығыз байланыстылығы
D) жоспарды на тылығы
E) жоспарды оғам талабына, ма сатына сəйкестігі
18. Ата-аналар жиналысын ткізуде тиімділігі зор ж$мыстар:
A) Ата-аналардан бала тəрбиесі туралы ке естер алу
B) «Баланы кітап о у мəдениетін жетілдіру» та ырыбында с$хбаттасу
C) Ата-аналарды бала тəрбиесі туралы білімдерін тексеру
D) əріптестер мен басшыларды т$ра ты атыстыру
E) Жиналысты балалармен мереке т(рінде ткізу
F) Балаларды жетістіктерін мада тау
G) ата-аналармен жеке ə гімелесу
19. 4азіргі отбасы дағдарысыны сипатталуы:
A) Бала асырап алуға за ды $ ыты болуы немесе болмауынан
B) 5леуметтік $рылымны жедел згеруімен
C) >лтты дəст(рді са тамаудан
D) Экономикалы жағдайларға баяу бейімделуімен
E) Ата-аналарды ой- рісіні тарылуымен
F) Азаматты некені салдарынан
G) Некеге т$румен жəне оны б$зудағы еркіндікпен
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20. Жеке адамны санасын алыптастыру əдістері:
A) пікірталас
B) этикалы ə гіме
C) мада тау, марапаттау
D) (лгі- неге
E) тəрбиелік шара
F) зін- зі бас ару одағы
G) шығармашылы орталы тар
21. Ке естік педагогикада о ушылар $жымын алыптастыру мəселесіне
ерекше назар аударғандар:
A) Т.Е.Конникова
B) А.С.Макаренко
C) Т.А.Куракин
D) А.В.Мудрик
E) Л.И.Новикова
F) А.Ж.Отарбай
G) А.В.Луначарский
22. Отбасы тəрбиесі, экологиялы тəрбие, е бек тəрбиесі, имандылы
(конфессионалды ) тəрбиесі кіреді:
A) Кешенді тəрбие ж$мысына
B) Тəрбие бағыттарына
C) Мазм$нына
D) Жазалауына
E) Ынталандыруына
F) Институтционалды белгісіне
23. Тəрбие (дерісінде тəрбиені сапасына ы пал жасайтын
басымдылы тар:
A) Объективті жəне субъективті факторлар əрекетіні байланысы,
педагогикалы зара əрекеттегі тəрбие (дерісіне атысушыларды
белсенділігі
B) Мектеп пен жан$ядағы байланысты дамыту
C) Тəрбие (дерісіні ту жағдайларындағы кедергілер
D) Сырт ы арама- арсылы ты жою
E) Тəрбиемен $штастыра дамытудағы жəне о ыту (дерістеріні
басымдылығын, тəрбиелік ы палды сапасы жəне педагогикалы əсер ету
(йлесімділігі
F) Тəрбиені негізгі міндеттері мен ма саттарын амтитын (дерісті
жоспарлау
G) 4алыптас ан тəрбиелік атынастар, əрекеттерді $йымдастыру мен оған
ойылған ма саттарды бір-біріне (йлесуі
H) Жа а сапаларды бағыттылығын аны тау
20
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24. Отбасымен ж(ргізілетін ж$мыс т(рлері:
A) ата-аналарға ке ес
B) мектепті ата-анамен біріге шара $йымдастыру
C) зін– зі бас ару ке есі
D) $жымны ма ызды шешім абылдауына м(мкіндік жасау
E) $рылтайшылар ке есі
25. Мінез- $лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) Пікірталас
B) Сендіру, этикалы ə гіме
C) Тəрбиелік жағдаяттар
D) Мада тау
E) Жазалау
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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1. Арифметикалы прогрессияны алғаш ы ж$п н мірлі бес м(шесіні
осындысы 15-ке, ал алғаш ы (ш м(шесіні осындысы – 3-ке те екені
белгілі болса, прогрессияны бірінші м(шесі мен айырмасы:
A) a1 = - 3, d = 2
B) a1 = - 2, d = 1
C) a1 = - 3, d = 1
D) a1 = - 4/2, d = 1
E) a1 = - 2, d = 2/2
16

1
a

2.  − x 2  бином жіктеуіні орта м(шесі:
x

a7
A) 12760 4
x
B) 12760а7х-4
12870
C) −8 4
a x
a8
D) 12870 4
x
E) 12870а8х-4

3. a 6 − 1 к пм(шелігін к бейткіштерге жіктегенде шығатын:
A) (a 3 − 1)(a + 1)(a 2 − a + 1)
B) − (a − 1)(a + 1)(2a − a 2 − 1)(a 2 + 2a + 1)
C) (a 3 − 1)(a + 1)(a 2 + a + 1)
D) (a − 1)(a + 1)(a 2 − a + 1)(a 2 + a + 1)
E) (a − 1)(a 3 + 1)(a 2 + a + 1)
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3 − 2 2 санды
4
A) 1 −
8
B) − ( 2 − 1)

4.

рнегін ы шамдағанда:

C) 1− 2
D) − (1 − 2 )

2 −1
2
F)
−1
2

E)

5. − log 2 log 2
1
A) − log 2
8
B) 2
C) 2 log 2 4
D) log 2 8
E) log 2 4
F) 3

4

2

рнегін есептесе:

6. ( p 2 − 1) x = p 3 + 1 те деуіні шексіз к п шешімі болатындай p-ны мəні:
A) р = - 2/2
B) р = 20
C) р = 0
D) р = - 1
E) р = 1
F) р = 3/3
G) р = (-1)2

5 x − 2 y = 7,
7. 
те деулер ж(йесіні шешімі:
10
x
+
7
y
=
3
.

A) (20; - 20)
B) (1,4; 0)
C) x = - 1; y = - 1
D) x = 1; y = - 1
7 
E)  ; 0 
5 
F) ( - 1; - 1)
G) (1; - 1)
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8. Д

гелек секторыны ауданы:
παR
A) S сек =
360
B) S сек = 2 Rβ
C) S сек = 2Rl
παR 2
D) S сек =
180
1
E) S сек = Rl
2
1
F) S сек = R 2 β
2
G) S сек =

παR 2
360°

9. Біртекті к пм(шеліктер:
2
A) 2 x y + 2 xy
3 2
2 2
2 3
B) 3x y − 2 x y + x y
1
2x +
y
C)
D) x − 2 y
3
2
2
E) x + 2 x y − y x
2
F) x − xy + y
2
2
G) x − xy + y

10. А мен В ара ашы тығы 650 км-ге те . А мен В-дан бір-біріне арамаарсы екі автобус шы ты. Егер олар бір мезгілде шы са, онда 10 сағаттан
со кездеседі; егер біріншісі екіншісінен 4 сағ. 20 мин. ерте шы са, онда
олар екіншісі шы аннан кейін 8 сағаттан со кездеседі. Онда əрбір
автобусты орташа жылдамдығы:
A) 16 4 км/сағ; 7 16 км/сағ
B) 72/2 км/сағ; 50/2 км/сағ
C) 32 км/сағ; 28 км/сағ
D) 7 25 км/сағ; 6 25 км/сағ
E) 70/2 км/сағ; 60/2 км/сағ
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3x − 2
< 3 те сіздігіні шешімі:
2x − 3
2

A)  − ∞;  ∪ (1,5; + ∞ )
3

2
3
B) x < ; x >
3
2
3 7


C)  − ∞;  ∪  ; + ∞ 
2  3


7
D) x < 1,5; x >
3
 1

E) (− ∞; 1,5) ∪  2 ; + ∞ 
 3

2 3
F)  ; 
3 2
2 1
G)  ; 1 
3 2

11.

3 + 2x − x 2
12.
≤ 0 те сіздігіні шешімі:
x−2
A) [-1; 2) ∪ {3}
B) − 2 / 2 ≤ x < 2; x = 9 / 3
C) (− ∞; − 1] ∪ (2; 3]
D) 2 < x ≤ 3; x ≤ −1
E) 6 / 3 < x ≤ 3; x ≤ −1
13. 2 x + 6 + x − 4 > 10 те сіздікті шешімі:
2
A) x < −4; x > 2
3
8

B) (−∞; − 4) ∪  ; + ∞ 
3

C) (−∞; − 4) ∪ (0; + ∞)
D) (−∞; − 3) ∪ (4; + ∞)
E) x < −4; x > 0
F) (−∞; − 2 2 ) ∪ (0; + ∞)
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14. sin x sin 2 x < sin 3x sin 4 x те сіздікті 0 < x <
A) 30° < x < 45°
B) 36° < x < 60°
C) 0 < x <
D)

π
5

F)

π
6

π
5

аралығындағы шешімі:

5

π
3

; x<

<x<

2

π

<x<

E) x >

π

π

π
3

4

15. log 0,3 ( x − 1) < log 0, 09 ( x − 1) те сіздігіні шешімі:
A) (− ∞; 1) ∪ (2; + ∞ )
B) x < 1; x > 2
C) (− ∞; log 0,3 0,3) ∪ (log 0,3 0,09; + ∞ )
D) (log 0,3 0,3; + ∞ )
E) (1; + ∞ )
F) (log 0,3 0,09; + ∞ )
G) (2; + ∞ )
log log ( x + y) = 1,
2
3


16. lg x + lg y = 3 lg 2
те деулер ж(йесін анағаттандыратын сандар

ж$бы:
 0 1 1 0
 2 ; ,  ; 2 
2  2

A) 

B) (ln e; 2), (2; ln e)
C) (2; 3)
D) (1; 2), (2; 1)
E) (1; 8), (8;1)
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 4 
17. cos arcsin −   мəні:
 5 

4
A)
5
3
B)
5
2
C)
5
D) 0,4
1
E)
5
4
F)
10
 x
18. y = arcsin lg  функциясыны мəндері облысы:
 10 
A) 0 < y ≤ π
B) −

π

≤ y≤

π

2
2
C) (0; π ]
D) y > 0; y ≤ π
E) y ≤

π

2

19. >зындығы 24 см-ге те кесінді те емес т рт б лікке б лінген. Шеткі
б ліктеріні орталары арасындағы кесінді $зындығы 20 см-ге те .
Орта ғы б ліктеріні орталары арасындағы кесінді $зындығы:
A) 32 см
B) 8 см
8
C) см
2
42
D)
см
2
E) 9 см
F) 22 см
G) 4 см
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20. 250 талапкер математикадан емтихан тапсырды, 180 адам «5»-тен
т мен баға алды, ал 210 талапкер емтиханнан «2» алмады. «3» жəне «4»
деген баға алған балалар саны:
A) 210
B) 140
C) 420/2
D) 40
E) 160/4
2
F) 210 ⋅
3
80
G)
2
21. АВС (шб$рышыны
(шб$рыш периметрі:
8
A) 8
35
B) 8,6
61
C)
7
3
D) 8
5
2 ⋅ 12 2
E)
35
43
F)
5

абырғалары 5, 6, 7-ге те . Ортоцентрлік

22. 4абырғалары 10, 17 жəне 21 см болатын (шб$рыш а тікт ртб$рыш
іштей сызылған. Оны екі т бесі (шб$рышты бір абырғасында, ал
алған екі т бесі (шб$рышты бас а абырғаларында жатыр. Егер
тікт ртб$рышты периметрі 22,5 см екені белгілі болса, оны
абырғалары:
30 21
;
A)
5 4
17 11
B) ;
2 4
C) 6; 5,25
D) 8,5; 2,75
E) 72,25; 7,5625
F) 4,25; 7

28

Элементар математика

12

23. Тікб$рышты параллелепипедті диагоналы мен б(йір ыры
арасындағы б$рыш 30° $раса, ал табаны абырғасы 2 2 -ге те шаршы
болса, оны к лемі:
A) 25
B) 8 4
4 2
C)
0,2 2
D) 24
E) 60/3
F) 20
24. Конус биіктігі 4-ке, табан радиусы 3-ке те . Конусты б(йір беті
жазы ты та жайылған. Алынған секторды б$рышы:
A) π
B) 180°
2π
C) π +
9
D) 216°
E) π +

π

5

25. Барлы ырлары 1-ге те ABCDEFA1 B1C1 D1 E1 F1 д$рыс алтыб$рышты
призмадағы В н(ктесінен A1 F1 т(зуіне дейінгі ашы ты ты табы ыз:
7
A)
2 7
5
B)
2
5
C)
2 5
7
D)
2
E) 5 ⋅ 2 −1
5
F)
2

Элементар математика
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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