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Мамандық бойынша тест: 2-пән 2001  

 
 1. Қасқырлар шие бөрімен күрес жүргізу әдістері:  
A) Фторацетатпен уландыру 
B) Тормен ауланады 
C) «Мордамен» аулау 
D) Аумен ауланады 
E) Садақ қолданылады 
F) Ұшақтан атып алу немесе жалаушаларды қолданып қоршау арқылы 
атып алу 
G) Қақпан әдісімен аулау 
H) Олар өздері өледі 
 
 2. Саңырауқұрлардың питомниктерін ұйымдастыру үшін және 
асылтұқымды құстарын қалыптастыру үшін, саңырауқұрларды аулау мен 
ұстау әдістері:  
A) Ересек құстары бар жеке тұлғалардан сатып алынады 
B) Табиғи жағдайда ересек құстарды аулау, содан-соң қолға үйрету, 
орманнан саңырауқұр жұмыртқаларын жинау және инкубациялау 
C) Торда ұсталады 
D) Вольерде күтіп-бағу 
E) Қақпанмен ауланады 
F) Аумен немесе тірідей аулайтын құралдармен ауланады 
G) Ілмекпен ауланады 
H) Жұмыртқалар шетел мемлекеттерден сатып алынады 
 
 3. Аңшылық алқаптарының қоректік жағдайларын жақсартудың әсері:  
A) Аңшылық жануарлардың саны көбейеді 
B) Үй жануарларларының қоректік жағдайлары жақсарады 
C) Аңшылық жануарларының аналықтарының саны көбейеді 
D) Жануарларға әсер етпейді 
E) Жабайы жануарлардың саны төмендейді 
F) Жануарлардың түрлі ауруларға шалдықпауларына әсер етеді 
G) Жануарлар ол аймақтарға тұрақтамайды 
H) Жануарлардың өзге аймақтарға көшіп кетпеулеріне себеп болады 
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 4. Негізгі әдістер қолдану арқылы зиянды және жыртқыш құстармен 
күрес жүргізу:  
A) Аумен аулау 
B) Атып алу 
C) Умен жою 
D) Өздігінен аулайтын құралдармен аулау 
E) Ұяларын бұзып тастау 
F) Ілмекпен аулау 
G) Қақпанмен аулау 
H) Тормен аулау 
 
 5. Аңшылық жануарларды қосымша қоректендірудің теріс жақтары:  
A) аңдардың көшіп қонуын және орын ауыстыруын тоқтатады 
B) жақсы көбеюге көмек береді 
C) жануарлар организмінің ауруға төзімділігін жоғарылатады 
D) жануарларды қоректендіру қолға үйренуіне әкеліп соқтырады 
E) жыртқыш аңдарға және қаскерлердің өлім-жітіміне ұшырауы 
F) аң аулауды оңайлатады 
G) жануарлардың май басып кетуі 
H) жануарлардың шамадан тыс шоғырлануы 

 

 
 6. Аңшылық шаруашылығында жыртқыш аңдардың пайдасы:  
A) Тірі табиғаттың санитарлары (ауру, әлсіз, кәрі особьтарды жояды)  
B) Аңшылық құстардың санын төмендетеді 
C) Бағалы аңшылық олжа 
D) Ауыл шаруашылығына зиян келтіретін жануарларды жояды 
E) Астық егіндеріне зиян келтіреді 
F) Үй құстарын құртады 
G) Аңшылық құстарды тұрақты мекендейтін орындарынан қуып жібереді 
H) Ауру тасмалдаушылар болады 
 
 7. Инкубация уақытында (сағымда) қызыл сызық немесе сақина көрінсе:  
A) ұрықтың дамуының дұрыс жүруін білдіреді 
B) ұрық дамуының тежеуін көрсетеді 
C) дамуының бірінші сатысында ұрықтың өлуін білдіреді 
D) ұрықтың шамадан тез дамуын байқатады 
E) эмбрионның қалыпты дамуын көрсетеді 
F) ұрықтың дамуы қалаусыз жүреді 
G) жұмыртқаның инкубациялауға жарамсыздығын білдіреді 
H) ұрықтың дамымай өлуін білдіреді 
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 8. Шіл ұяларын құру жыл мезгілі, олардың саны, жұмыртқа салу уақыты:  
A) Ұяда 1-2 аналық және аталық 
B) Ұя мамыр-тамыз айларында құрылады 
C) Жұмыртқа салуы мамыр, шілденің соңы 
D) Жұмыртқа салу басталуы ақпан, сәуір аяғы 
E) Ақпаннан наурыз айына дейін ұялары құрылады 
F) Ұяда 2 аталық және 1 аналық 
G) Ұяда 6-8 аналық және 1 аталық 
H) Ұяда 2 аталық және 2 аналық 
 
 9. Қырғауылдардың ұялық топтарын құру мезгілі, олардың саны және 
ұстауы:  
A) 1- 2 аналықтар 
B) Қыстың аяғында 
C) Аналықтарды қолдан ұрықтандырады 
D) Аналықтары мен аталықтардың бүкіл топтары сарайда бірге отырады 
E) Аналықтары мен аталықтар бөлек ұсталады, тәулігіне бір рет бірге 
серуендеуге жіберіледі 
F) Сарайдың жеке бөлінген қошалған орындарына немесе вольерге 
отырғызады 
G) 10-15 аналықтар 
H) 1 қоразға 4-7 мекиен 
 
10. Тұяқты жануарларға арналған тұзастаудың типтері:  
A) арық 
B) бұташа 
C) жырақты 
D) шұңқыр 
E) астау (колодка)  
F) сыпырғы тәрізді 
G) ағаш түбіріндегі ойық 
H) жапырақ тәрізді 

 


