рметті студент!
2017 жылы « ызмет к рсету - 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
5В090300

Маманды ты атауы
«Жерге орналастыру»

Жауап парағыны 6-9 секторларындағы
пəндер реті
1. Геодезия
2. Жерге орналастыруды теориялы
негіздері
3. Жерге орналастырудағы
геоа паратты технологиялар
4. Кадастрлы ж&мыстарды ж'ргізуді
автоматтандырылған технологиялары

1. С&ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т&рады:
1. Геодезия
2. Жерге орналастыруды теориялы негіздері
3. Жерге орналастырудағы геоа паратты технологиялар
4. Кадастрлы ж&мыстарды ж'ргізуді автоматтандырылған
технологиялары
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

орындарын

5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м& ият толтыру керек.
2

тиісті

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.
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Геодезия

1. Ірі масштабы топографиялы карталарға мыналар жатады:
A) 1:5000
B) 1:1000000
C) 1:100000
D) 1:200000
E) 1:10000
F) 1:500000
2. Геодезия ғылымымен тығыз байланысты ғылымдар:
A) Физика
B) Геогрфия
C) Химия
D) Филология
E) Биология
F) Философия
G) Этнография
3. Геодезияда олданылатын лшем т'рлері:
A) Горизонталь ара ашы ты тар
B) Климатты згерістер
C) Вертикаль б&рыштар
D) Халы тығыздығы
E) Ауа температурасы
4. Геодезия – ғылымы жер туралы мына мəселелермен айналысады:
A) Жер м лшерлері
B) Объектілерді орналасу орындары
C) Жер ыртысындағы 'рдістер
D) Жан - жануарлар
E) Табиғатты пайдалану
F) Жер бетіні пішіні

4

Геодезия

92

5. Теодолиттер б&рыш лшеу дəлдіктеріне арай б лінеді:
A) &рылысты
B) техникалы
C) жоғары дəлдікті
D) дəл
E) д рекі
F) əлсіз
G) к'шті
6. Ара ашы ты тарды лшейтін аспаптар:
A) планиметр
B) штатив
C) эккер
D) таспа
E) картограф
F) сым (инвар)
G) эклиметр
7. Горизонталь б&рыштарды лшеуге болатын геодезиялы
A) Теодолит
B) Рулетка
C) Лазерлік дальномер
D) GPS абылдағыш
E) Планиметр
F) Электронды теодолит
8. Техникалы теодолиттерге жатады:
A) Т2
B) 2Т30П
C) Т1
D) Т15
E) Т05

5
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9. Трассаны профилін салу кезінде ат арылатын ж&мыстар:
A) Жергілікті жерді планын сызу
B) Дирекционды б&рыштарды аны тау
C) Орташа биіктікті аны тау
D) Шартты горизонтты аны тау
E) Тахеометрлік журналды толтыру
10. Трасса исығыны элементтері:
A) Биссектриса
B) Масштаб
C) Координаталар
D) Координата сімшесі
E) Дирекционды элемент
F) Биіктік сімшесі
11. АВ бағыты берілген. α AB = 23 Х жəне У осьтері бойынша АВ
бағытыны координата сімшелеріні теріс мəніне сəйкес келетіндері:
A) ХА>ХВ
B) αВА=123°
C) αАВ=23°
D) ХВ>ХА
E) αВА=203°
F) УВ>УА
12. Тура лшеуге болмайтын ашы ты тарды лшеу схемалары:
A) екі б&рышы мен бір абырғасы ар ылы
B) екі абырға мен арасындағы б&рыш ар ылы
C) 'ш абырға мен 'ш б&рышы ар ылы
D) 'ш жағы ар ылы
E) 'ш б&рышы ар ылы
F) бір абырға мен бір б&рышы ар ылы
G) т&спа т&с бойы
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13. Ше берлі исы ты негізгі н'ктелері:
A) исы ты басы
B) Домер
C) Биссектриса
D) исы ты со ы
E) Тангенс
F) Б&рылыс б&рышы
G) исы радиусы
14. Дəл нивелирлер тобына жататындар:
A) HА720
B) H10Л
C) H 3
D) H3K
E) H10KЛ
F) H3KЛ
15. Нивелирлеу т'рлері:
A) Стереоэффектілік
B) Гидрометриялы
C) Аналитикалы
D) Графикалы
E) Тригонометриялы
F) Автомеханикалы
16. Сызы ты лшемдерге əсер ететін факторлар:
A) Сызы ты &зындығы
B) Шығарылу к'ні
C) >лшеу &ралыны номиналды &зындығы
D) оршаған орта температурасы
E) >лшеу &ралыны &зындығы
F) Тарту к'ші
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17. Дискреттік кездейсо шамасыны 'лестірімін к рсетеді:
A) ?лестіру тығыздығы
B) ?лестіру ат арымы
C) атар
D) Сан
E) ?лестіру кестесі
18. Бір шаманы бірнеше рет лшегенде ойылатын талаптар:
A) @рт'рлі аспаптар
B) @рт'рлі жағдайларда лшеу ж'ргізілуі керек
C) Дəлдігі бірдей &ралдар
D) @рт'рлі сырт ы жағдайлар
E) Біліктілігі бірдей т&лғалар
19. Кездейсо шамаларды 'лестіру за ы:
A) алыпты 'лестірім
B) Планмен
C) Схемалы
D) Кроктармен
E) Абриспен
F) Картамен
20. Геодезиялы лшеулерді негізгі математикалы
деу теориясыны
міндеттері:
A) Геодезиялы лшемдерді сапасын, ате əсері мен оны туындау
за ын зерттеу
B) Геодезиялы лшемдерді те дестіру
C) Есептерді шешу
D) Геодезиялы лшемдерді жобалау
E) >лшеулерді мəліметтерін деу
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21. Межелік тіректік тор пунктеріні тығыздығы кем болмауы тиіс:
A) аумағы 2 км 2 аз елді мекендерде – бір елді мекенге 4тен
B) аумағы 2 км 2 аз елді мекендерде – бір елді мекенге 6дан
C) ала аумағында 1 км 2 - а 5тен
D) ала аумағында 1 км 2 - а 4тен
E) бас а елді мекен аумағында1 км 2 - а 2 ден
F) бас а елді мекен аумағында1 км2 - а 3 тен
G) ала аумағында 1 км 2 - а 1ден
22. 1, 2, 3 классты триангуляциялы торлардағы абырға &зынды тары:
A) 0,5-3 км
B) 7-20 км
C) 1-2 км
D) 3-4 км
E) 1-5 км
F) 0,5-1 км
G) 20 км жəне одан жоғары
H) 5-8 км
23. 1, 2, 3 классты триангуляцияда б&рыштарды
квадратты ателіктері мынаған те :
A) 6,0"
B) 1,5"
C) 1,0"
D) 4,0"
E) 0,7"
F) 3,0"
G) 2,0"
H) 5,0"
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24. 1, 2 жəне 3 классты полигонометриядағы сызы тарды
салыстырмалы орташа квадратты ателіктері:
A) 1:1 000 000
B) 1:100 000
C) 1:200 000
D) 1:400 000
E) 1:25 000
F) 1:40 000
G) 1:500 000
H) 1:50 000
25. 1, 2, 3 классты триангуляцияда базистік
салыстырмалы орташа квадратты ателігі:
A) 1:50 000
B) 1:200 000
C) 1:500 000
D) 1:400 000
E) 1:600 000
F) 1:100 000
G) 1:300 000
H) 1:1 000 000

Геодезия
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Жерге орналастыруды теориялы

негіздері

1. Жер &рылымы б&лA) на ты мемлекеттік жер пайдалануды тəртібі
B) жер атынастарымен сипатталмайтын мемлекттік жəне оғамды
орналастыру ж'йесі
C) жерді ке істік асиеттері, жер атынастарын реттеу тəртібін
салыстыру
D) на ты жер атынастарымен сипатталатын мемлекеттік жəне оғамды
саласыз орналастыру ж'йесі
E) мемлекттік жəне оғамды орналастыру ж'йесі
F) на ты жер атынастарымен сипатталатын мемлекттік жəне оғамды
орналастыру ж'йесі
2. Жер т'сінігі:
A) аза стан Республикасыны егемендігі белгілінетін шектегі аума ты
ке істік, табиғи ресурс, жалпыға орта ндіріс &ралы
B) е бекті олдануға м'мкіндік беретін адамны тіршілік мекені
C) оғамды &йымдар мен облысты билік органдар жерлері
D) жерді сапалы мінездемесі, бағалануы, есепке алынуы жайында
мəліметтер ж'йесі
E) адамны мір с'руіне олайлы биологиялы жағдайлар алыптас ан,
ойнауы мен биосферасыны саналуан байлығымен сипатталатын
тіршілік мекені
3. Ерекше орғалатын жер санаттарына кіретін жерлер
A) рекреационды ма ызы бар объектілер орналас ан жерлер
B) оры тар, су оймалары, ГРЭС орналас ан жерлер
C) батпа ты жерлер
D) оры тар орналас ан жерлер
E) ауыл шаруашылы ал аптары орналас ан жерлер
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4. Шаруа немесе фермер ожалығын ж'ргізу 'шін уа ытша жер
пайдалану & ығыны мерзімі
A) 49 жылдан 99 жылға дейін
B) 5 жылдан 49 жылға дейін
C) 10 жылға дейін
D) 6 айдан 1 жылға дейін
E) 5 жылға дейін
5. Жер учаскесіне меншік & ығы мынадай негізінде туындайды:
A) жер пайдаланушыларды тіркеу
B) азаматты & ы ты мəмілелерді негізінде
C) жер учаскелерiнi шекараларын к рнектi кескiндеу згерістерін
есепке алу ма сатында
D) жерді сапалы мінездемесі, бағалануы, есепке алынуы жайында
E) жер учаскелерiнi орналас ан жерiн талдауда
6. Жер учаскесіне & ы ты куəландыратын негізгі &жат
A) жер учаскелеріні шекарасын орнату туралы акт
B) далалы тексерістер ж'ргізу туралы акт
C) жер учаскесіне т&ра ты пайдалану & ығын беретін акт
D) жер учаскесіне жеке меншік & ығын беретін акт
E) уа ытша теулі, теусіз жер пайдалану & ығын беретін акт
7. Жерге орналастыру объектілері
A) бағалау əдістері
B) ауыл шаруашылы жерлер
C) елді мекендерді жері
D) халы оныстану жағдайы
E) əлеуметтік &былыстар
F) табиғат за дылы тары
G) оғам жəне адамдар тобы
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8. Жер за намасы бойынша азіргі заманауи жерге орналастыру
міндеттері
A) жерді бағалау
B) жердегі барлы шаруашылы ты тепе-те даму 'шін жағдай жасау
C) жер атынастарын реттеу
D) мəдени ландшафттарды &ру жəне &йымдастыру
E) жерге байланысты за намалар жинағын басып шығару
F) жерді &тымды пайдалануды &йымдастыру
9. Жерге орналастыруды басты міндеттері:
A) табиғи-аграрлы аудандастыруды ж'ргізу
B) жер кадастрлы &жаттарды алу
C) ауыл шаруашылы кəсіпорындарын мемлекет иелігінен алу
ж&мыстарын &йымдастыру
D) экологиялы -экономикалы т&ра ты жер иелігі мен жер
пайдаланушылы ты &йымдастыру
E) əлеуметтік-&тымды жер иелігі мен жер пайдаланушылы ты
&йымдастыру
10. Жерге орналастыруды ж'ргiзудегі тапсырыс берушiнi & ығы
A) жерге орналастыру 'рдісiнде туындаған келiспеушiлiктердi шешуге
атысуға
B) мемлекеттiк жерге орналастыруды ж'ргiзу тəртiбiн белгілеуге
C) жер учаскесіні кадастрлы картасын алыптастыруға
D) жер учаскесіні кадастрлы ісін алыптастыруға
E) зi немесе кiлi ар ылы жерге орналастыру 'рдісінi барлы
кезендеріне атысуға
F) жерге орналастыру жобасыны міндеттерін згертуге
G) ауылшаруашылығында пайдалануға б лінетін территорияларды зі
белгілеуге
11. Шаруашылы аралы жерге орналастыруды ма сат міндеттері:
A) егістік ал абын &лғайту
B) мəліметтер базасын &ру
C) жерді ысырапсыз пайдалануын &йымдастыру
D) жерді тиімсіз пайдалану
E) жерді есепке алу
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12. Ішкішаруашылы жерге орналастыру шешетін мəселелер
A) ішкішаруашылы жол ж'йесін орналастыру
B) ал аптарды &йымдастыру
C) жайылымдарды аумағын реттестіру
D) жерді пайдалану жəне орғауды ба ыламау
E) жер мониторингі
F) жер пайдаланушылы ты алыптастырмау
G) нім к лемін есептеу
13. Жерге орналастыру шешімдеріне əсер ететін əлеуметтік жағдайлар
A) халы ты орналасуы, тығыздығы жəне &рылымы
B) жер атынастарына т'сетін меншік & ы тарын ажырату
C) жер ал аптарыны &рамы мен &рлымы
D) кəсіпорынны &йымдастыру- ндірістік &рылымы
E) кəсіпорындағы е бека ы т'рі мен материалды ынталандыру
формалары
F) су к здеріні динамикасы
G) су к здеріні &рамы
14. Ішкішаруашылы жерге орналастыру жобасы – б&л:
A) неркəсіп, к лік, орғаны жəне байланыс 'шін жер б лу бойынша
&жаттар жинағы
B) жерлерді орғау ж ніндегі &жаттарды жинағы
C) жерлерді тиімді пайдалану ж ніндегі &жаттарды жинағы
D) табиғат орғау, сауы тыру, рекреациялы жəне тарихи-мəдени
ма саттағы жерлерді бу бойынша &жаттар жинағы
E) жа а жерлерді салыстыру бойынша &жаттар жинағы
F) жер пайдалану мен жер иеленуді кемшіліктерін жою бойынша
&жаттар жинағы
G) на ты ауылшаруашылы мекемелерінде ндіріс &ралдары мен
жерді пайдалануын &йымдастыру жайында &жаттар жинағы
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15. Жерге орналастыруды исынды &рылымы
A) жерлерді &тымды пайдалану мен орғау бағдарламаларын &ру
B) жер 'шін & ы тарды тіркеу
C) &лтты экономика стратегиясын аны тау
D) кадастрлы істі озғау
E) табиғи ландшафттарды аудандастыру
F) жер орыны санаттары бойынша жерлерді б лу
G) елді-мекен шептерін аны тау
16. Жерге орналастырудағы ма ызды жер бедеріні ерекшелігі
A) экономикалы тиімділікті &лғаюына себепші
B) жел эрозиясына айтарлы тай əсер етеді
C) жер жырту техникасына əсерін тигізеді
D) əрт'рлі бедер беткейлерінде əрт'рлі топыра т'рі алыптасады
E) бедер экспозициясында əрт'рлі микроклимат алыптасады
F) жауын-шашынны таралуына айтарлы тай əсерін береді
G) сімдік т'рлеріні таралуына тікелей атысады
17. Жерге орналастыруды экономикалы тиімділігі
A) жер пайдаланушы мен жер иеленуші & ы тарыны са талуы
B) рекультивация, мелиорация, топыра орғау шаралары ар ылы іске
асады
C) шығарылған нім к леміні &лғаюы
D) ндіріс &рылымыны о тайлылығы мен аума та тиімді орналасуы
E) адамдарды əлеуметтік жағдайыны к терілуі
F) жер атынастарыны дамуы мен нығаюы
G) оршаған орта жағдайыны жа саруы
18. Ауылшаруашылы кəсіпорындарыны территориясында табиғи
ортаны орғалуын амтамасыз ететін шаралар
A) агромелиоративтік топтарды асиеттерін есепке алу, пайдалануы
шектелген жерлерді белгілеу
B) жер жырту, егін ору, німді тасымалдау
C) шаруашылы орталы тарын, мал сіру кешендерін, ндірістік
объектілерді д&рыс орналастыру
D) жерді тиімді пайдалану, жерді есепке алу жəне бағалау ж&мыстарын
ж'ргізу
E) суарылатын жерлерді тиімді орналастыру
F) жел эрозиясына арсы шараларды олдануға &лы сыз болу, мал сіру
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19. Жерге орналастыру шешімдеріне əсер етуші əлеуметтікэкономикалы жағдайлар
A) жер бедері экспозициялары мен су к зіні алыс-жа ындығы
B) е бекті материалды жəне моральды ынталандыру формалары,
е бека ы ж'йесі
C) жерге орналастыру &жаттамасын арау, келiсу жəне бекiту
шешімдері
D) халы оныстану ж'йесі, халы тығыздығы
E) ластаушы заттарды м лшерлі концентрациясы
F) картографиялы материалдарды д&рыстығы
20. Жерге орналастыру шешімдеріні əлеуметтік-экономикалы
негіздемесі
A) жер кадастрлы есеп ж&мыстарыны ж'руін адағалау
B) жерге орналастыру ж&мыстарыны нормаларыны са талуын
талдайды
C) аума ты &йымдастыру бойынша жобадағы ке істіктік шешімдерді
бағалайды
D) аума ты &йымдастыру шарасыны ндірісті даму тəртібіне
сəйкестігі
E) е бек, мір с'ру жəне мəдени-т&рмысты жағдайларды жа сарту
F) жер атынастарын дамыту ж ніндегі жобалы шешімдерді бағалау
21. Жер ресурстарын бас ару функциясы ретінде жерге орналастыруды
мəні
A) жобалау шешімдерін абылдау
B) жерді са тамау
C) жер ойнауын орғау
D) табиғатты орғау
E) за ды т'рде рəсімдеу
F) су ресурстарын орғау
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22. @кімшілік аудандарды жерге орналастыру пландары пайдаланатын
мəселелер
A) ауыл шаруашылығына жарамды жерлерді аны тау
B) жерімізді барлы аумағы ар ылы ке а парат бере отыра, ыс а
мерзімде жер орыны 'лестіру
C) жер ресурстарын пайдалану бойынша халы аралы ынтыма тасты ты
ж'зеге асырады
D) пайдалану режимі əрт'рлі жердерді аны тау
E) ғимараттарға, &рылыстарға немесе оларды &рамдастарына
кадастрлы н мір беруді амтиды
23. @кімшілік аудандарды жерге орналастыру планы олданылатын
мəселелер
A) жер ресурстарын пайдалану бойынша халы аралы ынтыма тасты ты
ж'зеге асырады
B) ғимараттарға, &рылыстарға немесе оларды &рамдастарына
кадастрлы н мір беруді амтиды
C) республика ше берінде жер ресуртарыны а парат базасын &рады
D) мемлекет территориясындағы барлы жер ресурстарын айта тарату
E) аудан территориясын экологиялы -шаруашылы айма тау
F) табиғи ресурстарды пайдалануға лимиттер белгiлеу мен квоталар
б лудi амтамассыз етеді
24. @кімшілік аудандарды жерге орналастыру планыны т'сінігі
A) əкімшілік ауданны жер пайдалану мен жер иеленуді даму бағыты
к рсетілетін &жат
B) жер иеленушілері туралы барлы а парат жазылған мəліметтер мен
а параттар
C) жер мониторингісін ж'ргізу кезінде жер деградациясыны дамуы
к рсетілген жобалы &жат
D) мемлекеттік жер ресурстарын &тымды пайдалану мен орғау
хаттамасы
E) демографиялы жəне əлеуметтік даму болаша жоспарын &рады
F) жоспарлау жобасынаны нəтижесі
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25. Жерге орналастыру 'дірісіні кезе дері:
A) Учаскені картасын жасау
B) Учаскені жобасын жасау
C) Жобаны орындау
D) Жерді біры ғай мемлекеттік тізілімін жасау
E) @кімшілік & ы б&зушылы ісі
F) Жер Кодексін &ратыру

Жерге орналастыруды теориялы
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1. ГАЖ –бен байланысты пəн:
A) Биология
B) Геодезия
C) Мал шаруашылығы
D) Химия
E) Топыра тану
2. ГАЖ –ды орындау ызметі
A) мəліметті са тау
B) геометриялы есептеулер
C) белгілеу
D) мəліметті енгізу
E) а параттарды талдау
3. Желі 'лгіліріні
A) 1955
B) 1950
C) 1965
D) 1960
E) 1970

&рылу уа ыты:

4. ГАЖ-ды даму барысында алыптас ан базалы компоненттері:
A) Дигитайзер, сканер, санды фотоаппарат
B) Мəліметтер (data)
C) ат ыл диск, компакт-диск, флеш-карталар
D) Ноутбук, планшет
E) Принтер, плоттер, проектор, монитор
F) А паратты платформа (hardware) мен бағдарлама (software)
G) Адам-талдаушы
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5. Растрлы жəне векторлы беттестірулерге əсер ететін мəселелер
A) масштабты е кіші б лігі
B) растр б ліктері
C) де гейлік критерийлерді та дау
D) карта маштабы
E) экологиялы адасу
F) визуалды иынды тар
6. Гаж-де олданылатын материал:
A) горизонт
B) жатыс сызығы
C) статистикалы
D) əуе-ғарышты
E) картографиялы
7. ГАЖ негізінде заманауи бағдарламалар:
A) 3DsMax
B) Corel Draw
C) Paint
D) Photoshop
E) Credo
F) AutoCAD
G) PhotoEditor
8. Ғаламтор ГАЖ
A) ApcGIS onlfine
B) Кешенді ГАЖ
C) ағаз карталар
D) @леуметтік желілер
E) 3D лшемдер
F) Hавигация жəне транспортты карталар
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9. ГАЖ-дегі 'дерісті математикалы 'лгісінде олданылатын əдістер
диапозоны:
A) планды
B) салыстырмалы
C) ателік
D) жалпылы
E) стохастикалы
F) детерминирлі (аны тау)
G) профильдік
10. MapInfo-ны негізгі м'мкіншіліктері:
A) Картографиялы а паратты иерархиялы де гейде к рсету
B) Жерді пайдалану жəне жерге орналастыру &рылымын жа арту
C) Реляциялы базадағы мəліметтерді талдау
D) А параттарды графикалы жəне семантикалы ба ылау
E) Карта легендаларын &ру жəне о деу
F) Карталарды та ырыпты сипаттамалары бойынша болу
11. Жер кадастрыны а паратты амтамасыз ету ж'йесіні негізгі
шешетін мəселесі:
A) А паратты нары ты дамуын амтамасыз ету
B) А паратты олдау
C) Жер нарығы мен а паратты нары ты дамуына болжам жасау
D) А паратты айта т'рлендіру
E) Жер нарығыны ауіпсіздігін амтамасыз ету
F) А паратты орғау
G) А паратты т&тынушылы тағайындау
12. ГАЖ- ды аума ты
A) Навигациялы
B) Желілік
C) Саяси экономикалы
D) Жергілікті
E) Жер кадастрлы
F) Инвентарлы

амтуы бойынша жіктелуі (классификациясы):
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13. ГАЖ -ды міндеті бойынша жіктелуі:
A) К п ма сатты
B) Геологиялы
C) Иерархиялы
D) Реляциялы
E) Мониторингтік
14. Полигондармен ж&мыс жасауда орындалатын операциялар:
A) Сызы ты атрибуттар &ру
B) Сызы тармен біріктіру
C) Полигондарды біріктіру
D) Н&ктелермен біріктіру
E) Полигодарды ызыл сызы тармен біріктіру
F) Полигондарды сызы тармен б лу
G) Сызы тарды реттеу
15. Атрибуттар кестесі т'сінігі:
A) 'ш лшемдік мəліметтер жиынтығы
B) н'ктелік, сызы ты , ауданды сипаттамалар
C) пунктар, сызы тар болатын нысандар
D) ал аптар а параттарын жазу мен орнын са тау
E) деректерді карта немесе график т'рінде к рсету
F) сапалы т'рде болатын ерекше нысандарды сипаттамасы
16. Анимациялы бейне жазу 'шін форматтар олданылатын:
A) 3D-Studio MAX
B) MultiGEN
C) AVI
D) MPEG
E) Erdas Imagine
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17. ГАЖ-ды мəні:
A) Деректерді жинау
B) Деректерді компьютерлік ж'йелерге енгізу
C) Деректерді USB ар ылы алмастыру
D) Деректерді ағаз бетіне басып шығару
E) Деректерді к бейту
F) Деректерді к шіру
G) Деректер орын &ру
18. Вьюерлер:
A) Атрибутті а параттарды енгізумен айналысады жəне оны
графикалы б лігіне толы кіре алмайтын операторлар
B) Графикалы б лігіне толы кіре алмайтын операторлар
C) К шіру/шығару жабды тары
D) @детте бағасы т мен, əрі уа ыты ыс а бағдарламалы німдер
E) Деректерді арастыру, к збен шолу жəне кейбір талдау м'мкіндігі бар
бағдарламалы німдер
F) На ты та ырыптағы деректер орыны жинағы
19. А паратты кадастрлы ж'йеде шешілетін мəселелер:
A) Жер нарығыны ауіпсіздігін амтамасыз ету
B) Жер нарығы мен а паратты нары ты дамуына болжам жасау
C) А паратты олдау
D) А паратты нары ты дамуын амтамасыз ету
E) Жер кадастры ж'йесіні тиімділігін талдау
F) А паратты айта т'рлендіру
20. Республикалы
орталы ты
мемлекеттік жер кадастрыны
автоматтандырылған а паратты ж'йесіндегі негізгі міндеттері
A) жерді тегін пайдалануға беру нормалары
B) мемлекеттік жер кадастрыны автоматтандырылған а паратты
ж'йесіні ызметкерлерін о ыту жəне санатын к теру
C) жер туралы мəліметтерді &пиялығы
D) республиканы жер ресурстарын бас ару 'дерістері туралы е
жоғары толы а парат беру
E) экономикалы жағдайы
F) аумағымызды т&тастығы, ол с&ғылмаушылығы жəне б лінбейтіндігі
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21. Жерге орналастыруда бағдарламалы ж&мыстарды негізгі элементі:
A) аны талмағанды ты лшем бірлігі
B) а паратты экранға шығару
C) байланыс торабыны бас ару сигналы
D) компьютерге жерге орналастыруды жоспарлы мəліметтерін енгізу
E) на ты мірді бейнеленуі
F) бізді т'йсігімізді к рінуі
G) к рсетілген к ріністі редакциялау
22. Мемлекеттік жер кадастрыны автоматтандырылған а паратты
ж'йесін ж'ргізетін мекемелер:
A) «Жер Ғ>О» РМК облысты филиалы ауданды б лімшесі
B) аза стан Республикасы Президенті
C) аза стан Республикасымен бас а мемлекет
D) «Жер Ғ>О» РМК облысты филиалы
E) Екі жа ты келісімі бойынша
23. Гаж-ні бағдарламалы жаса тама типтері
A) рулетка
B) радиодальномер
C) светодальномер
D) байланыс &бырлары
E) интернет ГАЖ-сі
F) оптикалы дальномер
24. Жобалау кезінде санды редакция ж'ргізу бағдарламасы:
A) COPY
B) MERROR
C) OFFSET
D) ALIGN
E) AUTOCAD
F) МapInfo
G) ArcGIS
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25. CREDO_MIX ж'йесіндегі беткейді &ру реті
A) деректерді бағалау
B) есепке алу / тіркеу
C) енгізу/шығару параметрлері
D) аты, горизонталь шагы
E) деректерді шығармау

Жерге орналастырудағы геоа паратты технологиялар
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Кадастрлы ж мыстарды ж,ргізуді автоматтандырылған
технологиялары

1. Жалпы бағыттағы ГАЖ деректерімен ж&мыс жасауда шешілетін
мəселелер
A) енгізу жəне бас ару
B) енгізу, манипуляциялау
C) сараптау, бейнелеу
D) жалпылау
E) 'лгілеу
2. Жерге орналастыру жобаларыны автоматтандырылған ж'йесіні
міндеттері:
A) Е бек сыйымдылығын азайту
B) Экологияны жа сарту
C) Жерді реттеу
D) Жерді &тымсыз пайдалану
E) >ндіріс 'дерісін автоматтандыру ар асында жерге орналастыру
ндірісіні жəне жобалы -іздестіру ж&мыстарыны сапасын жа сарту
3. Жер-кадастрлы а параттар ж'йесіні таралу жағдайы:
A) ж'йені пайдаланушыларда заманауи бағдарламалы -техникалы &ралы
болғанда
B) телекоммуникациялы ж'йелер дамымағанда
C) бағдарламалы -техникалы бағдарламалар
D) ж'йені пайдаланушылар ғаламторды ме гермегенде
E) байланыс ызметі дамымағанда
F) а паратты -телекоммуникациялы сапалы байланыс желісі болғанда
G) байланыс ызметі мен коммуникациялы ортасыны &ныны тиімді
болғанда
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4. Картографиялы проекциялар т'рлері:
A) цилиндірлі
B) б&рышты
C) конусты
D) шартты
E) к лдене
F) иғаш
G) ауданды
5. ArcGIS бағдарламасыны
A) ArcView
B) ArcEditor
C) ArcToolbox
D) ArcMap
E) ArcScene
F) Spatial Analyst
G) ArcCatalog

&рылымы

6. Жер-кадастрылы а параттар ж'йесіні а параттарын
пайдаланушылар:
A) мектептер
B) жата ханалар
C) жер учаскелеріні иеленушілері мен пайдаланушылары
D) имараттар
E) мемлекеттік билік органдары
7. Ке істіктік локальды деректер т'сінігі
A) зат алмасу деректері
B) ке істіктік объектілер туралы деректер
C) алмастыру деректері
D) сатып-алу деректер
E) кері əсер беретін деректер
F) географиялы деректер
G) ке істіктік деректер

27

92

Кадастрлы ж&мыстарды ж'ргізуді автоматтандырылған технологиялары

8. Жер-кадастрлы а параттар ж'йесіні бас а ведомстволы ж'йелермен
зара іс-əрекетін &йымдастыру ж ніндегі міндеті:
A) деректерді с&рыптау
B) деректерді &сыну негізінде а паратты алмасуды келісілген
регламенттерін орындау
C) деректерді ЖКАЖ-не &сыну т'рлерін келісіп шешу
D) деректерді деуді &йымдастыру
E) а параттарды ж'йелеу
F) деректерді айтару
G) деректерді алмасу негізінде а паратты келісілген регламенттерін
орындау
9. ЖЖАЖ амтамасыз ету &ралдары сəйкес болуы тиіс талаптар:
A) Желідегі, белгіленген мерзімді са тауы, сенімділігі мен ойылған
міндеттерді шешуі
B) ЭЕМ-ді бас арумен ж&мыс істейтін
C) абаттарға сипаттама
D) Ж'йені белгіленген параметрлеріне тапсырма
E) Ке істік нысандарын сипаттайтын сапалы белгісі
10. ЖЖАЖ &ру 'шін ке інен пайдаланылатын деректер
A) Жерді ластау
B) Экологиялы жағдайы са талады
C) Иесі са талады
D) Eша жəне ғарышты &шу аппараттарын ашы ты тан зерттеу
нəтижелері
E) Жерді игермеу са талады
F) Ғылымилығы са талады
11. Жерге орналастыруды жобалауды автоматтандырылған ж'йесіні
т'сінігі:
A) жерді &тымсыз пайдалану ж'йесі
B) астрономия ғылымы ж'йесі
C) &йымдастырушылы -техникалы ж'йесі
D) жобалауды автоматтандыру кешенді ж'йесі
E) жобалауды компьютер к мегімен автоматтандыруды орындады
ж'йесі
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12. Карта масштабына байланысты б лінуі
A) &са
B) сызы ты
C) атаулы
D) санды
E) кіші
F) 'лкен
13. Кез келген ГАЖ келесі деректер орымен ж&мыс ат арады
A) Сымды
B) Сапалы
C) Та ырыпты
D) Графикалы
E) Атрибутивті
14. ЖАЖ функциялары:
A) объект
B) прагматика
C) осылу
D) енгізу, са тау
E) с&рау,талдау
F) а парат
15. Геоа параттану б&л географиялы а паратты ж'йелерді
A) Сату туралы ғылым
B) Жобалау туралы ғылым
C) Кесу туралы ғылым
D) К бейту туралы ғылым
E) >шіру туралы ғылым
F) К шіру туралы ғылым
16. Мəліметтерді векторлау дегеніміз
A) мəліметтерді деу
B) мəліметтерді санды т'рден картаға згерту
C) расторлы мəліметтерді векторлау
D) карта бетіндегі мəліметтерді нысандау
E) мəліметтерді жалпыландыру
F) мəліметтерді карта т'рінен санды т'рге згерту
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17. MicroStation, WinGis, Easy Trace бағдарламаларыны м'мкіндіктері:
A) айталанбау
B) сызы &зындығын жəне ауданын есептеу
C) жапсыру
D) сырлау
E) саралау
F) ажетті белгілер бойынша айма тарға б луді ж'ргізу
G) экспликацияны &рау
18. Кез-келген графикалы станцияны е ма ызды элементтері:
A) графикалы жəне дискілік ж'йе
B) проектор
C) картридж
D) процессор
E) тыш ан
F) пернета та
G) планшет
19. Маркерлік базада беттерді бірігуін жəне мультимедиялы
элементтерді осу 'шін арнайы командалар олданылады.Олар:
A) Ican Author
B) SGM
C) HTM
D) Fire Walker
E) HoTMetaLPro
F) WinHelp
20. Топографиялы -геодезиялы а паратты алу жəне
автоматтандырылған ж'йесіні б лімдері:
A) жергілікті жерді жоспарын жасау
B) ғарышты а параттарды деу
C) а параттарды салыстыра деу
D) жер бетіндегі а параттарды деу
E) аэрофотогеодезиялы а параттарды деу
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21. Растрлы форматты сипаттамасын к рсеті із:
A) Txt
B) Doc
C) Tiff
D) Shape
E) Lyr
F) Grid
G) Dxf
22. ГАЖ-ні жа сы ж&мыс істеуіне ажетті &ралдар:
A) ағаздар
B) рейкалар
C) т'сіріс аспаптары
D) операциялы жады
E) кітаптар
F) сапалы экран графикасы
23. >ндірісте ЖЖАЖ-ны маркшейдерлік істе олданады
A) Пайдалы азбаларды игеретін кəсіпорындарды жобалау, салу жəне
айта &ру ж&мыстары 'шін инженерлік іздеу мен топографиялы геодезиялы ж&мыстарда
B) Инженерлік коммуникацияны , жер, ала &рылысыны , ағаш
отырғызу кадастрларын енгізуде
C) Векторлау жолымен əрт'рлі бағыттағы карталарды &руда
D) Карталарды редакциялау, жина тау жəне басып шығаруда
E) Далада т'сірілген геодезиялы деректер негізінде топографиялы
пландарды &руда
F) М&най-газ жəне рудалы кенорындарын деу кезінде пайдалы азба
орларын тиімді алу 'шін оларды санды модельдерін &ру жəне
пайдалануда
24. Жер-кадастрыны автоматтандырылған а паратты ж'йесіні
принциптері:
A) а паратты сипаттау
B) а парат сапасын тексеру
C) а паратты д&рыстығын сараламау
D) АЖЖ-ны сапасын тексермеу
E) автоматтандырылған ж'йені ж&мыс орындарыны саны мен
а параттар к лемі бойынша масштабтығы
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25. Санды топографиялы т'сірісті пайдалануды же ілдететін ж'йелер:
A) Сату ерекшеліктері
B) Ба ылау аппарты
C) Есептеу аппараты
D) ГАЖ
E) ЖАЖ
F) ЖЖАЖ

Кадастрлы ж мыстарды ж,ргізуді автоматтандырылған
технологиялары
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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