рметті студент!
2017 жылы «Жаратылыстану ғылымдары - 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
5В061200

Маманды ты атауы
«Метеорология»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Жалпы гидрология
2. Физикалы метеорология
3. Синоптикалы метеорология
4. Климатология

1. С%ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т%рады:
1. Жалпы гидрология
2. Физикалы метеорология
3. Синоптикалы метеорология
4. Климатология
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.
4. Есептеу ж%мыстары
пайдалануға болады.

'шін

с%ра

кітапшасыны

бос

тиісті

орындарын

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.
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Жалпы гидрология

1. Бір жыл 'шін ағынды абаты ағынды модулінен 'лкен:
A) 31,54 есе
B) 2,59 есе
C) 500 есе
D) 1000 есе
E) 2,68 есе
F) 86,4 есе
2. ТМД зендері ағындысыны жылды к лемі, км 3 :
A) 4 мы
B) 500 - ден арты
C) 4000
D) 15 мы
E) 10
3. Гидросферадағы т%щы суларды пайызды 'лесі:
A) жуы тап 2,5
B) 10
C) 3-3,5
D) 4-5
E) 2-2,5
F) 1,5
G) шамамен 2 ден 2,5-ға дейін
H) 28
4. М%хит т'біні лементтері:
A) граниттік абатты арналар
B) материктік беткей
C) материктік етек
D) жазы тар
E) жайылма 'сті террассалар
F) жайылмалар
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5. М%хит т'бі бедеріні теріс формалары:
A) трансформды ашылымдар
B) ойпаттар
C) м%хитты ойпаттар
D) суасты 'стірттер
E) су асты ыраттары
6. Су айдыныны ауданы бойынша 'лкен к лдер:
A) Те із
B) 0орғалжы
C) Алак л
D) Мар ак л
E) Сары опа
F) Бал аш
G) 0опа
7. Ағынды гидрографы:
A) ағынды суларды жылды , маусымды тербелісін к рсететін с%лба
B) ағынды сулар тіміні бір жыл ішінде згеруін к рстетін график
C) лездік су тімі
D) су де гейіні жыл ішінде згеруі
E) су температурасын жазатын %рал
F) су де гейін жазатын %рал
G) суды жылдамдығын лшейтін %рал
8. Су тасуыны пайда болуы:
A) жер асты суларынан
B) жа бырдан
C) жазда таудағы ар мен м%зды тарды еруінен
D) жазы ты зендерде к ктемгі арды еруінен
E) к ктемгі арды еруінен
F) суды негізгі оректену к здерінен т'суінен
G) м%зды тарды еруінен
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9. Гомотермия 'дерісі:
A) су оймасыны тере дігі бойымен су температурасыны біртектілігі
%былысы
B) 4 ° С -дан ас ан температура жолағы
C) тере дік бойымен бірдей су температурасыны орнауы
D) температуралары айырмашылы та болатын к лдегі екі абат
E) б%л жағдайда температуралы стратификация болмайды
10. «Гляциология»:
A) таулы м%зды тар гидрологиясы
B) су оймалары гидрологиясы
C) к лдер гидрологиясы
D) таулы жəне жамылғы м%зды тар гидрологиясы
E) м%зды тар гидрологиясы
11. Планетадағы таулы м%зды тар дамуды келесі стадиясында:
A) шегініп барады
B) батыс жарты шарда кемуде, шығыс жарты шарда суде
C) ыс арып барады
D) регрессивтік (кеміп бара жатыр)
E) трансгрессивтік ( сіп келе жатыр)
F) те гермелі жағдайда
G) кемімейді жəне спейді
12. 4зен айра ы (перекат):
A) зенні таяз жері
B) зенні тере б лігі
C) тік сатылы жерден суды %лауы
D) ағыс бойымен т мен озғалатын тасындылардан пайда болған т мен
арал
E) зен арнасыны к л т'ріндегі ке еюі
F) %ламасы жоғары ыс а зен учаскесі
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13. Батпа тар гидрологиясы:
A) лимнология
B) гляциология
C) болотология
D) батпа тану
E) «телма»
14. 4зен атырауы:
A) зендік тасындылардан %ралған жəне салалар мен тарма тарға
б лінген зенні т менгі б лігі
B) зен суымен толған воронка тəрізді саға
C) те із суымен толған воронка тəрізді саға
D) зен сағасынан т мен тасындыларды те ізде ш гуі
E) арналы 'дерісті бір т'рі
15. 4зен фарватері:
A) 4зенні тере жеріндегі жағалы аудан
B) Жеткілікті тере дігі бар жəне кеме атынасына кедергісі жо зенні
т'бі бойымен алынған сызы
C) 4зен ағындысымен т мен жылжып отыратын кішігірім арал
D) Навигация кезінде ауіпсіз су ке істігінен ту
E) 4зен арнасындағы ағынны е тере н'ктелерін осатын сызы
16. Солт'стік М%зды м%хит алабына кіретін зендер:
A) Б% тырма, Іле,
B) Сарысу, Н%ра, Сырдария
C) Ертіс, Есіл,
D) Шу, Талас
E) Есіл, Тобыл
F) Жем, Ойыл
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17. Карсты пайда болу салдары:
A) жыныстарды жер асты суларымен механикалы 'гілуінен
B) жер сілкінісі нəтижесінде
C) жер асты сулар мен жыныстарды химиялы еруінен
D) суды əрекетімен байланысты тау жыныстарыны еруі мен
уыстарды пайда болу 'дерістеріні жиынтығы
E) жыраны пайда болуынан
F) тік жағаларды сумен шаюынан
18. 4зен а ғарыны кемері:
A) а ғарды беткейіндегі кішігірім горизонтал аудан
B) арнаны тере ш% ырлы жерлері
C) ескі арнадан жайылмалы террасаға ту
D) т'птік рельефті сынуы, яғни тере дікті к'рт згеруіні əдетте екі
кемері бар – жоғарғы жəне т менгі
E) беткейді а ғарды т'бімен абысуы
F) а ғарды е т мен н'ктелерін осатын сызы
G) а ғар беткейлеріні оршаған жермен абысуы
19. К лдене имасы бойынша зен а ғарлары б лінеді:
A) Трапеция тəрізді
B) Ағаш тəрізді
C) Конус тəрізді
D) А ғар
E) Орталы
F) Тар а ғар
G) Тікб%рышты
20. Гидросфераны к лемі, км 3 :
A) 1,5 млн
B) 15 тыс
C) жуы пен – 1,5 млд
D) шамамен 1,5 млд
E) 15 млн
F) 150 мы
G) 150 млн
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21. Су те дестігі те деуінде алаптағы су орыны
болады:
A) :лкен алаптар 'шін
B) Т%йы алаптар 'шін
C) Бірнеше ж'здеген жылдар 'шін
D) Орташа алаптар 'шін
E) 4те кішігірім алаптар 'шін
F) Ж'здеген жылдар 'шін
G) Карст дамыған алаптар 'шін

згеруін елемеуге

22. ТМД-ны е ірі батпа массивтері орналас ан:
A) Арменияда
B) Беларуссияда
C) Батыс Сібірде
D) Каза станда
E) Латвияда
F) Украинада
23. Гидрологиялы бекетті жабды тары:
A) Реперлер
B) Т%ра ты рейка
C) Барометр
D) Су де гейін здігінен жазатын аспап
E) Плювиограф
F) Анемометр
24. Ағындыны пайда болуыны зоналды факторлары:
A) сімдік
B) метеорологиялы фактор
C) геологиялы %рылым
D) топыра жамылғысы
E) ауа райы
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25. Жер шарындағы жалпы су те дестік те деуi:
A) X с − X 0 = Eс − E0
B) E0 + Ec = Х 0 + Х с
C) X 0 + E0 = X c + Ec
D) X 0 − X c = E0 + Ec
E) X 0 + X c = E0 + Ec
F) X с + X 0 = Eс + E0
Жалпы гидрология
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Физикалы метеорология

1. Метеорология ғылымы зерттейді:
A) атмосфераны %рылысын, %рамын, асиеттерін
B) космосты ортадағы физикалы процестерді жəне оларды
атмосферамен зара əрекеттерін
C) атмосфераны, гидросфераны жəне литосфераны
D) гидросфераны
E) атмосферада ж'ріп жат ан физикалы жəне химиялы процестерді
F) атмосферадағы физикалы процестер мен %былыстарды
G) жер бетіндегі физикалы процестерді
H) ауа массаларыны озғалыстарын
2. Метеорологияны негізгі шешетін мəселелері:
A) атмосферада ж'ріп жат ан процестер жəне %былыстарды зерттеу
B) əрт'рлі оптикалы жəне электрлік %былыстарды зерттеу
C) ауа массаларыны озғалыстарын аны тау
D) т менгі атмосферадағы физикалы процестерді зерттеу
E) жер бетіндегі физикалы процестерді аны тау
F) атмосфералы %былыстарды пайда болу за дылы тарын аны тау
G) атмосфераны %рылысы, %рамы, асиеттерін аны тау
H) %былыстарды болаша та дамуын болжау жəне оларды бас ару
м'мкіндіктерін аны тау
3. Метеорологиялы лшемдер:
A) атмосфералы ысым
B) найзағай
C) жауын-шашынны м лшері мен ар ындылығы
D) н сер
E) т%ман
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4. 0%рға ауа к'йі те деуіне кіретін негізгі %раушылар:
A) парциалды ысым
B) шы н'ктесі
C) тығызды
D) температура
E) биіктік
F) аны ан бу ысымы
G) ысым
H) ылғалдылы
5. Жер беті абатында ауа температурасы 30 0C, 0 0C, - 10 0C болғанда, 5
км биіктікте температураны мəні ( γ = 0,60 0C /100м):
A) -15,0 0C
B) 0,0 0C
C) – 40,0 0C
D) – 3,0 0C
E) 10,0 0C
F) 15,0 0C
G) -20,0 0C
H) -5,0 0C
6. Ауадағы су буыны абсолюттiк %рамы (м лшерi) сипатталады:
A) ауа ысымымен
B) сыбағалы ылғалдылы пен
C) б%лттылы м лшерімен
D) абсолюттiк ылғалдылы пен
E) жауын-шашын м лшерімен
F) шы н'ктесі тапшылығымен
G) су буыны ысымымен
H) жел жылдамдығымен
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7. Парциалды ысымны биіктік бойынша згеруі келесі эмпирикалы
те деулермен аны талады:
A) ez = e0 10

− k ( t0 − t )

z
6300
B) ez = e010
k (t − t )
C) ez = e0 10 0
z
−
5000
D) e0 = ez10
− z
E) e0 = ez 10 6300
z
F) ez = e010 5000
− z
G) ez = e010 6300
z
H) ez = e010− 5000

8. Жергілікті желдер:
A) К'шті жел
B) Геострофикалы жел
C) Бора
D) Геоциклострофикалы жел
E) Бриз, фен
F) Тау-а ғар желі
9. Климатты сипаттайтын метеорологиялы элементтерді к пжылды
орташа мəндері:
A) ысым
B) ылғалдылы
C) жел жылдамдығы
D) т%ман
E) дауыл
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10. Тропосфера келесі абаттарға б лінеді:
A) жерге жа ын ауа абаты
B) магнитосфера
C) тропопауза
D) озоносфера
E) еркін атмосфера
F) ионосфера
G) гомосфера
H) атмосфераны шекаралы абаты
11. Атмосфера вертикалды %зындығы бойынша б лінетін негізгі
принциптері:
A) т селме беткейді атмосферамен зара əрекеттесуі
B) желді биіктік бойынша згеруі
C) тығызды ты биіктік бойынша згеруі
D) ауа %рамы бойынша
E) ысымны биіктік бойынша згеруі
F) термикалы
G) ылғалдылы ты биіктік бойынша згеруі
H) физикалы процестерге байланысты
12. Географиялы %рылу жеріне байланысты ауа массасыны негізгі
т'рі:
A) субтропикалы
B) %рлы ты ауа массалары
C) те іздік ауа массалары
D) тропиктік жəне экваториальды
E) арктикалы (антарктикалы )
F) жергілікті ауа массалары
G) о ыржай
H) жылы ауа массалары
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13. Беткейдi шағылдыру м'мкiндiгi немесе Альбедо A те деуі:
S sinh 0
A) A =
Q
B) A =

( S sinh0 + D ) − A
Q

Rk
B
R
D) A = k
Q
B
E) A = k
Q

C) A =

14. Табиғи жағдайда жер бетi таралуында тіке к'н радиациясыны
максимальдi мəндері бай алатын ендіктер:
A) к ктемде 200–300
B) ыста 300–400
C) жазда экватор айма тарында
D) к ктемде 100–200
E) ыста 400–500
F) к'зде 500–600
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15. Потенциалды , эквивалентті жəне эквивалентті - потенциалды
температура:
A) ауадағы су буы барлығы буланса жəне %рға болған ауа адиабатты
т'рде алыпты ысымға келтіргенде абылдайтын температурасы
B) ылғал ауадағы барлы су буы буланса жəне жасырын булану жылуы
осы ауаны сал ындауына ж%мсалса, оны абылдайтын температурасы
C) ылғал ауадағы барлы су буы буланса жəне жасырын булану жылуы
осы ауаны ызуына ж%мсалса, оны абылдайтын температурасы
D) ылғал ауаны стандартты ысым (1000 гПа) де гейiне келтiргенде,
оны абылдайтын температурасы
E) %рға ауадағы барлы су буы буланса жəне жасырын булану жылуы
осы ауаны ызуына ж%мсалса, оны абылдайтын температурасы
F) %рға жəне ылғал ауаны стандартты ысым (1000 гПа) де гейiне
келтiргенде, оны абылдайтын температурасы
G) ауадағы су буы барлығы кондесацияланып жəне ылғал болған ауа
адиабатты т'рде алыпты ысымға келтіргенде абылдайтын
температурасы
H) %рға ауаны стандартты ысым (1000 гПа) де гейiне келтiргенде,
оны абылдайтын температурасы
16. Аэрологиялы диаграммада виртуальды температураны аны тайтын
де гейлер:
A) 520 гПа
B) 900 гПа
C) 1000 гПа
D) 500 гПа
E) 950 гПа
F) 720 гПа
G) 850 гПа
H) 700 гПа
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17. Ылғалдиабатты процесс 'шін атмосфера стратификациясыны к'йі:

γ ≺ γ ы ≺ γ a - абсолютті т%ра
B) γ ≺ γ ы - ылғалт%ра ты

A)

ты

γ ≻ γ a ≻ γ ы - абсолютті т%ра сыз
D) γ a ≻ γ ≻ γ ы - %рға т%ра ты жəне ылғалт%ра сыз стратификация
C)

γ = γ ы ылғалайырмашылы
F) γ ≻ γ ы ылғалт%ра сыз

E)

сыз

G) γ = γ a - %рға айырмашылы сыз
H) γ ≺ γ

a

- %рға т%ра ты

18. Б%лтсыз к'нде су коймасыны , топыра бетіні жəне ауа
температурасыны максимальдi мəнi:
A) Ауа температурасыны – К'н шы ан со 0,5 сағаттан кейін
B) Су оймада - 16-17 сағатта
C) Топыра та - 13-14 сағатта
D) Топыра та - 16-17 сағатта
E) Ауа температурасыны - 14-15 сағатта
F) Су оймада - 11-12 сағатта
G) Су оймада к'н шы ан со 2-3 сағаттан кейiн
H) Топыра та- к'н шығар алдында
19. Б%лтсыз к'нде су коймасыны , топыра бетіні жəне ауа
температураларыны минимальдi мəнi:
A) Су оймасында - к'н шы ан со 2-3 сағаттан кейiн
B) Топыра та - 16-17 сағатта
C) Топыра та - 13-14 сағатта
D) Ауа температурасыны – К'н шы ан со 0,5 сағаттан кейін
E) Ауа температурасыны - 14-15 сағатта
F) Су оймасында - 16-17 сағатта
G) Топыра та- к'н шығар алдында
H) Су оймасында - 11-12 сағатта
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20. Дальтон за ына сəйкес, булану жылдамдығы (W):
A) анығу тапшылығына (ES– e) кері пропорционал
B) атмосфера ысымына (Р) керi пропорционал
C) анығу тапшылығына (ES– e) тiке пропорционал
D) ауа тығыздығына ( ρ ) тiке пропорционал
E) атмосфера ысымына (Р) тіке пропорционал
F) ауа температурасына (Т) кері пропорционал
G) желге (V) бағынышты
H) желді бағытына бағынышты
21. Статиканы негізгі те деуіні шартты жағдайлары:
A) стандартты атмосфера
B) біртекті атмосфера
C) изобарикалы атмосфера
D) политропты атмосфера
E) термикалы атмосфера
F) %рға атмосфера
G) алыпты атмосфера
H) изотермикалы атмосфера
22. Барометрлік те деулер ар ылы аны талатындар:
A) əрт'рлі де гейдегі ылғалдылы
B) ауа бағаныны орташа температурасы
C) барометрлік ниверлеу
D) термометрлік ниверлеу
E) əрт'рлі де гейдегі ысым
F) əрт'рлі де гейдегі тығызды
G) ауа бағаныны орташа виртаульды температурасы
H) ауа бағаныны орташа ысымы
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23. Атмосферада əсер ететін сырт ы жəне ішкі к'штер:
A) Ортадан тебу к'ші
B) Инерция к'ші
C) Архимед к'ші
D) 0ысым к'ші жəне 'йкеліс к'ші
E) Электромагниттік к'ш
F) Кориолис к'ші
G) Ауырлы к'ші
H) Гравитациялы к'ш
24. Сəулелі энергияны негізгі за дары:
A) Вин за ы
B) Бойль – Мариотт за ы
C) Рэлей за ы
D) Стефан-Больцман за ы
E) Гей-Люссак за ы
F) Фурье за ы
G) Бернулли за ы
H) Кирхгоф за ы
25. Пассаттар аймағында сал ындау о ыржай ендік ауасы теніз бетіне
енгенде:
A) температураны градиенті те кіші болады
B) т менгі ауа абатында т%ра ты стратификация орнығады
C) жоғарғы ауа абатында т%ра сыз стратификация орнығады
D) жоғарғы ауа абатында т%ра ты стратификация орнығады
E) конвекция бай алмайды
F) конвекция дамиды
G) т менгі ауа абатында т%ра сыз стратификация орнығады
H) температураны градиенті те жоғары болады
Физикалы метеорология
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Синоптикалы метеорология

1. Жер бетіндегі жоғарғы ысым айма тарыны биіктік карталардағы
шартты белгілері:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
2. 0%ралдармен атмосфера лшенетін параметрлеріне жатады:
A) Б%лттарды т менгі шекарасыны биіктігі
B) Шы н'кте температурасы
C) Ауаны вертикальды озғалыстары
D) Температураны вертикальды градиенті
E) Жел жылдамдығы
F) Метеорологиялы к ріну ашы ты
3. Тропикалы емес ендiктерде ысым градиентiнi орташа мəнi:
A) 1-3 гПа/100 км
B) 8-10 гПа/100 км
C) 1,5-2,5 гПа/100 км
D) 6-8 гПа/100 км
E) 18-20 гПа/100 км
F) 10-12 гПа/100 км
G) 3 гПа/100 км жуы
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4. 0ысым ойпатындағы ауа райы:
A) Ауа те %рға болғанда жазда ысты , шамалы б%лтты ауа райы
B) Градиенттерді аз мəндері
C) 0ыста ауаны жеткілікті ылғалдылығы кезінде радиациялы
т%мандарды пайда болуы
D) Белгісіз бағыттағы əлсіз желдер
E) Сіркіреуік
F) К'шті екпінді желдер
G) Ша ды дауыл мен арлы боран
5. 0ысымны е жоғарғы мəндерiні аймағы жыл бойына м%хитта, ал
ыста – %рлы та, солт'стік жарты шарды келесі ендіктерінде
орналас ан:
A) 20-25 ° с.е.
B) М%хиттарды субтропикалы ендіктерінде
C) 40-65 ° с.е.
D) 30-35 ° с.е.
E) Азор жəне Гавай аралдарында
6. Жылы фронт аймағында жер бетінде температураны таралуына
елеулі əсер етеді:
A) Жергілікті жағдайлар
B) Жел
C) Топыра бетіні температурасы
D) Жыл мезгілі
E) Б%лттылы ты сипаты
F) Ауаны 'лесті ылғалдылығы
7. Атмосфералы фронт:
A) Екі ауа масса арасындағы геометрикалы беттік
B) Екі ауа масса арасындағы метеорологиялы шамалар к'рт згеретін
ауыспалы айма
C) Екі ауа масса арасындағы метеорологиялы шамалар жай згеретін
ауыспалы айма
D) Циклон мен антициклон арасындағы ауыспалы айма
E) Cзындығы мен ауа райы жағдайлары бойынша ажыратылатын екі ауа
масса арасындағы ауыспалы айма
F) Екі ауа масса арасын б летін беттік
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8. Алдауыш фронт:
A) Температура к'рт згерген жермен ткізілген
B) Жылы фронт ткен кезде жер бетінде температура т мендейді
C) Б%лт пен жауын-шашын ал абында к рсетілген
D) Ауа температурасы ал абында к рсетілген
E) Иілу б%рышы 'лкен болады
F) Изотенденция ал абында к рсетілген
G) Т селме бетті əсерінен пайда болады
9. Екінші негізді суы фронт тіп кеткеннен кейін ауа райыны згеруі
сипатталады:
A) Сіркіреуік жауын жауады
B) 0ысым атты сіп, температура к'рт т мендеп, ылғалдылы азаяды
C) Температура к'рт се бастайды
D) Б%лы ғыр ауа райы са талады
E) 0ысымны т мендеуі бай алады
10. 2-ші негізді суы фронт сипатталады:
A) Оны алдындағы жылы ауаны т%ра ты болуымен
B) Баяу жылжуымен
C) Оны алдындағы жылы ауаны т%ра сыз болуымен
D) Тез жылжуымен
E) Фронт алды дағы буда -жауын б%лтыны дамымауымен
F) Фронт алды дағы буда -жауын б%лтыны жəне жауын-шашынны
дамуымен
G) Фронт артындағы а жауын-шашынны болуымен
11. Фронтта тол ынны дамуыны белгілері:
A) Фронтты бойында созылмаған ысым жырасыны болуы
B) Тол ын 'стінде орналас ан 850 гПа де гейінде шы н'ктені жоғары
мəндері
C) 0ысым скен айма ты тол ынны алды ғы б лігінде орналасуы
D) Параллельды ағындарда орналас ан фронттарда желді бағытыны
згермеуі
E) Фронтальды б%лт жолағы біркелкі т'зу болуы
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12. Екінші негізді суы фронтты бірінші негізді суы фронттан
ажыратылатын негізгі белгісі:
A) Фронталды беттікті иілу б%рышы
B) Фронтты жылжу жылдамдығы
C) Фронтпен б лінетін ауа массаларыны т'рі
D) Фронт артындағы ысымны згеру мəні
E) Фронт аймағындағы ауа температурасыны айырмашылығы
F) Б%лт пен жауын-шашын ж'йесі
G) Жауын-шашынны т'рі
13. Жер бетінде антициклогенез жағдайлары:
A) 0ысым жəне температура градиенттеріні аз мəндері
B) Орта тропосферада жылдамды %йынны теріс та балы адвекциясы
C) Орта тропосферада жылдамды %йынны о та балы адвекциясы
D) Изогипстері т'зу, аралары біркелкі орналас ан ар ындылығы аз
ЖФА
E) Жылдамды ты теріс та балы дивергенциясы
F) 0ысым жəне температура градиенттеріні 'лкен мəндері
G) Жылдамды ты о та балы дивергенциясы
H) Жылы ауаны адвекциясы
14. P ысымы бар изобаралы беттікті геопотенциалынан
лаплассианны згеруі бағынышты болады:
A) Жел ал абынан
B) Берілген изобаралы беттікті биіктігінен
C) Жылдамды %йынны адвекциясынан
D) Берілген изобаралы беттікті температурасынан
E) P де гейінде жылдамды ты горизонтальды адвекциясынан
F) 0ысымнан
G) Вертикальды жылдамды тан
H) 0абатты орташа температурасынан
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15. Циклонны дамуыны тол ынды кезе іні ерекшеліктері:
A) Жарты тəуліктен бір тəуліке дейін болады
B) Циклонны жер бетіндегі ортасынан жылғалы ағысты сіне дейінгі
ара ашы ты азаяды
C) Циклон биік суы ысым ж'йесі болады
D) Циклон əдетте орташа ысым ж'йесі болады
E) 1,5 – 2 тəулік болады
F) Тенденцияны нольдік сызығы жер бетіндегі циклонны ортасынан
немесе алдына арай жылжып теді
16. Орта Азиялы тау массивтеріні əсерінен болатын антициклогенез
жағдайлары:
A) Жер бетіндегі дивергенцияны əлсіреуі
B) 0ар ынды радиациялы сал ындау
C) Мəжб'рлі вертикальды ағындар нəтижесінде ауаны жылынуы
D) :йкеліс абатыны уаттылығыны азаюы
E) Суы ауаны вертикальды алымдылығыны азаюы
F) Вертикальды жазы ты та ауа ағындарыны конвергенциясыны
əлсіреуі
17. Циклонны регенерациясы болғанда келесі згерістер бай алады :
A) Б%лттылы оюланып, т мендейді жəне жауындар к'шейеді
B) Ауаны жоғары бағытталған озғалыстары к'шейеді
C) Б%лттылы ыдырап, жауын то тайды
D) Ауаны т мен бағытталған озғалыстары к'шейеді
E) Циклонны жылжу жылдамдығы баяулайды
F) Циклонны ортасындағы ысым седі
18. Циклонны толу кезе іні ерекшеліктері
A) Жылғалы ағысты сі тол ын т бесінен 200 – 300 км алша тап,
фронт а параллельды теді
B) Тенденцияны нольдік сызығы жер бетіндегі циклонны ортасынан
алша тап, артына арай ығысып теді
C) Циклон əдетте орташа ысым ж'йесі болады
D) Циклонны ортасы жылғалы ағыс сіні сол жағында орналасады
E) Жарты тəуліктен бір тəуліке дейін болады
F) Жер бетінде циклон толады, ал биіктікте оны дамуы біраз уа ыт
жалғасады
G) Бірнеше изогипстер д гелек тəрізді болады
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19. Азжылжымалы циклонны белгілері:
A) Жас циклон кезе іне ауыс анда
B) Циклонны алды ғы б лігінде əлсіз желдер болса
C) Циклонны ортасынан ысымны су ошағыны алыстауы
D) Биік суы циклонға ауыс анда
E) Циклонны ортасынан ысымны т мендеу ошағыны алыстауы
F) Циклонны алды ғы б лігінде те к'шті желдер болса
20. Циклонды

%йынны вертикаль бойынша тасымалдануы ар ылы

изобаралы беттікті биіктігіні

згеруі

∂Н τ ∂
=
∆H формуламен
∂t m ∂P

бағаланады. Одан келесілер шығады:
A) Циклонды %йынны биіктік боынша суі кезінде т мен бағытталған
озғалыстар изобаралы беттікті т мендеуін алыптастырады
B) Фронт аумағында б%л м'шені реті те деуді бас а м'шелеріні
ретімен бірдей, адвективті м'шеден бас а
C) Циклонды исы ты ты биіктік бойынша т мендеуі кезінде т мен
бағытталған озғалыстар изобаралы беттікті т мендеуін
алыптастырады
D) Біртекті ауа массасында б%л факторды 'лесі к бейеді
E) Циклонды исы ты ты биіктік бойынша т мендеуі кезінде т мен
бағытталған озғалыстар геопотенциалды уа ыт те суін
алыптастырады
F) Антициклонды %йынны биіктік бойынша суі кезінде жоғары
бағытталған озғалыстар изобаралы беттікті суін береді
G) Антициклонды %йынны биіктік боынша т мендеуі жоғары
бағытталған озғалыстар кезінде изобаралы беттікті суін береді
H) Фронтальды аума тар аймағында осы факторды 'лесі бас а
факторлармен бірдей
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21. Изобаралы беттікті биіктігіні згеруіне жел векторыны
дивергенциясыны 'лесін бағалаған кезде олданылатын
орытындылар:
A) Жел векторыны дивергенциясыны та басын сапалы аны тау
иындатылған
B) Орта тропосферада шашырайтын изогипстері бар ысым ал абыны
%рылымы циклогенезді болып табылады
C) Изогипстерді циклонды исы тығы кезінде б%л факторды əсері
əлсірейді
D) Жылдамды дивергенциясыны бірдей мəндерінде б%л факторды
'лесі антициклондарда (жоталарда) к п
E) Изогипстерді антициклонды исы тығы кезінде дивергенцияны
əсері к'шейеді
F) Жылдамды дивергенциясыны бірдей мəндерінде б%л факторды
'лесі циклондарда к п
G) Антициклондар жиі шашырайтын изогипстер аумағында пайда
болады
H) Циклондар жиі орта тропосферада осылатын изогипстер аумағында
пайда болады
22. Циклогенез факторлары:
A) Биіктік карталарында изогипстер изотермаларға параллельды
B) Циклонны орталығыны 'стінде реттелген жоғары бағытталған
ағындар
C) Жер бетінде 'йкелісті конвергенциясы
D) Циклонны орталығы ЖФА атырау б лігіні астында
E) Нольдік изотенденция сызығы циклонны арт ы б лігімен теді
F) Циклонға 'лкен биіктікке дейін т%йы талған циркуляция сəйкес
келеді
G) Циклонны орталығы ЖФА ену б лігіні астында
H) Ағын бойынша алдында циклонны орталығына антициклонды
исы ты ты суі сəйкес келеді
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23. Цикло- жəне антициклогенезді заманауи теориясына ойылған
идеялар:
A) Фронтта орография əсерінен тол ын пайда болады
B) 0ысымны згеруі біркелкі емес
C) Ауаны т%ра сыз к'йі
D) Адвективті жəне динамикалы факторлар бірігіп əрекет етеді
E) Циклондарды дамуыны негізгі себебі болып конденсация процессі
табылады
F) Уа ыт те геопотенциал лаплассианны згеруіні мəні мен та басы
G) Изобаралы беттіктерді иілуі
H) Биіктікте ағындарды осылу жəне шашырау аума тарыны болуы
24. Циклонны əр даму кезе інде оны толуына əсер ететін факторлар:
A) Циклонны артында суы ты адвекциясы, алды ғы б лігінде жəне
орталығында жылуды адвекциясы
B) Жер бетінде 'йкелісті конвергенциясы
C) Циклонны арт ы б лігінде суы ты адвекциясы оны алды ғы
б лігіндегі жылуды адвекциясынан к'штірек
D) Реттелген жоғары бағытталған ағындар
E) Циклонны орталығы ЖФА атырау б лігіні астында
F) Циклонны орталығына суы ты адвекциясы
G) Циклонны орталығына ар ынды ЖФА сəйкес келеді
H) Циклонны орталығы биік жыраны алды ғы б лігінде
25. Циклонны тере деу белгілері:
A) Нольдік изотенденция циклонны ортасынан алдына арай ығысып
теді
B) Циклонны ортасында о та балы ысым тенденцияларыны
болады
C) Циклонны ортасында теріс та балы ысым тенденциялары
D) Жылы секторде ысым тенденциялары о та балы болады
E) Суы фронт жылы фронт а тез жа ындайды
Синоптикалы метеорология
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Климатология

1. Климатты мəліметтер олданылады:
A) Географиялы зерттеулерде
B) Теміржол жəне су транспортында
C) Мультимедиада
D) 0ала мен шипажайларды жоспарлау кезінде
E) 0ыс амерзімді болжамдарда
F) Кітапханаларда
2. XVIII – ғасырда 'здіксіз метеорологиялы ба ылаулар ж'рген
алалар:
A) Новосибирск
B) Париж
C) Вена
D) Москва
E) 0азалы
F) Рим
3. Климатты атарларды т'рлері:
A) Орташа к'ндік
B) Мы жылды
C) Ғасырлы
D) Тəуліктік
E) К пжылды
F) Ж'з жылды
4. Воейковты «Климаты земного шара в особенности России»
е бегінде арастырған климат алыптастырушы процестер:
A) Атмосфера айналымы
B) Ауа %рамы
C) Ылғалайналымы
D) Жел бағытыны таралуы
E) М%хит температурасы
F) Жел жылдамдығыны таралуы
G) Температураны к лдене інен таралауы
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5. Климатты алыптастыратын факторлар топтары:
A) Экологиялы
B) Метеорологиялы
C) Геофизикалы
D) Биологиялы
E) Физикалы
F) Астрономиялы
G) Химиялы
6. Жер шарында жылды жиынты радиацияны максимальді мəндері
бай алатын аудандар:
A) 0о ыржай ендіктерде
B) Полюстерде
C) Субтропикалы ш лдерде
D) М%хиттар 'стінде
E) Солт'стік жəне о т'стік жартышарларда жоғары ысым белдеулерде
F) Тропикалы ішкі континентальді ш лдерде
G) Экваториальды ендіктерде
7. Озонны максимальды м лшері бай алатын биіктік:
A) 100 км-ге дейін
B) 25 – 30 км
C) 20 – 25 км
D) 70 км-ден жоғары
E) 10 км-ге дейін
F) 15 – 35 км
G) 30 – 35 км
8. Жер бетіні радиациялы баланс те деуі:
∗
A) R = S (1 + α ) − B
∗
B) Ro = S (1 − α )(1 − δ ) − B

C) R = LE + P + A
∗
D) R = S − α S − B
E) R = LE + P + A + ( Bk + M + N + F )
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9. Климатологияны негізгі айналысатын мəселелері:
A) Нары тағы 'дерістерді реттеуге климатты шаралар кешенін
%растыру
B) Аны талған за дылы тары негізінде географиялы таралуына
байланысты климаттарды сипаттау (климатография)
C) Мемлекеттік бағдарламаларға мəліметтерді %сыну
D) Экономикалы дағдарыстарды болжауға мəліметтерді іріктеу
E) Климатты алыптасу за дылы тарын эмпирикалы жəне физикалы
жолдармен зерттеу
F) Микроклиматты пайда болу за дылы тарын аны тау жəне оны
жіктеу
10. Климат а адамны шаруашылы іс-əрекетіні əсері:
A) Фертигация
B) Адам пайдаланатын энергия ндіруіні к беюі
C) Атмосферада к мір ыш ыл газ м лшеріні суі
D) Ғимараттарды салу
E) Атмосферада аэрозоль концентрациясыны згеруі
11. Жалпы батыс ағынында е ар ынды желдер жолағы ай ындалған,
35 – 45° с.е. орналас ан аудандар:
A) Орта Азия
B) Ресейді Еуропалы территориясы
C) Еуропаны солт'стігі
D) Атлант м%хитыны 'стінде
E) Кавказ
F) Еуропаны о т'стігі
12. Муссонны вертикальды %зындығы 2 км аспайтын аудандар:
A) О т'стік Азия
B) Жапония
C) Корея
D) :ндістан
E) Орталы 0ытай
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13. 0ыста жылжымалы циклондарды
болатын аудандар:
A) Азияны батыс жағалауы
B) Батыс Сібір
C) Солт'стік Атлантика
D) Шығыс Еуропа
E) Жер орта те ізі

айталанушылығы 'лкен

14. Жазда орта тропосферада солт'стік жарты шара кейбір аудандарда
шығыс желдер бай алатын аудандар:
A) Солт'стік Африка
B) Батыс Еуропа
C) Батыс Сібір
D) Тибет пен 0ытайды о т'стік-шығысы
E) Азия континентіні шығыс б лігі
15. 0ыста стратосферада батыс ағынында 50° с.е. жəне 70° с.е.
аралығында орналас ан, е ар ынды циркуляция аумағы алыптас ан
аудандар:
A) Орталы 0ытай
B) Атлант м%хитыны солт'стігі
C) Еуропаны солт'стігі
D) Сібір
E) Орталы Америка
F) Арктиканы еуразиялы секторы
16. 0ыста жылжымалы антициклондарды айталанушылығы 'лкен
болатын аудандар:
A) Солт'стік Америка мен Азия материктері
B) Солт'стік Американы шығыс жағалауы
C) Алеут аралдары
D) Шығыс Еуропа мен Балкан т'бегі
E) Азияны шығыс жағалауы
F) Ньюфаундленд
G) Исландия
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17. 0а тар айында 3 км биіктікте 20° с.е. дейін тек орталы Арктикада
шығыс желдер аймағы алыптасатын аудандар:
A) Таймыр т'бегі
B) Карск те ізі
C) Чукотка
D) Беринг те ізі
E) Гренландия
F) Охотск те ізі
G) Баренц те ізі
18. М%хитты ағыстарды орналасу тере дігі бойынша б лу:
A) тере дік
B) толысу ағыстары
C) беткейлік
D) уа ытты
E) жылы
F) жағалаулы
19. Л.С.Берг бойынша жалпа 'стіртердегі климат т'рлері:
A) Ко ыржай е діктеріндегі ш лдер
B) Муссон
C) Тундра
D) Тайга
E) Таулы
F) Биік орналас ан дала жəне о ыржай белдеуіндегі ш лейттер
G) М%хитты
20. Е.Н.Романова бойынша жерді т селме бетіні біры ғай болмауына
байланысты мезоклимат т'рлері:
A) Адырлар, жалпы ені 450 км2
B) Атыздар, жалпы ені 300 км2
C) Тау бедері (таулар жуйесі)
D) Тау бедері (жекелеген учаскелері)
E) Ірі алалар
F) 4зендер, ені 1 км кіші
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21. М.М.Будыко-Григорьев бойынша ССРО аумағын аудандастыру:
A) Экваторлы ылғалды
B) Тропикалы
C) Ылғалды
D) Ылғалдылығы арты
E) 0%рға
F) Жа бырлы
G) 0%былмалы
22. 3 км биіктікте %зын тол ындарды бірінші ж'йесіне кіретін
тол ындар:
A) Орта Азиядан Иыны м%хит акватория аймағына дейін (40)
B) Тыны м%хитты берілген ауданынан орталы Атлантикаға дейін
C) Тыны м%хитты тропикалы аумағынан :нді м%хитына дейін
D) Тыны м%хиттан Солт'стік Америкаға дейін
E) О т'стік-шығыс Европадан 0аза станға дейін
F) Атлант м%хитыны орта б лігінен 0ара те ізге дейін
23. Су айналымында тығыз байланыс ан Жерді су ресурстары:
A) жер асты су
B) зендер
C) к лдер
D) беткейлік су
E) топыра ты су жəне атмосфералы ылғал
24. Б%лттылы ты жылды ж'рісінде е 'лкен амплитудасы
бай алатын аудандар:
A) Жа а Жер
B) Фарер аралдары
C) Владивосток
D) Бомбей мен Дели
E) Афины

33

Климатология

62

25. Б%лттылы режимі келесі факторлардан алыптасады:
A) турбулентті араласудан
B) жылу мен ылғал ағындарыны таралуынан
C) ауа температурасынан
D) буланудан
E) атмосфера циркуляциясынан
Климатология
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ

34

