рметті студент!
2018 жылы «Жаратылыстану ғылымдары - 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
5В061100

Маманды ты атауы
«Физика жəне
астрономия»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Механика жəне молекулалы
физика
2. Физика жəне астрономияны
теориясы мен о ыту əдістемесі
3. Жалпы астрономия
4. Астрометрия

1. С&ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т&рады:
1. Механика жəне молекулалы физика
2. Физика жəне астрономияны теориясы мен о ыту əдістемесі
3. Жалпы астрономия
4. Астрометрия
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.
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Механика жəне молекулалы физика
1. Радиус-вектор:
A) -озғалысты бағыты жəне шапшандылығын аны тайды
B) r = x ⋅ i + y ⋅ j + z ⋅ k
C) Денені бастап ы орнын берілген мезеттегі орнымен осатын вектор
D) Жылдамды векторы згерісіні шапшандығын аны тайды
E) Денені ж(рген жолыны &зындығы
F) Сана басын денені берілген мезеттегі н(ктесімен осатын вектор
G) -озғалып келе жат ан денені алдырған ізі
2. Толы (деуді аны тауға болатын формула:
A) a = a n + a τ
B) a = (
C) a =

ϑ2
2
) + aτ
R

ϑ2
2
+ an
R

D) a2 = an2 + aτ2
ϑ2
R
dϑ
F) a =
dt

E) an =

3. Со тығысу серпiмсiз болады, мына жағдайда:
A) дененi деформацияcы ж(ретiн кезде
B) iшкi энергия згеретiн кезде
C) барлы б лшектердi кинетикалы энергиясы згермейтiн кезде
D) ж(йені импульсі са талмайтын кезде
E) толы энергия са талмаған кезде
F) ж(йені импульсі са талатын кезде
G) ішкі энергия мен кинетикалы энергияны осындысы са талған кезде
4. Масса:
A) Жылдамды пен бағыттас
B) 2лшем бірлігі – м/с
C) Денені инертілігін сипаттайды
D) Скалярлы шама
E) 2лшем бірлігі - Н
F) Векторлы шама
G) 2лшем бірлігі - кг

4
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5. Ньютонны екінші за ыны жазылу формаcы:
A) ∑ Fi = 0
B) F = ma
C) F = const
D) F = dP

dt
E) F = m dV
dt
F) F = dV
dt
G) M = rF

6. К(ш потенциялы деп аталады, егер:
A) К(ш ж&мысы т&ра ты болса
B) К(ш ж&мысы траекториядан тəуелсіз болса
C) К(ш ж&мысы жол &зындығынан тəуелсіз болса
D) К(ш жылдамды а кері бағытталса
E) Егер озғалыстағы б лшекке əсер ететін к(ш т&ра ты болса
7. К(ш пен потенциалды энергия арасындағы атынас:
A) F = − ∫ Udx
dU
B) F = −
dt
C) F = − gradU
D) F = ∫ Udx
 ∂U
∂U
∂U 
E) F = −  i
+j
+k
∂y
∂z 
 ∂x
F) F = ∇ U
G) F = −∇ U
8. Динамикалы т&т ырлы ты
MТ-2
A)
LТ −1
B) LM 2Т −1
C) L-1M-2Т −1
D) L-2 MТ −1
E) L-1M-3Т −1

лшемділігі:

5
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9. М.н. импульс моментi н лге те , егер:
A) н(ктеге к(ш моментi əсер етпесе
B) м.н. радиус векторы мен м.н. импульсi арасындағы б&рыш н лге те
болса
C) н(ктеге к(штер əсер етпесе
D) м.н. радиус векторы м.н. импульсiне перпендикуляр болса
E) н(кте ше бер бойымен озғалса
F) м.н. радиус-векторы м.н. əсер ететiн к(шке параллель болса
10. Егер насостан шапшитын суды жылдамдығы 20м/с болса, насос
андай ысыммен суды сығады? Суды тығыздығы ρ = 1000кг / м3
A) 30 кПа
B) 20 кПа
C) 5 кПа
D) 2·104 Н/м2
E) 2·105 Н/м2
F) 20·103Па
11. Идеал газды абсолют температурасын 2 есеге, ал ысымын 25% - ға
арттырса , онда оны к лемі:
A) 2 есе жоғарылайды
B) 160*10-2 есеге жоғарылайды
C) 1,6 есе жоғарылайды
D) згермейді
E) 1,6 есе азаяды
F) екі есеге к бейеді
G) 2 есе азаяды
12. 2,67 ⋅10 4 Па ысымда, молекулаларыны ілгерілемелі озғалысыны
орташа квадратты жылдамдығы 4,0 ⋅106 м 2 / с 2 болса, (сутегіні молярлы
массасы µ = 0,002 кг / моль ) сутегі молекулаларыны концентрациясын
табу керек:
A) 3,0 ⋅10 21 м −3
B) 36,0 ⋅10 24 м −3
C) 3,0 ⋅10 24 м −3
D) 60 ⋅1023 м−3
E) 12,0 ⋅1024 м −3
F) 24,0 ⋅1024 м −3

6
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13. Т=309 К температурада жəне р=0,7 МПа ысымда газды тығыздығы
ρ = 12 кг / м 3 . Газды салыстырмалы молекулалы массасын М r табу керек:
A) 44
B) 41
C) 1936
D) 442
E) 625
14. 350К температурада оттегі молекуласыны айналмалы озғалысыны
орташа кинетикалы энергиясы:
A) 4,5 ⋅10−21 Дж
B) 4,83 ⋅10−24 кДж
C) 5,1⋅10−21 Дж
D) 2,9 ⋅10−21 Дж
E) 2,107 ⋅10−20 Дж
15. Берілген к лемдегі əрбір газ молекуласыны жылдамдығы екі
еселеніп, молекулалар концентрациясы згеріссіз алатын болса, идеал
газды ысымы:
A) 4 есеге к бейеді
B) 4 есеге т мендейді
C) 2 есеге жоғарылайды
D) 2 есеге азаяды
E) 16 есеге жоғарылайды
16. Газ молекулаларыны концентрациясы 3 есеге жоғарылап, ал
молекулаларды орташа жылдамдығы 3 есеге азайғандағы газ ысымыны
згеруі:
A) 6 есе азаяды
B) 3 есе азаяды
C) 6 есеге жоғарылайды
D) згеріссіз алады
E) 3 есеге т мендейді
F)

1
- есе к бейеді
3
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17. Орташа арифметикалы < υ > жылдамды ты д&рыс формуласы:
8p
A) < υ >=
π mn
8kT
πm

B) < υ >=

3kT
m
8kT
D) < υ >=
m
2kT
E) < υ >=
m
8 RT
F) < υ >=
πM

C) < υ >=

18. Больцман (лестіріміне арналған д&рыс формула ( E n – сырт ы к(ш
рісіндегі бір молекуланы потенциалды энергиясы):
A) n = n0 e
B) n = n0 e

−
−

En N

kT
En

C) N = N 0

En
e kT

D) N = N 0

E
− n
e kT

E) n = n0

A

RT

kT
En
e
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19. Е ы тимал υ ы жылдамды :
A) υы =
B) υы =
C) υы =
D) υы =
E) υ ы =

3kT
m
2kT
m
2k N AT
M
2kT
M
8kT
πm

F) υы =

2kT
πm

G) υы =

8kT
m

20. Идеал газға жасалған андай да бір процесс кезінде к лем мен
температура арасындағы атынас V2T = сonst болды. Газ к лемі 2 есе
арт ан кездегі ысымны згерісі:
A) 8 есе т мендейді
B) 4 есе жоғарылайды
C) 64 есе жоғарылайды
D) 22 есе жоғарылайды
E) 23 есе жоғарылайды
F) 23 есе т мендейді
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21. Молекулаларды жылулы озғалысыны жылдамды модуліне
арналған Максвелді (лестірім за ы:
3

mυ 2

3

mυ 2

3

mυ 2

4  m  2 − 2 kT
A) f (υ ) =
υ

 e
π  2kT 
4  m  2 − 2 kT
B) f (υ ) =

 e
π  2kT 

4  m  2 − 2 kT 2
C) f (υ ) =
υ

 e
π  2kT 

D) f (υ ) =
E) f (υ ) =

3
2

4  M

 e
π  2 RT 
3
2

4  m

 e
π  2kT 

−

−

mυ 2
2 kT

Mυ 2
2 RT

υ2
υ2

22. Изотермдік процесс циклды максималь температурасында ткендегі,
газды жылу алатын (Q > 0) жəне жылу беретін (Q < 0) б ліктері:

A) Q12 > 0,
B) Q23 < 0,
C) Q12 < 0,
D) Q12 > 0,
E) Q31 = 0,

Q23 < 0,
Q12 > 0,
Q23 > 0,
Q23 > 0,
Q12 > 0,

Q31 = 0
Q31 = 0
Q31 = 0
Q31 < 0
Q23 < 0
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23. Идеал газ изобарадан, изохорадан жəне изотермадан т&ратын цикл
жасайды, ал изотермдік процесс циклды е кіші температурасында
ж(реді. Циклды газ жылу алатын (Q > 0) жəне жылу беретін (Q < 0)
б ліктері:

A) Q12 > 0,
B) Q23 < 0,
C) Q12 > 0,
D) Q12 < 0,
E) Q12 < 0,
F) Q31 < 0,
G) Q12 > 0,

Q23 > 0,
Q12 > 0,
Q23 < 0,
Q23 > 0,
Q23 < 0,
Q12 > 0,
Q23 < 0,

Q31 < 0
Q31 < 0
Q31 < 0
Q31 > 0
Q31 > 0
Q23 > 0
Q31 = 0

24. Изобаралы процеске сəйкес келетін б лікті жəне осы жағдайдағы
температура мен энтропияны згерісін к рсеті із:

A) 4 − 4′
B) 0 – 4, ∆S ≻ 0 , ∆T ≻ 0
C) 0 − 3' , ∆S ≺ 0 , ∆T ≺ 0
D) 0 − 2' , ∆S ≻ 0 , ∆T ≺ 0
E) 0 − 1' , ∆S ≻ 0 , ∆T ≺ 0
F) 0 − 2, ∆S ≻ 0 , ∆T ≻ 0

11
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25. P-V (сур.) диаграммасында екі атомды газға жасалған периодты
циклды процесс кескінделген. Осы циклді П<К-і:
P
2P0

2

3

1

4

V0

2V0

P0

V

A) 15%
B) 0, 1
C) 2/19
D) 0, 15
E) 1/13
F) 2/13
Механика жəне молекулалы физика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Физика жəне астрономияны теориясы мен о ыту əдістемесі

Физика жəне астрономияны теориясы мен о ыту əдістемесі
1. Жалпыға білім беру орта мектептерінде о ыту əдістемесіні
функциялары мен міндеттері:
A) классикалы
B) дидактикалы
C) д(ниетанымды
D) дамыту
E) тəрбиелеу
F) эвристикалы
G) тəрбиелеу
2. Физика сабағыны негізгі т(рлері:
A) физикалы , демонстрациялы , лабораториялы ж&мыс
B) жа а материал сабағы, есеп шығару сабағы, физикалы практикум,
бiлiмдi бiлiктiлiктi, дағдыны ба ылау сабағы
C) физикалы практикум, &рама саба
D) сынып сабағы, практикалы саба , айталау сабағы
E) жа а материал сабағы, сапалы есеп шығару сабағы
F) физикалы демонстрация, фронтальды лабораториялы ж&мыс,
физикалы практикум
3. Ашы к(рделі ж(йелер арастыратын мəселелер:
A) Ғарыш а спутниктерді жіберу
B) Плутон мəселесі
C) Адамзатты энергияны к п олдануы
D) Жер бетіні температурасыны артуы
E) Планетадағы тіршілік жағдайыны згеруі
4. 2лшенетін параметрлерге атысты электрохимиялы талдау əдістері:
A) Кулонометрия
B) Хроматография
C) Титриметрия
D) Экстракция
E) Гравиметрия
5. Потенциометрияда шыны электродыны олданылу аймағы:
A) Ерітіндіні электр ткізгіштігін аны тау (шін
B) Ерітінді ыш ылдығын аны тау (шін
C) Титрлеуді со ғы н(ктесін аны тау (шін
D) Ерітінді тығыздығын аны тау (шін
E) Ерітінді кедергісін аны тау (шін

13
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6. Молекулалы -кинетикалы теорияны негізгі те деуі:
m
A) pV =
RT
M
3 RT
B) υ =
M
C) p = nkT
D) p = p0 (1 + αt )
2
E) p = n E
3
 m gh 
F) n = n0 exp − 0 
 kT 
1 m υ2
G) p = n 0
2
2
7. Негізгі к(йдегі барлы ядроларға атыстылы алып келеді:
A) гамма – н&рлануға
B) альфа – ыдырауға
C) з бетімен б лінуге
D) фотон шығаруға
E) бета – ыдырауға
F) нуклонды ыдырауға
G) электромагниттік н&р шығаруға
8. Ядродағы протондар саны:
A) Z
B) q/e
C) А+ Z
D) A
E) A-Z
F) A х Z
G) изотопты атомды н міріне те
9. Физиканы о ыту əдістемесі негізінен мектеп (шін мынадай ажетті
на ты мəселелерді шешуді жолдарын арастырады:
A) Есеп шығару жолдарын арастыру
B) О у материалыны ыс аша теориясын арастыру
C) О у материалын баяндауды ж(йелілігін аны тау
D) О ушыны бiлiм абылдау м(мкiндiктерi
E) О у эксперименттерді к п болмауын арастыру

14
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10. Дедукция əдісі:
A) Жалпы за дылы тарды негізінде жеке фактілерді т(сіндіру
B) Заттарды , к ріністерді , &былыстарды арасындағы байланыстарды
белгілеу
C) На ты жағдайға атысты за дылы тарды т(сіндіру
D) -орытып шығару
E) Жеке фактілерді негізінде жалпы за дылы тар тағайындау
F) Тəжірибе ар ылы тексерілген жеке сипаттағы айға тар негізінде жа а
орытындылар алу
G) Табиғат &былыстарын зерттеу
11. -&рылымды логикалы с(лбе &тымды болу (шін оны формасы
симметриялы болу керек. Е арапайым симметриялы с(лбелер:
A) Микро с(лбе
B) Технологиялы
C) Макро с(лбе
D) Бифуркациялы
E) Центрлік
F) К рнекі &ралдар
G) -осарланған
12. Физикадан о ушыларды білімін тексеруді жазбаша əдістері:
A) Мəнжазба
B) Жабы тест
C) Физикалы диктант
D) Физикалы практикум
E) Жеке лабораториялы ж&мыс
13. -озғалмайтын осьті ма ында дене айналған кездегі (деуді нормаль
&раушысы:
d 2ϕ
A) an = 2 R
dt
B) aτ = Rε
C) a n = ∂
∆ν
D) an = lim ∆t →0
∆t
2
ν
E) an =
R
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14. Ньютонны (шінші за ынан шығатын т&жырымдама:
A) Материалды денелерден тыс к(ш жо
B) К(штер əрт(рлі денелерге т(сіріледі
C) Ішкі к(штерді осындысы нольге те
D) К(штер əрт(рлі денелерге т(сірілген, сонды тан оларды те əрекетті
к(шпен ауыстыруға болмайды
E) Барлы к(штер бірмезгілде пайда болады да, ж&птаса жоғалады
F) Б(кілəлемдік тартылыс к(ші Ньютонны (шінші за ына бағынбайды
15. Барометрлік формула:
−

A) n = n0 e

mgh
T

B) n = n 0 e
C) n = n0 e

−

E) n = n0 e

mgh
kT

h
kT

D) n = n 0 e
−

−

−

E

p

kT

mυ
kT

mgh

F) n = n0e kT
16. Тығыздығы 0, 35 кг\м 3 болатын, 40кПа ысым кезіндегі газ
молекуласыны е ы тималды жылдамдығы:
A) 47800см\с
B) 58000см\с
C) 47, 8*10м\с
D) 580м\с
E) 498см\с
F) 478м\с
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17. Жазы конденсатор пластиналарыны арасындағы ке істік шынымен
толтырылған (ε = 7) . Пластиналар ара ашы тығы d=5мм,ал потенциалдар
айырымы U=500В. S = 50см 2 поляризацияланған шыны пластинасыны
энергиясы, егер де оны ауданы ( ε 0 = 8,85 *10 -12 Ф \ м) .
A) 7,64МДж
B) 7743*10−9 Дж
C) 7,74 *10 −6 Дж
D) 7743кДж
E) 7,74Дж
F) 7,74Мдж
G) 7,74 *10−10 Дж
18. Д&рыс т&жырымдама:
A) Жартылай ткізгіштер-еркін заряд тасымалдаушылары жо денелер
(мысалы, əйнек, пластмасалар)
B) Еркін заряд тасымалдаушыларыны концентрациясына байланысты
денелер ткізгіштер, диэлектриктер жəне жартылай ткізгіштер деп
б лінеді
C) Екі озғалмайтын зарядтарды арасындағы əсерлесу к(ші арасындағы
кашы ты а тура, ал зарядтарды косындысына кері пропорционал
D) Электр зарядыны лшем бірлігі джоуль
E) Еркін заряд тасымалдаушыларыны концентрациясына байланысты
денелер н(ктелік , сызы ты жəне жазы ты ты а аулары деп жіктеледі
F) Кедергіні лшем білігі ватт
19. Электромагниттік əсерлесуді тарататын фотон б лшегі (шін д&рыс
аны тама:
A) Фотон фермиондарға жатады
B) Электр заряды +1-ге те
C) Вакуумде жары жылдамдығымен таралатын масса жо б лшек
D) Теріс зарядталған жəне бозондар тобына жататын орны ты элементар
б лшек
E) Фотонны импульсі p = hk формуласымен аны талады
F) <рбір фотонны энергиясы - h ω
20. Физикалы объектiлер сипаттайды:
A) Физикалы шамаларды
B) Энергия алмасуы бар реалды &былыстарды
C) -&былысты тек негiзгi факторлар ар ылы зерттеуді
D) Денені химиялы &рылым ерекшелiктерiн
E) Зат ерекшелiктерiн
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21. Рандомды шарт бойынша:
A) Педагогикалы за дылы тар ба ылаулар мен т&жырымдар нəтижесінде
т&жырымдалады
B) Ба ылау обьектілері кездейсо алынады
C) Арнаулы шарт ойылмайды
D) Тəжірибелік мектеппен салыстырылатын ауыл мектептері кездейсо
та дап алынуы ажет
E) Статистикалы за дылы ты амтамасыз ететін шарттар са талынуы
тиіс
F) Б&л шарт эксперимент нəтижесін деуге ажет
22. Квазиб лшектерге атысты д&рыс т&жырымдама:
A) Квазиб лшектер бір-бірімен əсерлеспейді, тек бас а б лшектермен ғана
əсерлеседі
B) Квазиб лшектерді спині болмайды
C) Квазиб лшектер р квазиимпульс деп аталатын векторлы шамамен
сипатталады
D) Квазиб лшектер кристалды торды т(йіндерінде атомдарды
тербелістерін сипаттауда олданылады
E) Квазиб лшектерді бір мысалы, фонон мен ротон болып табылады
23. Италиян о ымыстысы Г.Галилей аш ан жа алы тар:
A) Жер де бас а планеталар да К(нді айнала озғалады деді
B) К(нні Галактика центрінен 25000 жары жылындай ашы ты та
орналас андығын дəлелдеді
C) Жерге е жа ын т&рған аспан денесін тапты
D) Ай- жерді табиғи серігі емес екендігін
E) Алып планета – Юпитерді бес серігін ашты
F) Ай – теп- тегіс «хрусталь шар» тəрізді, ойпаттар мен ыраттардан
т&ратынын айтты
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24. Зарядталған б лшектерді магнит рісіндегі озғалысын санды
модельдеуге ы ғайлы озғалыс те деуі:

dv y

dy
= vy
dt
dt
qBz
px ,i , yi +1 = yi + ∆tp y ,i
B) p y ,i +1 = p y ,i − ∆t
m
dpx
dx
= qp y ⋅ B, = px
C) m
dt
dt
dvx
dx
= qv y ⋅ B, = vx
D) m
dt
dt
dvx
dx
= −qvx ⋅ B, = v y
E) m
dt
dt
A) m

F) m

dt y

G) m

dv

= − qvx ⋅ B,

= − qvx ⋅ B,

dt
= vy
dv

dt x
dt
= −qvx ⋅ B, = v y
dv
dv

25. Кедергі ескерілгендегі денені озғалысын модельдеу есебінде шекті
айырмалар ар ылы озғалыс те деуі:
∆t
3
A) vi +1 = vi + [g − (Av+ Bv )]
m
∆x
[g − (A t + B t 3 )]
B) ti +1 = ti +
m
C) xi +1 = xi + ∆tvi
D) xi +1 = xi + ∆t
E) xi +1 = xi +

∆t
[g − (Ax + Bx 3 )]
m

F) vi +1 = vi + ∆tvi
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Жалпы астрономия
1. Жерді К(ннен е (лкен ара ашы тығы те ( a = 149,6 ⋅106 км, е = 0,017 ):
A) 5 млн. км
B) 152100 мы км
C) 144,6 млн. км
D) 144,6 млн. км
E) 152,1 млн. км
F) 0,1521 млрд. км
2. Жоғарғы кульминацияда Сириус ж&лдызыны к кжиекте к ріну ендігі
( δ = −16°39′ ) :
A) 55°39′
B) 23°94′
C) 72°81′
D) 54°132′
E) 55°72′
F) 56°12′
3. Жерді К(ннен е (лкен ара ашы тығы те (a = 149,6 ⋅106 км, е = 0,017) :
A) 152100 ⋅103 км
B) 384 ⋅103 км
C) 144, 6 млн. км
D) 152,1⋅106 км
E) 152, 1 млн. км
4. Са иналы ғаламшарлар:
A) Марс
B) Уран
C) Титан
D) Шолпан
E) Жер
F) Меркурий
G) Сатурн
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5. Сырт ы келбетінде ерекшелігі бар ғаламшарлар:
A) Титан
B) Марс
C) Сатурн
D) Юпитер
E) Жер
F) Уран
6. Тек арнайы &рал ар ылы к рінетін ғаламшарлар:
A) Юпитер
B) Шолпан
C) Меркурий
D) Нептун
E) Уран
7. К(н телескоптарыны классикалы телескоптардан ерекшелігі:
A) Обьектив диаметріні (лкен болуын талап етеді
B) Салыстырмалы са ылауыны (лкен болуы
C) Фокусты ара ашы ты ты аз болуы
D) Салыстырмалы са ылауыны кішкентай болуы
E) Обьекивіні фокусты ара ашы тығы (лкен болады
F) -озғалмалы монтировканы ажет етпейді, целостатты ж(йесі бар
8. Космология – арастыратын астрофизика б лімі:
A) К(н ж(йесіні дамуы
B) Метагалактиканы &рылуы мен дамуы
C) Бізді Галактика ма айы
D) Ғалам дамуыны за дылы тары
E) Ғаламны &рылымды элементтеріні асиеттері
9. Хроматикалы аберрацияны себебі:
A) Сыну к рсеткішіні температурадан тəуелділігі
B) Линзаны фокусты ара ашы тығыны сəуле т(сінен тəуелділігі
C) Сыну к рсеткішіні тол ын жиілігінен тəуелділігі
D) Сыну к рсеткішіні жары ты тол ын &зындығынан тəуелділігі
E) Ж&лдызаралы ортаны əсерінен
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10. 5000 км ара ашы ты та орналас ан массалалары m1 = 6 ⋅1012 кг жəне
m2 = 3 ⋅1015 кг болатын екі объектіні тартылыс к(ші:

A) 0,48 ⋅105 Н
B) 72 ⋅102 Н
C) 9,3 ⋅105 Н
D) 7,2 ⋅103 Н
E) 0,72 ⋅104 Н
11. Гравитациялы потенциалды алу жолдары:
A) Коперник ж(йесін олдана отырып
B) Электрлік потенциалға & састы ты пайдалана отырып
C) Апполоний теоремасы олдана отырып
D) Ньютон за дарын олдана отырып
E) Максвелл те деулерін пайдалана отырып
F) Птолемей ж(йесін олдана отырып
G) Кулон за ы олдана отырып
12. Ғаламшарларды эллипстік орбиталарын аны тайтын элементтер:
A) азимут пен биіктік
B) б&рышты ара ашы ты , (лкен жарты ось
C) полярлы ара ашы ты
D) сағатты б&рыш
E) шыра ты е істігі мен тік к терілуі
F) эклиптикалы ендік жəне бойлы
13. Аспан механикасыны негізгі мəселелері:
A) Аспан денелеріні орбиталарын аны тау
B) Аспан денелеріні озғалыс за дары мен оларды ж(йелеріні
орны тылығын аны тау
C) Спектрлік сызы тарды таралуы
D) К(нні екі к ршілес əрі аттас шары талулар аралығындағы уа ыт
E) Аспан меридианы – аспан сферасыны полюсі
F) Аспан сферасыны центрінен тетін жазы ты тар
14. Ж&лдызды абсолют ж&лдызды шамасы тығыз байланыс ан
параметр:
A) Ж&лдызды ғаламшарыны болуымен
B) Ж&лдызға дейінгі ашы ты пен
C) Ж&лдызды радиусымен
D) Ж&лдызаралы ортаны əсерімен
E) Ж&лдызды сəулелік жылдамдығымен
F) Ж&лдызды шо ж&лдыздағы орналасуымен
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15. Ж&лдыз бетіндегі физикалы шарттар мен оны химмиялы &рамын
аны тауға м(мкіндік беретін сипаттамалар:
A) Ж&лдызды жылтырлығыны згеруі
B) Ж&лдызды ке істіктегі орны
C) Ж&лдызды сəулелік жылдамдығыны згеруі
D) Сəулеленуді т(ске байланысты сипаттамалары
E) Сəулелену энергиясыны тол ын &зынды тары бойынша таралуы
F) Сəулелену энергиясыны жиіліктер бойынша таралуы
G) Ж&лдыз координаттарыны уа ыт бойынша згеруі
16. Hздіксіз спектр шығаратын объектілер:
A) A, F, G класыны ж&лдыздары
B) -ызыл ж&лдыздар
C) S класыны ж&лдыздары
D) К(н
E) Цирконийлік ж&лдыздар
17. Бас тізбек ж&лдыздарыны
параметр немесе сипаттама:
A) Ж&лдызды жар ырауын
B) Ж&лдыз массасы
C) Жары тылы
D) Спектр
E) Ж&лдыз атмосферасы
F) Гравитациялы сығылу
G) Ж&лдызды айналуына

мір с(ру уа ыты тəуелді болып табылатын

18. Джинс дамыт ан гравитациялы орны сызды туралы пайымдауды
мына объектілерді шығу тегін т(сіндіруге олдануға болады:
A) Астероидтарды
B) Ж&лдыздарды
C) Ғаламшарларды
D) Кометаларды
E) Метеорларды
F) Галактикаларды
19. Нейтронды ж&лдыздар (шін шекті масса немесе Оппенгеймер-Волков
шегі:
A) 1,4 к(н массасынан аспауы керек
B) ~1,5-3 к(н массасы аралығында жатады
C) 1, 4 к(н массасынан кем болмауы керек
D) -ызыл алыптар сия ты ж&лдыздар (шін орындалады
E) Материяны к(й те деуінен тəуелді
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20. Аспан денелерін о ып (йренуде астрономия талап ететін есептеулер:
A) Физикалы &былыстарға физикалы за дылы тар негізінде т(сінік
беру
B) Аспан денелері мен ж(йелерді дамуын, шығу тегін, болаша тағдырын
шешу м(мкіндігі
C) <рт(рлі координаталар ж(йесіні к мегімен аспан денелеріні
к рінерлік озғалысын аны тау
D) 2згеру за дылы тарын аны тайтын математикалы əдістер &растыру
E) Ке істіктегі аспан денелеріні озғалысын, оларды к лемі мен
лшемдерін аны тау
F) Белгілі орбиталы элементтері бойынша есептеу əдістерін арастыру
G) Аспан денелеріні физикалы &рылымын (йрену, яғни химиялы
&рамы мен физикалы асиеттерін зерттеу
21. Галактикадағы ж&лдызаралы т(рде кездесетіе орта :
A) Гамма сəулелерді ағыны
B) Радиосəулелену
C) Молекулы фракция (сутегі жəне бас аларды молекулалары)
D) -&мды б лшектер
E) <рт(рлі &рамдағы ша ды б лшектер
22. Галактикадағы ж&лдызаралы орта мына т(рде кездеседі:
A) Квазарлар
B) <рт(рлі &рамдағы ша ды б лшектер
C) Сейферттік галактикалар
D) Аса жа а ж&лдыздарды жар ылыдары
E) Пульсарлар
F) Энергия к зі сутегіні термоядролы жану реакциясы
23. Галактикадағы ж&лдызаралы орта мына т(рде кездеседі:
A) -&мды б лшектер
B) Инфра ызыл сəулелену
C) <рт(рлі &рамдағы ша ды б лшектер
D) Гамма сəулелерді ағыны
E) Атомды фракция (иондалған жəне нейтралды сутегі)
F) Нейтрино ағындары
G) Молекулы фракция (сутегі жəне бас аларды молекулалары)
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24. Ж&лдызаралы ортада магнит рісіні болуы аны талатын
&былыстар:
A) Цефеидаларды пульсациясы нəтижесінде
B) Жары ты аберрациясы
C) Жер осіні прецессиясы нəтижесінде
D) Реликті сəулеленуді изотропты болуынан
E) Кейбір т&манды тар &рылуыны талшы ты (волоконное строение
туманностей) болуынан
F) Ж&лдыздар жарығыны поляризациясы нəтижесінде
G) Синхротронды сəулеленуді пайда болуы
25. -ара энергияны жəне ара материяны ашылу салдары:
A) Hлкен жарылыс сценарийі бойынша <лем жарылысты алдында
сингулярлы к(йде болғандығын болжамайды
B) -ара материяны р ліне кандидат ретінде нейтрондар, вимптар
( арапайым ауыр б лшектер) жəне экзопланеталарды жат ызуға болады
C) Инфляцияны нəтижесінде ке істікті зі ке ейеді, масштабты фактор
жылдамдығы exp[H(t) t] пропорционал, б&л жары жылдамдығынан
анағ&рлым к бірек
D) 1998 жылы <лем ке еюі жылдамдығыны (дегендігі аны талды, б&л
табиғаты белгісіз ара энергияны тудыратын тебу к(шіні бар екендігін
дəлелдейді
E) ЖСТ жəне квантты механиканы біріктіретін теория &рылған
F) -ара материя бас аша жасырын масса деп аталады, оны
гравитациялы əсері бар (тартылыс), біра табиғаты (б лшек немесе дене)
туралы əлі еште е белгісіз
G) Алыс Галактикаларға дейінгі ара ашы ты ты аны тау (шін
стандартты шыра ретінде II т(рдегі аса жа а ж&лдыздар олданылады
Жалпы астрономия
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Астрометрия
1. Аспан сферасыны негізгі н(ктелері:
A) əлем сіні аспан сферасымен иылысу н(ктелері əлем полюстері деп
аталады
B) ілме сызығыны аспан сферасымен иылысу н(ктелері зенит пен надир
деп аталады
C) аспан меридианыны математикалы к кжиекпен иылысу н(ктелері
шығыс пен батыс н(ктелері деп аталады
D) ілме сызығыны аспан сферасымен иылысу н(ктелері əлем полюстері
деп аталады
E) аспан экваторы мен эклиптиканы иылысу н(ктелері шығыс пен батыс
н(ктелері деп аталады
F) аспан меридианыны математикалы к кжиекпен иылысу н(ктелері
солт(стік жəне о т(стік н(ктелері деп аталады
G) эклиптика сіні аспан сферасымен иылысу н(ктелері əлем полюстері
деп аталады
H) аспан экваторы мен математикалы к кжиекпен иылысу н(ктелері
солт(стік пен о т(стік н(ктелері деп аталады
2. Аспан сферасыны негізгі д гелектері:
A) əлем сіне перпендикуляр аспан сферасыны (лкен д гелегі аспан
экваторы деп аталады
B) эклиптика сіне перпендикуляр аспан сферасыны (лкен д гелегі
аспан экваторы деп аталады
C) математикалы к кжиекке параллель аспан сферасыны кіші д гелегі
тəуіліктік параллель деп аталады
D) аспан экваторына параллель аспан сферасыны кіші д гелегі
альмукантарат деп аталады
E) ілме сызығына перпендикуляр аспан сферасыны (лкен д гелегі аспан
меридианы деп аталады
F) зенит, надир жəне əлем полюстері ар ылы тетін аспан сферасыны
(лкен д гелегі математикалы к кжиек деп аталады
G) математикалы к кжиекке параллель аспан сферасыны кіші д гелегі
альмукантарат деп аталады
H) ілме сызығына перпендикуляр аспан сферасыны (лкен д гелегі
математикалы к кжиек деп аталады
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3. Халы аралы аспан сана ж(йесіні (ICRS) ж(зеге асырылулары
келесідей болады:
A) радиоаралы та – HCRF (Hipparcos Celestial Reference Frame]
B) радиоаралы та – ICRF (International Celestial Reference Frame]
C) рентген аралығында - 2MASS (The Two Micron All Sky Survey)
каталогы
D) инфра ызыл аралы та–– ICRF (International Celestial Reference Frame]
E) инфра ызыл аралы та–– HCRF (Hipparcos Celestial Reference Frame]
F) оптикалы аралы та – HCRF [Hipparcos Celestial Reference Frame]
4. Жер пішіні (географиялы бедерді есепке алмағанда):
A) Сфероид болып табылады
B) Жер бетіні исы тығы полюстік айма тарда экваторлы ты тан г рі аз
болып табылады
C) Жерді полюстік радиусы экваторлы тан г рі (лкен
D) Жер бетіні исы тығы барлы орындарда бірдей болады
E) Айналыс эллипсоидына жуы экватор жазы тығында сəл сығылған
болып табылады
F) Жерді экваторлы радиусы полюстіктен г рі аз
5. Полюстік д гелектер:
A) Ендіктері ≈ ±23°26′ те географиялы параллельдер болып табылады
B) А т(ндер бола алатын географиялы ендіктерді теориялы
шекаралары болып табылады
C) Оларда полюстік т(н мен к(ндер бола алмайды
D) Полюстік т(н мен к(ндер бола алатын географиялы ендіктерді
теориялы шекаралары болып табылады
E) Ендіктері ≈ ±66°34′ те географиялы параллельдер болып табылады
F) Олар арасында полюстік т(н мен к(ндер бола алмайды
6. Атомды сағатты т&ра сыздығы:
A) Рубидийлік стандартта цезийліктен г рі т мен болады
B) Орташалау уа ытты берілген бір мəнге дейін сіргенде азаяды
C) Орташалау уа ытты сірген сайын ашанда да артады
D) Аллан дисперсиясымен аны талады
E) Cтандартты на ты жиілігіні номиналдыдан айырмашылығы
F) Орташалау уа ытты берілген бір мəннен əрі сіргенде артады
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7. TAI секундыны т&ра сыздығы:
A) бір айдан бір жылға дейінгі орташалау аралығында ~10−10 &райды
B) бір жылда &за орташалау аралығында ~ 1⋅10−20 &райды
C) бір айдан бір жылға дейінгі орташалау аралығында ~10 ⋅10−15 &райды
D) бір айдан бір жылға дейінгі орташалау аралығында ~1⋅10−14 &райды
E) бір жылда &за орташалау аралығында ~5 ⋅10−14 дейін седі
8. Вертикал д гелек:
A) вертикал д гелегі дəл б лінген лшемі (лкейтілген пассажды аспап
болып табылады
B) ж&лдыздарды меридианды зениттік ашы тығын лшеу ар ылы
оларды азимуттарын аны тауға арналған
C) оны ж&лдыздарды бірінші вертикалдағы зениттік ашы тығын лшеу
ар ылы тік шары тауларды жəне уа ытты аны тауға олдануға болады
D) вертикал д гелегі дəл б лінген, &быры т(зу жəне центрленбеген,
лшемі (лкейтілген астрономиялы əмбебап аспап болып табылады
E) ж&лдыздарды меридианды зениттік ашы тығын лшеу ар ылы
оларды е кеюлерін аны тауға арналған
9. Б(кілəлемдік уа ыт:
A) Б&л Гринвич меридианыны ж&лдызды уа ыты
B) Орташа экваторлы к(нні Гринвич меридианындағы сағатты
б&рышына 12h ос андағына те
C) Шын талт(сте Гринвич меридианында əр ашан сағат 12 те
D) Б&л Гринвич меридианыны шынайы к(н уа ыты
E) Орташа талт(нде Гринвич меридианында əр ашан12 сағат а те
10. 1950 ж. 2 сəуіріндегі Ай т&тылуы б(кілəлемдік уа ыт бойынша19h03m
басталды. Ол Алматыда (λ = 5h08m ) жергілікті орташа к(н уа ыты
бойынша басталу кезі:
A) 0h03m
B) 0h10m60s
C) 13h54m60s
D) 14h03m
E) 23h71m
F) 13h55m
G) 0h02m60s
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11. К(н т&тылуы болу (шін:
A) Жа а ай кезінде Ай з орбитасы т(йініне жуы болу керек
B) Жа а ай кезінде Ай з орбитасы т(йінінен алыс болу керек
C) Толы ай кезінде Ай з орбитасы т(йінінен алыс болу керек
D) К(нмен арсы т&рғанда Айды эклиптикалы ендігі жоғары болуы тиіс
E) К(нмен арсы т&рғанда Айды эклиптикалы ендігі т мен болуы тиіс
F) К(нмен осылуда т&рғанда Айды эклиптикалы ендігі жоғары болуы
ажет
12. Ай т&тылуы болу (шін:
A) Толы ай кезінде Ай з орбитасы т(йініне жуы болу керек
B) Толы ай кезінде Ай эклиптика асында болуы ажет
C) Жа а ай кезінде Ай з орбитасы т(йініне жуы болу керек
D) К(нмен осылуда т&рғанда Айды эклиптикалы ендігі т мен болуы
ажет
E) Жа а ай кезінде Ай з орбитасы т(йінінен алыс болу керек
F) К(нмен осылуда т&рғанда Айды эклиптикалы ендігі жоғары болуы
ажет
G) Жа а ай кезінде Ай эклиптика асында болуы ажет
13. ρ - рефракция б&рышы, z шын зениттік ашы тығы жəне z ' - к рінетін
зениттік ашы тығы арасындағы атынастар:
A) z = z '
B) z ' > z
C) ρ = z − z '
D) ρ = z ' − z
E) ρ = z + z '
F) z > z '
G) z ' < z
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14. Астрономиялы рефракция - ол:
A) ж&лдыз жарығыны жер атмосферасындағы сыну салдарынан болатын
шыра ты аспан сферасындағы к рінетін орналасуыны шын ораналасуға
атысты ығысу &былысы
B) аспан шырағыны жары сəулелеріні жер атмосферасындағы сыну
салдарынан болатын шыра ты к рінеті зениттік ашы тығыны (лкеюі
C) ж&лдыз жарығыны жер атмосферасын ткен кездегі шашырау
&былысы
D) аспан шырағыны жары сəулелеріні жер атмосферасын ткен кездегі
сыну &былысы
E) аспан шырағыны жары сəулелеріні жер атмосферасындағы сыну
салдарынан болатын шыра ты к рінеті зениттік ашы тығыны азаюы
F) ж&лдызды жары сəулелеріні жер атмосферасын ткен кездегі
ж&тылу &былысы
G) шыра ты жары сəулелеріні жер атмосферасындағы сыну
салдарынан болатын шыра ты к кжиек (стіндегі биіктікті азаюы
15. Шыра координаттарыны тəуіліктік аберрация себебінен згерісі ( Ω
– Жер айналуыны б&рышты жылдамдығы, алған белгілеулер –
к пшілік абылдаған):
rΩcosφg
cost
A) Δα / cosδ =
c
rΩcosφg
cost
B) Δαcosδ =
c
rΩ + cosφg
− sinδ sint
C) Δδ =
c
rΩcosφg
sinδ sint
D) Δδ =
c
rΩcosφg
+ sinδ + sint
E) Δδ =
c
rΩcosφg cost
F) Δα =
c
cosδ
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16. Жылды параллакс:
A) Шыра тан Жер орбитасыны к ру сəулесіне перпендикуляр (лкен
жарты сі к рінетін б&рыш
B) Шыра ты топо- жəне геоцентрлік радиус-векторлары арасындағы
б&рыш а те
C) Ба ылаушы Жер бетінен оны центріне орын ауыстырғандағы болатын
шыра а дейінгі бағытты згерісі
D) Шыра а дейінгі Жер бетінен жəне центрінен бағыттар векторлары
арасындағы б&рыш а те
E) Жерді К(н бойымен озғалысымен байланысты пайда болатын
шыра а дейінгі бағытты згерісі
F) Жерді з сі бойымен озғалысымен байланысты пайда болатын
шыра а дейінгі бағытты згерісі
G) Шыра ты бари- жəне геоцентрлік радиус-векторлары арасындағы
б&рыш а те
17. Ж&лдыздарды фотографиялы меншікті озғалысы:
A) əлсіз ж&лдыздар (шін аны талмайды
B) те т мен дəлдікке ие
C) ж&лдыздарды əр т(рлі дəуірлерде алынған фотографиялы
таба шалардан лшенген орналасуларын салыстыру ар ылы аны талады
D) ба ылауды фотографиялы əдісіне байланысты пайда болатын т(рлі
ж(йелі ателіктерден бос емес
E) салыстырмалы болып табылады, яғни зерттеліп отырған ж&лдыздарды
тек бас а, тірек ж&лдыздарға атысты озғалысын аны тайды
18. Астрометриядағы редукция:
A) шыра ты аспан сферасындағы к рінетін жылдамдығын лшеу
B) лшенген шамалардан астрометриялы параметрлерді алуға əкелетін
толы процедура
C) шыра ты аспан сферасындағы жылдамдығы аны тау ма сатындағы
ба ылау ж(ргізу
D) ж&лдызды ж(йелер динамикасын зерттеу
E) шыра ты к рінетін орналасуы мен жылдамдығын берілген уа ыт
мезеті (шін инерциялы сана ж(йесіне келтіру
F) шыра ты аспан сферасындағы орналасуын аны тау ма сатындағы
ба ылау ж(ргізу
G) шыра ты аспан сферасындағы к рінетін орналасуын лшеу
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19. ЗБ- (CCD ) – абылдағыштарды арты шылығына мыналарды
жат ызуға болады:
A) мəліметті компьютерге тікелей жазылуы
B) т мен баға
C) ызмет жасауды &за мерзімі
D) ке к ру рісі
E) т мен квантты тиімділігі
F) кіші динамикалы аралығы
G) сезімталды ты біртектілігі
20. Астрометрия нəтижелері:
A) К(н ж(йесіні динамикасын зерттегенде олданылмайды
B) <лемдегі затты (лестірілуін зерттеуге əсер етпейді
C) Геофизика, геодезияжəне гравиметрияда олданылады
D) Ж&лдызды астрофизикада олданыла алады
E) ЖаKанды позициялау ж(йелеріні дамуына əсер етпейді
F) <лем дамуыны ерте кезе дерін зерттеуге əсер етпейді
21. HIPPARCOS каталогыны сипаттамалары:
A) Параллакстар туралы мəлімет жо
B) Толы тығы: V ~ 20.0 mag дейінгі ж&лдыздар (шін - 90%
C) Тік шары таулар дəлдігі: V < 9.0 дейінгі ж&лдыздар (шін - 0.1 mas
D) Шекті ж&лдызды шама: V~ 12.4
E) Параллакстары 20% жа сы ж&лдыздар саны: шамамен 49399
F) Фотометрия: R, I жола тарында
22. Tycho 2 каталогыны сипаттамалары:
A) Фотометрия: B, V жола тарда
B) Толы тығы: V ~ 20.0 mag дейінгі ж&лдыздар (шін - 99%
C) Фотометрия: R, I жола тарда
D) Барлы ж&лдыздар (шін ж&лдызды шаманы дəлдігі: 0.01 mag
E) Параллакстар: каталогты барлы ж&лдыздары (шін
F) VT < 9 ж&лдыздар (шін ж&лдызды шаманы дəлдігі: 0.013 mag
G) Параллакстар туралы мəлімет жо
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23. БАLР əдісінде лшенетін шамалар, оларды сипаттамалары мен
геометриялы интерпретациясы:
A) Интерференция жиілігі экватор жазы тығында орналас ан базаға
перпендикуляр мен радиок зге бағыт арасындағы б&рышты аны тайды
B) Уа ытты кідіру – ол тол ын фронтыны бірінші мен екінші
антеннадан туі арасындағы уа ыт
C) Интерференция жиілігі базасы бағыты мен радиок зге бағыт
арасындағы б&рышты аны тайды
D) Интерференция жиілігі Жер бетінде орналас ан радиоинтерферометр
(шін 15 ГГц дейін жете алады
E) Уа ытты кідіру – ол радиосəулеленуді бірінші антеннадан екіншіге
дейін жетуіне кететін уа ыт
F) Уа ытты кідіру базаға перпендикуляр мен радиок зге бағыт
арасындағы б&рышты аны тайды
G) Уа ытты кідіруді есептеу базасы бағыты мен радиок зге бағыт
арасындағы б&рышты аны тайды
H) Уа ытты кідіру Жер бетінде орналас ан радиоинтерферометр (шін 1 с
дейін жете алады
24. Хаббл атындағы ғарышты телескопты техникалы сипаттамалары:
A) Спектрлік аралы : 1000-1800 нм
B) Оптикалы с&лба: Ньютондікі
C) Б&рышты ажырату – 0.001′′
D) Оптикалы с&лба: Кассегрендікі
E) К ру рісі: ғылыми есептер (шін - 20′
25. Жер бетінен ж(ргізілетін астрономиялы ба ылауды ғарышты
ба ылауға арағандағы кемшіліктер:
A) Жер бетіндегі телескоптарды ғарыштағыларға арағандағы т мен
сенімділігі (беріктігі)
B) Ультрак(лгін, рентген жəне гамма-аралығындағы ба ылауды ж(ргізу
м(мкін еместігі
C) Жер бетіндегі телескоптарды ғарыштағыларға арағандағы т мен
апертурасы
D) Жер бетіндегі телескоптарды ғарыштағыларға арағандағы т мен
ж ндеуге жарамдылығы
E) Атмосфераны уа ытта згеретін спектрлік ж&туы
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