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
5В080400

Маманды ты атауы
«Балы шаруашылығы
жəне неркəсіптік
балы аулау»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Гидробиология
2. Ихтиология
3. Аквакультура
4. Балы аулау

1. С*ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т*рады:
1. Гидробиология
2. Ихтиология
3. Аквакультура
4. Балы аулау
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

7. - С*ра кітапшасын ауыстыруға;
2

- 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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Гидробиология

1. Те із нектоныны
A) с,т оректілер
B) медузалар
C) крабтар
D) ескекая тылар
E) балы тар

кілдері:

2. Алаб*ға мен табанбалы тіршілік ететін к лдер т,рі:
A) Эвритрофты
B) Ультраолиготрофты
C) Сал ын су оймаларда
D) Мезотрофты
E) Стенотрофты
F) Олиготрофты
3. Жерасты сулары б лінеді:
A) те ізді
B) седиментационды
C) зе дік
D) тас ынды
E) к лді
F) жер,сті
4. Пелагиалды жануарларды
A) бекіну
B) ж,зу
C) рмелеу
D) жорғалау
E) ж,гіру

озғалу пішіндері:

5. Планктонды жинайтын аулар:
A) Кидд
B) Гарди
C) Стеман
D) Джеди
E) Нильсен
F) Апштейн
G) Липин

4
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6. Гидробионттарды тыныс алу м,шелері:
A) жіпшелері
B) кпелері
C) антеннуллалары
D) басы
E) ж,збе анаттары
F) желбезектері
G) трахея
7. Гидробионттарды тыныс алуы ж,зеге асады:
A) ішкі м,шелерімен
B) бас шашырат ыштарымен
C) алды ғы анттендерімен
D) денесіні беткі абатымен
E) тері абатымен
8. Су экож,йесінде азотты
A) нитритті
B) фторлы
C) к,кіртті
D) кальцилі
E) амино ыш ылды
9. Су оймаларыны *са
A) шебін
B) лай
C) *м
D) *мтас
E) *са ж*мыр тас
F) арашірік

осылысы келесі иондар ар ылы ж,реді:

иыршы ты т,бі:

10. Гетеротротрофты бактериялар б лінеді:
A) Хемолитогетеротроф
B) Фотоавтотроф
C) Фотолитоавтотроф
D) Фотолитогетеротроф
E) Хемоорганоавтотроф
F) Хемоорганогетеротроф
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11. Ішкі ортаны осмосты
A) термотониктар
B) криотониктар
C) осмотониктар
D) изотониктар
E) гипертониктар
F) гипотониктар

ысымына байланысты гидробионттар б лінеді:

12. Гидробионттарды *рылымды популяциясы сипатталады:
A) тіршілік етуімен
B) жалғасуымен
C) тығыздығымен
D) *рамымен
E) орын ауыстыруымен
F) амтамасыз етілуімен
G) санымен
13. Гидробионттарды
A) гомометриялы
B) амониметриалы
C) анизометриялы
D) изотермиялы
E) изометриялы
F) монометриялы

су т,рлері:

14. :мірінде бір рет к бейетін гидробионттар:
A) креветкалар
B) полихеттер
C) моллюскалар
D) жылғалы тар
E) циклоптар
F) гидрофиттер
G) крабтар
15. Биоценозды т,рлік * састығыны сатысын салыстыру ,шін
пайдаланатын индекстері:
A) Гаузе
B) Торсон
C) Несис
D) Серенсен
E) Маунтфорд
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16. Биоценозда гидробионттар б лінеді:
A) Симпотритті, мезатрофты
B) Биотопты, поликонсументтар
C) Аллопотритті, олиготрофты
D) Автогетеротрофты
E) Микроконсументті немесе редуцентті
F) Дитритті, процудентті
17. Гидрофиттерді пигментті аппараты *ралады:
A) фикоцитиндерден
B) фикобилиндерден
C) бактериофиттерден
D) миофибриллдерден
E) хлорофиллдерден
F) каротиноидтардан
G) политиндерден
18. Су экож,йесіндегі заттарды д*рыс айналымы:
A) Бактериялар-зообентос-фитобентос
B) Фитопланктон-зоопланктон-нектон
C) Нектон- зоопланктон-плейстон
D) Фитопланктон-зоопланктон-бактериялар
E) Нектон-зообентос-эпинейстон
F) Фитобентос-зообентос-нектон
19. Интродукциядан натурализацияға дейінгі кезе дер:
A) уылдыры шашу
B) к бею
C) инкубациялы
D) дернəсілдік
E) су
F) даму
G) бейімделу
20. Азы ты бентофаунаны негізгі компоненттері:
A) Коловраткалар, диатомды балдырлар
B) Ескекая ты шаяндар, инеліктер дернəсілі
C) Жоғарғы шаянтəрізділер, *рттəрізділер
D) <осжа таулы жəне бауырая ты моллюскалар
E) Олигахеттер жəне полихеттер
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21. Трофикалы жағдайда су оймаларды бағалау ,шін олданылатын
*ғымдар:
A) <оректік тізбек
B) Суды т,бкі абатындағы сімдіктер
C) Фотопланктон
D) Азы пен амтамасызды
E) Жемдік ор
F) <оректік база
22. Су экож,йелеріне əсерін тигізетін суды физика-химиялы
A) М лдірлігі жоғары жəне РН мəні ыш ыл
B) Т мен т*ра тылы жəне оттегі концентрациясы т мен
C) Жоғары жылу ткізгіштік жəне ,лкен жылу т*ра тылығы
D) >лкен тығыздығы
E) Оптикалы м лдірлігі аз, оттегі концентрациясы аз
23. Ағынды суларда тіршілік ететін жəне алды тарды
атысатын организмдер:
A) Микробалдырлар
B) Мезосапробионттылар
C) Катаробионттылар
D) Олигосапробионттылар
E) Полисапробионттылар

асиеттері:

деу барысында

24. Органикалы пестицидтерді пайдаланудағы мəселелелерді сипаттарға
б луге болады:
A) Зиянкестерді оянуы жəне айтара есепке алу
B) Зиянкестерді т*ра тылығыны дамуы, шығындарды азаюы
C) Бейімделу
D) Зиянкестерді т*ра тылығыны дамуы, шығынны к беюі
E) Ауаға жағымды əсерлерді болуы
F) Зиянкестер саныны азаюы
G) Су ортасына тигізетін əсер
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25. Табиғи су мен ауаны орғасынмен ластануыны себептері:
A) <орғасын пайдаланылатын ндіріс орындарынан алған алды тар
B) М*най алды тарын тастау жəне суға т,су
C) М*найды жағу жəне м*най алды тары
D) Металды орғасынны алынуы
E) Тама алды тарыны тастау жəне деу
F) Коллоидты б лшектерді жиналуы
G) Пестицидтарды олдану жəне *сыну
Гидробиология
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Ихтиология

1. Жебетəрізді пішін тəн балы тар:
A) Жайын
B) Хамса
C) Шортан
D) Шортан
E) Сарган
2. Ж*п ж,збе анаттар:
A) Ар а
B) <*рса
C) Б,йір
D) Аналь
E) Ж,збе
F) Май
3. Суды ма ызды асиеті:
A) Су тығыздығы
B) Аз жылу сыйымдылығы
C) Су сыйымдылығы
D) Су т*здылығы
E) Суды же ілдігі
F) >лкен жылу сыйымдылығы
4. Жартылай ткінші балы тар:
A) арак з
B) ортпа
C) жыланбалы
D) бекіре
E) шо ыр
5. Ма сатына арай балы тарды белсенді к шіп- онуы болады:
A) ысты
B) ткінші
C) жасанды
D) к ктемдік
E) к,здік- ысты
F) жазды
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6. Жырт ыш - олжа атынастары:
A) Бейімделушілікті пайда болуы
B) :мір с,ру *лшынысыны пайда болуы
C) Тіршілік ,шін к,рес
D) :мір с,ру ма сатында арсы т*ру
E) Бəсекелестік пайда болады
7. Балы тарда радиактивті заттар жиналады:
A) Шеміршектерінде
B) Ж,йке б*лшы еттерінде
C) Б*лшы еттерінде
D) Бас б лігінде
E) Ішкі уыстарында
F) С,йегінде
G) Ж,збе анатында
8. Биотикалы себепшарттар:
A) Табиғи себепшарттар
B) Сырт ы орта себепшарттар
C) :су мен даму себепшарттар
D) Биология себепшарттар
E) Бейорганикалы табиғат себепшарттар
F) Органикалы табиғат себепшарттар
9. Балы тарда ан т,зетін м,ше:
A) бекірелерде эндокард
B) эпифиз
C) с,йекті балы тарда перикард
D) ж*лын
E) гипофиз
F) ж,рек б*лшы еті
10. Балы тарды жəне балы тəрізділерді бас а омырт алы жануарлардан
ерекшелейтін ж,йке ж,йесіні ерекшелігі:
A) б,йір сызығыны болуы
B) рефлекс тудыру абілетсіздігі
C) бас с,йек – ми ж,йкесіні бірнеше ж*бы болады
D) есту м,шесіні болмауы
E) рефлекс тудыру абілеттілігі
F) электрорецепция м,шесіні болуы
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11. Кəдімгі килька мен тюлька кездесетін суайдындары:
A) Бал аш к лі
B) Жерорта те ізі
C) Жайы зені
D) Бренц те ізі
E) <ара те із
F) Азов те ізі
G) Тыны м*хиты
12. Анадромды к ші- ону кезінде уылдыры таған балы тарды бағыты:
A) Ағыстан ағысы жо суға
B) Полидромды
C) К лдерден зендерге
D) :зеннен к лге
E) Те ізден зенге
13. :рістеу орындарына байланысты балы тар экологиялы топтарға
б лінеді:
A) перифитонофагтар
B) хемофилдер
C) фитофилдер
D) литофилдер
E) ксантофилдер
F) остракофилдер
14. Жина *ғымы:
A) Балы дəрнəсіліні осымша массасын
B) Балы шабағыны ,лкен массасын
C) Жас шаба тарды кіші массасын
D) Шаба тарды айырма массасын
E) Жас шаба тарды жина талған массасын
15. Балы тарды суіні ерекшеліктері:
A) ассимиляцияны диссимиляцияны басуы
B) диссимиляцияны ассимиляцияны басуы
C) жыл бойындағы суі біркелкі емес
D) жынысты жетілгенге дейін жоғары су ар ыны бай алады
E) балы тарды суі жынысты жетілгеннен кейін де жалғасады
F) жыл бойы біркелкі седі
G) жынысты жетілгеннен кейін балы ты сызы ты суі то тайды
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16. Азы іздеуде балы тар сезім м,шелерін олданады:
A) бентофагтар- негізінен б,йір сызығын
B) перифитонофагтар - к ру м,шесін жəне б,йір сызығын
C) т*щы сулы к,ндізгі жырт ыштар – негізінен электрорецепция м,шесін
D) бентофагтар – жанасу жəне дəм сезу м,шесін
E) т*щы сулы к,ндізгі жырт ыштар – к ру м,шесін жəне б,йір сызығын
17. Азы табу əдістері:
A) Бентофагтар ауыздарын ашып ж,зеді, оларды желбезек уысына
планктон сумен бірге т,седі, онда к птеген жебезек талшы тарымен с,зіледі
B) Жырт ыш балы тар азығын су абатында а дып, пелагиал абатында
белсенді ж,зеді
C) Планктофагтарды жылжымалы ауыздары болады, ол с,згіш аппарат
ар ылы су ағысыны жылдамдығын арттырады
D) Бентофагтарды жа сы дамыған тістері болады, олар су абатындағы
ағзаларды *стауға к мектеседі
E) Барлы жырт ыш балы тарды жа тарында жа сы дамыған *стағыш жəне
кескіш тістері болады
F) Планктофагтар ауызы ашы ж,зеді, оларды желбезек уысына планктон
сумен бірге т,седі, онда к птеген желбезек талшы тарымен с,зіледі
G) Жырт ыш балы тар ауыздарын ашып ж,зеді, жолында кездескен
балы тарды аулайды
18. Балы тарды т,рішілік арым- атынастарыны т,рлері:
A) паразитизм
B) конкуренция
C) территориялы
D) эпифиттілік
E) синойкия
F) мутуализм
G) симбиоз
19. Балы тарды т,рішілік арым- атынасыны ма ыздылығы:
A) альтруизм
B) симбиоз
C) каннибализм
D) *рпағына кам орлы
E) ,йір *ру
F) к шіп- ону
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20. <ылтана ты балы тар класынны атарлары:
A) Денесін жара аттан орғайтын абаты бар
B) Шеміршектері жа сы жетілген
C) Сауыты абырша болып келеді
D) <абырша жамылғысы бар
E) >йкелістен орғайтын абат тəн
21. С,йекті балы тарды бас а асыны висцеральды б ліміндегі с,йектер:
A) жа с,йегінен
B) тіласты жəне бес желбезек доғасынан
C) дене омырт асынан
D) желбезек жапыра шаларынан
E) скіннен
F) желбезек тілшегерінен
G) невральды доғадан
22. Лангерганс аралшығы ндіретін гормон:
A) Адреналин
B) Кортизон
C) Глюкокортикоидты
D) Аллергияға арсы
E) Ірі ге арсы
23. Генастопанкреас *ғымы...
A) Протеолитикалы *рал
B) >штілік бездер *лпасы
C) Кілегейлі абат *лпасы
D) Балы тардан алынатын *лпа
E) Шырышты абат *лпасы
F) Протололитикалы *рал
24. Птеригоподиялары болатын балы тар:
A) Бекіре балы тарыны аталы тарында
B) Акулаларды аталы тарында
C) Сəуле анаттыларды аталы тарында
D) Миксиндерді аталы тарында
E) Д гелекауыздыларды аталы тарында
F) Шеміршектілерді аталы тарында
G) Скаттарды аталы тарында
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25. Балы тарды міріне суда еріген газ м лшеріні əсері:
A) Су оймада оттегіні болмауынан пайда болатын к,кіртті сутек
балы тарға еш андай əсер етпейді
B) Судағы еріген оттегіні м лшері ма ызды емес, йткені су молекуласы
сутек жəне оттегі атомдарынан т*рады
C) Суды оттегімен м лшерден тыс анығуында(200 мг/л жоғары)
балы тарды ан тамырларында газ к піршіктері пайда болады, кейін балы
лімге *шырайды
D) Суда оттегіні концентрациясы 200 мг/л-ден т мен болғанда, тыныс алу
жиілейді, асфиксия басталады жəне балы т*ншығып леді
E) Су оймада оттегіні болмауынан пайда болатын к,кіртті сутек балы тарға
атер тудырады
F) Балы тыныс алғанда су молекуласынан оттегін олданады
G) Судағы к міртекті екі тотығыны м лшері к п болғанда, анны судан
оттегін сі іруі т мендейді, тыныс алуы жиілейді, біра газ алмасу
интенсивтілігі т мендейді
Ихтиология
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Аквакультура

1. Балы тарды дене пішіндері:
A) б,йірінен ысы ы
B) торпедатектес
C) тік
D) сопа ша
E) ракетатектес
F) тегіс
G) таспатектес
2. Балы тарды сімталдылығыны к рсеткіштері:
A) салыстырмалы сімталдылығы
B) айма ты сімталдылығы
C) *намды сімталдылығы
D) жеке сімталдылығы
E) жағрафиялы сімталдылығы
F) *намсыз сімталдылығы
G) абсолюттік сімталдылығы
3. Балы шаруашылы саласына ,лесін ос ан ғалымдар:
A) А.Т. Болотов
B) Н.Г. Пивоваров
C) В.П. Врасский
D) Е.В. Иванов
E) Ш.М. Бутыльников
F) О.В. Мортынов
4. Суы сулы балы шаруашылығыны нысандары:
A) буффало
B) т* ы
C) чир
D) а саха
E) майшаба
F) амур
G) бекіре
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5. Жасанды сіріп-к бейтетін бекіре т* ымдас балы тары:
A) шо ыр
B) рипус
C) иыр шығыс албырты
D) албырт
E) а балы
F) жайын
G) с,йрік
6. Далалы жағдайда уылдыры ты инкубациялау аппараттары:
A) Лотокты аппараты
B) Шустер аппараты
C) Чаликов аппараты
D) Жуковский аппараты
E) Вильямсон аппараты
F) Аткинс аппараты
7. Аталы балы ты шəуетіні сапасын сипаттайтын к рсеткіштер:
A) шəуетті белсенділігі
B) жеке сімталдылығы
C) абсолюттік сімталдылығы
D) салыстырмалы сімталдылығы
E) шəуетті озғалысы
F) табиғи сімталдылығы
G) ж*мыс сімталдылығы
8. Инкубациялы цехты німі:
A) аналы даралар
B) ндірушілер
C) науалар
D) уылдыры
E) дернəсілалды
F) аралас орекке к шкен дернəсілдер
9. Т,рлерді таралуына əсер ететін биотикалы факторлар:
A) жауларыны жо немесе аз болуы
B) оптимальді температура жəне су ойманы суыны химиялы
C) уа ытында жерсіндіруі
D) тасымалдауды жəне интродукцияны оптимальді əдісі
E) су оймаға мелиорацияны д*рыс ж,ргізілуі
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10. Тауарлы бахтах балығын бассейнде сіру кезіндегі отырғызу тығыздығы:
A) 320 дана /м3
B) 180 дана /м3
C) 200 дана /м3
D) 300 дана /м3
E) 120 дана/м3
F) 220 дана /м3
11. >ш жылды балы сіруді жағымсыз жа тары:
A) балы тар реализацияланбайды
B) сату мерзімі келмейді
C) ндірістік процестер иындай т,седі
D) балы тар екі рет ыстайды
E) сіруді мерзімі *зағыра
F) *нарлы заттары *рамында азыра болады
G) жеуге жарамсыз б ліктеріні арым атынасы жоғары болады
12. Тауарлы бахтах балығын сіреді:
A) к,білерде
B) бассейндерде
C) шарба тарда
D) инкубациялы аппараттарда
E) науаларда
F) тоғандарда
13. Артемияларды жаппай алуды кезе дері:
A) ыдыстарды дайындау
B) ж*мырт аларды тазалау
C) ж*мырт аларды с*рыптау
D) ж*мырт аны инкубациялау
E) ж*мырт аларды суға салу
14. К,ріш отыздарында 0,3г-нан 50г-ға дейінгі балы тарды отырғызу
тығыздығы:
A) 800 дана/га
B) 100 дана/га
C) 180 дана/га
D) 80 дана/га
E) 60 дана/га
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15. Торфты карьерлерді негізінде *йымдастырылады:
A) балы питомниктері
B) ,ш жылды айналымды шаруашылы тар
C) жайлымды шаруашылы тар
D) асылт* ымды шаруашылы тар
E) сіру шаруашылы тар
F) рістеу шаруашылы тар
16. Торфты батпа тарда балы тарды німділігін арттыру ,шін ажет:
A) мелиорацияны ж,ргізу
B) поликультураны енгізу
C) ма ызы жо балы тардан тазалау
D) б геттерде аздарды *яларын *ру
E) су оймаларды ты айту
F) ба аларды жіберу
17. К лді мелиорациялауды т,бегейлі шаралары:
A) кішігірім таяз сулы к лді тере дету
B) к лді ты айту
C) поликультурада балы тарды сіру
D) су оймаларды известілеу
E) ихтиоцидтерді олдану
18. К лдерді лимнологиялы жіктелуі:
A) м*зды
B) гидрокарбонатты
C) эвтрофты
D) олиготрофты
E) тектоникалы
19. К лді мелиорациялауды ағымды шаралары:
A) арты су сімдіктерін жою
B) гидротехникалы *рылғыларды *ру
C) кішігірім таяз сулы к лді тере дету
D) ихтиоцидтерді олдану
E) к лді аэрациялау
F) поликультурада балы тарды сіру
G) к лді ты айту
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20. 30-40 г бір жылды бахтахты шарба ты шаруашылы та отырғызу
тығыздығы:
A) 150 дана/м3
B) 20 дана/м3
C) 30 дана/м3
D) 200 дана/м3
E) 100 дана/м3
21. <*былмалы бахтахты жас толы тырғыш балы тарын бассейнге
отырғызу тығыздығы:
A) 150 дана/м3
B) 75 дана/м3
C) 15дана/м3
D) 50 дана/м3
E) 100 дана/м3
F) 80 дана/м3
22. Бекірелерді
A) 4 дана/м3
B) 15 дана/м3
C) 18 дана/м3
D) 10 дана/м3
E) 20 дана/м3
F) 50 дана/м3

ндірушілерін бассейнге отырғызу тығыздығы:

23. Балы тарды *рама жемдерін ндіргенде оларды байланыстыру ,шін
алды тарды олданады:
A) ет-с,т ндірісінен
B) асханалардан
C) текстильді ндірістен
D) спирт-ара ндірісінен
E) те із ндірісінен
F) ант ндірісінен
G) ауруханалардан
24. Балы тарды *рама жемін ндіруге олданылатын ферменттік
препараттар:
A) бактериялар
B) фуразолидон
C) протосубтилин
D) пектаваморин
E) амилосубтилин
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25. А уызға бай сімдік тектес азы тар:
A) ,рме б*рша
B) б*рша
C) соя
D) ыл ан жапыра ты *н
E) балдырлар *ны
Аквакультура
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ

21

Балы аулау

82

Балы аулау

1. Жылдамдығы ,лкен емес, əрт,рлі тере діктегі тралмен аулау кезінде
олданылатын осымша интенсификациялы шаралар:
A) тралды суға батыру
B) жары рісі
C) торлы алтаны *ру
D) электр рісі
E) армау
F) ерітінді жəне ілінген əрі ал ымалы заттар рісі
2. Балы тарды зара а парат алмасуына əсер ететін белгілер:
A) оптикалы сигналдар
B) шуылдайтындар
C) тартымдылар
D) тағамды
E) ашуланша тар
3. Еріген жəне ал ымалы заттар рісіндегі мінез- *лы т,рлері:
A) сас ала тау
B) озу ар ылы
C) шегіну ар ылы
D) бағыттану
E) т,р ішілік арым- атынас
4. Тралды алды ғы б лігінде балы тарды мінез- *лы ерекшеліктеріне
əсер ететін рістер:
A) гидродинамикалы
B) жылу рісі
C) электр рісі
D) сумен *ру
E) гормонды фон
F) акустикалы
G) жары
5. Аулау *ралдарын тиімді пайдалану ,шін ескертілген факторлар:
A) биометриялы к рсеткіште балы денесіні биометриялы к рсеткіштері
B) атмосфералы ысым
C) балы ты ж,зу абілеті
D) тол ындану
E) балы ,йіріні тығыздығы, к лемі жəне пішіні
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6. Ілмектік аулау *ралдарыны ж*мыс істеу принципі:
A) аулау нысандарын жемсіз ілмекке ілу
B) балы тарды торлы *яшы тарда бекініп алуы
C) балы тарды аулау *рылғыларынан босап шығуын иындату
D) торлы абырғамен балы тарды оршау
E) жеммен бірге ілмекке іліну
F) аулау нысандарын найзамен ілу
7. Аулау *ралдарын са тау шаралары:
A) пайдалану мерзімін *зарту ,шін жа а ауларды айта деу
B) процесті тездету ,шін к,н к зіне кептірген д*рыс
C) айта деу ( ызмет к рсету мерзімі 1-2 жылдан ас ан аулау
*ралдарына )
D) жуу жəне кептіру
E) аулау *ралдары са талған оймада температура 900С-тан аспауы керек
8. Ау *ралдарыны сапа к рсеткіштеріні т,рлері:
A) жекелеген жəне кешенді
B) алгоритмді жəне дифференциалды
C) пропорцианальды жəне диспропорциональды
D) шынайы жəне шынайы емес
E) абсолютті жəне салыстырмалы
9. <*рма ауларды т,рлері:
A) бес абырғалы
B) бір абырғалы
C) екі абырғалы
D) он абырғалы
E) т рт абырғалы
F) алты абырғалы
10. <*рма аумен балы аулауды кемшілігі:
A) ауды тек арнайы аудандарда пайдалану м,мкіндігі
B) е бек сыйымдылығы жоғары
C) ауды те іздерде пайдалану м,мкіндігі жо
D) балы ты за ымдануы
E) ауды селективтілігі
F) ауды пассивтілігі
G) ауды к п абырғалы болуы
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11. Ығызба ауларды т менгі бекіткішіне бекітілетін ж,ктемелер:
A) орғасын пластинкалар
B) əйнек ж,ктемелер
C) метал са иналар
D) резе ке са иналар
E) айра тар
12. Балы тар тобыны пайда болуын аны тайтын мінез - *лы ерекшеліктері:
A) рістеуі
B) озғалысыны сипаттамасы
C) к шіп- онуы
D) орек талғамауы
E) бірдей к лемдегі т,рлерді бір-біріне зара тартылуы
F) азы а деген мінез- *л ы
G) балы тар топта əр ашан да біркелкі таралған
H) жырт ыштығы
13. Кəсіптік аулауда пайдаланылатын балы тар ,йіріні тиімді жа тары:
A) жырт ыштарды шабуылынан орғану
B) топты əлеуметтік амандығы
C) ,йірді аулау рентабельділігі
D) балы тарды ,йірі кəсіпке олайлы аудандарға жиі шоғырланады
E) балы тар уылдыры шашуды алдында топтанған кезде тауарлы
сапасыны болуы
14. Тормен аулауды *йымдастыруды негізгі операциялары:
A) кездейсо аулау
B) торларды орналастыру
C) сейнерлік аулау
D) траулерлік аулау
E) торларды жинау
F) торларды *рылып т*руы
15. К лдене т,рде ашылу тəсілдері бойынша тралды т,рлері:
A) тырмалы
B) созылатын
C) егіздік тралдар
D) *рма
E) ж,збелі
F) жабылатын
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16. Су т,бі жылымдарыныны сипаттамасы:
A) жылымды жағалаулардан немесе кемелерден тастап, белгілі су учаскесін
оршап аулап, айта кемеге немесе жағалауға арай тартады
B) негізгі жылыммен бекірелерді, сазанды, к ксеркені, тыранды аулайды
C) негізінен жылыммен минтайды, камбаланы, тресканы аулайды
D) жылымны анаттары суды т,бінен оны бетіне дейін жауып т*ратын,
*зындығы 100- 200 м- ден 500 – 600 м –ге дейін жетеді
E) суды т,бінен суды беткі абатына дейін жауып т*ратын *зын торлы
мата
F) жылымдар анаттардан жəне бір немесе бірнеше а пандардан т*рады
17. Оперативтік барлауды міндетін ж,зеге асыру ,шін жасалатын
операциялар:
A) дискретизация объектісін цифрлеу
B) сапаны салыстырмалы индекстерін есептеу
C) ,йірлерге кəсіптік флотты барлауы
D) пайдалану мерзімін *лғайту ,шін ауларды айта деу
E) балы аулау материалдарын жетілдіру (шикізат т,рі, *рылымы)
F) санды жəне сапалы бағалау
G) балы ,йірлеріні орнын ауыстыруын ба ылау
H) балы ,йірлерін рангты бағалау
18. Тозуға баға беруді де гейі:
A) беріктілігіні жойылуы
B) полимеризация
C) кəсіптік жарамдылығы
D) арсылы к рсетуіні жойылуы
E) тозу
F) ыдырау
G) кəсіптік бағасы
H) *за уа ыт а жарамсыздығы
19. :зендік ығызба аулармен аулау технологиясыны операциялары:
A) ауларды сатып алу
B) балы ты іздеу
C) ауларды жина тау
D) суды бетіне шығу
E) ауларды шығару
F) ауларды ж ндеу
G) ауларды *рғату
H) ауларды зəкірлерге *ру
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20. Дрифтерлі аулау интенсификациясын жоғарылату шаралары:
A) алыпты фототаксис
B) ауларды аулау нысандары оректенетін азы тарды т,сіне сəйкес бояу
C) гидроакустикалы аппаратура
D) инстинк алыптастыру ,шін балы тарды алдын-ала азы тандыру
E) балы тарды электрто пен аулау
F) пиротехникалы німдер
G) ауларды арнайы химиялы *рамдармен сі іреді
21. Тастама жылымдармен аулауды тиімділігін жоғарылату жолдары:
A) аулайтын орынды та дау
B) акустикалы дыбыстар
C) команданы техникалы жабды тармен амтамасыз етілуін жа сарту
D) жасанды жары ты пайдалану
E) жа а мамандарды ж*мыс а тарту
F) жа а торлы маталарды сатып алу
G) торк здерді к лемін та дау
H) балы аулайтын команданы біліктілігін жоғарылату
22. М*з астында аулау жылымдарыны формалары:
A) домала
B) ,шб*рышты
C) сопа
D) пирамидалды
E) ромб пішінді
F) к пб*рышты
G) квадрат
23. Майшаба ты балы сорғымен аулауды тиімділігі:
A) балы сорғымен аулау ,зіліссіз ж,руі
B) балы сорғымен аулау ар ылы кильканы тағамды к рсеткіші жа сарады
C) балы сорғымен аулау е арзан əдіс
D) балы сорғымен аулау энергияны к п ажет етпейді
E) ауланған балы ты к п м лшері за ымдалады
F) балы сорғыны эксплуатациялау режимі арапайым
G) ауланымны жоғары м лшеріні амтамасыз етеуі
H) балы сорғымен аулауда торлы ауларды ажеті жо
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24. Т*ра ты жылдамды пен ж,зіп келе жат ан кемені акустикалы
рістеріне балы ,йірлеріні активті реакциясыны *за тығы, метр:
A) 5-10
B) 100-200
C) 500-1000
D) 10-15
E) 300-400
F) 600-800
25. Ж,ктелген балы сорғыны сипаттамасы:
A) ауа тығыз болғанды тан, ауа цилиндрге фиктирленген к лем ретінде енеді
B) ж,ктелген балы сорғылар жылымдардан балы тарды жоғары бортты
кемелерден аулауға тиімді
C) балы сорғымен аулау кезінде балы німділігі сағатына 100 т *райды
D) цилиндрді ішіне кіре алатын ауа мен суды к леміне уаттылы
пропорционалды
E) компрессорды сыртына *лулар орнатылады
F) шығарушы коллектор ар ылы ткеннен кейін ауа цилиндрге кіреді
G) стационарлы балы сорғылардан кіші габариттерімен жəне сору
шлангыларыны болмауымен сипатталады
H) балы сорғымен аулау німділігі балы сорғы ондырғысыны т,ріне
байланысты сағатына 25-50 т
Балы аулау
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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