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
5В061000

Маманды ты атауы
«Гидрология»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Жалпы гидрология
2. #зендер гидрометриясы
3. Жалпы жəне зендер
гидравликасы
4. Гидрологиялы а параттарды
математикалы
деу əдістері

1. С&ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т&рады:
1. Жалпы гидрология
2. #зендер гидрометриясы
3. Жалпы жəне зендер гидравликасы
4. Гидрологиялы а параттарды математикалы
деу əдістері
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.

3
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Жалпы гидрология

1. Бір жыл (шін ағынды абаты ағынды модулінен (лкен:
A) 31,5 есе
B) 2,68 есе
C) 500 есе
D) 3,15⋅10 есе
E) 31,54 есе
2. ТМД зендері ағындысыны жылды к лемі, км 3 :
A) 500 - ден арты
B) 100 -ден арты
C) 1500- ден арты
D) 4 мы
E) 4000
F) 10
G) 15 мы
3. Гидросферадағы т&щы суларды пайызды (лесі:
A) шамамен 2 ден 2,5-ға дейін
B) 2-2,5
C) 28
D) жуы тап 2,5
E) 1,5
F) 4-5
G) 10
H) 3-3,5
4. Те із т(рлері:
A) ескі
B) т&йы
C) жерорта- м&хитты
D) жерорта - те іздік
E) араларалы

4
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5. Бухта дегеніміз:
A) ерекше гидрологиялы режимімен бейімделген шағын шығана
B) негізгі су тоғанынан м(йіспен немесе аралдармен о шауланған
шағын щығана
C) лиманды те ізбен осатын б&ғазы бар шығана
D) те ізден &мды шығана пен б лінген шығана
E) желден жа сы орғалған ірі б&ғаз
6. Су айдыныны ауданы бойынша (лкен к лдер:
A) Сарыкопа
B) Бал аш
C) 0орғалжы
D) Сілетіте із
E) Мар ак л
7. Ағынды гидрографы:
A) ағынды сулар тіміні бір жыл ішінде згеруін к рстетін график
B) су де гейін жазатын &рал
C) су температурасын жазатын &рал
D) су де гейіні жыл ішінде згеруі
E) суды жылдамдығын лшейтін &рал
F) су тіміні уа ытпен згеру графигі
8. Су тасуыны пайда болуы:
A) жа бырдан
B) суды негізгі оректену к здерінен т(суінен
C) жазы ты зендерде к ктемгі арды еруінен
D) ысты жылымы тардан
E) жазда таудағы ар мен м&зды тарды еруінен
F) м&зды тарды еруінен
G) к ктемгі арды еруінен
9. К л профундалі:
A) к лді таяз б лігі
B) к лді тере б лігі
C) азанш& ырды беткейі
D) су басатын жағалау
E) к лді тере жəне су сімдіктеріні болмайтын б лігі
F) к лді тере жəне жел тол ындарымен озғалыс а т(спейтін б лігі

5
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10. Планетадағы таулы м&зды тар дамуды келесі стадиясында:
A) олар кейде седі, кейде кемиді, орташа алғанда айтарлы тай
згермейді
B) регрессивтік (кеміп бара жатыр)
C) ыс арып барады
D) батыс жарты шарда кемуде, шығыс жарты шарда суде
E) те гермелі жағдайда
F) кемімейді жəне спейді
G) шегініп барады
11. Тянь-Шаньдағы ірі м&здану аудандарыны орналас ан жерлері:
A) Есік зені алабыны шығысында
B) Орал зені алабында
C) Іле Алатау жотасыны солт(стік беткейі
D) Есік зені алабында
E) Талғар зені алабыны батыс б лігінде
F) Тобыл зені алабында
G) Есіл зені алабында
12. #зен иірімі:
A) ағыс бойымен т мен озғалатын тасындылардан пайда болған т мен
арал
B) зенні жоғарғы жəне т менгі учаскелерімен салыстырғанда тере
учаскесі
C) тік сатылы жерден суды &лауы
D) &ламасы жоғары ыс а зен учаскесі
E) зен арнасыны к л тəрізді ке ейген тере учаскесі
F) зен арнасыны тере жері
13. #зен айра ы (перекат):
A) жота (вал) т(рінде арнаны кесіп тетін зенні таяз учаскесі
B) зен арнасыны к л т(ріндегі ке еюі
C) ағыс бойымен т мен озғалатын тасындылардан пайда болған т мен
арал
D) зенні тере емес учаскесі
E) &ламасы жоғары ыс а зен учаскесі
F) зенні таяз жері
G) тік сатылы жерден суды &лауы

6
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14. #зен атырауы:
A) зенні біртарма ты сағасы
B) зен суымен толған воронка тəрізді саға
C) зенні к птарма талып &юы
D) зендік тасындылардан &ралған жəне салалар мен тарма тарға
б лінген зенні т менгі б лігі
E) зен сағасынан т мен тасындыларды те ізде ш гуі
F) арналы (дерісті бір т(рі
G) зен арнасыны бірнеше тарма тарға б лініп, те ізге &юы
15. #зен фарватері:
A) Жағада жат ан жалпа тасындылар ш гіндісі
B) #зенні тере жеріндегі жағалы аудан
C) Навигация кезінде ауіпсіз су ке істігінен ту
D) Ежелгі арнадан жайылмалы сатыға к шу
E) #зен ағындысымен т мен жылжып отыратын кішігірім арал
F) Жеткілікті тере дігі бар жəне кеме атынасына кедергісі жо
т(бі бойымен алынған сызы
16. Солт(стік М&зды м&хит алабына кіретін зендер:
A) Жем, Ойыл
B) Б& тырма, Іле
C) Бу тырма, Лепсі
D) Сарысу, Н&ра, Сырдария
E) Тобыл, Б& тырма
F) Ертіс, Есіл
17. Карсты пайда болу салдары:
A) зен арнасыны бір жағыны шайылуы
B) жыныстарды жер асты суларымен механикалы (гілуінен
C) суды əрекетімен байланысты тау жыныстарыны еруі мен
уыстарды пайда болу (дерістеріні жиынтығы
D) грунтта ашы ке істік орнауынан
E) жер сілкінісі нəтижесінде

7
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18. #зен а ғарыны кемері:
A) тере діктерді к(рт т(суінен сатыларды пайда болуы
B) а ғарды беткейіндегі кішігірім горизонтал аудан
C) ескі арнадан жайылмалы террасаға ту
D) а ғар беткейлеріні оршаған жермен абысуы
E) арнаны тере ш& ырлы жерлері
F) беткейді а ғарды т(бімен абысуы
G) а ғарды е т мен н(ктелерін осатын сызы
19. Айлы
A) 3600
B) 60
C) 2,68
D) 0,86
E) 86400
F) 31,5

зен ағындысы к лемін аны тауға олданылады:

20. Гидросфераны к лемі, км 3 :
A) жуы пен – 1,5 млд
B) 15 млн
C) 15 тыс
D) шамамен 1,5 млд
E) 1,5 млрд
21. #те ылғалды аудандарда ағынды коэффициент шамалары:
A) ≥ 0,8
B) 0,1-0,2
C) 0,6-0,8
D) 0,9-1,0
E) 1,0-1,5
F) 0,4-0,6
22. ТМД-ны е ірі батпа массивтері орналас ан:
A) Украинада
B) Латвияда
C) 0иыр Шығыста
D) Арменияда
E) Молдовияда

8
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23. Гидрологиялы бекетті жабды тары:
A) Плювиограф
B) Реперлер
C) Анемометр
D) Су де гейін здігінен жазатын аспап
E) Т&ра ты рейка
24. Ағындыны пайда болуыны зоналды факторлары:
A) геологиялы &рылым
B) сімдік
C) топыра жамылғысы
D) ауа райы
E) рельеф
F) карст
25. Жазы ты зендер (шін сипатты:
A) жазды суды сабасына т(су кезе і болмайды, тек к(здік кезе і
болады
B) ысты суды сабасына т(су кезе і болмайды, тек жазды болады
C) егер ыста зен т(біне дейін атып алса, онда жазды су сабасына
т(су кезе інде су жоғары болады
D) ысты суды сабасына т(су кезе і жазды кезе інен т мен болады
E) жаз жəне ысты суды сабасына т(су кезе деріні биіктігі бірдей
болады
F) жазғы суды сабасына т(су кезе і болмайды, тек ысты кезе і
болады
Жалпы гидрология
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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&зендер гидрометриясы

1. Ресей ( азір Мемлекеттік) гидрологиялы институтыны
жылы:
A) 20-шы ғасырды 20-шы жылдары
B) 20-шы ғасырды басы
C) 20-шы ғасырды ортасы
D) 1929 жыл
E) 19 ғасырды аяғы

&рылған

2. #зендегі озғалмайтын т&тас немесе жылымы бар, беті бір тегіс
немесе кедір б&дыр м&з жамылғысы:
A) анжыр жолы
B) м&з жамылғысы
C) м&з &рсау
D) м&з мойнағы
E) анжыр
F) кемерм&здар
3. Арнаны (ағысты ) к лдене имасы ар ылы белгілі мерзімде ағып
ткен суды к лемі:
A) ағынны м лшерін к рсететін негізгі гидравликалы элементі
B) су тімі
C) су беті е істігіні параметрі
D) су шығыны
E) су лшеуіш бекетіні графиктік н лі
F) су жылдамдығы
G) су де гейі
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4. Беттік алт ы жоғарғы жəне т менгі т&стамаларды арасындағы 200
м ашы ты ты 100 с тті. 0алт ыны озғалыс жылдамдығы (м/с)
&райды немесе келесі аралығында жатады:
A) 1,5
B) 2,1 кем
C) 3,0
D) 2,5
E) 1,5-2,5
5. Тіктемені 0,2h н(ктесінде жылдамды ты лшеу уа ыты t = 100
секунд, зырылдауы алағыны айналым саны 300. Зырылдауы ты
тарировкалы те деуі v= 0,54 n. Н(ктедегі жылдамды шамасы те
немесе келесі аралығында жатады:
A) 1,62
B) 1,46
C) 1,24
D) 1,63 арты емес
E) 1,61-1,63
F) 1,46 кем
6. Анағ&рлым заманауи аспап:
A) Цифрлы бір тросты &за уа ыт əрекет ететін де гей лшеуші
B) СД#Ж «Валдай»
C) У-52
D) Лимниграф С-502
E) ГР-38
7. Су де гейiн зу жазушыда мынадай сағатты механизм олданылады:
A) серiппелi
B) гiрлiк, серiппелi, электрлiк жəне электронды
C) ысымды
D) жанармайлы
E) ауырлы
F) тек гiрлiк
G) тек ана электронды

11
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8. Гидрологиялы бекеттерді ішінен автоматтыға жатады:
A) тізбекті
B) к пірлік
C) гидравликалы
D) рейкалы
E) адалы
F) пневматикалы
9. Лайлылы а алынған сынаманы ысыммен мына &ралды к мегімен
с(згіден ткізеді:
A) Ваккумды батометр
B) ГР-60
C) Жуковский батометрі
D) ГР-65
E) В.С. Куприн &ралы
10. Орташа тəулiктiк тасындылар тiмi 1,5 кг/с, ал орташа тəулiктiк су
тiмi 10 м3/с. Суды орташа тəулiктiк лайлылығы (г/м3) &райды немесе
келесі аралы та жатады:
A) жуы тап 300
B) 100-200
C) 151жетпейді
D) 125 т мен
E) 200
F) 100
11. Таулы зендерде гидрохимиялы ба ылау пункттері орналасады:
A) зен айдынында
B) зенні таудан шыға берісінде
C) ш гінділер конусыны шекарасында
D) жағалауға жа ын белдемде
E) ені (лкен (лескісінде
F) су тере жерлерде
G) биіктік белдеуінде
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12. Жоғарғы е iстiктiк бекеттегi су де гейiнi белгiсi 105,62 м абс.;
т менгi е iстiктiк бекетте – 105,52 м абс. Су лшеу бекеттерiнi
арасындағы ашы ты 1,8 км. Су лшеу бекеттерi аралығындағы
учаскедегi су бетiнi е iстiгi андай:
A) 0,000056
B) (Н1-Н2)+L
C) 0,056 ‰
D) 0,56
E) (Н1+Н2)/L
F) 25,6
13. Учаскедегі су де гейіні &ламасы 0,4 м, е істік 2,1 0/00.
0арастырылып отырған учаскені &зындығы шамамен (м) &райды:
A) 190,4 арты емес
B) 85,5
C) 150 арты емес
D) 90,5
E) 190
14. Гидрологиялы бекеттерде су де гейін (збей жазу жəне деректерді
(лкен ашы ты тарға беру &рылғылары олданылады:
A) дистанциялы де гей лшеуіш
B) механикалы
C) футшток
D) лот
E) эхолот
F) профилограф
15. Шығу тегіне арай зендерді максималды ағыныны б лінуі:
A) жазды саба
B) м&з жылжу
C) жа бырлы тас ын су
D) м&з &рсау
E) се ж(ру
F) аралас ( ар еру мен жа быр) су
G) ысты саба
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16. Лабораториялы жəне ндірістік жағдайда су де гейі, арыны мен
ысымы лшенеді:
A) лшеуіш ине
B) батометр
C) ламниграф
D) футшток
E) профилограф
F) мареограф
17. Гидрометрияда аэроəдістер лшеуде олданылады:
A) м лдірлік
B) жылдамды
C) су айналымы
D) су де гейі
E) беткі ағыс
18. Ағынды к леміні
A) м3/тəу
B) км3/жыл
C) л/с
D) м3/с
E) м3/ай
F) м/с
G) м2

лшем бірлігі:

19. #лшеу ж&мыстарыны негізгі тəсілдері:
A) к лдене ималар, &зына бойы кескін жəне аралас тəсілдер бойынша
B) аралас тəсілдер бойынша, шаршы бойынша, исы галс бойынша
C) тек ана к лдене ималар бойынша
D) тек ана исы галстар бойынша
E) к лдене ималар, &зына бойы кескін, исы галс, шаршылар, аралас
тəсілдер бойынша
F) тек ана исы галс жəне шаршы бойынша
G) тек ана шаршы жəне исы галс бойынша
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20. Суларды мемлекеттік есепке алу:
A) жер беті жəне жер асты суларын жəне оларды пайдаланылуын
есепке алып отыратын гидрометеорологиялы станциялар мен бекеттер
желісі
B) су сапасына ба ылау ж(ргізу ызметі
C) тек ана арнайы жəне гидрологиялы бекеттер желісі
D) к л жағасында орналас ан бекеттер желісі
E) жер асты суларын есепке алатын ызмет
F) су пайдаланудағы ағымды тексеру
G) есептеу орталы тарыны желісі
21. Су кадастрыны негізгі б лімдері:
A) зендер мен к лдер
B) каналдар мен б гендер
C) те іздер
D) жер беті сулары жəне су орларын пайдалану
E) беттік сулар; жер асты сулары; су орларын пайдалану
F) жер асты сулары жəне су орын пайдалану
22. Мемлекеттік су кадастрын ж(ргізу &йымдастырылған жылдар:
A) 1991-1993 жж
B) XX ғасырды жетпісінші жылдарыны аяғында
C) 1917 ж
D) 1970 ж
E) 1978 жылдан бастап
F) XX ғасырды жетпісінші жылдары
23. «Гидромет ызметті » гидрологиялы бекеттер желісінде
гидрометриялы лшеу əдістемесіні біры ғайлығын амтамасыз ететін
баспалар:
A) Ба ылауды ж(ргізу жəне оны материалдарын деу бойынша
біры ғай əдістемелерден т&ратын баспа
B) Гидрометеорологиялы станциялар мен бекеттерге н&с аулы
C) Г/метстанциялар мен бекеттерде гидрометеорологиялы лшеу
ж&мыстарына ойылатын біры ғай талаптардан т&ратын баспа
D) Гидрометриядан о улы тар
E) Гидрология о улы тары
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24. Келесі даталарды : 25.11; 3.12; 2.01 орташасын &райтын к(н келесі
уа ыт аралығында жатады:
A) 9.12-11.12
B) 25.11- 5.12
C) 8.12-12.12
D) 25.12-25.01
E) 3.12-15.02
F) 1.11-10.12
G) 20.12-2.01
25. Метрология ғылымы:
A) метеоэлементтерді лшеу əдістерін зерттейтін ғылым
B) лшеулер жəне оларды біры ғайлығын амтамасыз ететін əдістер
мен &ралдар ж ніндегі ғылым
C) лшеуді біры ғайлығын амтамасыз ететін əдістер мен &ралдар
ж ніндегі ғылым
D) физикалы шамалар бірлігіні ж(йесін зерттейтін ғылым
E) гидрометеорологиялы сипаттамаларды лшеу кезінде ажетті
дəлдікке жəне оларды біры ғайлылығына ол жеткізуге м(мкіндік
беретін тəсілдер ж ніндегі ғылым
&зендер гидрометриясы
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Жалпы жəне *зендер гидравликасы

1. 0азіргі та дағы гидравлика негіздерін алаған ғалымдар:
A) И. Ньютон
B) Л. Эйлер
C) Р.Р. Чугаев
D) Н.Н. Павловский
E) Архимед
2. Турбуленттілікті жартылай эмпирикалы теориясыны негізін
&рушылары:
A) Л. Прандтль
B) А. Пито
C) Д. Бернулли
D) А. Шези
E) Л. Эйлер
F) Тейлор
G) Л. Карман
3. 0озғалысты ламинарлы режиміні сипаттамалары:
A) то ты сызды таған ағысы зара параллельді т(зу
B) Re ≻ Reсыни
C) с&йы ты ты озғалысы атпарлы, баяу
D) с&йы ты ты &зына бойы жəне к лдене ауысу озғалысы
E) жылдамды жəне ысымны л(пілдігі бар с&йы ты озғалысы
F) жеке с&йы ты к леміні айналма озғалысы
G) жеке сызды таған ағыстар араласпайды
4. Турбулентті озғалыс режиміні сипаттамалары:
A) жылдамды л(пілділігі бар с&йы ты озғалысы
B) с&йы ты ты озғалысы атпарлы
C) жылдамды л(пілділігі жо с&йы ты озғалысы
D) то ты сызды таған ағысы зара параллельді
E) ысым л(пілділігі жо озғалыс
F) с&йы ты ты озғалысы баяу
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5. С&йы ты озғалысы кезіндегі гидравликалы кедергі
т мендегілерден т&рады:
A) тегеуірінні ішкі шығындары
B) тегеуірінні жергілікті шығындары
C) &зынды бойымен тегеуірінні шығындары
D) с&йы ты салмағы
E) тегеуірінні сырт ы шығындары
F) ені бойынша шығындар
6. Каналды имыл ималарыны пішіндері т мендегідей бола алады:
A) т&йы кескін
B) симметриялы жəне симметриялы емес трапециалды
C) тарма талған
D) тікт ртб&рышты, (шб&рышты
E) &рама кескіндер, параболалы
F) апталған
7. Тегеурінсіз т&ра сыз озғалыстағы т гу тол ыны - б&л:
A) ауысу тол ыны
B) теріс тол ын
C) т гу тол ыны
D) кері (жоғары арай бағытталған) тол ын
E) о тол ын
F) толу тол ыны
8. Сығылмайтын с&йы ты тағы бір алыпcыз баяу згеретін
озғалысты негізгі сипаттамалары:
A) 0арастырылып отырған ағынны барлы жазы ты ималарындағы
су тімдері уа ыт бойынша н лден згеше мəнге ие
B) Суды беті жəне т(біні е істіктері т(рлі мəндерге ие
C) Жергілікті жылдамды тар ағынны &зына бойы згермейді
D) 0арастырылып отырған ағынны барлы жазы ты ималарындағы
орташа жылдамды пен су тімдері уа ыт бойынша н лден згеше
мəнге ие
E) 0имыл иманы ауданы, тере дігі ағынны &зына бойы згермейді
F) 0арастырылып отырған ағынны барлы жазы ты ималарындағы
орташа жылдамды уа ыт бойынша н лден згеше мəнге ие
G) Орташа жылдамды ағынны &зына бойы згермейді
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9. Тегеуірінсіз ағысты (ш к(йі тере діктерді т менгі атынасы
бойынша аны талады: :
A) ағысты тынышты к(йі, h ≺ hсыни болғанда h ағысты на ты
тере діктері hсыни тере діктерінен аз
B) энергияны ай ындайтын h = hсыни жағдайында Эпот = Экин
C) ағысты буыр анған жағдайы, h ≻ hсыни
D) h ≺ hсыни болғанда ағысты буыр анған жағдайы
E) h ≺ hсыни болғанда ағысты сыни жағдайы
10. Каналдағы ағысты имыл имасыны гидравликалы элементтері:
A) имыл има ауданы, шыланған периметр
B) &зынды
C) су тіміні модулі
D) имыл има ауданы, шыланған периметр
E) кедір-б&дырлы
F) гидравликалы радиус
11. Каналдағы бір алыпты озғалысты есептеуде олданылатын негізгі
тəуелділіктер:
A) Н.Н. Павловский формуласы
B) Маннинг формуласы
C) ажырамайтын те деуі, Шези формуласы
D) Шези формуласы
E) ағыс (шін ажырамайтын те деуі
12. Су озғалысы тегеуірінсіз, бір алыпты болады, егер оған т рт
е істік арасындағы атынас сəйкес келсе:
A) I = I еркін.бет
B) Iеркін.бет ≠ I пьезом.
C) Iеркін.бет ≠ i
D) Iеркін.бет = i
E) I ≠ i
F) I ≻ Iеркін.бет
G) Iеркін.бет = I пьезом.
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13. #зендердегі суды
озғалысы к бінесе т&ра ты, бір алыпсыз, ол
т мендегімен байланысты:
A) зен т(бі е істігіні згеруімен, арнаны м(мкін болатын
б&рылыстарымен
B) зенде салынған гидротехникалы имарат су озғалысына əсер
етпейді
C) зенде салынған гидротехникалы имаратпен
D) жазы зендердегі су т(біні е істігіні згермейтіндігімен
E) ағыс бойымен кедір-б&дырлы пен арна кескініні згеруімен
14. Cуағар деп:
A) əр т(рлі н(ктелерде геометриялы тегеурін H = const болатын
са ылау
B) су ағып тетін абырғадағы тегеурінсіз са ылау
C) са ылау ар ылы суды тасталуы ағысты еркін бетінен болатын
гидротехникалы имараттағы &рылғы
D) кез келген тегеурінді са ылау
E) ағысты ысатын б гет
F) биіктігі 0,1H болатын тегеуріннен аспайтын са ылау
15. Тəжірибелік кескінді суағарларға (б гендерге) су
тіміні
коэффициенті m Павловский формуласы к мегімен (ш коэффициентін
ескере отырып аны талады:
A) С – Шези коэффициенті
B) mr – кескінді тегеуірін (профилирующий напор - Нпрф ) кезіндегі су
тіміні келтірілген коэффициенті
C) е – б(йірлік сығылу коэффициенті
D) &лама коэффициенті
E) σ б – су басу коэффициенті
F) n – кедір-б&дырлы коэффициенті
16. Кіші са ылаудан атмосфераға ( H = const ) с&йы ты кету кезінде
сызды таған ағысты келесі т(рлерін ажыратады:
A) сызды таған ағысты толымсыз жетілмеген ысу
B) сызды таған ағыс ысылмайды
C) сызды таған ағысты жетілген жəне жетілмеген ысу
D) сызды таған ағысты толы ысу
E) сызды таған ағысты толымсыз ысу
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17. Q = µω 2 gH су тімі формуласында кішкентай са ылаудан ағып
шы ан жағдайда ( H = const , ыдыс ашы ) µ су тімік коэффициенті
т мендегі коэффициенттер бойынша аны талады:
A) Шези - С
B) а паны сығылуы - е
C) жылдамды - ц
D) гидравликалы (йкеліс - л
E) су басу (су алу) - уn
18. θ ( h ) секіріс функциясыны

исығы т мендегі асиеттерге ие:

A) h ' жəне h' ' абыс ан тере діктерге θ ( h ) шамасы те емес

B) θ ( h ) исығыны т менгі тармағы ағысты тынышты жағдайын
ай ындайды
C) θ ( h ) исығыны жоғарғы тармағы ағысты буыр анған жағдайын
ай ындайды
D) θ ( h ) шамасыны минимумы h = hсыни тере дігіне жауап береді

E) h → 0 , h → ∞ кезінде θ ( h ) шамасы шексіздікке &мтылады

19. Ырғыма функциясы исығыны асиеттері:
A) Ырғыма функциясы исығыны минимум мəніне иманы меншікті
энергиясы исығыны максимум мəні сəйкес келеді
B) Ырғыма функциясы исығыны максимум мəніне иманы меншікті
энергиясы исығыны минимум мəні сəйкес келеді
C) Ырғыма функциясы исығыны минимум мəніне иманы
кинетикалы энергиясы исығыны минимум мəні сəйкес келеді
D) Егер тере дік н лге &мтылса, ырғыма функциясыны шамасы
шексіздікке &мтылады
E) Егер тере дік н лге &мтылса, ырғыма функциясыны шамасы н лге
&мтылады
F) Ырғыма функциясы исығыны максимум мəніне иманы меншікті
энергиясы исығыны максимум мəні сəйкес келеді
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20. С&йы тағы ысымны цилиндрлік бетке т(суін аны тауда жасалған
негізгі орытындылар:
A) 0исы сызы ты бетке т(сетін ысым к(шіні вертикалды
&раушысы дене ысымыны к леміндегі с&йы ты салмағына те
B) Бір алыпсыз жəне т(зу сызы ты емес озғалыс кезінде с&йы ты
б ліктеріне ауырлы к(шінен бас а инерция к(ші əсер етеді жəне олар
уа ыт бойынша т&ра ты болса, с&йы ты тепе-те дікті жа а орнын
абылдайды
C) 0исы сызы ты бетке т(сетін ысым к(шіні горизонталды
&раушысы оны вертикалды проекциясына т(скен ысым к(шіне те
D) К лемдік сырт ы к(штер беттік де гейге алыпты бағытталған
E) 0ысым к(шіні векторы F гидростатикалы ысым эпюрасыны
ауырлы орталығы ар ылы теді
F) 0ысым орталығы тек жазы ты бет горизонталды орналас ан
жағдайда жəне ауырлы орталығы мен ысым орталығы сəйкес келген
жағдайда ғана ауырлы к(ші орталығынан (немі т мен болады
G) Жазы ты бетке т(сетін ысым к(ші бетті ауырлы орталығындағы
гидростатикалы ысымны оны ауданына к бейтіндісі ар ылы
аны талады
21. Гидростатикалы ысымны (шінші асиеті:
A) Гидростатикалы ысым с&йы ты тығыздығына тəуелді
B) Белгілі бір н(ктедегі гидростатикалы ысым оны ке істіктегі
кооррдинаталарына тəуелді
C) Гидростатикалы ысым с&йы ты еркін бетіне т(сетін ысымнан
(немі жоғары болады
D) Белгілі бір н(ктедегі гидростатикалы ысым барлы бағыттарда
бірдей (гидростатиканы негізгі теоремасы)
E) Кез-келген н(ктедегі гидростатикалы ысым оны ке істіктегі
координаталарына тəуелсіз
F) Белгілі бір н(ктедегі гидростатикалы ысым барлы бағытта бірдей
болғанымен, ке істікті т(рлі н(ктелерінде əрт(рлі, яғни
гидростатикалы ысым дегеніміз координаталар функциясы
G) С&йы ты ішкі к леміні кез-келген ауданшасына, оны к лбеу
б&рышына тəуелсіз бірдей ысым əсер етеді
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22. Т мен кертпешті б гет жағдайында бьефтер т(йісуіні негізгі
типтері:
A) Су астында алмаған ағыншалы турбуленттік режим
B) Су астында алған ағыншалы турбуленттік режим
C) Су астында алған ағыншалы ламинарлы режим
D) Су астында алмаған ағыншалы беттік режим
E) Т(пма ылы режим
F) Су астында алмаған ағыншалы ламинарлы режим
G) Су астында алған ағыншалы беттік режим
23. Б гетті т менгі бьефін жобалау кезінде туындайтын негізгі
міндеттер:
A) Ағынны имарат артындағы шаюшы абілетін аны тау
B) Арна пішінін аны тау
C) Ағынға əсер ететін к(штерді аны тау
D) Ағынны еркін беті пішінін аны тау
E) Ағынны имарат артындағы жылдамдығын аны тау
F) Ағынны сығылған имасындағы тере ді аны тау
G) Т менгі бьеф табаныны белгілерін аны тау
24. С&йы ты ты баяу озғалысы дегеніміз еркін бетте жасанды
алыптас ан андай да бір ауыт у жағдайындағы озғалыс:
A) 0арама- арсы бағытта таралатын
B) 0&йын тəрізді жəне исы сызы ты таралатын
C) 0исы сызы ты таралатын
D) 0&йын тəрізді жəне арама- арсы бағытта таралатын
E) Ағыс бойынша жоғары жəне т мен бағытталатын
F) Ағыс бойынша т мен бағытталатын
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25. Арынсыз бір алыпсыз озғалыс жағдайлары:
A) 0айту тол ыны жағдайы, т гілу тол ыны жағдайы
B) Тіреме тол ын жағдайы
C) Теріс тол ын жағдайы
D) Жоғары бағытталған тол ын жағдайы
E) Т мен бағытталған тол ын жағдайы
Жалпы жəне *зендер гидравликасы
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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1. Кездейсо шаманы шашылу сипаттамасы:
A) Дисперсия
B) Орташа квадратты ауыт у
C) Мода
D) Экцесса
E) Математикалы к(тім
F) Вариация коэффициенті
2. Cs = 2Cv болғанда Пирсонны

исығыны 3 - т(ріні басталу саны:

A) теріс
B) хмин < 0
C) 0
D) хмин = 0
E) о
F) ноль
3. Логарифмдік алыпты исы ты т&рғызу шарттары:
A) (лестірім исығы т&рғызылады
B) бастап ы атарды логарифмдеу
C) ы тималды тығызды сипатталады
D) екі реттік логарифмдеу
E) жауын шашын м лшері аны талады
4. Эмпирикалы мəліметтер теориялы (лестірімге сəйкес деген
гипотеза абылданбайды χ5% = 1, 26 :
A) χ 2 = 15, 2

B) χ 2 = 11,5
C) χ 2 = 8,31
D) χ 2 = 13,5
E) χ 2 = 8,35
F) χ 2 = 11,0
G) χ 2 = 9,21
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5. Гидрологиялы мəселерді шешуде олданылатын гипотезаны
т(рлері:
A) кездейсо ты
B) параметрлік
C) математикалы
D) объективті
E) а паратты
F) статистикалы
6. Гидрологиялы атар біртектілігі б&зылуы бай алады:
A) арнада ж(ргізілген шаруашылы іс əрекетті то татылуында
B) арнада ж(ргізілген шаруашылы іс əрекетті ар ынды суінен
C) ылғалдылығы жеткіліксіз аудандарда
D) ылғалдылығы мол аудандарда
E) арнада ба ылау ж(ргізу əдістемесі згертілсе
F) зен ағындысыны а параттарын салыстырғанда
G) арнадағы ба ылау ж(ргізу орындары ауыстырылған жағдайда
7. Ба ылау атарлары біртектілігіне статистикалы талдау жасауды
негізгі кезе дері:
A) біртектілік дəрежесін аны тау
B) интерполяция ж(ргізу
C) критикалы (к(дікті) айма ты та дау
D) мəнділік де гейін аны тау
E) нолдік гипотезаларды т&жырымдау
8. Гидрологиялы сипаттамалар атарындағы тым ауыт ыған мəндерге
талдау жасау реті:
A) Ба ылау бойынша ассиметрия жəне автокорреляция
коэффициенттері
B) Диксон статистикаларыны есептік мəндері
C) Гидрологиялы элементтерді максимал мəндері
D) Вилкоксон статистикаларыны есептік мəндері
E) Смирнов-Граббс статистикаларыны есептік мəндері
F) Гидрологиялы элементтерді максимал мəндері
G) D сас зендер бойынша ассиметрия жəне автокорреляция
коэффициенттері
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9. Стьюдентті берілген статистикасы бойынша (t20,5%= 2,09) екі
айнымалы атарды арасындағы байланыс бар жағдай:
A) t = 2,01
B) t = 0,95
C) t = 3,5
D) t = 1,71
E) t = 1,85
F) t = 6,58
G) t = 4,51
10. А параттарды ыс арту əдістері:
A) Бастап ы мəліметтер нормализациясы
B) Бағалау əдісі
C) Дискрименатты талдау
D) Корреляционды талдау
E) Сплайн əдісі
11. Кездейсо ты ты критерийлері:
A) Бартлер критерийі
B) Вилкоксон критерийі
C) Дурбан-Ватсон критерийі
D) Фишер критерийі
E) 0атарды су жəне кему мəндері бойынша критерийі
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12. Екінші элементті &зындығы К=1,3,5-тен кем емес санны
математикалы к(тімі:
n (n + 1)
A) MR2.1 = 2 1
n
n − (k −1)
B) MR2.6 = MR2.5 2
n − (k − 1)
n (n −1)(n1 + 1)
C) MR2.2 = 2 2
n(n −1)
n − (k −1)
D) MR2.4 = MR2.3 2
n − (k −1)
n − (k −1)
E) MR2.7 = MR2.6 2
n − (k −1)
n − (k −1)
F) MR2.8 = MR2.7 2
n − (k − 1)
13. Автокорреляцияны тексеру критерийі:
A) Фишер
B) d B ≤ d ≤ 4
C) Стьюдент
D) Ман-Уитни
E) нолдік гипотеза
F) Дурбан-Ватсон
G) 0 < d ≤ 2
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14. Гидрологиялы зерттеулерде автокорреляциялы функцияны
бағалану рнегі:
A) σ r = (1 − r 2 ) / n − 1
B) σ r (τ ) =

1 − r 2 (τ )
n −τ −1

C) σ Q = ∑ ( Q1 − Q ) / ( n − 1)
2

D) σ x ( t ) = Dx ( t )
E) σ na =
F) σ

r (τ )

=

n

2
/ ( n − 1)
∑ ∆ qna

i =1

2, 2r1
1 − r 2 (τ )
1+
1 + r12
n −τ −1
n

G) σ n = ∑ ∆ qn2 / ( n − 1)
i =1

15. n=20, α 5% = 0, 65 жағдайында атарды кездейсо гипотезасы
абылданады:
2
A) δ = σ∗ = 0,60
σ
2
B) δ = σ∗ = 0,95
σ
2
C) δ = σ∗ = 1,05
σ
2
D) δ = σ∗ = 0,35
σ
2
E) δ = σ∗ = 0,40
σ
2
F) δ = σ∗ = 0,80
σ
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16. n = 20 , α5% = 0,65 жағдайында атарды кездейсо гипотезасы
абылданбайды:

σ∗2
A) δ = = 1,55
σ
2
B) δ = σ∗ = 0,40
σ
2
C) δ = σ∗ = 0,35
σ
2
D) δ = σ∗ = 1,05
σ
2
E) δ = σ∗ = 1,50
σ
2
F) δ = σ∗ = 0,60
σ
2
G) δ = σ∗ = 0,80
σ
17. 1-ші ретті Марков тізбегімен (лгілеу (моделдеу) олданылады:
A) айлы ағын
B) мерзімдік ағын
C) е кіші ағын
D) орташа ағын
E) тас ын ағын
18. #зен ағысын моделдеуді ма ызды элементі:
A) сумен амтамасыз ету ж(йесін жоспарлау
B) сумен амтамасыз ету ж(йесін талдау
C) сумен амтамасыз ету ж(йесін бас ару
D) суландыру ж(йесін бас ару жəне ба ылау
E) зен тас ынында ауіп атерді болжау
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19. Моделденген атарларды (лкен к лемін ажет ететін варияция
коэффициентіні мəні:
A) Cv = 0,89
B) Cv ≅ 0,9
C) Cv = 0,8
D) Cv = 0, 7
E) Cv ≈ 0,9
20. Сызы ты регрессиялы байланысты олдану жағдайлары:
A) жауын-шашынны мəліметтері бойынша ағындыны болжау
B) & сас- зендер ағындысыны жылды шамаларын есептеу
C) зендегі жылды су тімдеріні арасындағы байланысты
D) тас ын мəліметтері бойынша ағындыны есептеу жəне болжау
E) ағынды сипаттамаларыны атарын к пжылды кезе ге келтіру
F) зендегі тасынды жəне су тімдеріні арасындағы байланысты
G) бастап ы мəліметтер бойынша ағындыны есептеу
21. Нормалданған регрессия те деуін &ру тəртібі:
A) Эмпирикалы ы тималды тарды нормалданған айнымалыларға
айналдыру
B) Ағынны (лестірім исығын т&рғызу
C) Нормалданған айнымалыларды дисперсиясын аны тау
D) Бастап ы мəліметтерді арасындағы корреляция коэффициентін
есептеу
E) Бастап ы мəліметтерді статистикалы параметрлерін табу
F) Нормалданған мəліметтер бойынша регрессия коэффициентін табу
22. Факторлы талдау матрицасын алу тəсілі:
A) дискрименантты əдіс
B) алыптандыру əдісі
C) центроидты əдіс
D) рангілік əдіс
E) шынды а е жа ын əдіс
F) компоненттік əдіс
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23. Сызы ты функция (шін дисперсия аны талады:
A) ŷ = b0 + b1 x1 + b2 x2
B) S22 = V2 / ( n − 2 )
C) yˆ = b0 + b1 x1 + b2 x2 + ⋅⋅⋅ + b p x p
D) V2 = V + V1
E) V1 = V − V2
V

F) S 2 =
n −1
24. Канонды жіктеу əдісін олдануды ерекшеліктері:
A) Статикалы параметрлерді аны тау
B) Есептерді ны тылығы
C) Жылды ағындарды жəне айлы гидрографтарды моделдеуге & сас
бағдарламаларды пайдалану м(мкіншілігі
D) Берілген дисперсияға сəйкес нормалданған алыпты (лестірілген
кездейсо сандарды табу
E) Модулдік коэффициенттерді интерполяция əдісімен табу
25. Фрагменттер əдісіні кемшіліктері:
A) Жылды ағынмен жылды (лестірімні арасында байланысты бар
жоғына арай моделдеу əдістемесін згерту ажеттілігі
B) Бастап ы жəне моделденген атарларды корреляция матрицасыны
сəйкес келмеуі
C) Параметрлерді жылды басын та даумен байланыстығы
D) Бастап ы жəне моделденген атарларды (лестірім исы тарына
сəйкес келмеуі
E) Моделді сапасыны моделге кіргізілген фрагментті санына
тəуелділігі
F) Fлестірім параметріні са талмауы
Гидрологиялы а параттарды математикалы * деу əдістері
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