рметті студент!
2018 жылы «Білім - 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
5В012100

Маманды ты
атауы
«"аза тілінде
о ытпайтын
мектептердегі аза
тілі мен əдебиеті»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Педагогика
2. "аза тілін о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж%мысыны теориясы мен
əдістемесі
4. "аза əдебиетін о ыту əдістемесі

1. С%ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т%рады:
1. Педагогика
2. "аза тілін о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж%мысыны теориясы мен əдістемесі
4. "аза əдебиетін о ыту əдістемесі
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
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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

Педагогика

12

Педагогика
1. Педагогикалы пəндер:
A) ,леуметтік педагогика
B) Ж%мыс істеу педагогикасы
C) Этнопедагогика
D) Табиғат педагогикасы
E) А паратты педагогика
2. Жеке т%лғаға бағытталған білім беруді ғылыми-теориялы негіздерін
зерттеген ғалымдар:
A) И.Я. Лернер
B) Р.Г. Лемберг
C) Л.В. Занков
D) Е.В. Бондаревская
E) Ы. Алтынсарин
3. Жас ерекшеліктер:
A) ,р балаға тəн белгілі мінез- %лы
B) ,р балаға тəн белгілі сипат
C) Белгілі бір жас кезе іне тəн даралы ерекшеліктер
D) Белгілі бір жас кезе іне тəн физиологиялы сапалар
E) Белгілі бір жас кезе іне тəн психикалы сапалар
F) Белгілі бір жас кезе іне тəн табиғи ерекшеліктер
4. Педагогикалы зерттеулерді дəст(рлі əдістері:
A) Математикалы
деу
B) Арнаулы
C) ,дебиетті зерделеу
D) Статистикалы
деу
E) Кибернетикалы
деу
F) , гіме
G) Ба ылау
5. Эстетикалы тəрбие міндеттеріні бірі:
A) ағзаны шыны тыру
B) ғылыми д(ниетаным алыптастыру
C) эстетикалы мəдениетті тəрбиелеу
D) ой абілеттерін дамыту
E) эстетикалы талғамды жəне сезімді дамыту
F) эстетикалы білімдер беру
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6. Жоғары мектеп аты:
A) жоғары
B) негізгі орта
C) орта кəсіптік
D) университет
E) бастауыш
7. Ғылыми д(ниетанымны %рамдас б лігі:
A) сенімдер
B) дағдылар
C) діни білімдер
D) практикалы іскерліктер
E) т%рмысты к з арастар
F) к з арастар
8. Тəрбие бағыттары:
A) к пшілік-интернационалды , азаматты
B) дене, е бек
C) кəсіби-бағдарлы , экологиялы
D) əдеби-шығармашылы
E) əділдік-сыпайылы , шыншылды
F) азаматты -патриотты , экономикалы
G) рухани-адамгершілік
9. Педагогикалы (деріс:
A) Адам - адам ж(йесі
B) Проблемны д%рыс та дап, оған негіздеме жасай білу бағыты
C) Педагогикадағы іс əрекеттерді %йымдастыру (дерісі
D) ;йымдастыруды жəне бас аруды жа сарту (дерісі
E) Тəрбие беру ж(йесі
F) Дамыту, тəрбиелеу, о ыту (дерістерін біріктіретін ж(йе
G) «Педагог - о ушы» іс - əрекетіні ж(йесі
10. Саба тан тыс іс-əрекетте зара əрекет ету бойынша тəрбие формалары
жіктеледі:
A) дара
B) олимпиада
C) кеш
D) фронталды
E) топты ж%мыс
F) ж%пты ж%мыс
G) жеке ж%мыс

5
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11. ;жымны тəрбиелеуші %йым ретіндегі ма ызды белгісі:
A) %жымны ма сатыны оғамды мəнде болуы
B) %жымда белсенді топты болуы
C) жеке іс-əрекет
D) əрт(рлі ма сат
E) жеке басшылы
F) %жым м(шелеріні бірлігі, əр айсыны зіндік пікіріні болуы
G) бас а %йымдармен байланыс болмауы
12. Сынып жетекшісіні о ушыларды зерттеу əдістері:
A) Ж%пты іс-əрекет
B) Жеке дара жəне топты ə гімелесу
C) Индукция жəне дедукция
D) Бай ау
E) Жағдаятты талдау
F) Ба ылау
13. Отбасыны жалпы сипаттамаларыны к рсеткіші:
A) балаларыны дарынды, талантты, мəдениетті, талапшыл болуы
B) ата-ананы баланы мір əрекетiнi мазм%нына к iл б луi
C) баланы отбасы мiрiне белсендi араласуы
D) ата-ана туралы мəлiметтерді толы тығы
E) ата-ананы тəрбиенi ма сатын, мiндеттерiн %станбауы
F) отбасындағы зара атынас стилi
G) ау аттылығы, т%рмысты жағдайы
14. О ыту %станымдары:
A) Бас арушылы
B) Ғылымилы
C) Болжамдылы
D) "ол жетімділік
E) Мазм%нды
F) ;йымдастырушылы
G) ,дістемелік
15. Білім беру стандарты:
A) О у жоспарларын олданады
B) Білім беру сапасын аны тайды
C) О ыту де гейін ай ындайды
D) Бағдарламаларды сапасын аны тайтын %жат
E) Білім беру нормаларын аны тайды
F) Міндетті білім беруді негізгі %жаты
G) Міндетті о ыту компоненттерін аны тайды
H) Білім беру саласын амтиды
6
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16. Дидактикалы ма саттарға байланысты саба т(рі:
A) О у саяхаттары
B) Диктант сабағы
C) =ткен материалды айталау, пысы тау
D) Біліктілікті алыптастыру
E) Аралас саба
F) Факультатив
17. Білім беру ж(йесін стандарттау ажет:
A) Білім сапасын арттыру (шін
B) Мектептегі о у процесіні жа а еркін %йымдастыру формаларына туі
(шін
C) Ты о у жоспарларыны енгізілуі (шін
D) Жа алы тар енгізу (шін
E) Баламалы о улы тарды осылуы (шін
18. ;жымды - танымды іс-əрекетті мынадай белгісі бар:
A) Жалпы нəтижелерді болуы
B) Іс-əрекеттер барысында о ушыға жағдай жасау жəне оларды бас ару
C) Іс-əрекеттер барысында о ушылар арасында зара жауапкершілікті
жəне тəуелсіздікті пайда болуы
D) Іс-əрекет барысында аны талған материалдар бойынша т%жырым
жасау
E) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
19. О ыту (дерісі:
A) Отаншылды асиетін арттырады
B) О ушыларды абілеттерін дамытатын іс-əрекет
C) О ушыларды д(ниетанымын дамытатын іс-əрекет
D) Т зімділіктерін дамытады
E) О ушыларды к з арасын дамытатын іс-əрекет
20. "алыптастырушы т%ғырдағы тəртіп (лгісі:
A) Есте са тау
B) @лгі к рсету
C) Жаттығу
D) Бағалау
E) Т(сіндіру
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21. А паратты технология:
A) Адам іс-əрекеті ар ылы ауызша, жазбаша немесе бас а т(рлі
тəсілдермен жеткізілетін ажетті мағл%маттар жиынтығы
B) Адам іс-əрекетіні ажетті салаларыны бірі
C) Белгілі %ралдар мен əдістер жиынтығы
D) А паратты деу (дерісінде олданылатын %ралдар мен əдістер
жиынтығы
E) Кез келген мəліметтер жиынтығы
F) На ты мағл%маттар жиынтығы
G) На ты %ралдарды, əдістер мен тəсілдерді пайдалану
22. Жалпы білім беретін бағдарламалар бағытталады:
A) Жеке адамны əлеуметтік жағдайына
B) Жеке адамны болашағын алыптастыруға
C) О ушыны кəсіптік та дауын шешуге
D) Жеке адамны мəдениетіні алыптасуына
E) О ушыны о у (лгерімін адағалауға
23. Мектеп жетекшілері білуге міндетті:
A) Мектепті материалды жағдайын
B) Мектепте о ушыларды білімін бағалау формаларын
C) О у жоспарыны %рылымын
D) О у ж(йесіні мазм%нын
E) О у-тəрбие (дерісін диагностикалауды
F) Мектепті %жат санын
24. ;жымны жағымды əлеуметтік психологиялы жағдайын жасайды:
A) Эмоционалды арым- атынас
B) Сын т%рғысынан арау
C) Ашы арым- атынас
D) Экономикалы арым- атынас
E) Экологиялы арым- атынас
F) Креативті ойлау
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25. Мектепте əдістемелік ж%мысты %йымдастыруға əсер етеді:
A) ата-аналарды с%ра тары
B) пəндік əдістемелік бірлестіктерді зара бəсекелестігі
C) жергілікті əкімшілік талаптары
D) м%ғалімдерді мəртебесін к теру
E) білім саласындағы мемлекеттік саясат, за ды актілер мен %жаттар
F) о ыту принциптері
Педагогика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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аза тілін о ыту əдістемесі
1. Мектепте фонетиканы о ытуды міндеті:
A) О ушыны тіл дыбыстарын ажырата білуге (йрету
B) О ушыларды білімін дамыту
C) О ушыларды с йлем %рай білуге (йрету
D) О ушыларды шешен с йлеуге (йрету
E) Ба ылау ж%мыстарын жазуға (йрету
2. О ушыларды диктант, шығарма, мазм%ндама ж%мыстарында жіберген
ателерін т(зеуге дағдыландыратын с здік:
A) Антонимдік с здік
B) Д%рыс жазу с здігі
C) Терминологиялы с здік
D) Орфоэпиялы с здік
E) Диалектологиялы с здік
F) Фразеологиялы с здік
3. Біріккен с здерді емлесін о ытуда:
A) "осымшалы с зді аны тамасы еске т(сіріледі
B) Орфографиялы за дылы тар арастырылады
C) Дыбыс (ндестігіні ілгерінді жəне кейінгі ы палдары еске т(сіріледі
D) Идиомалы тіркесті білу керек
E) Фонетикадан ткенді айталау керек
F) Тіркескен с здер (ндестігі еске т(сіріледі
4. Морфологияны о ыт анда саба ты алға ойған жалпы ма саты:
A) "аза тіліні мəртебесін к теру
B) О ушыларды абілетін оятып, %штап дамыту
C) Ғылыми əдіс-тəсілдерді зерттеу
D) Аз уа ыт ішінде к п кітап о у
E) Спорт саласын дамыту
F) Жалпы білім беретін орта мектеп ережесін к рсету
G) Білімді жəне дағдыларды (здіксіз əрі тере ме геру
5. Жай с йлем т(рлері:
A) саба тас с йлем
B) арсылы ты с йлем
C) жала жəне жайылма с йлем
D) аралас с йлем
E) толымды жəне толымсыз с йлем
F) салалас с йлем
G) ы ғайлас с йлем
10
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6. С йлемні т%рлаусыз м(шелері:
A) пысы тауыш
B) аны тауыш
C) ай ындауыш м(ше
D) бастауыш
E) баяндауыш
F) біры ғай м(ше
G) толы тауыш
7. Мəтінді д%рыс абылдауға байланысты ж(ргізілетін ж%мыс т(рі:
A) Суреттеу
B) Саралау
C) Хабарлау
D) Шығарманы мəнерлеп о у
E) Мазм%ндау
F) Экскурсия
G) "айталап о у
8. Жалпы адамдар арасындағы тілдесім:
A) Жазбаша с йлеу
B) Жазып алу
C) "абылдамалы
D) Орфография
E) А паратты
F) Дербестік
G) Ы палды
9. Ғылыми принциптегі тілдік мəлімет лшемдері:
A) Жала теориялы материалды ғана ескереді
B) М%ғалім мен о ушы арасындағы белсенді о у атынасы
C) О ытушы мен о ушы тығыз арым- атынаста болмауы ажет
D) Тілдік та ырыпты зіндік белгісі саралануы тиіс
E) "аза тілінен берілген материалдар аны тамасы мен ережелері
F) "аза тілінен берілетін та ырыптарды дəлелдігі талап етіледі.
10. О ытуды ғылымилы %станым сипаты:
A) тіл ғылымы жа алы тары амтылады
B) к рнекіліктер олданылады
C) тілдік материал саналы т(рде ме гертіледі
D) о ушыны психикалы ерекшелігі ескеріледі
E) материал ж(йелі баяндалады
F) о ушыны белсенділігі артады
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11. =ткен ғасырды 80-жылдарындағы жа ашыл педагогтар:
A) Ш.А. Амонашвили
B) Е. Онегин
C) В.Ф. Шаталов
D) М.Ю. Лермонтов
E) М. Горький
12. З. Бейсембаева %сынған аза тілін о ыту əдістері:
A) Мектеп лекциясы
B) Интерактивті та та олдану
C) Тест %растыру
D) С йлем мен с зді толы тыру əдісі
E) Мəтінмен ж%мыс істеу əдісі
13. Сангвиник темпераменті басым о ушымен ж(ргізілетін ж%мыс əдісі:
A) берілген тапсырманы тез орындаса, осымша тапсырма беру ажет
B) саба а жауапкершілікпен арауға бағыт беру керек
C) тапсырманы тияна тап ая тауға баулу ажет
D) ор а ты , (ндеместік мінезінен арылтуға к(ш салған ж н
E) баяу мінезін т(зетуге к(ш салу керек
F) баланы зіне деген сенімін арттыру керек
14. М. Махмутов жіктеуіндегі саба типтері:
A) жа а о у материалын о ып-(йрену сабағы
B) білімді тере дету сабағы
C) талдау сабағы
D) сына сабағы
E) орытынды саба
F) білім, іскерлік пен дағдыны жетілдіру сабағы
G) білімді ж(йелеу, жина тау сабағы
15. Т%ра ты с з тіркестеріні т(рлері:
A) ;ласпалы тіркес
B) Тізбекті тіркес
C) С йлем м(шелерін талдау
D) Т(йдекті тіркес
E) Идиомалы тіркес
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16. Грамматикалы талдау т(рлері:
A) Семемалы талдау
B) Фонетикалы талдау
C) Лонгитюдтік талдау
D) Метафоралы талдау
E) Морфологиялы талдау
F) Концептілік талдау
17. Орта мектепте синтаксис б лімдері о ыталады:
A) есім с здерде
B) %рмалас с йлемде
C) атаулы с йлемде
D) с%раулы с йлемде
E) зат есімде
18. C з тіркесіне атысты терминдер:
A) протеза
B) басы ы сы ар
C) конвергенция
D) саба таса байланысу
E) сингармонизм
F) бағыны ы сы ар
19. 8-сыныпта о ылатын салалас %рмаласты т(рлері:
A) Шартты бағыны ылы
B) Жарыспалы
C) Мезгіл бағыны ылы
D) Т(сіндірмелі
E) Себеп-салдар
20. "аза тілі əдістемесіні ғылыми-теориялы мəселелеріні негізгі к зі:
A) Сыныптан тыс ж%мыс
B) Психологиялы -педагогикалы зерттеулер
C) Пəндік олимпиада %йымдастыру
D) Саяси-əлеуметтік зерттеулер
E) Белсенділікті дамыту
F) Мектеп тəжірибесі
21. К п компонентті %рмаласты мектепте о ытылатын т(рлері:
A) Хабарлас %рмалас
B) "арсылы ты салалас
C) К п бағыны ылы саба тас %рмалас
D) Аралас %рмалас
E) К п компонентті салалас %рмалас
13
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22. Мəтін туралы %ғым алыптастыру əдістемесі:
A) Мəтінде ой т%жырымдалады
B) Мəтінні грамматикамен байланысы жо
C) Мəтінні та ырыбы мен идеясы болады
D) Мəтін философиялы əдебиеттен %ралады
E) Мəтінні белгілі бір мазм%нды бірлігі болады
F) Мəтін тек əдебиетпен байланысты
G) Мəтінні стильге атысы болмайды
23. Компьютерді аза тілі сабағында пайдаланғанда к рнекілікті арттыру
(шін олданылатын бағдарламалар:
A) Arcon
B) Macromedia Flash
C) ActiveStudio
D) MathCad
E) MS Office Power Point
24. Пунктуацияны о ыту %станымдары:
A) Мəнерлеп о у мен пунктуация байланысы
B) Жаттығуларды орындау
C) Жа а материалды бекіту
D) Тыныс белгілеріні интонацияға арап ойылатыны
E) =тілген материалды еске т(сіру
F) С здік %рамны с з орына негізделетінін білу
G) С зжасамны морфологиялы тəсілдерін білу
25. Синтаксисті о ыт анда олданылатын тіл дамыту ж%мысыны т(рі:
A) С йлем %растыру
B) С з т%лғаларын %растыру
C) Мəтін %растыру
D) С з тіркесін %растыру
E) С з т%лғасын талдау
F) Морфологиялы талдау
аза тілін о ыту əдістемесі
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Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
1. Тəрбие əдістері:
A) тəрбиелік жағдаяттар
B) пəн м%ғалімдер бірлестігі
C) зін- зі бас ару орталығы
D) мектептегі əдістемелік ке ес
E) пікірталас
F) м%ғалімдер %жымы
G) ата-аналар комитеті
2. Е бек тəрбиесіні мазм%нына жататын асиеттерді дамыту мен ж%мыс
т(рі:
A) Е бек мəдениеті
B) А ыл-ой де гейін к теру
C) Отанс(йгіштік
D) Е бекке баулу
E) Ғылыми д(ниетанымды алыптастыру
F) Ғылыми к з арас
3. Педагогикалы олдау:
A) Педагог балаға, оны к(ші мен абілетіне шын сенуі
B) "арым- атынасына, о уда табысты алға жылжуына м(мкіндік беру
C) Педагог пен тəрбиеленушіні арасында жа ын арым- атынасты
орнауы
D) =мірлік жəне кəсіби болашағын та дап ала білуге к мек к рсету
E) Балаларды дене жəне психикалы денсаулығына олдау к рсету
F) "арым- атынаста шынайы педагогикалы оптимизмні болуы
G) Баланы ересектерді мінез- %л ындағы жалғанды ты тез а ғарып,
тануы
4. Сəтсіз отбасыларды к беюіні себептері:
A) педагогикалы білімсіздік
B) экономикалы білімні болмауы
C) денсаулы
D) ата-ана мен баланы арым- атынасыны д%рыс алыптаспауы
E) ж%байларды білім де гейі мен ж%мысбастылығы
F) отбасын %руға дайын болмау
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5. Тəрбие жоспарына ойылатын негізгі талаптар:
A) Тəрбие жоспарыны ма саты, міндеттері ай ын болсын
B) Сынып белсенділерін сайлау
C) Тəрбие ж%мысыны нəтижесін талдау
D) О ушыларды тəртібін реттеу
E) Сынып жайлы мəлімет беру
F) Ата-аналармен байланыс орнату
6. О ушылармен тəрбие ж%мысын %йымдастыру формалары:
A) Бастауыш
B) Топты
C) Зерттеушілік
D) Ғылыми
E) ;жымды
F) Жеке
7. ;жымды тəрбие берудегі сынып жетекшісіні
A) Тəрбиелік
B) Жатты тыру
C) Диагностикалы
D) Марапаттау
E) Тəртіптілік
F) Емдеу сауы тыру

ызметтері:

8. "иын тəрбиені же у əдістері:
A) Саба тан тыс іс-əрекетті ендіретін тəрбиелік-т(зету ж%мысы
B) =мірлік тəжірибені %ру əдісі
C) О у іс-əрекетіні сəттілігін %ру əдісі
D) Бейімделу əдісі
E) Педагогикалы ы пал ету əдісі
9. Тəрбиелеу жəне о ыту (дерістеріні % састығы:
A) Т%лғаны дамуы мен əлеуметтенуі
B) =зін- зі тəрбиелейді
C) ,рекет (дерісінде т%лға дамуына əдістеме %сыну
D) Тəрбиеші мен тəрбиеленушіні зара əрекеті
E) Ба ылау жəне т(сіндіру əдісін олданады
F) Тəрбиелеу (дерісі зіне о ыту элементтерін осады
G) О ыту (дерісінде о ытушы о ушыға тəрбиелеу əсерін ж(ргізеді
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10. Тəрбиені оғамды мəні:
A) Ке мағынада алғанда андай да болса, бір жан иесіне тиісті азы беріп,
сол жан иесіні д%рыс суіне к мек к рсету деген с з
B) Басшылы а алынатын мəселе
C) Халы тар бойына білімге негізделген этникалы ізгіліктер мен
нерлерді дамыту
D) Жеке т%лғаны санасына, мінез- %л ыны д%рыс алыптасуына əсер
ететін %рал
E) Ережелер ж(йесі
F) "оғамны пайда болуына тəн асиет
G) Рухани жағынан (немі жетілу жəне баюуда к псалалы процесс
11. Тəрбиені оғамдағы жалпы ызметі:
A) Баланы əрт(рлі əлеуметтік атынастарға атыстыру
B) ;рпа тан-%рпа а əлеуметтік тəжірибе мен мінез- %лы нормаларына
атысты білім, білік, дағдыларды беру
C) "ызығушылығын ояту
D) Мектептен тыс тəрбие мекемелерімен зара бірлескен іс- имыл жасау
E) Адам баласында адамгершілік сапа ж(йесін алыптастыру
F) М%ғалімдер %жымны зара педагогикалы əрекетін олдау
G) "оршаған ортасын танып-білу
12. Педагогикадағы тəрбие принциптері:
A) Тəрбие ы палдарыны тізбектестігі, ж(йелілігі, беріктілігі жəне
(здіксіздігі
B) ,рекетті жан-жа ты ойластыру
C) ;жымда жəне %жым ар ылы тəрбиелеу
D) Батылдылы
E) Тəрбие процесін %йымдастырудағы талаптар ж(йесі
F) Тəрбиені идеялылығы мен ма саттылығы
13. Авторитарлы тəрбие:
A) =зіні адамгершілігін сезіндіру
B) О ушыларды о уға, (йдегі жəне оғамды орындардағы тəртіпке
еркін арауы
C) Белсенділігін басып тастау
D) "алайда лидерлікке %мтылу
E) Бала т%лғасын %рметтеу
F) Баланы бас бостандығы
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14. Дəрігерлерді о ушылар денсаулығын са тауда ескерер ке есі:
A) Жа сы м(сін са тау
B) "оршаған ортаға ызығушылы ты са тау
C) Тазалы ты са тау
D) =зі ді бас алардан жоғары санауға тырыс
E) =мірге нем %райлы арау
F) Демалысты д%рыс %йымдастыру
15. Адамгершілікке тəрбиелеуді формалары:
A) О ушыларды белсенділігін бағалау
B) Т%лғалармен кездесу %йымдастыру
C) Мектептен тыс тəрбие ж%мыстарын %йымдастыру
D) Музыкалы кештерді %йымдастыру
E) "айырымдылы акциялары
16. Отбасымен ж(ргізілетін ж%мыс т(рлері:
A) О ушыларды ызығушылығын олдау
B) Баланы отбасына бару
C) Мектептерге материалды жағынан к мек к рсету
D) Ата-ананы мектепке ша ырту
E) Отбасындағы балаларды арым- атынасын зерттеу
17. Саба тан тыс əрекеттерді %йымдастыру формасы:
A) Дене тəрбиесі, спортты əрекет
B) Саба барысында кездесулер %йымдастыру
C) К ркем нер – шығармашылы əрекет
D) Интербелсенді əдістерді олдану
E) Лабораториялы саба ж(ргізу
18. Педагогикалы зерттеуді т(рлері:
A) "алыптастырушы
B) Дербестік, айт ан с зде т%ру, сыпайлылы
C) Демократиялы , ашы арым- атынас, ынтыма тасты , дербестік,
жауапкершілік
D) "алыпты
E) Лабораториялы
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19. "%ндылы -бағдарлы іс-əрекетті %йымдастыру формасы:
A) Кəсіби бағдар беру
B) Спортты секциялар
C) Мінез- %лы мəдениеті туралы саба тар
D) К ркем нерпаздар концерті
E) Емтихан тапсыру
F) КТК
G) Туристік жоры тар
20. Тəрбиені тиімділігі тəуелді:
A) аржы к здеріне
B) мектеп Жарғысыны мазм%нына
C) педагогті шеберлігіне
D) т% ым уалаушылы а
E) тəрбие (дерісіні əдістемесіне
F) педагогті талдау, бағалау абілетіне
G) о ыту мерзіміне
21. Мінез- %лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) мектептегі əдістемелік ке еске атысу
B) мада тау
C) зін- зі бас ару %йымына м(ше сайлау
D) этикалы ə гіме талдату
E) пікір аясын ке ейту
F) тəрбиелік жағдаяттарды згерту
22. Топты тəрбие ж%мысын %йымдастыру формалары:
A) (йірмелер
B) клубтар
C) балалар лагері
D) сынып сағаты
E) ə гімелер
23. Тəрбие, адамды с(юге бағыттау т мендегі
бірт%тастығына байланысты:
A) (дерісті аса ар ындылығына
B) ғылымилы жəне ж(йелі ж%мыс ж(ргізілуіне
C) балаға т%ра ты д%рыс атынасына
D) баланы ортаға тез бейімделгіштігіне
E) ерік-жігерді бірлігіне
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24. Жеке адамны санасын алыптастыру əдістері:
A) зін- зі бас ару
B) мектептегі əдістемелік ке ес
C) педагогикалы талап
D) (йрету
E) тəрбиелік жағдаяттар
F) этикалы ə гіме
G) пікірталас
25. В.П. Тугаринов бойынша жеке адамны сапалы к рсеткіштері:
A) Саналылы , жауапкершілік
B) Тəрбиелік ы палдар бірлігі
C) Тəрбиені %йымдастырушылы асиеті
D) Тəрбие гуманизациясы
E) Даралы , оғамды белсенділік пен саяси-идеялы бағыт
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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аза əдебиетін о ыту əдістемесі
1. ". Бітібаеваны о у %ралдары:
A) «Абай шығармашылығын о ыту» (2003)
B) «"аза əдебиетін о ыту методикасы» (1969)
C) «,дебиетті о ыту методикасыны очерктері» (1962)
D) «Шығарманы к ркем айшы тарын таныту» (1998)
E) «"аза əдебиетін о ыту əдістемесіні ғылым ретінде алыптасуы мен
дамуы» (2004)
2. Ы. Алтынсарин ə гiмелерiнi ерекшелiгi:
A) =мiр шындығына %рылуы
B) "иял-ғажайып о иғаларға %рылған
C) Материалды тере жеткiзу
D) =ткен дəуірді а сау
E) Е бек пен тəрбиені %штастыру
3. Ертегілерді амтитын ғылымны саласы:
A) Экономика
B) Стилистика
C) Жазба əдебиетінен б%рын дамыған ғылым
D) Ежелгі дəуір əдебиеті
E) Халы ауыз əдебиеті
F) Фольклористика
4. ,дебиетті о ытуды басты ма саты:
A) Лирика туралы т(сінік беру
B) Ертегілер туралы ой толғау
C) О ушыны рухани д(ниесін байыту
D) Кəсіптік білім беру
E) С з неріні ыр-сырымен таныстыру
5. "аза əдебиетімен саба тасты та ткізілетін пəндер:
A) Психология
B) Астрономия
C) Математика
D) "аза стан тарихы
E) Философия
F) Сызу
G) Физика
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6. О ытуды жобалау технологиясында орындалатын ж%мыстар:
A) О ушыларды дара ерекшелігін аны тау (шін ə гіме, шағын сыр
толғау жазғызады
B) О ыту де гейлік т(рде ж(ргізіледі
C) Саба эвристикалы əдіспен ж(ргізіледі
D) О ыту модульдік əдіспен ж(ргізіледі
E) =тілетін та ырыптар с%рыпталады
F) О ушылармен сауалнама ж(ргізіледі
G) Психологиялы диагностика (о ушыларды абілетін аны тау (шін)
7. Лирикалы шығармаларды та ырып-мазм%нына арай б лінуі:
A) Сатиралы лирика
B) Сана лирикасы
C) Махаббат лирикасы
D) Философиялы лирика
E) ,лем лирикасы
F) Саяси - əлеуметтік лирика
8. Педагогикалы практика кезінде студенттер тығыз байланыста
ынтыма таса ж%мыс істеу керек:
A) Диплом жетекшісімен
B) Кафедра ме герушісімен
C) Мектеп басшылығымен
D) Пəн м%ғалімі мен сынып жетекшісімен
E) Практика жетекшісімен
9. О ушыларды жазбаша тіл дамыту ж%мыстары:
A) Жатжазу
B) Шығарма
C) Жаттығу
D) Баллада
E) Мазм%ндама
F) Памфлет
10. Мысал жанрын о ытудағы негізгі мəселелер:
A) Мысал жанры туралы əдеби-теориялы %ғым беру
B) О ушыларды мысалды мазм%ндауы
C) Р лге б ліп о у
D) Мысалдағы ойдын астарлы т(рде берілетінін т(сіндіру
E) Мысалды кекесін, мыс ыл, сатира тəсілімен берілетінін т(сіндіру
F) Мысалды жазылу тарихына то талу
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11. Мəнерлеп о уды шарттары:
A) Мəтінді бір алыпты ырға та о у
B) Кідірісті са тап о у
C) Тіл мəдениетін арттыру
D) =ле нен əсер алу
E) Демді д%рыс алу
12. ,дебиетті о ытуды ауызекі əдістері:
A) Пікірлесу
B) К рнекілікпен ж%мыс
C) Шығарма жазу
D) Мəнерлеп о у
E) Жазбаша жаттығулар
F) Мазм%ндама жазу
13. ,дебиет пəнін о ытудағы əдістер:
A) Аударма ж%мыс
B) С% баттасу
C) Т(сіндіру
D) Саба ты сапалы ж(йесі
E) Баяндау əдісі
14. К ркем мазм%ндау басталатын сынып:
A) 10 жастан
B) 7 жастан
C) 5 сыныптан
D) 1 сыныптан
E) Бастауыш сынып
F) 4 сыныптан
G) 3 сыныптан
15. М%ғалімні біліктілігін, шеберлігін ай ындайтын нəрселер:
A) Сырт келбеті
B) К рнекілік
C) Білімі
D) Тəрбие
E) Пəнаралы байланыс
F) ,дісті д%рыс та дауы
G) Мəдениеттілік
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16. М%ғалімге саба т(сіндіруде ажет нəрселер:
A) Бағалау
B) Мазм%ндау
C) С здік
D) Кіріспе ə гіме
E) "орытындылау
F) Алғы с з айту
17. Драмалы шығарманы о ыт анда м%ғалімні назар аударатын
мəселелері:
A) Шығарманы сюжеті
B) Кейіпкерді киім (лгісі
C) Кейіпкерді т%рмыс жағдайы
D) Жеке басыны əсері
E) Субъективті мір
F) Кейіпкерді мінезі
G) Кейіпкерді характері
18. О ушыларды атысу м(мкіншілігіне, абілетіне арай сыныптан тыс
ж%мыстар бір-бірімен байланысты б лінетін т(рлер:
A) ,деби
B) Мəдени
C) Та ырыпты
D) Мектепішілік
E) К пшілік
F) Жеке
G) Топты
19. @здіксіз ж(ргізілетін сыныптан тыс ж%мыстарға жатады:
A) Апталы тар
B) А ын-жазушылармен кездесулер
C) Атаулы к(ндер
D) Олимпиадалар
E) ,деби орындарға саяхаттар
F) К ркем нерпаздар (йірмесі
20. «Абай – аза ты классикалы поэзиясыны ш%ғылалы шы ы» деген
жолдарды авторы:
A) С. Сейфуллин
B) «Оян, аза !» жинағыны авторы
C) М. ,уезов
D) «"орғансызды к(ні» ə гімесіні авторы
E) «Абай жолы» романыны авторы
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21. Орта мектептегі əдебиет пəні бағдарламаларында сыныптан тыс о у
ау ымыны к рсетілген т(рлері:
A) Шығармашылығын дамытуға арналған шығармалар
B) =здігінен о уға жəне сыныпта пікір алысуға %сынылатын шығармалар
C) Курсты айталауға арналған шығармалар
D) Тілін байытып, білімін ке ейтуге арналған шығармалар
E) Ауызекі тілі мен жазу тілін дамытуға арналған шығармалар
F) Кітап о уға %штарлы ты оятуға арналған шығармалар
22. Саба а арағанда сыныптан тыс ж%мыстарға:
A) Ата-аналар жетекшілік етеді
B) @лгерімі т мен о ушылар ғана атысады
C) Бағдарламадағы барлы туындыны амтуы міндеттелген
D) ;сынылатын шығармаларды к лемі мен мазм%ны ескерілмейді
E) Арнайы шығармалар тізімі берілмейді
F) Белгіленген уа ыт м лшері жо
G) Орта бағдарлама %сынылмайды
23. "аза əдебиеті пəні бойынша 10-11 сыныптарға арналған типтік о у
бағдарламасыны ерекшеліктері:
A) Тəуелсіздік жылдарындағы əдебиет енгізілмеген
B) Білім мазм%нын с%рыптауда ғылымилы , ж(йелілік, пəнаралы
байланыс сия ты дидактикалы %станымдар басшылы а алынады
C) Бағдарламада тек əдебиет кезе дері мен шолу та ырыптары %сынылады
D) Бағдарламада а ын-жазушылар шығармашылығы хронологиялы
сипатта %сынылады
E) Бағдарламада тек автор %сынылады, шығармаларын м%ғалім та дайды
F) Н.Назарбаевты е бегі енгізілмеген
G) Бағдарламада əлем əдебиеті (лгілерінен шығармалар %сынылған
24. ,дебиет пəнінен 11-сыныпта І. Жанс(гіров шығармашылығы бойынша
о ытылатын туындылар:
A) «Домбыра»
B) «Анам тілі»
C) «Жетісу суреттері»
D) «"%лагер»
E) «К(йші»
F) «К(й»
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25. 9-сыныпта фантастика жəне детектив жанрларын
арастырылатын шығармалар:
A) Ж. Аймауытов «"арт ожа»
B) Ш. Айтматов «Шынарым мені , шырайлым мені »
C) ,. Мархабаев «К(нге тағы да т(сті»
D) С. Торайғыров «Таныстыру»
E) Ғ. М(сірепов «;лпан»
аза əдебиетін о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ

26

ткен кезде

