рметті студент!
2018 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.

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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Жалпы гидрология
1. Бас суайры %рлы ты келесі беткейлерге (алаптарға ) б леді:
A) Атлант жəне Солт'стік м%зды м%хит алабы
B) Экватор алабы
C) Бас меридиан алабы
D) Байкал тектоникалы жарығы алабы
E) Солт'стік жарты шар алабы
2. Су к здеріні сар ылуына алып келетін себептер:
A) кеме атынасын орнату
B) а ғар беткейін жырту
C) арналарды т'зету
D) энергетикада олдану
E) орман ағаштарын кесу
F) сал ағызу
3. 0зендегі гидрологиялы ба ылау жасауға %йғарылған орын келесі
шарттарды анағаттандыруы тиіс:
A) здігінен жазатын аспапты болуы
B) елді мекенге жа ын орналасуы
C) 'лкен айма а репрезентативті болуы
D) ба ылау ж'ргізуге ы ғайлы болуы
E) байланыс ж'йесіні болуы
F) ж%мыс орнына атынайты к лікті болуы
G) ыс мезгілінде м%з атпайтын орынны болуы
4. 1аза станны ірі трансшекаралы
A) Каратал
B) Торғай
C) Жем
D) Іле
E) Сырдария

зендері:

5. Трансшекаралы болып табылатын зендер:
A) Торғай
B) Сарысу
C) Шу
D) Арыс
E) 1аратал
F) Н%ра
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6. М%хиттар шельфінде орналас ан ірі м%най-газ орындарын ата ыз :
A) Парсы шығанағы
B) Кариб те ізі
C) Аляска шығанағы
D) Баренц те ізі
E) Мексика шығанағы
7. Те іздерді жекелеген б ліктері болып табылады:
A) а ғар
B) тальвег
C) терраса
D) лагуна
E) лиман
8. К лді су балансы ( те дестігі) те деуіні кіріс б лігіне кіретін
м'шелері:
A) суды жағалы с'зілуі
B) %ятын зен суы
C) балы сіру
D) ырау, ылау, т%ман сулары
E) булану
9. К лдер биологиялы с%рапталуы бойынша келесі т'рлерге б лінеді:
A) сублиторальды
B) евтрофты
C) т%зды
D) минералды
E) литоральды
F) пелегиалды
10. М%зды тарды
A) б%рша
B) т'йіршікті ар
C) ырау
D) фирн
E) глетчер

%рамына енеді:

11. 1аза станны таулы м%зды тарыны к лемі бойынша е ірілері:
A) Талас Алатауы
B) 1аза станды Алтай
C) Тарбоғатай
D) Сауыр
E) Жо ғар Алатауы
F) Іле Алатауы
5
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12. Батпа тар:
A) сімдіктерді жалпы т'рлері алыптас ан жер бедеріні т мен ылғалды
жер аймағы
B) алы дығы 5 см-ден кем торф абаты бар аз ылғалды жер учаскесі
C) алы дығы 10 см-ден кем торф абаты бар аса ылғалды жер учаскесі
D) т%рып алған су режимі бар аса ылғалды жер учаскесі
E) торф абатыны алы дығы 30 см-ден кем емес жəне ерекше
сімдіктері бар аса ылғалды жер учаскесі
13. ТМД-ны e ірі батпа массивтеріні орналасу жері:
A) Молдовияда
B) Каза станда
C) Латвияда
D) Беларуссияда
E) 1иыр Шығыста
F) Арменияда
14. Т менде к рсетілген зендерді атыраулары – эстуарий т'рінде болып
келген:
A) Нева
B) Днепр
C) Еділ
D) Обь
E) Дон
F) Енисей
G) :мурдария
15. 0зен желісі %рылымыны жоғарғы буындары:
A) а ғар
B) %ра ғар
C) зек
D) дельта
E) саға
F) атырау
G) олат
16. Жер асты суларына жатпайды:
A) арасу
B) аэрация зонасы сулары
C) грунт суы
D) ювенильді сулар
E) жа быр сулары
F) б%ла сулары
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17. 0зендерді жер асты суларымен байланыстарыны т'рлері:
A) гидравликалы байланысты
B) маусымды гидравликалы байланысты
C) əр ашан байланысты
D) тегеурінсіз байланысты
E) тегеурінді байланысты
F) маусымды тегеурінді байланысты
G) гидравликалы байланыссыз
18. Таулы аудандарда кездесетін а ғарларды т'рлері:
A) спираль тəрізді
B) каньон
C) шат ал
D) трапецияға % сас
E) са ылау
19. Шығу тегі бойынша зен а ғарларыны т'рлері:
A) тере сай т'рінде
B) м%зды ты
C) каньон
D) эрозиялы
E) V-тəріздес
F) трапеция т'рінде
20. 0зендер желісі жо аудандар:
A) Алтай
B) Т%ран
C) Жетісу
D) Бетпа дала
E) 1ара %м
F) <стірт
G) Сарыар а
21. Бифуркация %былысыны мəні:
A) бір алапты зені арнасыны екіге б лінуі ар ылы суыны бір б лігін
бас а алапты зеніне береді
B) к лден су екі алап а б лінеді
C) к лге екі алаптан екі зен %йған жағдай
D) зен зіні жарты жолын жер астымен ж'руі
E) зенні к птеген тарма тарға б лінуі
F) зен екіге б лініп, бір тармағы бас а зенмен осылады
G) беткеймен ағатын зен жоғары жа тағы ағындыны зіне осып алады

7

Жалпы гидрология

62

22. Ағынды модуліні
A) м 3 / с
B) м3 / с ⋅ км2
C) м3 / тəулік
D) л/с·га
E) л/с
F) кг/с
G) мм/мин

лшем бірліктерін к рсеті із:

23. 0зенні к пжылды орташа жылды су тімі 10,0 м 3 / с , 1970 жылғы
су тімі –14,5; 1971ж. – 8,47; 1972ж. – 6,18 м 3 / с . Осы жылдардағы
ағындыны модульдік коэффициенттерін аны та ыз:
A) 618
B) 0,62
C) 145
D) 1,62
E) 0,85
F) 1,45
G) 1,85
24. Орталы 1аза станда минимал ағынды мына маусымдарда бай алады:
A) к'зде
B) тек суы аз жылдары
C) еш ашан бай алмайды
D) жазда
E) тек суы мол жылдары
F) жылды кез келген мезгілінде
25. Б%л ғалымдар зендерді коректенуі бойынша жіктеуін жасады:
A) Гальперин Р. И.
B) Болдырев В.М.
C) Достай%лы Ж.
D) Давыдов
E) Львович М.Л.
F) Зайков В.Д.
Жалпы гидрология
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Физикалы метеорология
1. Метеорологиялы лшемдер:
A) ауа температурасы
B) атмосфералы ысым
C) н сер
D) ауа тығыздығы
E) арлы боран
F) т%ман
G) жауын-шашынны м лшері мен ар ындылығы
2. Метеорологиялы %былыстар:
A) атмосфералы ысым
B) найзағай
C) метеорологиялы к ріну ашы тығы
D) ауа тығыздығы
E) ауа температурасы
3. Негізгі метеорологиялы аспаптарды ойлап шығарылған кезе дері:
A) XVIII ғасырды ортасында
B) XV ғасырда
C) XVIII ғасырды басында
D) XVII ғасырды ортасында
E) XVII ғасырды аяғында
F) XVII ғасырды басында
G) XVIII ғасырды аяғында
H) XVI ғасырды аяғында
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4. Салыстырмалы ылғалдылы мына формуламен есептеледі:

e ∗100%
E
E −e
100%
B) f =
E

A) f =

C) f = 100% ∗

e
E

100%
e∗ E
E
E) f = 100%
e
e
100%
F) f =
E −e
e ∗100%
G) f =
E −e
D) f =

5. Атмосфералы ауаны жер бетіне жа ын ауыспалы газдары:
A) сутегі
B) к мір ыш ыл газы
C) аргон
D) криптон
E) су буы
F) озон
6. Жер бетіне жа ын атмосфералы ауаны негізгі газ(дары):
A) су буы
B) неон
C) оттегі
D) азот
E) сутегі
7. 1%рға ауа к'йі те деуіне кіретін негізгі %раушылар:
A) шы н'ктесі
B) аны ан бу ысымы
C) тығызды
D) биіктік
E) парциалды ысым
F) ысым
G) температура
H) ылғалдылы
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8. Ба ылау мəліметтері əлемні т'кпір-т'кпірінен ... :лемдік орталы тарға
т'седі:
A) Алматыдағы
B) Мельбурндағы
C) Бішкектегі
D) Сиднейдегі
E) Томскідегі
F) Мəскеудегі
9. Барометрлік формулаларды к мегімен практикалы есептерді
атарын шешуге болады :
A) 1000 гПа де гейіндегі тығызды ты аны тау
B) те із де гейіндегі тығызды ты аны тау
C) барометрлік нивелирлеу
D) ысымды 1000 гПа де гейіне келтіру
E) ауа бағаныны орташа температурасын аны тау
F) те із де гейіндегі температураны аны тау
10. Барометрлік т%ра ты:
A) B = 2,30(273RК / g0 )
B)
C)
D)
E)

B = 2,30(273R / g )
B ≈ 8000 м
B ≈ 18400 м
B = 2,30(273RБ / g0 )

11. Инсоляция дегеніміз:
A) Q = S + D
B) перпендикуляр беткейге келетін тіке радиация ағыны
C) S ′ = S0 sin h0
D) горизонталь беткейге келетін шашыранды радиация ағыны
E) Q = S ′ + D
F) горизонталь беткейге келетін к'н радиация ағыны
G) перпендикуляр беткейге келетін шашыранды радиация ағыны
12. Т селме беткейді радиациялы балансы н л де гейінен ту уа ыты:
A) 11 сағатта
B) 13 сағатта
C) К'нні шығу жəне бату сəттерінде
D) К'н бат анға 1 сағат алғанға дейін
E) 12 сағатта
F) К'н бат аннан кейін
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13. Т селме беткейді радиациялы балансы мына формуламен
есептеледі:
A) B = Q(1 − A) + ( Eж − δEa )
B) B = ( S + D)(1 − A) + Eн
C) B = Q(1 − A) + Eн
D) B = ( S ′ + D)(1 − A) − ( Eж − δEa )
E) B = ( S + D)(1 − A) − Eн
14. Адиабатты процесс деп атайды:
A) термодинамикалы процесс сырт ы оршаған ортамен жылу алмаспай
ж'ретін болса
B) ылғал аны ан ауада жеке ауа б лшегіні ішкі энергиясы сырттан
жылу алмай згеретін болса
C) жеке ауа б лшегіні ішкі энергиясы сырттан жылу алмай згеретін
болса
D) ылғал аны ан ауада термодинамикалы процесс сырт ы оршаған
ортамен жылу алмаспай ж'ретін болса
E) б лшектен б'кіл с%йы ылғалды толы булану жағдайында ылғал
аны ан ауада оршаған ортамен жылу алмаспай ж'ретін, газды
температурасы мен ысымыны згеруі
F) оршаған ортамен жылу алмаспай ж'ретін, газды температурасы мен
ысымыны згеруі
G) б лшектен б'кіл с%йы ылғалды толы булану жағдайында ылғал
аны ан ауада термодинамикалы процесс сырт ы оршаған ортамен
жылу алмаспай ж'ретін болса
15. Аэрологиялы диаграмада конденсация де гейіне дейін
температураны згеруі ... бойынша ж'реді:
A) ылғал адиабата
B) солға арай исайған, о ыр т'зу сызы пен
C) изотерма
D) ылғал аны ан ауаны к'й сызығы
E) %рға немесе аны паған ауа б лшегіні к'й сызығы
F) изограмма
G) %рға адиабата
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16. Ылғал адиабатты процесс деп атайды:
A) ылғал аны ан ауада термодинамикалы процесс сырт ы оршаған
ортамен жылу алмаспай ж'ретін болса
B) б лшектен б'кіл с%йы ылғалды толы булану жағдайында ылғал
аны ан ауада оршаған ортамен жылу алмаспай ж'ретін, газды
температурасы мен ысымыны згеруі
C) термодинамикалы процесс сырт ы оршаған ортамен жылу алмаспай
ж'ретін болса
D) ылғал аны ан ауада жеке ауа б лшегіні ішкі энергиясы сырттан
жылу алмай згеретін болса
E) ылғал аны ан ауада оршаған ортамен жылу алмаспай ж'ретін,
газды температурасы мен ысымыны згеруі
17. Пайда болу жағдайларына байланысты жер беті инверсиялары
б лінеді:
A) динамикалы инверсияларға
B) ашы ауа райындағы ыс ы радиациялы инверсияларға
C) турбуленттік инверсияларға
D) адвективті инверсияларға
E) жазғы т'нгі радиациялы инверсияларға
18. Ауаны температурасы биіктік бойынша келесідей згереді:
A) тропосферада əр 1 км биіктік сайын 6,5 °С -ға т мендейді,
стратосферада əр 1 км биіктік сайын −2,8 °С -ға седі, мезосферада əр 1 км
биіктік сайын 3,5 °С -ға т мендейді
B) тропосферада əр 100 м биіктік сайын 0,65 °С -ға т мендейді,
стратосферада əр 100 м биіктік сайын −0,28 °С -ға седі, мезосферада əр
100 м биіктік сайын 0,35 °С -ға т мендейді
C) тропосферада əр 10 км биіктік сайын 6,5 °С -ға т мендейді,
стратосферада əр 10 км биіктік сайын −2,8 °С -ға седі, мезосферада əр 10
км биіктік сайын 3,5 °С -ға т мендейді
D) тропосферада əр 1 км биіктік сайын 0,65 °С -ға т мендейді,
стратосферада əр 1 км биіктік сайын −0,28 °С -ға седі, мезосферада əр 1
км биіктік сайын 0,35 °С-ға т мендейді
E) тропосферада əр 1000 м биіктік сайын 0,65 °С -ға т мендейді,
стратосферада əр 1000 м биіктік сайын −0,28 °С -ға седі, мезосферада – əр
1000 м биіктік сайын 0,35 °С -ға т мендейді
F) тропосферада – т мендейді, стратосферада – седі, мезосферада –
т мендейді, термосферада – седі
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19. Ауа температурасыны жылды ж'рiсiнi т'рлерi:
A) арктикалы
B) тропиктік
C) экваторлы
D) антарктикалы
E) полярлы
F) те іздік
G) континентальдік
H) к лді
20. 1ар ындылығы мен к ріну ша тығына байланысты м%нарды келесі
т'рлерін ажыратады:
A) əлсіз м%нар, к ріну ашы тығы 1-ден 2 км-ге дейін
B) орташа м%нар, к ріну ашы тығы 4-ден 10 км-ге дейін
C) əлсіз м%нар, к ріну ашы тығы 4-ден 10 км-ге дейін
D) к'шті м%нар, к ріну ашы тығы 2-ден 4 км-ге дейін
E) к'шті м%нар, к ріну ашы тығы 1-ден 2 км-ге дейін
21. 1ар ындылығы мен к ріну ша тығына байланысты т%мандарды
келесі т'рлерін ажыратады:
A) орташа т%ман, к ріну ашы тығы 500-ден 1000 м-ге дейін
B) əлсіз т%ман, к ріну ашы тығы 500-ден 1000 м-ге дейін
C) к'шті т%ман, к ріну ашы тығы 500-ден 1000 м-ге дейін
D) к'шті т%ман, к ріну ашы тығы 50-ден 500 м-ге дейін
E) к'шті т%ман, к ріну ашы тығы < 50 м
F) əлсіз т%ман, к ріну ашы тығы 50-ден 500 м-ге дейін
G) орташа т%ман, к ріну ашы тығы < 50 м
22. Сал ындау жағдайларына байланысты т%мандар б лінеді:
A) адвективті т%мандар
B) б%лттарды т мендеуінен болатын т%мандар
C) радиациялы т%мандар
D) араласу т%мандар
E) алалы т%мандар
F) аязды т%мандар
G) тау беткейі т%мандар
H) фронтальді т%мандар
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23. Жер шарыны əрт'рлі аума тарында таудан жазы ты а арай
соғатын жылы, %рға желдер:
A) ысты жел
B) бора
C) бриз желдері
D) пассаттар
E) муссондар
F) м%зды желі
24. Жерді айналуыны ауыт у к'ші мынаған те :
A) AВ = 2VВ cos φ
B) A = 2V ω
C) A = 2ω sin φ
D) A = 2ω cos φ
E) A = 2V
F) A = 2V sin φ
25. Ортадан тебу к'ші:
A) C = V2 /r 2
B) C = V 2 /r
C) C = V/r
D) траектория исығыны радиусы бойымен ортаға траектория доғасы
жағына арай бағытталады
E) ауаны т'зу сызы бойымен озғалысы кезінде пайда болады
F) C = V/r 2
Физикалы метеорология
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Синоптикалы метеорология
1. Синоптикалы тəжірибеде е к п олдануға ие болған, ЖЖС алынған,
а параттар:
A) Жауын-шашын аумағы жəне оларды ар ындылығы
B) Б%лт массивтеріні орналасуы
C) Жер – атмосфера ж'йесіні радиациялы балансыны %раушылары
D) 1ар жамылғысы мен м%з шекараларыны орналасуы
E) Т селме бетті температурасы
F) Б%лттарды жоғарғы шекарасыны биіктігі
G) Б%лттарды жоғарғы шекарасыны температурасы
2. Синоптикалы метеорологияны дамуыны т ртінші кезе і
сипатталады
A) БТК-ны (барикалы топография карталары) к'нделікті %растырып,
олданумен
B) ЖЖС-дан (Жерді жасанды серіктері) алынған мəліметтерді
зерттеумен
C) Солт'стік жарты шарды жəне Жер шарыны синоптикалы
процестерін зерттеумен
D) Cза мерзімді болжамдарды зерттеумен
E) Атмосфералы процестерді 'ш лшемді %рылымын зерттеулермен
3. Жер бетіндегі жоғарғы ысым айма тарыны биіктік карталардағы
шартты белгілері:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
4. 1%ралдармен атмосфера лшенетін параметрлеріне жатады:
A) Ауаны вертикальды озғалыстары
B) Метеорологиялы к ріну ашы ты
C) Б%лттарды т менгі шекарасыны биіктігі
D) Потенциальды температура
E) Температураны вертикальды градиенті
F) Ауаны салыстырмалы ылғалдылығы
G) Шы н'кте температурасы
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5. Ауа райыны жер картасын «к тергенде» т'рлі-т'сті карандашпен
белгіленетін ауа райы %былыстары:
A) К ктайға
B) Буда -жауын б%лттар (берілген ауданда н серлі жауын-шашын мен
найзағай жо болғанда)
C) Т менгі арлы боран немесе борасын
D) К ріну ашы ты 2000 м аз болғанда м%нар
E) Сіркіреуік жауын
F) К'шті жел
6. Жылы фронт аймағында жер бетінде температураны таралуына елеулі
əсер етеді:
A) Топыра бетіні температурасы
B) Б%лттылы ты сипаты
C) Жыл мезгілі
D) Ауаны 'лесті ылғалдылығы
E) Тəулік мерзімі
F) Жел
G) Жауын-шашын
7. Окклюзия фронтыны ауа температурасыны
т'рлерін ажыратады:
A) Катафронт
B) Анафронт
C) Жылы
D) Бейтарап
E) Екінші
F) Азжылжымалы

атынасы бойынша

8. Географиялы белгілері бойынша негізгі атмосфералы фронттарды
ажыратады:
A) Батыс Сібірлік
B) Арктикалы
C) Еуропалы
D) Орта Азиялы
E) Тропикалы
9. 2-ші негізді суы фронт сипатталады:
A) Оны алдындағы жылы ауаны т%ра сыз болуымен
B) Желді əлсіз болуымен
C) Баяу жылжуымен
D) Оны алдындағы жылы ауаны т%ра ты болуымен
E) Фронт алдындағы буда -жауын б%лтыны жəне жауын-шашынны
к беюімен
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10. Фронт аймағында стратификация исы сызығы келесі абаттарды
болуына к рсетеді:
A) Инверсия абаты
B) Температураны вертикальды градиентіні к'рт суі болатын абат
C) Шы н'кте температурасы мен ауа температурасы те болатын абат
D) Температураны біркелкі суі бай алатын абат
E) Ауа температурасы мен ауа б лшегіні температурасы те болатын
абат
F) Изотермия абаты
G) Температураны біркелкі т мендеуі бай алатын абат
11. Фронтта тол ынны дамуыны белгілері:
A) Фронтты тол ын тəрізді исаюы д естігіні суы ауаға араған жəне
жылы ауадағы жел жерге жа ын абаттағы фронт а параллельді болуы
B) 1ысым скен айма ты тол ынны алды ғы б лігінде орналасуы
C) Параллельды ағындарда орналас ан фронттарда желді бағытыны
згермеуі
D) Фронтты бойында созылмаған ысым жырасыны болуы
E) Фронтты тол ын тəрізді исаюы д естігіні жылы ауаға арай
бағытталуы
F) Фронтальды б%лт жолағы біркелкі т'зу болуы
12. Жылы фронтты туіне бірнеше сағат б%рын метеошамалар келесідей
згеруі м'мкін:
A) Жауын-шашын то тап, б%лт ыдырай бастайды
B) Б%лттылы пен бірге жел к'шейіп, жайлап о ға б%рыла бастайды
C) Фронт жа ындаған сайын əлсірейтін ысымны т мендеуі бай алады
D) 1ыста б%лттарды келуі температура мен ылғалдылы ты біртіндеп
т мендеуі
E) Жазда б%лттарды келуі температура мен ылғалдылы ты біртіндеп
суіне алып келеді
13. Жер бетінде ысымны т мендеуіне алып келетін жағдайлар:
A) Ағын бойынша изогипстерді антициклонды исы тығыны к беюі
B) Биіктікте ағынны шашырауы жəне ағын бойынша жылдамды ты
к'шеюі
C) Антициклонды иілген изогипстерді шашырауы
D) Биіктікте ағынны конвергенциясы жəне ағын бойынша
жылдамды ты əлсіреуі
E) Циклонды иілген изогипстерді шашырауы
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14. Жер бетінде ысымны суіне келесі жағдайлар алып келеді:
A) Биіктікте ағынны конвергенциясы жəне ағын бойынша
жылдамды ты əлсіреуі
B) Циклонды иілген изогипстерді шашырауы
C) Биіктікте ағынны шашырауы жəне ағын бойынша жылдамды ты
к'шеюі
D) Антициклонды иілген изогипстерді осылуы
E) Ағын бойынша изогипстерді антициклонды исы тығыны к беюі
F) Ағын бойынша изогипстерді циклонды исы тығыны к беюі
15. P ысымы бар изобаралы беттікті геопотенциалынан лаплассианны
згеруі бағынышты болады:
A) 1ысымға
B) Жел ал абына
C) Вертикальды жылдамды а
D) Берілген изобаралы беттікті биіктікке
E) 1абатты орташа температурасына
F) P де гейінде жылдамды ты горизонтальды адвекциясына
G) Берілген изобаралы беттікті температурасына
H) Жылдамды %йынны адвекциясына
16. Жылдамды %йынны уа ыт ішінде згеруі келесі %рамдарынан
байланысты болады:
A) Бойлы ты
B) Кориолис параметрі
C) Лаплассиан
D) Ендіктік
E) Дивергенттік
F) Вертикальды %раушысы
G) 1%йынды
H) Ауа массаларыны %йындалуы
17. Жер бетінде антициклогенез жағдайлары:
A) Орта тропосферада жылдамды %йынны о та балы адвекциясы
B) Жылы ауаны адвекциясы
C) 1ысым жəне температура градиенттеріні 'лкен мəндері
D) 1ысым жəне температура градиенттеріні аз мəндері
E) Орта тропосферада жылдамды %йынны теріс та балы адвекциясы
F) Изогипстері т'зу, аралары біркелкі орналас ан ар ындылығы аз ЖФА
G) Жылдамды ты теріс та балы дивергенциясы
H) Жылдамды ты о та балы дивергенциясы

19

Синоптикалы метеорология

62

18. Фронтальды циклондар пайда болады:
A) Екінші фронттарда
B) Тез жылжитын суы фронттар аумағында
C) Жылы окклюзия аумағында
D) Баяу жылжитын суы фронттар аумағында
E) Суы окклюзия аумағында
F) Жылы фронттарда
G) Окклюзия н'ктесінде
19. Циклонны дамуыны тол ынды кезе іні ерекшеліктері:
A) Жылғалы ағысты сі тол ын т бесінен 200 – 300 км алша тап,
фронт а параллельды теді
B) 1,5 – 2 тəулік болады
C) Тенденцияны нольдік сызығы жер бетіндегі циклонны ортасынан
немесе алдына арай жылжып теді
D) Циклон биік суы ысым ж'йесі болады
E) Нольдік адвекция сызығы тол ын т бесінен жа ын арада теді
F) Жарты тəуліктен бір тəуліке дейін болады
G) Циклонны жер бетіндегі ортасынан жылғалы ағысты сіне дейінгі
ара ашы ты азаяды
20. Т мен изобаралы беттіктерді абсолюттік геопотенциалыны уа ыт
ішінде згеруі тəуелді болады:
A) 500 жəне 1000 гПа беттіктер арасындағы абатты алы дығынан
B) Берілген беттік пен жер беті арасындағы абатты температурасынан
C) Жер бетіндегі ауа температурасынан
D) 500 гПа беттігіні ысымынан
E) Жер бетіндегі ысымнан
F) Берілген беттік пен т мен жат ан беттікті температураларынан
G) Т мен жат ан абатты орташа температурасынан
21. Берілген ауданда P0 изобаралы беттігінде циклонды немесе
антициклонды циркуляцияны ар ындылығыны уа ыт бойынша
згеруі аны талады:
A) P0 жəне P беттіктер арасындағы абатты орташа температурасынан
лаплассианны уа ыт бойынша згеруімен
B) Жоғары жат ан беттікте жел жылдамдығыны горизонтальды
дивергенциясымен
C) P0 изобаралы беттігіндегі ауа температурасымен
D) Т менгі де гейдегі геопотенциалды лаплассианымен
E) Жылдамды ты вертикальды %раушысымен
F) P0 изобаралы беттігіндегі ауа ылғалдылығымен
G) Жоғары жат ан беттікте %йынны вертикальды тасымалдануымен
H) Жоғары жат ан беттікте %йынны горизонтальды тасымалдануымен
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22. Циклонны əрт'рлі даму кезе інде жылғалы ағыс сі орналасады:
A) 0сі окклюзия фронты тік б%рышпен кесіп теді
B) Суы фронт а дейінгі ара ашы ты 400 км, ал жылы фронт 'шін 600
км %райды
C) Окклюзия фронты айналып теді
D) Тол ын т бесінен 200–300 км ара ашы тығында фронт а параллельды
жəне жылы мен суы фронттардан 300 – 400 км алша тап теді
E) Тол ын т бесінен 400–600 км ара ашы тығында фронт а
перпендикулярлы
F) Суы фронт а дейінгі ара ашы ты 800 км, ал жылы фронт 'шін 400
км %райды
23. Циклон келесі жағдайларда регенерациялануы м'мкін:
A) Циклон те ізден %рлы а арай жылжығанда
B) Толып кележат ан аз жылжымалы циклонны жылы фронтында жа а
циклон дамып, уа ыт те екеуіні осылуы болғанда
C) Окклюзияланған полярлы-фронтальды циклонға арктикалы фронт
жа ындағанда
D) Циклон термикалы -симметриялы болғанда
E) Циклон %рлы тан те ізге жылжығанда
F) Толып келе жат ан аз жылжымалы циклонны суы фронтында жа а
циклон дамып, уа ыт те екеуіні осылуы болғанда
24. Циклонны тере деу белгілері:
A) Циклон биік ысым ж'йесі болады
B) Циклонны ортасында теріс та балы ысым тенденциялары
C) Жылы секторде ысым тенденциялары о та балы болады
D) Циклонны ке істіктік сі квазивертикальды болады
E) Суы фронт жылы фронт а тез жа ындайды
F) Нольдік изотенденция жыра сіні артында орналасса
25. Циклонға тəн емес даму кезе деріні сипаттамалары:
A) Даму кезе дері ауа райы жағдайларымен ажыратылады
B) Даму кезе дері арасында аны шекаралар бар
C) Е %за кезе болып дамуыны бастап ы кезе і табылады
D) Міндетті т'рде дамуыны барлы кезе дерінен теді
E) Даму кезе деріне б лу шартты т'рде жасалынады
Синоптикалы метеорология
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Климатология
1. XVIII – ғасырда 'здіксіз метеорологиялы ба ылаулар ж'рген алалар:
A) Новосибирск
B) Париж
C) Москва
D) 1азалы
E) Лондон
2. 1арды сипаттайтын к рсеткіштер:
A) Созымдылығы
B) Тығыздығы
C) Ылғалдылығы
D) 1%рамындағы м%з м лшері
E) 1%рамындағы су м лшері
3. Жер шарында жылды жиынты радиацияны максимальді мəндері
бай алатын аудандар:
A) Экваториальды ендіктерде
B) Полюстерде
C) 1о ыржай ендіктерде
D) Солт'стік жəне о т'стік жартышарларда жоғары ысым белдеулерде
E) Циклонды əрекет дамыған аудандарда
F) Субтропикалы ш лдерде
G) Тропикалы ішкі континентальді ш лдерде
4. Климат алыптастырушы факторлар:
A) Жауын-шашындар жиынтығы
B) Б%лттану
C) К'н %за тығы
D) Жерді т селме беткейі
E) К'н радиациясы
F) Атмосфераны жəне м%хиттарды айналымы
G) Фауна жəне флора
5. К'нмен келетін радиация т'рлері:
A) Шашыранды
B) Cзынтол ынды
C) Созылмалы
D) Тиімді
E) Инфра ызыл сəулелер
F) Шағылған
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6. Жел жылдамдылығыны негізгі климатты к рсеткіштері:
A) Жауын-шашынмен бірге жел со ан мерзімдері
B) Орташа жылдамдылығы
C) Максималды жылдамдылығы
D) К'н радиация ар ынды болған кезде жел со ан айлары
E) Жел атты со ан жыл мезгілі
F) Ауа ылғалдылығы жоғарылаған кезе дерінде жел жылдамдылығы
7. Климатологияны міндеттері:
A) Мемлекеттік бағдарламаларға мəліметтерді %сыну
B) Cза мерзімді болжауға ажетті, сонымен атар халы шаруашылығын
амтамасыз ету 'шін климат сипаттамаларын дайындау
C) Адамны денсаулығына əсер ететін орта факторларын зерттеу
D) Экономикалы дағдарыстарды болжауға климатты мəліметтерді
іріктеу
E) Демографиялы 'дерістерді реттеу 'шін климатты болжамдарды
жасау
8. Климатты алыптастыратын факторлар топтары:
A) Геофизикалы
B) Физикалы
C) Биогеохимиялы
D) Биологиялы
E) Химиялы
F) Экологиялы
9. Климат алыптастыруды сырт ы геофизикалы факторлары:
A) жерді салмағы мен к лемі
B) жерді айналу жылдамдығы
C) жерді орбитальді озғалысын сипаттамасы
D) атмосфераны циркуляциясы
E) к'н энергиясыны ағымы
F) атмосфераны жоғарғы шекарасындағы к'н энергиясы ағыны
G) к'н ж'йесінде Жер орбитасыны орналасуы
10. Климатты згеруіне к мір ыш ыл газды əсерін алғаш к рсеткен
ғалымдар:
A) Галилей
B) Н.И.Вавилов
C) Чамберлин
D) Тиндаль
E) В.Р.Вильямс
F) Аррениус
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11. :рт'рлі континентерде м%хиттан %рлы а содан со
м%хитт а ауысатын транзитті ылғалды к лемі:
A) Еуропада- 48%
B) Африкада-18%
C) Африкада-38%
D) Австралияда-26%
E) Еуропада- 8%
F) Австралияда-76%
12. Континент пен м%хитарды
жылынған
атмосфераға тасымалданатын жолдары:
A) Суды булануы
B) Турбуленттік жылу ткізгіштік
C) Cзынтол ынды радиакция
D) Молекулярлы жылусыйымдылы
E) 1ыс атол ынды радиация
F) Атмосфераға су буыны конденсациясы

беткейлерінен

айтадан

жылу

13. Атмосферадағы су буыны м лшеріне əсер ететін негізгі факторлары:
A) Ормандар
B) Ауа ысымы
C) Жерді т селме беті
D) Жылды кезе і
E) Фауна
F) 0 ірді физикалы географиялы жағдайы
G) 0сімдіктерді алуан т'рлілігі
14. Муссондар орналасатын айма тар (солт'стік ендігі жəне о т'стік
ендігі):
A) 1о ыржай жəне полярлы , 50-60º жəне 70º жуы с.е
B) Ш л дала, 25º с.е. жəне 45 º о.е.
C) Орманды, 40 º жəне 50 º с.е. жəне о.е.
D) Тропикалы , 20º с.е. жəне 20 º о.е.
E) Екі субтропикалы , 30 º жəне 40 º с.е. жəне о.е.
15. Тауларда климат алыптастыратын негізгі факторлары:
A) Жауын-шашындар
B) Географиялы е дігі
C) Ормандар
D) Тау бедеріні ерекшеліктері
E) Жыл кезе і
F) 0сімдіктерді алуан т'рлілігі
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16. Атмосферадағы су буыны негізгі к рсеткіштері:
A) Атмосфера ысымы
B) 1ар алы дығы
C) Ауаны абсолютты ылғалдылығы
D) Ауаны салыстырмалы ылғалдылығы
E) Жел рнегі
F) Жауын-шашын м лшері
G) 1ар тығыздығы
17. М.И. Будыко бойынша %рға шылы ты индексі (К) ар ылы климатты
бағалау:
A) 3,0-тен жоғары- %рға
B) 0,45-1,00- ылғалды
C) 2,5- жауынды
D) 4,0- м%хитты
E) 0,45 кем –арты ылғалдану
18. 1ыста стратосферада батыс ағынында 50° с.е. жəне 70° с.е. аралығында
орналас ан, е ар ынды циркуляция аумағы алыптас ан аудандар:
A) Тыны м%хитыны солт'стігі
B) Арктиканы америкалы секторы
C) Орталы 1ытай
D) Арктиканы еуразиялы секторы
E) Сібір
19. Салыстырмалы ылғалдылы ты таралуында жоғары мəндер
бай алатын аудандар:
A) Атлант жəне Тыны м%хиттарыны солт'стік б лігі
B) Сібір
C) Сахара
D) <ндістан
E) Австралия
F) Арабия
G) Мексика
20. М.М.Будыко-Григорьев бойынша ССРО аумағын аудандастыру:
A) Жа бырлы
B) 1%былмалы
C) Ылғалды
D) Ылғалдылығы арты
E) 1%рға
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21. Г.Т.Селянинов бойынша ГТК негізінде жауын-шашындармен
амтамасыз етілу айма тары:
A) Орташа жауынды, ГТК > 0,5-1,0
B) Т%ра сыз, ГТК = 6,5-7,5
C) Ылғалдылығы арты , ГТК >1,5-2,0 жоғары
D) Ылғалмен амтамасыз етілген, ГТК = 1,0-2,0 аралығында
E) Мелиорация, ГТК> 5.0
F) Ирригация, ГТК< 0,5
G) Ш л, ГТК = 5,0-6,5
22. Б.П.Алисов бойынша тропикалы климатты т'рлері:
A) М%хитты тропикалы
B) Континенталды-тропикалы
C) Солт'стік- шығыс аймағы
D) 1о ыржай %рға
E) Муссон
F) Тропикалы
G) Экваторлы ылғалды
23. В Кеппен бойынша климат айма тарыны термикалы шекаралары:
A) А-жылды барлы айларында температура 18ºС т мен емес
B) d-е суы айды температурасы 11ºC т мен, жылы айдын 5ºС т мен
емес
C) b- жылды барлы айларында температура 15ºС т мен емес
D) С-е суы айды температурасы 18ºC т мен, біра -3ºС жоғары, жылы
айдын 10ºС т мен емес
E) c - е жылы айды температурасы 8º C шамасында, е суы айды
температурасы - 5ºС т мен
24. Е.Н.Романова бойынша жерді т селме бетіні біры ғай болмауына
байланысты мезоклимат т'рлері:
A) Атыздар, жалпы ені 300 км2
B) Топыра - сімдік жамылғысы, ауданы 100 км2 астам
C) Адырлар, жалпы ені 450 км2
D) 0зендер, ені 1 км кіші
E) Топыра - сімдік жамылғысы, ауданы 100 км2 кем
F) Тау бедері (жекелеген учаскелері)
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25. Микроклиматта ауа райыны негізгі типтері:
A) Дауыл, (б%лттану 3-6 балл, жел 12 м/сек)
B) К'н ысты (б%лттылы у 3-5 балл, жел 2-4 м/сек)
C) Б%лттану %былмалы, тыныш (б%лттылы 3-7 балл, жел 0-2 м/сек)
D) К'н жа бырлы, (б%лттылы 3-5 балл, жел 2-4 м/сек)
E) Боранды, (б%лттылы 5-7 балл, жел 1-2 м/сек)
F) Желді к'н, (б%лттылы 7-10 балл, жел 2-4 м/сек)
Климатология
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