рметті студент!
2018 жылы «Білім - 1» 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
5B010200

Маманды ты
атауы
«Бастауыш о ыту
педагогикасы мен
əдістемесі»

Жауап парағыны 6-9 секторларындағы
пəндер реті
1. Педагогика
2. Математиканы о ыту əдістемесі
3. Бастауыш мектептегі тəрбие
ж"мысыны теориясы мен əдістемесі
4. $азіргі аза (орыс) тіліні негіздері

1. С"ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т"рады:
1. Педагогика
2. Математиканы о ыту əдістемесі
3. Бастауыш мектептегі тəрбие ж"мысыны теориясы мен əдістемесі
4. $азіргі аза (орыс) тіліні негіздері
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

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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Педагогика
1. Гректі «paidagogas» с зіні мағынасы:
A) Тəрбие туралы ғылымны аты
B) О ушыға білім беруші
C) Білім беруде озат тəжірибеге с'йенуші
D) Білім алушыға насихат беруші
E) $оғамды тəрбиеге бағыттаушы
2. «Т"лға» "ғымыны мəнін ашуда олданылатын "ғым:
A) даралы
B) сынып
C) тəрбие
D) білім
E) индивид
F) адам
G) о ушы
3. Жас ерекшеліктер:
A) Белгілі бір жас кезе іне тəн анатомиялы сапалар
B) Интеллектуалды
C) /р балаға тəн белгілі сипат
D) /р балаға тəн белгілі мінез- "лы
E) Белгілі бір жас кезе іне тəн даралы ерекшеліктер
F) Белгілі бір жас кезе іне тəн психикалы сапалар
G) Белгілі бір жас кезе іне тəн табиғи ерекшеліктер
4. Ғылыми-педагогикалы зерттеу əдістері:
A) Психологиялы сауалнама
B) Педагогикадағы математикалы
C) Педагогикалы эксперимент
D) Арнайы педагогикалы
E) Психологиялы тест
F) /леуметтік, педагогикалы
5. Эстетикалы тəрбие міндеттеріні бірі:
A) ғылыми д'ниетаным алыптастыру
B) е бек абілеттілігін арттыру
C) ой абілеттерін дамыту
D) эстетикалы мəдениетті тəрбиелеу
E) эстетикалы білімдер беру
F) ағзаны шыны тыру
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6. Тəрбиені ма саты:
A) $оғамны м'ддесімен сəйкес болуы
B) Адамды жан-жа ты дамыту
C) Жеке т"лғаны жан-жа ты дамуы
D) Тəрбиені гуманитарландыру
E) $оғам с"ранысына сəйкес жеке т"лға алыптастыру
7. Д'ниетаным - б"л:
A) Сынып "жымыны алатын орнына деген к з арастар ж'йесі
B) Адамны з- зіне атынасына деген к з арастар ж'йесі
C) Адамны д'ниеде алатын орнына деген к з арастар ж'йесі
D) Мектеп "жымыны алатын орнына деген к з арастар ж'йесі
E) Мектепті жағдайына деген к з арастар ж'йесі
8. Бас ару стилі бойынша:
A) отбасылы
B) либералды
C) діни
D) мектептік
E) адамгершілік
F) оғамды
9. Т"лға дамуыны макрофакторларыны бірі:
A) мəдениет
B) діни "йымдар
C) оғам
D) микросоциум
E) тəрбие институттары
10. Саба тан тыс іс-əрекетте зара əрекет ету бойынша тəрбие формалары
жіктеледі:
A) олимпиада
B) ж"пты ж"мыс
C) ерте гілік
D) кеш
E) дара
F) жеке ж"мыс

5
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11. 5жымны тəрбиелеуші "йым ретіндегі ма ызды белгісі:
A) "жым м'шелеріні бірлігі, əр айсыны зіндік пікіріні болуы
B) тек "жымды жауапкершілік
C) жеке басшылы
D) бас а "йымдармен байланыс болмауы
E) əрт'рлі ма сат
F) "жымны ма сатыны оғамды мəнде болуы
G) жеке іс-əрекет
12. Сыныптағы тəрбие ж'йесіні кезе дері:
A) Ж'йені алыптасуы
B) 5жым іс-əрекетіні ж'йесі мен мазм"нын жоспарлау
C) Ж'йені дамуы
D) О ушыларды зара арым- атынасын зерттеу
E) 5жым іс-əрекетіні ж'йесі мен мазм"нын орындау
F) Ж'йені лайы ты тəртіп бойынша алыптастыру
13. Мектеп пен отбасыны ынтыма тасты əрекеттері:
A) олимпиадаларға даярлы
B) ата-аналармен "йымдастырушылы -педагогикалы ж"мыс
C) мектепті материалды жабды тау ж"мыстары
D) əдістемелік ж"мыстар
E) баланы о у 'лгерімі мен тəрбиесін жа сарту бойынша ж'йелі
ж"мыстар
14. О ытуды жалпы за дылы тары:
A) Тəрбие мен практиканы бірлігі
B) О у "рылымы мен сапасы
C) О уды "йымдастыру, о у сапасы, жеке т"лғаны дамуы
D) О уды бас ару мен ынталандыру
E) О у сапасы мен о у əдістері
F) О у мазм"ны, о у барысы
G) О ыту мен тəрбиені бірлігі
15. Білім беру стандарты:
A) Білім беру нормаларын аны тайды
B) Міндетті о ыту компоненттерін аны тайды
C) Міндетті білім беруді негізгі "жаты
D) О ыту де гейін ай ындайды
E) Білім беру саласын амтиды
F) Білім беру сапасын аны тайды
G) Бағдарламаларды сапасын аны тайтын "жат
H) О у жоспарларын олданады
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16. О у дəрістерін ткізу əдіс-тəсілдеріне байланысты дəрісбаян т'рлері:
A) Бинарлы
B) /дістемелік
C) Болжамды
D) К рнекілік
E) А паратты
17. Білім беру ж'йесін стандарттау ажет:
A) Мектептегі о у процесіні жа а еркін "йымдастыру формаларына туі
'шін
B) Білім сапасын арттыру 'шін
C) Философиялы негізін алыптастыру 'шін
D) Нəтижелілік де гейін арттыру 'шін
E) Жа алы тар енгізу 'шін
F) Тəжірибе ме геруді ғылыми мінездемесі
G) Ты о у жоспарларыны енгізілуі 'шін
18. 5жымды - танымды іс-əрекетті белгісі:
A) Жалпы іс-əрекетті жоспары болуы
B) Жалпы ма саттарды ж'зеге асыру
C) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
D) 5жымды іс-əрекет барысында, əрбір о ушы зіндік білімін к рсете
алуы
E) Іс-əрекеттер барысында о ушыға жағдай жасау жəне оларды бас ару
F) Іс-əрекет барысында аны талған материалдар бойынша т"жырым жасау
19. О ыту 'дерісі:
A) Білімді, біліктілік пен дағдыны ме гертеді
B) О ушыларды д'ниетанымын дамытатын іс-əрекет
C) Тəрбиені ме гертеді
D) О ушыларды к з арасын дамытатын іс-əрекет
E) Т зімділіктерін дамытады
F) О ушыларды абілеттерін дамытатын іс-əрекет
G) Отаншылды асиетін арттырады
20. $алыптастырушы т"ғырдағы тəртіп 'лгісі:
A) $айталау
B) Жаттығу
C) Т'сіндіру
D) Бағалау
E) Білімді бекіту
F) Есте са тау
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21. Дидактикада о ыту технологиялары жіктелетін сипаттар:
A) Философиялы негіз
B) Нəтижелілік де гей
C) /діснамалы де гей
D) $олдану де гейі
E) /дістемелік негіз
22. Білім беру мемлекеттік стандарттары:
A) "йымдастыру формаларын іріктеуге атысады
B) о ыту əдістерін та дауға ы пал етеді
C) білім беру мекемелерін жетілдіруге атысады
D) азаматтарды толы анды, сапалы білім алуын амтамасыз етеді
E) педагогикалы технологияларды іріктеуге атысады
F) білім беру ке істігін са тауды амтамасыз етеді
G) білім беруді жəне оны бас аруды ізгілендіруді амтамасыз етеді
23. Жылды о у-тəрбие ж"мысы жоспарыны
A) /дебиеттерді талдау
B) Кіріспе
C) Жоспарды негізгі б лімдерін сипаттау
D) $ойылатын міндеттер
E) То санды ж"мыстарды талдау
F) Зерттеу ж"мысыны нəтижелерін к рсету

"рылымы:

24. Педагогикалы 'дерістегі диагностиканы мəні:
A) Педагогикалы деректерге басшылы
B) Педагогтарды жетістіктерін бағалау əдісі
C) М"ғалімні бас ару "станымы
D) Маман шеберлігіні де гейін аны тау
E) М"ғалімдерді кəсіби дайындығын жетілдіру ж'йесі
F) Педагогтар мен мектеп басшыларыны біліктілігін к теру тəсілі
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25. М"ғалімдерді аттестациялауды принциптері:
A) Тəрбиелік
B) Ж'йелілік, т"тасты
C) Бірізділік
D) Сауаттылы
E) Сараптамалы бағаларды еріктілігі
F) Адамгершілік
G) $абілеттілік
Педагогика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Математиканы о ыту əдістемесі
1. Математиканы о ыту əдістемесінде
зерттеу əдістері:
A) Т'сіндіру
B) Жобалау
C) /дебиеттерді теориялы талдау
D) Миға шабуыл
E) Жаратылыстану эксперименті

олданылатын педагогикалы

2. $Р математикасыны бастауыш курсын
алынған идея т'рі:
A) т"лғалы -іскерлік о ыту
B) бағдарламалап, компьютерлік о ыту
C) т'сіндірмелік-иллюстрациялы о ыту
D) дамыта о ыту
E) сатылай-кешенді талдау
F) 'ш лшемді о ыту теориясы

"растыруда басшылы а

3. Бағдарлама бойынша (2013 ж.) 2-сыныптағы о у материалыны
мазм"ны:
A) К пта балы сандар
B) 1000 к леміндегі жазбаша осу мен азайту
C) Миллион к леміндегі сандарға арифметикалы амалдар олдану
D) 10 к леміндегі осу мен азайту
E) 20-дан 100-ге дейінгі сандар
4. «Математиканы о ыту əдістемесі» пəні байланысты:
A) Математикамен
B) Физиологиямен
C) Педагогикамен
D) Математиканы о ыту теориясымен
E) Анатомиямен
F) Математиканы бастауыш курсыны теориялы негіздерімен
G) Психологиямен
5. Математиканы о ыту əдістемесі курсын о ып 'йрену ж'йесі:
A) Конференциялар
B) Педагогикалы практикалар
C) Зертханалы саба тар
D) Практикалы жəне семинар саба тар
E) $осымша саба тар
10
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6. К рнекі "ралдар:
A) сызғыш
B) о улы
C) има фигуралар
D) калькулятор
E) ж"мыс дəптерлері
F) кестелер
G) интерактивті та та
7. Математика пəніне арналған о у бағдарламасы:
A) О у-əдістемелік "рал
B) О у-əдістемелік топтамаға жататын "рал
C) М"ғалімні білімін тексеруге арналған "рал
D) О ушы білімін тексеруге арналған "рал
E) М"ғалімге к мекші "рал
F) М"ғалімдерге арналған əдістемелік "рал
8. $олдану ма сатына арай дидактикалы материалдар т'рлері:
A) С здік
B) =здігінен ж"мыс жасауға арналған
C) Ба ылаушы
D) Бейнелеу
E) А паратты
F) Жатты тырушы
9. Бағдарлама бойынша (2013 ж.) 4-сыныптағы о у материалыны
мазм"ны:
A) 20-дан 100-ге дейінгі сандар
B) жылдамды , жол, уа ыт шамалары арасындағы тəуелділіктерді білуі
керек
C) к бейтуді кестесі жəне б луді сəйкес жағдайлары
D) 1000 к леміндегі жазбаша осу мен азайту
E) натурал сандар жəне н л саны
F) 10-нан 20-ға дейінгі сандарды осу
G) 100 к леміндегі ауызша к бейту жəне б лу
10. Бағдарлама бойынша (2013 ж.) 3-сыныпта математиканы о ытуға
б лінген о у ж'ктемесіні к лемі:
A) Барлығы 136 сағат
B) Барлығы 170 сағат
C) Аптасына 6 сағат
D) Жылына 33 апта
E) Жылына 34 апта

11

Математиканы о ыту əдістемесі

11

11. Математикада о ушыларды іс-əрекетін "йымдастыру:
A) Математикалы б"рыш жасау
B) Математикалы саяхат "йымдастыру
C) Олимпиада
D) Сыныптан тыс ж"мыс
E) =зіндік ж"мыс
F) Факультативтік ж"мыс
12. Математикада дидактикалы ма сат а байланысты саба типі:
A) $осымша саба
B) Жа а материалды ту сабағы
C) Жетілдіру сабағы
D) Білім мен білікті алыптастыру сабағы
E) Ба ылау жəне ББД т'зету сабағы
13. Саба б"л:
A) Бағдарламада арастырылған о ушыны ажетіліктерін
анағаттандыру
B) Математикалы білім, білік жəне дағдыларды алыптастыру формасы
C) Ж"мыс жоспары на ты аны талған
D) Ағымдағы о у ж"мысын "йымдастыруды негізгі формасы
E) $атысушыларды "рамы на ты аны талған
14. Математикадан о у барысын жоспарлау мазм"ны аны талады:
A) Мектеп жоспарымен
B) Дидактикалы материалдармен
C) Математиканы о ыту əдістемесі н"с аулығымен
D) Математика дəптері
E) М"ғалім дайындығымен
F) О у бағдарламасымен
G) О у жоспарымен
15. Математикадан дəст'рлі саба ту:
A) О ушыларды "йымдастыру, саба та ырыбы мен ма сатын хабарлау
B) Ба ылау сабағы
C) М"ғалімні талдау жəне жалпылауы
D) Жа а материалды бекіту
E) =тілген материал бойынша білім, білік, дағдыларды тексеру
F) Ба ылау ж"мысын ж'ргізу
G) Жа а білік пен дағдыларды алыптастыру
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16. «Геометриялы элементтер» мазм"нды -əдістемелік желілеріні
"ғымдары:
A) Сызбалы аспаптарды к мегімен фигура салу
B) $арапайым шама "ғымымен таныстыру
C) =рнектерді о у, жазу, салыстыру
D) $арапайым геометриялы фигураларды салу
E) Шамалар арасындағы тəуелділікті табу
17. «Шамалар жəне оларды лшеу» мазм"нды -əдістемелік желілеріні
"ғымдары:
A) Сызғышты к мегімен кесіндіні "зындығын лшеу
B) Тас пен ма та салмағын аны тау
C) Есептеу тəсілдерін ме герту
D) «=рнек» жəне « рнекті мəні» "ғымдарын енгізу
E) Сандарды о у, жазу
F) «Те дік жəне те сіздік» "ғымдарын ажырату
18. Бастауыш мектеп математикасыны мазм"нды -əдістемелік желілері:
A) $арапайым т'сініктер
B) Танымды материал
C) Теріс емес б'тін сандар арифметикасы
D) Арифметикалы амалдар жəне оларды асиеттері
E) Математикалы материал
F) Алгебра негіздері
G) Есеп жəне оны шешу кезе дері
19. «Алгебралы
материалдар» мазм"нды -əдістемелік
"ғымдары:
A) Б лшек жəне 'лес
B) Сандарды осу жəне азайту
C) Санды те дік жəне те сіздік
D) Сандарды о у, жазу, салыстыру
E) Санды жəне əріпті рнек
F) Геометриялы материалдармен таныстыру

20. «$арапайым т'сініктер» та ырыбын о ыту міндеттері:
A) Сандарды жазу, о у
B) Бір жəне нольді асиеттерін ме геру
C) Балаларды мектептік мірге бейімделуі
D) Ноль саныны орнын аны тай білу
E) Сан жəне цифр туралы т'сінк алыптастыру
F) $осу жəне азайту кестесін білу
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21. Азайту амалымен шығарылатын жай есепті т'рлері:
A) сандарды еселік салыстыруға берілген жай есеп
B) алды ты табуға арналған жай есеп
C) осындыны табуға арналған жай есеп
D) тиісінше б луге берілген жай есеп
E) белгісіз б лгішті табуға арналған жай есеп
22. Амал атынастарыны мəн-мағынасын ашуға арналған жай есептерді
т'рлері:
A) Бірнеше бірлікке есе арты санды табуға берілген есеп
B) Бірнеше бірлікке есе кем санды табуға берілген есеп
C) Белгісіз азайт ышты табуға арналған жай есеп
D) ?лесі (б лігі) бойынша санын табуға арналған есеп
E) Саны бойынша 'лесін табуға арналған жай есеп
F) Белгісіз б лінгішті табуға арналған жай есеп
G) Бірнеше бірлікке кем санды табуға берілген есеп
23. Жазбаша б лу алгоритмін тап:
A) бірліктерді бірліктерге осады
B) бірінші толымсыз б лінгішті табады
C) б"рыштап жазып алады
D) бірінші толымсыз к бейтіндіні табады
E) б лінді мəні цифрларыны санын аны тайды
F) санды бірлікке к бейтеді
G) онды тардан онды тарды азайтады
24. Бастауыш сыныптарда шаршыға аны тама беріледі:
A) барлы б"рыштары тік емес т рб"рыш
B) т рт жағы болатын тік т ртб"рыш
C) барлы абырғалары те т ртб"рыш
D) барлы б"рыштары тік жəне перпендикуляр
E) абырғалары т ртеу болатын тік т ртб"рыш
F) барлы б"рыштары тік т ртб"рыш
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25. Пропорционал шамалар арасындағы тəуелділікке негізделген жай есеп
т'рлері:
A) жылдамды , уа ыт, ашы ты арасындағы тəуелділік
B) бірдей осылғыштарды осындысын табуға арналған жай есеп
C) баға, сан, "н арасындағы тəуелділікке берілген жай есеп
D) осындыны табуға арналған жай есеп
E) тік т ртб"рышты ауданы, ені арасындағы тəуелділік
F) белгісіз азайт ышты табуға арналған жай есеп
Математиканы о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Бастауыш мектептегі тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
1. Тəрбие бағыттары:
A) Е бек
B) $аржы
C) Рухани-адамгершілік
D) Дене
E) Кəсібі
F) ?деріс
2. Тəрбие əдісі:
A) Шар
B) Ынталандыру
C) Білім
D) Спорт
E) Ма сат
3. Тəрбие ж"мыстары ж'зеге асыратын тəрбиелік іс-əрекеттер:
A) Е бектік
B) Экономикалы
C) Тəрбиелік
D) А паратты
E) Реттеушілік
F) 5йымдастырушылы
4. Тəрбие бағыттары:
A) Даналы
B) Азаматты
C) К шедегі
D) $аржылы
E) Эстетикалы
F) $" ы ты
5. Тəрбие бағыттарыны т'рлері:
A) Е бек
B) Жеке т"лғалы
C) Демеушілік
D) Экономикалы
E) Экологиялы
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6. Ата-аналармен ж'ргізілетін ж"мыс бағыттары:
A) 5жымды жағдайлары
B) Диспут
C) Дебат
D) Жарыс
E) Сайыс
7. Сынып жетекшісіні ж"мысындағы негізгі іс ағаздары:
A) Жеке дəптерлері
B) О у жылыны жоспары
C) О ушы дəптерлері
D) Математика дəптерлері
E) Балаларды жеке іс ағаздары
8. Отбасындағы тəрбиелеу əдістері:
A) Сайыс
B) /рт'рлі істерде олдау к рсету
C) Тама тандыру
D) ?лгі к рсету
E) / гімелесу
9. Тəрбие жоспарына ойылатын талаптар:
A) Сыныптан тыс тəрбие ж"мыстарыны ата-аналар талабына сəйкестігі
B) Жоспарды жан-жа тылығы, тəрбиені барлы салаларын амтуы
C) Тəрбие жоспарында саба ты бағалануы
D) О ушылар əрекетіні жоспар талабына сəйкестігі
E) Мектептен тыс тəрбие мекемелерімен зара бірлескен іс-шараларды
к'нделікті туі
F) Жоспар о у ж"мыстарын амту
10. О ушыларды саба тан тыс əрекеттерін "йымдастыруды
картотекасы:
A) Жағымды эмоция тудыру
B) $"ндылы -бағдарлы əрекет
C) О уға жағымды уəждемесін тудыру
D) E бек əрекеті
E) Таным əрекетін "йымдастыру
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11. 5жым болашағыны даму ж'йесі:
A) Жоба
B) Жа ын перспективалы
C) Орта перспективалы
D) ?лгі
E) Модел
F) Топ
G) Сынып
12. 5жымды шығармашылы істі "йымдастыру негізінен келесі
кезе дерден т"рады:
A) 5жымды жарыс
B) 5жымды бай ау
C) Дайынды сайыс
D) Шараны ткізу нəтижесін орытындылау
E) 5жымды жоспарлау,"жымды іс –əрекет
F) Дайынды ж"мысы
G) 5жымды ба ылау
13. 5жымды зерттеу əдістері:
A) Ба ылау
B) Референтометрия
C) Диспут
D) Дəріс
E) Статистикалы
14. Тəрбие ма саты сипатталады:
A) Объективтілігімен
B) Міндеттерімен
C) Динамикасымен
D) М'дделерімен
E) Субъективтілігімен
F) /рекеттілігімен
G) Сапалығымен
15. Тəрбие ма сатыны к рінісі:
A) $оғамды
B) Отбасылы
C) Жалпы адамзатты
D) Мектепішілік
E) Жекет"лғалы
F) Сыныпты
G) /леуметтік
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16. Тəрбие принципі:
A) Отбасылы
B) Жеке т"лғалы
C) 5за тылы
D) К пфакторлылы
E) Дамытушылы
F) ?здіксіздік
17. Тəрбиені гуманистік принципіні мəні:
A) Демеушілік
B) Ба ылау
C) Дамытушылы
D) Талаптандыру
E) Т"лғаны сыйлау
F) Жазалау
G) Тəрбиеленушіні санасына на ты ма саттарыны болуы
18. О ушылар "жымыны екінші кезе інде топпен жасалатын ж"мыс:
A) /рбір "жым м'шелеріне к мектесу, іс-əрекетін ба ылау
B) $оғамды пікір алыптаса бастайды
C) =зін- зі ба ылауды "йымдастыру
D) Бір-бірімен с йлеспеуі
E) Ж"мысты бірігіп жоспарлау
F) =зін- зі тəрбиелеу
19. О ушылар "жымыны 'шінші кезе інде топпен жасалатын ж"мыс:
A) М"ғалімні к мегін ажет ету
B) /ркім зін к рсете білуге тырысу
C) 5жымда бір-біріне ілтипатты болу
D) Мінез- "лы нормасына 'йрету, əлеуметтік тəжірибеге тарту
E) О ушы з білгенін а ылдаспастан бірден айтып беру
F) /рбір "жым м'шелеріне к мектесу, іс-əрекетін ба ылау
20. Тəрбие мазм"нындағы зін- зі тану бағытын алыптастырады:
A) Адамны зіне- зі 'йлесімді болуы ар ылы оны кəсіптік жəне
адамгершілік танымын
B) Психикалы зін- зі аны тау
C) Экологиялы зіндік танымын
D) Адамды з ба ытыны жəне з міріні субъектісі ретінде сипаттауын
E) Отбасылы зіндік танымын
F) А паратты зіндік танымын
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21. Тəрбие ж'йе кезе деріні
лшем шектері
бірізділігіні "рылымды біріліктері:
A) Дəст'рлерді алыптастыру
B) Салауатты мір алыптастыру
C) Ма сат-м'дделерін алыптастыру
D) К з арастар мен т"жырымдар алыптастыру
E) $арым- атынас алыптастыру
F) Тəрбиелік іс-əрекеттерді алыптастыру
G) Бейнені шынды а айналдыру

ретінде

əрекетті

22. Тəрбиеде ата-аналарды жіберетін негізгі ателіктері:
A) Психологиялы
B) Педагогикалы сауатсызды
C) $аржылы
D) А паратты
E) Насихат, жазғыру, "рсу
F) Идеологиялы
23. Тəрбиеленушіні жан-жа ты дамуына тəрбиелеу ортасына жағдай
тудырады:
A) 5стаздар "жымы
B) 5жымда жағымды к іл-к'й
C) Демеушілер "жымы
D) $оғамда жағымды к іл-к'й
E) О ушылар "жымы
24. Ю.К. Бабанский бойынша тəрбие əдісіні жіктелуі:
A) О ушыны мəдени де гейін алыптастыру əдістері
B) Жеке адамны санасын алыптастыру əдістері
C) Балаларды іс-əрекетін "йымдастыру əдістері
D) О ушыларды мінез- "л ын к термелеу, ба ылау, зін- зі ба ылау
E) О ушыны мінез- "л ын мада тау ар ылы алыптастыру əдістері
F) Сана-сезімді алыптастыру əдістері
G) О ушыларды іс-əрекетін "йымдастыру жəне оғамды тəрбиені
алыптастыру əдістері
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25. Саба тан тыс тəрбие ж"мысыны ерекшеліктері:
A) О ушыларды о удан тыс ызы ты кітап, газеттер мен журналдар
о уын "йымдастыру
B) Саба тан тыс тəрбие ж"мысыны мазм"ны баланы сезіміне,
əсерленуіне назар аударуды міндеттейді
C) Баланы саба тан тыс практикалы əрекеттерін "йымдастыру
D) Саба тан тыс əрт'рлі тəрбие ж"мыстарын ат аруда здігінен ж"мыс
істеу біліктілігіне машы тандыру
E) $ызы ты кездесулер, кештер, ерте гіліктер ткізу
F) /дебиет пəні жəне мектеп кітапхана ызметкерімен бірлесе отырып
о ырмандар мəжілістерін ткізіп отыру
G) Саба тан тыс уа ытта та ырыпты сынып сағаттарын ткізу жəне оған
дайынды ж"мыстарын "йымдастыру
Бастауыш мектептегі тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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азіргі аза (орыс) тіліні негіздері
1. Грамматиканы салалары:
A) Морфология
B) Дефектология
C) Диссимиляция
D) Архаизм
E) Семасиология
F) Диалектология
2. Тіл біліміні салалары:
A) Синтаксис, Морфология
B) Ассимиляция, Аффоризм
C) Логопедия, С зжасам
D) Дефектология, Поннаграмма
E) Артикуляция, Ассонанс
F) Антитеза, Анофора, Анотация
3. Еріндік дауыстылар:
A) о
B) а
C) '
D) ə
E) е
F) и
G) "
4. Т"йы буынды с з:
A) $айшы
B) Тағам
C) От
D) Ар
E) 5р
5. Дыбыстауда біры ғай еріндік дауыстылармен айтылатын с здер:
A) Миуалы
B) =нерпаз
C) Б"лб"л
D) Б"лдыры
E) С'тті
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6. Т менде к рсетілген дыбыстарды ішінен аза тіліні т л дыбыстары:
A) П, Р, С
B) Ф, Н, Л
C) 5, ?
D) В, E
E) П, Щ
F) /, І
G) Р, Э
7. Б"йры райды ж"рна тары:
A) -са, -се
B) -йік, -йы
C) -шы, -ші
D) -гей, -ғай
E) -айын, -ейін
8. Омонимге тəн сипаттама:
A) Дыбысталуы бірдей с здер
B) Мағынасы арама арсы с здер
C) =зара мəндес с здер
D) Полисемиялы с здер
E) Мағынасы əр бас а с здер
F) Айтылуы да, жазылуы да бірдей с здер
9. Лингвистикалы с здікті т'рі:
A) екі тілдік
B) к п тілдік
C) сегіз тілдік
D) он тілдік
E) бес тілдік
F) бір тілдік
G) алты тілдік
10. Т"ра ты тіркестер берілген атар:
A) ?ріп ауызға салғандай
B) Алтын са ина
C) Т бе шашы тік т"ру
D) $уарған шаш
E) Тəтті шай
F) Ж'рек ж"т ан
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11. Кіріккен с здер атары:
A) Жетісу
B) Биыл
C) $осая
D) Мы басы
E) Елбасы
12. Мағынаны т'рлендірілуі нəтижесінде жасалған туынды с здер:
A) Сипат
B) Салауат
C) Сиясауыт
D) Тамаша
E) ?йшік
F) Санды ша
G) Ағатай
13. Мағынаны т'рлендірілуі нəтижесінде жасалған туынды с здер:
A) К лшік
B) Д"ға
C) Салауат
D) Тамаша
E) Сипат
F) Сиясауыт
14. Синтаксистік тəсіл ар ылы жасалған сын есімдер:
A) Таулы, орманды, т"ссыз
B) $ара кер, "зын бойлы
C) Сары ала, ара ас а
D) Жирен, о ыр ай, берен
E) $аралау, а шыл, с"рғылт
F) $ара о ыр, торы ала
15. Жалғаулы тар зара те ... əр илы атынастарын білдіреді:
A) $"рмалас с йлемдерді
B) Демеуліктерді
C) Септеуліктерді
D) Еліктеу с здерді
E) Шырай категориясыны
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16. Мезгiл 'стеу:
A) Армандарына жетiп, к iлдерi бiр жайланды
B) Анасыны тiлiн алмаған азап а алады
C) Анар таба тағы етті алды
D) Т'нде ай жары болды
E) Е бек етсе ерiнбей, тояды арны тiленбей
F) Б'гін к'н суы
G) Кеше келдік
17. М лшер 'стеуі:
A) Б"рын келді
B) Биыл олар к шеді
C) Біршама уа ыт тті
D) Асан ыруар а ша тапты
E) Бос а келгеніне кінді
F) Алайда бəрі кеш еді
G) Керектерін бір-бірлеп алды
18. Ауыспалы осы ша етістігі бар с йлем:
A) Біз т'скі тама ты мейрамханадан ішеміз
B) Ол 'лкен сахнада тамаша əн айт ан
C) Ба та б"лб"л сайрайды
D) /сет Абай ле дерін кітапханадан таппа
E) Мені ағам Астанаға к шті
F) Болатбек те жет жігіт
G) Биыл Сіздер Алманияға барма сыздар
19. Саба тас "рмалас с йлемні негізгі белгілері:
A) Бірінші сы ары басы ы, екінші сы ары бағыны ы делінеді
B) Бағыны ы сы арыны баяндауышы тияна сыз формада айтылады
C) Бірінші сы ары бағыны ы, екінші сы ары басы ы деп аталады
D) Бағыны ы сы арыны баяндауышы тияна ты, кейде тияна сыз
формада айтылады
E) Шартты т'рде те дəрежеде келеді
F) Жай жəне к'рделі ойды білдіруі
G) Баяндауыштары 'немі есімше т"лғасына ая талады
20. Тіл арты дауыссыздары:
A) ғ
B) д
C)
D) л
E) ш
F) н
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21. Ассимиляция:
A) с з "рамындағы дыбыстарды орны ауысуы
B) екі фонеманы бір фонеманы бойына сі ісуі
C) морфемаларды жуан не жі ішке болып 'йлесуі
D) іргелес дыбыстарды бір-біріне бейімделуі
E) дауыссыз дыбыстарды артикуляциялы , акустикалы жа тан 'ндесуі
F) дауыссыз дыбыстарды буын жағынан 'йлесуі
22. Кейінді ы пал бай алатын с з:
A) Жазса
B) Жазған
C) Манасбай
D) Сəулеткер
E) Балы шы
F) Сенген
23. Аралас "рмалас с йлемдер:
A) Араларына т'сетін арашашы болмай, екеуі де əбден титы тап
шаршады, с йлеуге де шамалары болмады
B) Е бек ылмай тап ан мал дəулет болмас: арды суы секілді тез суалар
C) Жау олында бар "ралды бəрін де ж"мсайды, сонда да орғанған
батыр ала беріспейді
D) К'з келді де, жапыра тар сарғайып, жерді сары т'ске басады
E) Тə ірберген бірер рет тіл атар еді, Еламан 'ндемеді
24. Бағыны ыны баяндауышы есімше формасынан жасалған саба тас
"рмалас с йлемдер:
A) К'з болғалы, дым ыл т"ман жерді басты
B) =зінді зі сыйламаса , згеден сый дəметпе
C) Елді онған жері к к орай шалғын болғанды тан, бəрі ауылды
асында
D) К'н жауынды болғанмен, к'згі сал ын сезілмейді
E) Ат андарын жа ан со , алыс жа ын ты дайды
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25. Бағыны ыны баяндауышы к семше формасынан жасалған саба тас
"рмалас с йлемдер:
A) Таныс біреулер кезедесер мен екен деп, жабай жер 'йлерді аралап кетті
B) Ауылды онған жері к к орай шалғын болғанды тан, бəрі ауылды
асында
C) Ол жа алы ашпа болып, ыруар ж"мыс істеп жатыр
D) К'з болып, дым ыл т"ман жерді бас ан
E) Ат андарын жа ан со , алыс жа ын ты дайды
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