рметті студент!
2017 жылы «Ауылшаруашылы
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

5В080200

Маманды ты атауы

«Мал шаруашылығы
німдерін ндіру
технологиясы»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Микробиология
2. Биохимия
3. Ауыл шаруашылы
жануарларын азы тандыру
4. Ауыл шаруашылы
жануарларын іріктеу жəне сіру

1. С&ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т&рады:
1. Микробиология
2. Биохимия
3. Ауыл шаруашылы жануарларын азы тандыру
4. Ауыл шаруашылы жануарларын іріктеу жəне сіру
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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Микробиология

1. Тая ша тəрізділер:
A) клостридиялар
B) бактериялар
C) спирохеталар
D) актиномицеттер
E) вибриондар
F) сарциналар
2. Микробтарды к ру (шін олданылатын &рал:
A) айна
B) зонд
C) электронды микроскоп
D) микроскоп
E) тубус
F) жары микроскоп
3. Автотрофты микроорганизмдер:
A) паратрофтар
B) нитрификация бактериялары
C) паразиттер
D) метатрофтар
E) нитраттар
4. РН0:
A) ядроны &рамына кіреді
B) катализатор ролін ат арады
C) т& ым уалаушылы ызметін ат арады
D) нуклеин ыш ылына жатады
E) цитоплазмада кездеседі
F) углеводтарға жатады
G) белок синтезіне атысады
5. Фотобактериялар морфологиясы:
A) (шб&рышты
B) о ыр пигмент
C) шар тəрізді
D) тая ша тəрізді
E) сары пигмент
F) ирек (вибрион) тəрізді
G) сопа ша тəрізді
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6. Бактерия клеткаларыны &рамындағы негізгі заттарды м лшері:
A) &рға заттар (15-25 %)
B) су (3-13 %)
C) минералды заттар (15-25 %)
D) белоктар (3-13 %)
E) су (75-85%)
F) &рға заттар (75-85 %)
7. Микроб клеткасыны негізгі органоэлементтері:
A) сутегі
B) нуклеин ыш ылы
C) к міртегі
D) липид
E) су
8. Протеидтер &рамы:
A) углевод
B) фермент
C) энзим
D) нуклеопротеид
E) липопротеид
F) дəрумен
G) витамин
9. Лас суларда микроорганизмдер тіршілігі нəтижесінде т(зілетін жағымсыз
иісті німдер:
A) к(кірт ыш ылы
B) метан
C) аммиак
D) азот
E) токсиндер
F) мірсутегі
G) меркаптан
10. Топыра а ауру оздырушылары келетін жолдар:
A) жануарлар нəжісі, несебі ар ылы
B) жауын &рттар ар ылы
C) ауа ар ылы
D) оздырғыштары ж& ан т сеніштер
E) жел ар ылы
F) жəндіктер ар ылы
G) су ар ылы

5
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11. Бактерияларды жəне оларды спораларын лтіру (шін олданылатын
əдістер:
A) 0атыру
B) Лиофилизация
C) Тиндализация
D) Кох аппаратымен стерильеу
E) Автоклавтау
12. Термофильды микробтарды асиеттері:
A) адаммен жануарларда ауру туғызады
B) шіріткіш бактерияларға жатады
C) су (шін 400-800 С температураны ажет етеді
D) ысты айнарда кездеседі
E) пішіні шар тəрізді, тая ша тəрізді жəне жіпше тəрізді болады
13. Денитрификациялаушы бактерияларды тіршілік əрекеті:
A) спиртте
B) и-к де
C) топыра та
D) су айдындарында
E) с(тте
14. Ацетон-бутилдік ашу оздырғышыны морфологиялы белгілері:
A) озғалады
B) озғалмайды
C) спора т(зеді
D) анаэроб
E) аэроб
F) капсула т(зеді
15. Секреторлы иммуноглобулин А:
A) сілекей мен к з жасында
B) кпеде
C) бауырда
D) зəр шығару ағзаларында
E) паренхиматозды ағзаларда
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16. Зардапты агентті организмде таралу ерекшеліктеріне байланысты
инфекциялы процессті аталуы:
A) бактерия
B) токсинемия
C) бактериемия
D) анемия
E) гемофилез
F) аутоинфекция
17. Жасырын кезе де микроорганизмні əрекеті:
A) тіршілік əрекеті німдерін б ліп шығарады
B) физиологиялы процестерге жағымды əсер етеді
C) макроорганизмні орғаныс абілетін арттырады
D) макроорганизмні физиологиялы процестерін б&зады
E) еш андай əрекет жасамайды
18. Шеткі лимфоидты ағзалар:
A) кпе
B) ішектер
C) лимфа т(йіндері
D) тері
E) ж(рек
F) бауыр
19. Clostridiym tetani оректік ортадағы к рінісі:
A) ортасы тығыз
B) колонияларды формасы бірдей емес
C) колонияларды айнала гемолиз бай алады
D) оректік ортада спейді
E) ортасында шар тəрізді сінділері болады
F) оректік ортада ылғал, д ес тəрізді
20. Сібір жарасы оздырушысыны морфологиялы
A) Перитрих
B) Капсула т(зеді
C) Ирек пішінді
D) 9сінділеріні шеттері кедір-б&дыр
E) 0озғалғыш
F) Ірі тая ша
G) Эндоспора т(зеді

7
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21. Стафилококк б ліп шығаратын токсин:
A) гистотоксин
B) салицин
C) желатин
D) инсулин
E) сахароза
F) глюкоза
22. Бруцеллез оздырушысы:
A) Анаэроб
B) Тая ша тəрізді
C) Тая ша тəрізді (коккобактериялар)
D) Биполярлы сопа ша жасушалар
E) Гр (-), Козловский бойынша боялады
F) Спора, капсула т(зеді
G) Гр (+), Циль-Нилсен бойынша боялады
23. Сібір жарасы оздырушысыны сінділік асиеттері:
A) ірі тая ша
B) капсула т(збейді
C) шоғырларыны шеттері тегіс емес
D) анаэроб
E) шоғырлары S-пішінді
F) аэроб
G) озғалғыш
24. С(рлемдеуді (шінші фазасында:
A) аралас микрофлора ырылады
B) рН 5,5 жəне жоғары
C) &шпалы ыш ылдар басым
D) ашыт ылар мен зе са ырау &лы тары дамиды
E) май ыш ылы т(зіледі
F) с(т ыш ылды бактериялар біртіндеп ырыла бастайды
G) с(т ыш ылы к п м лшерде болады
H) рН 4,5 жəне т мен
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25. Бактериологиялы балау дегеніміз:
A) анды зерттеу
B) микробтарды т зімділігін аны тау
C) таза сінді б ліп алу
D) иммуногендік асиеттерін зерттеу
E) аллергиялы реакциялар
F) бактерияларды сінділік ферментативтік асиетін аны тау
G) серологиялы реакциялар
H) микроскоптау
Микробиология
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Биохимия

1. Табиғаты пептидтік гормондар:
A) тиролиберин - альдостерон
B) соматотропин - меланотропин
C) окситоцин - соматотропин
D) пролактин - пролактин
E) кортизол - лютропин
2. Гипофизды алды ғы б лігіні гормондады:
A) меланолиберин
B) тироксин
C) окситоцин
D) пролактин
E) альдостерон
F) соматотропты гормоны
G) адренокортикотропты гормоны
3. Жыныс бездеріні гормоны:
A) альдостерон
B) пролактин
C) андростерон
D) тироксин
E) кортикостерон
F) адреналин
4. Пепсин:
A) ас азан с ліні ферменті
B) рН оптимумы 1,5 – 2,5
C) &й ы безіні ферменті
D) сілекей безіні ферменті
E) рН оптимумы 6,8 – 7,2
F) рН оптимумы 8,9 – 9,3
5. ?лпа тынысы жоғары жылдамдығымен ж(ретін органы:
A) &й ы безі
B) бауыр
C) ас азан
D) ішектер
E) б&лшы еттер
F) к кбауыр
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6. Ауыстырылатын амин ыш ылдары:
A) лизин
B) аспарагин
C) глутамин ыш ылы
D) глицин
E) валин
F) триптофан
G) треонин
7. Катаболизмні жалпы жолдары:
A) @шкарбонды ыш ылдар циклі
B) NH 3 т(зіледі
C) К мірсуларды орытылуы
D) СО2 жəне H 2 O т(зіледі
E) Белоктарды орытылуы
F) Ацетил-кофермент А т(зіледі
G) АТФ т(зіледі
H) Липидтерді орытылуы
8. Ауыстырылмайтын амин ыш ылы:
A) аспарагин ыш ылы
B) тирозин
C) фенилаланин
D) триптофан
E) глутамин
F) лизин
G) серин
H) пролин
9. Ацидоз:
A) рН > 7,38
B) к(шті ыш ыл жиынтығы
C) рН < 7,38
D) ыш ылды - сілтілік тепе - те дік
E) сілтілік заттар жиналады
F) алкозалға арама арсы процесс
10. Белоктар б ліміні с&рағы:
A) эластин
B) актин
C) проламиндер
D) проламиндер, глутелиндер
E) глутелиндер
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11. Коллоидты б лшектерді м лшері:
A) коламинкефалин 1-100 нм
B) фосфолипид 100-150 нм
C) т мен молекулалы май ыш ылы 100 нм
D) т мен молекулалы спирт 150-200 нм
E) бейтарап май 100 нм-ге дейін
12. Антиксерофтальмиялы витамин:
A) Жетіспегенде а шам со ыр ауру пайда болады
B) A витамины
C) B6 витамины
D) Биотин
E) Жетіспегенде мешелі ауру пайда болады
F) Кальциферол
13. Антидерматитты витаминдер:
A) Кальциферол
B) B6 витамины
C) Жетіспегенде мешелі ауруы пайда болады
D) Пиридоксин
E) Биотин
F) Жетіспегенде тері ауруы пайда болады
G) Рибофлавин
14. Анаэробты дегидрогеназа болып табылады:
A) фенолоксидаза
B) триптофаноксидаза
C) пероксидаза
D) лактатдегидрогеназа
E) сукцинатдегидрогеназа
15. Гликолиз процесінде:
A) бірінші сатысында глюкозо-6-фосфат т(зіледі
B) фосфатаза атысады
C) сахароза ыдырауына &шырайды
D) глюкоза ыдырауына &шырайды
E) фосфогексокиназа атысады
16. Гомосахаридтер:
A) мукополисахарид
B) к(рделі к мірсу
C) гетерополисахарид
D) моносахарид
E) арапайым к мірсу
12
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17. Липидтерді жіктелуі:
A) к(рделі липидтер
B) стероидтар
C) фосфолипидтер
D) сфинголипидтер
E) холестеролдар
F) арапайым липидтер
G) глицеролдар
18. Липаза гидролиздейді:
A) трипальмитинді
B) лецитинді
C) серсенкефалинді
D) холестеридті
E) тристеаринді
F) триолеинді
19. К(рделі липидтер:
A) Май ыш ылдары
B) Сфинголипидтер
C) Гликолипидтер
D) Триглицеридтер
E) Балауызд
F) Ланалин
G) Майлар
H) Фосфолипидтер
20. Синтетаза катализдейтін реакциялар:
A) Глюкоза + АТР → глюкозо-6-фосфат + АDР
B) Сахароза + Н2О → α –D-глюкоза + β -D-фруктоза
C) L-аспартат + NH3 + АТР → L-аспараспарагин + АМР + Н4Р2О7
D) α -L-аланин + Н2О → L-с(т ыш ылы + NH3
E) Ацетил-КоА + СО2 + АТР → малонил-КоА + АDР
F) Глюкозо-6-фосфат → фруктозо-6-фосфат
G) Рибозо-5-фосфат → рибулозо-5-фосфат
21. Карбамоилфосфат биосинтезіне атысатын заттар:
A) 2АТР + Н2О
B) СО2
C) АМР
D) Ацетил-КоА + СО2
E) АDР
F) СН3-СО-СООН
G) Н3РО4
13
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22. Трансферазалар катализдейтін реакциялар:
A) крахмал + Н2О → мальтоза
B) L-аланин +α-кетоглутарат → пирож(зім ыш ылы +L-глутамин ыш ылы
C) с(т ыш ылы + NAD+ → пирож(зім ыш ылы → NADH + H+
D) глюкозо-6-фосфат + Н2О → глюкоза + Н3РО4
E) глюкозо-6-фосфат → фруктозо-6-фосфат
F) α-L-аланин + Н2О → L-с(т ыш ылы + NH3
23. Пуриндік негіздер алмасуыны
A) Фосфотидттер
B) Нуклеозидтер
C) Креатинин
D) Аммиак
E) Гипсоксантин
F) Ксантин
G) Мочевина

німдері:

24. ДН0–ны &рамы:
A) урацил
B) тимин
C) май ыш ылы
D) сахароза
E) глюкоза
F) рибоза
G) дезоксирибоза
25. Нуклеотидтер &рамына кіреді:
A) триоза
B) азотты негіздер
C) гентоза
D) пентоза
E) гексоза
F) фосфор ыш ылы
G) сірке ыш ылы
H) тетроза
Биохимия
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Ауыл шаруашылы жануарларын азы тандыру

1. Ірі азы тарды ағзадағы физиологиялы р лі:
A) Рационны толы &ндылығын т мендетеді
B) К мірсуларды жетіспеушілігіне əкеледі
C) Азы ты орытылуына о əсерін тигізеді
D) Ірі ара малына сауын кезінде беруге болмайды
E) 0арындағы азы тарды орытылуын нашарлатады
F) Витаминдерді жетіспеушілігіне əкеледі
2. Дəнді азы т(рлері:
A) Топан
B) С&лы, бидай
C) К(нбағыс
D) Пішен, сəбіз
E) Ма та абығы
F) Тары, она ж(гері
G) Арпа, ж(гері
3. 9 деуден алынған азы тар т(ріне келесілер жат ызылады:
A) Асты алды тары
B) Б&та , амыс азы тары
C) Екпе ш птер
D) ?н ндірісіні алды тары
E) Б&рша алды тары
F) 9 делген т& ым азы тар
4. Микроорганизмдерді атысуымен алынатын азы тар:
A) Кептірілген табиғи азы тар
B) Спиртті алды тарында сірілетін німдер
C) Балы , ан, ет &ндары
D) Ашыт ылар
E) М&най алды тарында сірілетін нім
5. 0ойда алмасу энергиясын келесі к рсеткіштері бойынша есептейді:
A) 14,78 орытылатын азотсыз экстрактивті заттар
B) Байланған азот м лшері
C) 13,44 орытылатын клетчатка
D) Май байланымы бойынша
E) Кальций: фосфор атынасы
F) Орташа тəліктік сім
G) 5,12 фосфор м лшері
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6. Саулы тарды рационындағы оректі заттар жеткіліксіз болса:
A) т(сі мен бас с(йегі згереді
B) салмағы мен ондылығы згереді
C) тыныс алуы мен ж(рек соғысы жиілеуі
D) м(йізіні &зындығы згереді
E) суб німдер м лшері азаяды
7. 0&стар организмінде о ай сі ірілетін с(тті азы тар:
A) ірімшік
B) картоп
C) май суы
D) тары
E) жусан
F) к к с(т
8. Шош аларды оректік заттарға м& таждығы байланысты:
A) беконды асиетіне
B) физиологиялы к(йіне
C) енесіні с(ттілігіне
D) тісіне
E) жасына
9. Алмасу энергиясы:
A) Азы пен енген имен шы ан азотты к рсетеді
B) Ас орыту барысында барлы энергия шығындары алынады
C) Май байлау коэффицентін аны тайды
D) 0орытылу коэффицентін есептеуге негізделген
E) Малды конституциясын сипаттайды
F) Рационны минералдылығын сипаттайды
10. Малды протеинге ажеттілігін келесі к рсеткіштер ар ылы есептейді:
A) Макроэлементтерді м лшері ар ылы
B) Микроэлементтерді м лшері ар ылы
C) 0орытылатын протеин ар ылы
D) Физиологиялы жағдайы ар ылы
E) Рационны протеиндік- антты атынасы ар ылы
F) Ыдырайтын протеин (ЫП) ар ылы
11. Алмасу энергиясы:
A) Экстерьерді &райды
B) Тəуліктік сімді к рсетеді
C) Конституцияны аны тайды
D) 4,41 ккал
E) Тəжірибеде олданылатын азы тарды алмасуы
16
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12. Шаруашылы та азы тарды
к рсеткіштері:
A) Азы ты т(рі
B) Протеин м лшері
C) Кальций м лшері
D) Азы ты бояуы
E) Химиялы &рамы

сапасын бағалауда органолептикалы

13. Сауын сиырларды оректік заттарға деген м& таждығы байланысты :
A) т(сіне, пішініне
B) тістеріні саны мен сапасына
C) тəбетіне, биіктігіне
D) ас орытуына
E) жасы мен о дылығына
F) с(ттілігіне
G) с(тіні майлылығына
14. К(йі т мен ірі ара т лін жетілдіре сіріп борда ылауды кезе дері:
A) борда ылауға ою
B) т лді азы тандыру
C) бастап ы
D) алғаш ы
E) к(йін жа сарту
15. Сауын сиырларыны рационында протеин т мен таратылды немесе
жетіспеді:
A) с(ттілік т мендейді
B) сауым м лшері артады
C) с(т майлылығы еселеп артады
D) с(т сауымы т мендейді
E) əлсіз т л туады
16. Саулы тарды оректік заттарға м& таждығы артатын кезе і:
A) борда ылауға дейінгі кезе
B) еміз емес кезе і
C) буаз кезі
D) к(йек кезе і то тағаннан кейінгі
E) суалту кезе і
F) озы емізіп ж(рген кезе і
G) к(йек кезе і
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17. Ж&мыс аттарын азы тандыруда ескеріледі:
A) тасымалдау жол ашы тығы
B) т& ымды олданылуы
C) сауу кезе і
D) буаздығы
E) сауын м лшері
F) &лыныны жынысы
18. 0арабидай дəніні ерекшелігі:
A) 0арабидай ауыл шаруашылы малдарына м(лдем берілмейді
B) Мегежіндерге, т& ымды абандарға азы тандыруға болмайды
C) 0арабидай дəніні &рамында 55% фосфор бар
D) 1 кг арабидайды оректілігі 1,14 азы лшеміне те
E) 0арабидай дəніні &рамында 78% шикі май бар
F) 0арабидай дəнінде протеин м лшері т мен
G) Химиялы &рамы бидайға & сас, сапасы т мендеу
19. Айғырларға шағылыстыру кезе іні алдында жəне шағылыстыру кезінде
негізгі рационға келесі жануартектес азы тар осады:
A) кпе
B) айма
C) ж&мырт а
D) айран
E) с(т, к к с(т
F) бауыр
G) ет-с(йек немесе ан &ны
20. Тауы тарды азы тандыруда мына амин ыш ылдарыны
ерекше назар аудару керек:
A) трансферрин
B) цистин
C) каротин
D) гемоглобин
E) лизин
F) метионин
21. 0&старға берілетін &рама жемні т(рлері:
A) жасанды
B) &рға
C) т(йіршіктелген
D) таза
E) (гінді
F) ылғалды
G) аралас
18
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22. К к азы тарды оректік &ндылығына əсер ететін факторлар:
A) Жайылыс а шы ан малды т& ымына
B) Ш птерді ботаникалы &рамына
C) Жайылыс а шы ан малды жасына
D) Жайылымдарға мал жаюды уа ыты
E) Малды т(рі, салмағы, бағыты
F) Жыл мезгілі, табиғатты к ркемділігі
G) К(нні &за тығына
23. Жас жыл ы малыны
жасына байланысты келесі элементтерге
ажеттілігі:
A) дəрумендерге ажеттілігі азаяды
B) Д дəруменіне ажеттілігі азаяды
C) минералды заттарға ажеттілігі артады
D) протеинге ажеттілігі артады
E) К дəруменіне ажеттілігі азаяды
F) каротинге ажеттілігі артады
24. Тауы ты азы тандыру т(рлері:
A) жусанды-жо ыш алы азы тандыру
B) т&зды-т&зсы азы тандыру
C) с(рлемді азы тандыру
D) аралас т(рі
E) дым ыл оспалы азы тармен азы тандыру
25. Табиғатыны ерекшеліктеріне
негізгі т(рі:
A) жемді-тамырт(йнек жемісті
B) жемді-картопты
C) жо ыш а-жемісті
D) лизинді-метионинді
E) судан-с(рлемді
F) жо ыш а-жусанды

арай шош а

сіруде азы тандыруды
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Ауыл шаруашылы жануарларын іріктеу жəне ,сіру

1. 0ойды арғы тектері:
A) Ар ар
B) Ешкі
C) Аргали
D) Есек
E) Муфлон
2. Жабайы малдарды негізгі олға (йрету орталы тары:
A) Африка
B) Нидерланды
C) Австралия
D) Орта Азия
E) Индиялы
F) Германия
3. 0олға (йретілген жануарлар:
A) 0олға &сталмаймын
B) Адамға бағынуға бейім
C) Жабайы жануарлар
D) Азы тандыруға бейім
E) Белгілі нім беретін жануарлар
4. Жануарларды шығу тегі мен эволюциясын зерттеудегі аны тамалар:
A) Табиғи –климатты жағдайы
B) @й малына айналдыру
C) Зоологиялы ж(йедегі (й жануаларыны орны
D) Эволюциялы т(рлері
E) Жа ын ж&птау
F) Азы тағалмайтын жануарлар
G) 0олға (йрету сатысы
5. Жануарларды сіп-жетілуіне əсер етуші жағдайларды ы палы:
A) Сырт ы орта факторлары
B) 9мірше дік
C) Кездейсо ты
D) Тез жетілгіштік
E) Тіршілікке абілеттілік
F) Ретсіздік
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6. С&рыптауды негізгі тəсілдері:
A) аномалиялы
B) олдан
C) технологиялы
D) сапалы
E) жекелеп
F) жаппай
7. Спортты к(йі бойынша жануарларды белгілері:
A) организмде арты май болмайды
B) организмде арты су болмайды
C) с(йектері мы ты
D) б&лшы еті жі ішке
E) майы к п
F) ондылығы нашар
8. Ж(нні физикалы –техникалы к рсеткіші:
A) Жартылай биязылау
B) Шайырлылығы
C) Аралы талшы
D) 0&рға талшы тты
E) Жартылай ылшы жəне жартылай биязы
F) Т(біт, ылшы
9. Жыл ыны бағалайтын к рсеткіш:
A) 0&рға тылығына
B) Ж&мыр алауына
C) Жайылуына
D) Ауырлығына
E) К(ші
10. С&рыптауды негізгі əдістері:
A) гибридтеу
B) доместикация
C) дене бітімі мен сырт ы пішіні бойынша
D) ата-тегіне арай
E) генотипі бойынша
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11. Етті бағыттағы асыл т& ымды б& аларды бонитировкалаудағы басты
белгі:
A) Жанаша белгілері
B) Т& ымыны тазалығы
C) 9зіні жəне &рпағыны сапасы
D) Терісіні т(сі
E) С(ттілігі
12. Аталы тобында кездеседі:
A) 1/5-і бейтарап
B) 1/3-і т мендетушілер
C) 1/7-і жа сартушылар
D) 1/5-і жа сартушылар
E) 1/8-і бейтарап
13. ?рпағыны сапасы бойынша бағаланатын мал:
A) еркек &рпағы
B) аталы
C) аталы жəне аналы
D) əкесі
E) əкесі жəне анасы
F) &рпағы жəне əкесі
G) шешесі мен &рпағы
14. Ч.Дарвин бойынша с&рыптау б лінеді:
A) зауытты с&рыптау
B) ма сатсыз с&рыптау
C) тандемді с&рыптау
D) ндірістін с&рыптау
E) табиғи с&рыптау
F) будандастыру
G) сі іре с&рыптау
15. Етті малды бағалау кезіндегі к рсеткіштер:
A) Т& ымы
B) Сапасы
C) С(ттілігі
D) Жынысы
E) Т&р ы
F) С(т майы
G) Саны
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16. Шежіреде кездесетін əр т(рлі аталы іздер мен аналы &ялардан ж&п
&рудағы назар аударатын жағдай:
A) @йлесімділік
B) Жарасымдылы
C) Индексі
D) Т& ымды асиеті
E) 9німділік асиеті
F) Сəйкестік
17. Мал т& ымдарын будандастыруды т(рі:
A) Аралы
B) Кезек
C) Екіншілік
D) Гибридтеу
E) Заводты
18. Будандастыру ар ылы шешілетін мəселелер:
A) Гетерозис &былысын барынша пайдалану
B) Алынған будандарды сапасына мəн бермеу
C) ?рпа а бағып к(ту мен мен азы тандыру жағдайын туғызбау
D) Жа а мал т& ымын шығару
E) Мал т& ымыны нəсілдік &рылымын алыптастыру
F) Жа сарт ыш т& ымды д&рыс та дамау
19. Будандастыруға (лес ос ан ғалымдар:
A) В.И. Всеволодов
B) Е.А. Богданов
C) И.П. Павлов
D) П.Н. Кулешов
E) И.М. Сегенов
F) Е.Ф. Лискун
20. Сі іре будандастыруды пайдалану ар ылы жа сы нəтижелер алынған
шаруашылы тар:
A) т(йе
B) ой
C) жыл ы
D) марал
E) ара
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21. Будандастыру т(рлері:
A) Аталы -із &ру
B) Сі іре будандастыру
C) Заводты будандастыру
D) 0ан аралас будандастыру
E) Гибридтеу
F) Бағалау
G) Кросс
22. А.И. Овсяников бойынша ауыл шаруашылы малыны жа а т& ымдарын
шығару əдістері:
A) Екі немесе бірнеше зауытты т& ымды біріктіру ар ылы жа а т& ым
шығару
B) Бастап ы мал саныны к п болуы
C) Жа сарт ыш т& ымды д&рыс та дай білу
D) Т& ым аралас будандарды олданып зауытты т& ым шығару
E) Болаша мал т& ымыны нəсілдік &рылымын алыптастыру
F) Будандастыру жолын д&рыс аны тау
23. Етті малды бағалау кезіндегі к рсеткіштер:
A) Т& ымы
B) С(ттілігі
C) Т&р ы
D) С(т майы
E) Жынысы
F) Саны
G) Жасы
24. Шежіреде кездесетін əр т(рлі аталы іздер мен аналы &ялардан ж&п
&рудағы назар аударатын жағдай:
A) Т& ымды асиеті
B) Рекордты к рсеткіші
C) @йлесімділік
D) Сəйкестік
E) 9німділік асиеті
F) Дəрежелігі
G) Жарасымдылы
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25. Будандастыру т(рлері:
A) Бағалау
B) Кросс
C) Сі іре будандастыру
D) Заводты будандастыру
E) Аталы -із &ру
F) Сараптама
G) 0ан аралас будандастыру
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