рметті студент!
2018 жылы «Ауылшаруашылығы 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
5В081000

Маманды ты атауы

«Мелиорация, жерді
баптау жəне орғау»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Математика
2. Суғару мелиорациясы
3. Мелиоративтік егіншілік
4. Мелиоративтік топыра тану

1. С&ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т&рады:
1. Математика
2. Суғару мелиорациясы
3. Мелиоративтік егіншілік
4. Мелиоративтік топыра тану
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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Математика
 3 0 1
 −1 0 2




1. А =  − 3 1 7  , B =  2 3 2  . А + В матрицасыны мəні:
 1 3 2
 3 7 1




2 0 3 


A)  - 1 3 9 
 3 10 3 


2 0 3 


B) 1 22 8 
3 1 3 


2 0 4 


C)  - 1 4 3 
4 1 3


2 0 3 


D)  - 1 4 9 
 4 10 3 


2 0 3



E)  -1 4 32 
 2

 2 10 3 
2 0 3



F)  -1 22 9 
 2

 2 10 3 

3 −2 1
2. − 2 1 3
2 0 − 2 аны тауышыны мəні:
A) 2 64
B) −2 ⋅ 3 216
C) 2 36
D) −20 ⋅ 144
E) −2 64
F) 2 3 8
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1

0

5

3. 3 − 2 1 аны тауышыны мəні:
1

6

0

A) 47 ⋅ log 2 4
B) −47 ⋅ log 2 4
C) −47 ⋅ ln e
D) 47 ⋅ ln1
E) −47 ⋅ 4
4. Векторларды компланарлы шарты:
A) аралас к бейтіндісі н лге те
B) осы векторлардан &рылған параллелепипедті к лемі н лге те
C) аралас туынды теріс санға те
D) осы векторлардан &рылған параллелепипедті к лемі кез келген о
санға те
E) осы векторлардан &рылған пирамиданы к лемі 1-ге те
5. A(2, 2) жəне B (5, −2) н(ктелері берілген. AB векторыны &зындығы:
A) 4 ⋅ 50
B) − 25
C) 10 ⋅ 5
D) 5 ⋅ 20
E) 4 ⋅ 5
6. A1 x + B1 y + C1 z + D1 = 0 жəне A2 x + B2 y + C2 z + D2 = 0 жазы ты тар
жалпы те деуімен берілген:
A) егер D1 = D2 , онда олар перпендикуляр
B) егер D1 = D2 , онда олар параллель
C) арасындағы б&рышты табу формуласы
cos ϕ =

A1 A2 + B1 B2 + C1C2
A12 + B12 + C12 A22 + B22 + C22

A1 B1 C1
=
=
болса, онда олар параллель
A2 B2 C2
E) егер A1 A2 + B1 B2 + C1C2 = 0 , онда олар перпендикуляр

D) егер

5
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7. ОХ сімен 450 б&рыш жасайтын т(зу (-лер):
A) x − y − 5 = 0
B) y = − x + 5
1
3

C) y = x + 1
D) 2 x − 2 y + 1 = 0
E) 3x + y − 8 = 0
F) y = x
8. Бірінші ретті дифференциалды те деу:
2
A) у′ = x + 6 x − 8
4х
B) у′ + 5 х = е
C) у′′ = 2 − cos x ⋅ у′′
D) (4 + x) у′ = x 2 − 1

E) у′ + 5 х = у′′

F) у ′′ + 5 y′ + 4 y = 0
9. A( x1 ; y1 ), B ( x2 ; y 2 ) н(ктелеріні ара ашы тығы 15-ке те , егер:
A) A(4;4), B(−6; − 7)
B) A(5;0), B(−7; 3)
C) A(−8;−3) , B(4; − 12)
D) A(−5;9) , B(7; 0)
E) A(−7;9), B(5; 0)

x2 y 2
−
=1 гиперболасы (шін д&рыс т&жырымдар:
10.
64 36
A) x = ± 8 5 директриса те деуі
4
B) y = ± x асимптота те деулері
3
C) F1 (−10; − 10), F2 (10; 10) фокустар
D) F1 (0; − 10), F2 (0; 10) фокустар
E) ε = 4 3 эксцентриситет
F) x = ± 64 10 директриса те деуі

6
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11. ( х + 4)2 + ( у − 3)2 = 25 ше бері (шін:
A) центр (4;3) н(ктеде
B) (-2;0) н(ктесі ше берді сыртында
C) (-2;0) н(ктесі ше берді бойында
D) R = 5
E) центр (-4;3) н(ктеде
F) R = 25
G) (-2;0) н(ктесі ше берді ішінде
x

2

1
+
шегі:
12. xlim

→∞ 
x 
2

A) e -нен те
2
B) e - нен (лкен
C) e -ге те
3
D) e - нен кіші
2
E) e - нен кіші
3
F) e -нен (лкен
3
G) e - нен те
2

lim

x →2

x − 3x + 2
2

x + x − 6 шегіні мəні:
13.
A) 0,2·e0
B) 0,2·10-1
C) 0,2·e3
D) 0,2
E) 0,2·100
2
14. Егер f(x) = x + 1 болса, онда f ′(0 ) мəні:
A) 3· ln e
B) 30· lg10
C) 30· ln e
D) 3 ln1
E) 3 lg 2
F) 3 lg10
G) 3· lg1

7
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х−2
15. lim 2
шегіні мəні:
х →2 х − 3х + 2
A) -2· lg10
B) -20· lg10
C) 20 · lg10
D) 2· ln e
E) -20
F) 20
G) 20· ln e
16. y = 3x − x
ауданы:
1
A) log3 332
3
B) 3−1 ⋅ log3 3
C) 32 ⋅ log 3 3

2

жəне

y = − x сызы тарымен шектелген фигураны

D) 3−1
32
E)
3
F) 32
G) 32−1 ⋅ 3

17. Сызы тарымен шектелген фигураны ауданы:
y = −3 x, y = 0, x = −2, x = 0
A) ( 2)2 ⋅ ( 3)4
B) 3 27 ⋅ ( 2)2

2
3 ⋅ ( 2)2
E) ( 3)4
F) − 3 8
G) − 2

C)
D)

8
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4

∫ (х

3

+ х) dx

18. 2
A) (66)−1
B) 66
C) 0,66 ⋅10
D) 0,66 ⋅10−1
E) 66 ⋅10−1
F) 0,66 ⋅102

(

интегралыны мəні:

)

19. sin x 2 + y 2 − x 4 + y 6 = 0 ай ындалмаған функциясыны

(
)
y cos ( x 2 + y 2 ) + 3 y 5
−2 x cos ( x 2 + y 2 ) + 4 x3
B)
2 y cos ( x 2 + y 2 ) + 6 y5
2 x cos ( x 2 + y 2 ) − 4 x3
C) −
2 y cos ( x 2 + y 2 ) + 6 y5
x cos ( x 2 + y 2 ) − 2 x3
D)
y cos ( x 2 + y 2 ) + 3 y 5
2 x cos ( x 2 + y 2 ) + 4 x3
E)
2 y cos ( x 2 + y 2 ) + 6 y 5
A)

y ′x туындысы:

x cos x 2 + y 2 + 2 x3

'
20. Z = 5 x 2 − 3 y 2 x + 8 y − 2 функциясы берілген. А(1;1) н(ктесіндегі Z x -ні
мəні:
A) −102
B) 22
C) -22
D) 0,22 ⋅102
E) 0,22 ⋅10−2

9
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21. Z = 4 x 2 − 2 y 2 x + 6 y − 5 функциясыны А (1;1) н(ктесіндегі
A) -2
B) 16
C) 16−1 ⋅ 25
D) 25
E) 2−1 ⋅165
F) − 4 16

22.

1

2

3

0

0

0

∫ dx ∫ dy ∫ dz интегралды

мəні:

A) 3log 3 2
B) 3log 2 4
C) 2lnl 2
D) 3log 3 4
E) 0,6 ⋅10
F) 0,6 ⋅102
G) 3 ⋅ log3 32

∞ 2n−1
23. Даламбер белгісі бойынша ∑
атары:
n=1 n!
A) жина сыз, q> 1
B) жина ты, q< 1
C) жина сыз, q = 3
D) жина ты, q =

1
2

E) жина сыз
F) жина ты, q = 1
2

∞  1 n
24. Кошиді радикалды белгісі бойынша ∑ 1 +  :
n=1 n 
A) жина ты, q = 0
B) жина сыз, q = 3
C) жина сыз, q> 1
D) жина ты, q< 1
E) жина ты, q> 1
F) жина ты, q =

1
2

10

z ′y -ті мəні:
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1
1
1
1
+
+
+
+ ... Санды
1⋅ 2 2 ⋅ 3 3 ⋅ 4 4 ⋅ 5
1
1
A) un = −
n n +1
1
B) Sn = 1 −
n +1
1
C) Sn = 1 +
n
D) lim Sn = 1
n←∞
E) lim un = 1
n←∞
1
F) lim Sn =
n←∞
n +1
n
G) un =
(n − 1)(n + 1)

атары (шін д&рыс т&жырым:

25.

Математика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Суғару мелиорациясы
1. Топыра ты белсенді абаты аны талатын жағдайлар:
A) Топыра ты механикалы &рылымы, да ылды суару əдістері
B) Да ылды сіп- ну дəуірі, топыра ты механикалы &рылымы
C) Ауылшаруашылы да ылыны т(рі мен оны сіп- ну дəуірі
D) Топыра ты мелиоративтік жағдайы, да ылды даму фазалары
E) Да ылды вегетациялы кезе дегі згерісі, да ылды т(рі
2. Жа бырлатып суаруды арты шылы тары:
A) суды оймадағы каналдардан алу м(мкіншілігі
B) жерді жыртуды ажет етеді
C) ажетті аржы м лшерін азайтады
D) егістік бетінде каналдар к бейеді
E) минералды ты айт ыштарды беру м(мкіншілігі шектеледі
3. Т&йы талған ж(йектер:
A) жазы далалы жерлерде олданылады
B) тек ана техникалы да ылдарды суаруға олданылады
C) грунт сулары т мен жат ан жерлерде олданылады
D) жазы айма тарда ғана олданылады
E) к лбеулігі (лкен жерлерде олданылады
F) грунт сулары жа ын жат ан жерлерде олданылады
G) барлы да ылдарды суаруға олданылады
4. Топыра абатымен суару:
A) топыра ты &рылымын згертеді
B) топыра ты &рылымын са тайды
C) есепті абаттағы т&здарды шаяды
D) топыра ты біркелкі ылғалдандырмайды
E) ауаны ылғалдандырады
F) (здіксіз т(рде сумен амтамасыз етеді
G) суды м лшерлеп бере алмайды
5. Суару нормасы бас а да ылдарға арағанда жоғары болып табылады:
A) с&лы
B) ара бидай
C) арпа
D) ант ызылшасы
E) жо ыш а
F) ж(гері
G) к(здік бидай
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6. Суғармалы мəдени жайылымдардағы загондарда алыпты ш п
жамылғысы т мендегі жағдайларға байланысты əдетте 5...8 жыл
са талады:
A) топыра ты барлы режимдеріні олайлы жағдайында
B) суаруға олданылатын суды сапасына
C) ауа-райыны жағдайларына
D) ш птерді т(рлеріне
E) топыра жамылғысыны жағдайларына
F) олданылатын суғару техникасына
G) мəдени жайылымны орналасуына
7. Су к здері болып табылатын зендерді келтірілген мəліметтер бойынша
жазы ты жəне тау зендері деп б леді:
A) су режиміні алыптасу жағдайларына байланысты
B) зенні табиғи географиялы орналасу орнына байланысты
C) зенні &зындығына байланысты
D) зен алабындағы орташа температураға байланысты
E) зен алабында елді мекендерді болуына байланысты
F) зенні ағын модуліне байланысты
8. Ауылшаруашылы да ылдарыны суару режиміні к рсеткіштері:
A) максимальды су шығыны
B) булану м лшері
C) да ылды суды т&тынуы
D) маусымды жəне бір рет бергендегі суару м лшері
E) гидромодуль ординатасы
9. Суғару та тасыны &зындығы байланысты болады:
A) та таны к лбеулігіне
B) суғару нормасыны шамасына
C) топыра тағы оректік заттарды м лшеріне
D) суғаруды &за тығына
E) топыра ты механикалы &рамына
F) суғару суыны температурасына
G) топыра ты су ткізгіштігіне
10. 1ыс а ағынды жа бырлат ыш саптамалар орнатылған:
A) Днепр
B) ДДН-70
C) Кубань
D) Волжанка
E) ДДН-100
F) Радуга
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11. Жа бырлатып суғару тəсілі:
A) Жоғары дəрежеде компьютерлендірілген
B) Жоғары дəрежеде механикаландырылмаған
C) 1аза станда суғаруға ке інен олданылады
D) Жамбыл облысында ке інен таралған
E) Жоғары дəрежеде автоматтандырылмаған
F) Жоғары дəрежеде компьютерлендірілмеген
12. Ағынды айналмалы саптамалы жа бырлат ыш агрегаттарды
жа бырыны орташа ар ындылығыны шамасы байланысты болады:
A) жа бырмен амтылуды ескеретін коэффициент мəніне
B) позицияда т&руды &за тығына
C) тракторды озғалыс жылдамдығына
D) агрегатты су тіміне
E) суғаруды &за тығына
F) саптаманы 1 сағаттағы айналу жылдамдығына
G) саптаманы суды шашырату радиусына
H) уа ытша ары тағы суды тіміне
13. К птіректі жа бырлат ыш машина «Днепр»-ді :
A) орталы &быры жерден 2,5 м биік орналас ан
B) жа бырлатуыны орташа ар ындылығы 0,7 мм/мин
C) орталы &бырыны &зындығы 490 метр
D) гидранттарыны ара ашы тығы 54 метр
E) 1 сағаттағы орташа ж&мыс німділігі 3 га
F) 19 екі д гелекті тіректері бар
G) гидранттағы суды арыны 45 метр
H) алыпты жағдайдағы су тімі 120 л/с
14. Т&мандатып суғару:
A) фотосинтез (дерісін баяулатады
B) сімдік тамыры орналас ан абат а əсер етеді
C) жапыра бетіні температурасын т мендетеді
D) есепті топыра абатыны ылғалдылығын арттырады
E) сімдіктерді атмосфералы &рға ты тан орғайды
F) грунт суларыны де гейін к тереді
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15. Суғару ж(йесіні элементтеріні орналасуы, суғару жəне кəріздеу
желісіні конструкциясы байланысты болады:
A) айма ты климатты жағдайларына
B) мəдени жайылымдарды аудандарына
C) елді мекенмен ара ашы тығына
D) сірілетін малды т(ріне
E) суғару суыны минералдығына
F) суғару суыны химиялы &рамына
16. Суғару теліміні орналасу орны, формасы, ондағы суғару жəне кəріз
желілеріні орналасуы д&рыс та дап алынса:
A) топыра ты мелиоративтік жағдайлары жа сарады
B) жерді пайдалануды тиімділігі артады
C) т&ра ты каналдарды тімдері артады
D) топыра ты ылғалмен амтамасыз етілуі жа сарады
E) топыра тарды су ткізгіштігі к(рт артады
F) топыра та ылғал орын жасау м(мкіндігі азаяды
G) суғару желілеріндегі су ысырабы к(рт азаяды
17. Суды ысырабы к п болатын каналдар:
A) аптамалы
B) жер арнасында тетін аптамасыз
C) аптамасыз
D) саз топыра тарда тетін аптамалы
E) топыра (йіндісінде тетін аптамасыз
F) темірбетон блоктардан &растырылған
G) науалы
18. Науалы каналдарды тиімді олдануға болатын к лбеуліктер:
A) 0,0001
B) 0,006
C) 0,008
D) 0,002
E) 0,0010
19. Науалы каналдардағы су б лгіш:
A) м&нда (лкен каналдан кіші каналға су б лінеді
B) м&нда су кіші каналдан (лкен каналға беріледі
C) м&нда су т&нбадан тазартылады
D) м&нда суды арыны реттеледі
E) су &ды тар ар ылы б лінеді
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20. Су к здері болып табылатын зендерді келтірілген мəліметтер
бойынша жазы ты жəне тау зендері деп б леді:
A) су жиналатын ауданны жер бедеріне байланысты
B) зен алабында елді мекендерді болуына байланысты
C) зенні жылды ағын к леміне байланысты
D) су режиміні алыптасу жағдайларына байланысты
E) зен алабындағы орташа температураға байланысты
F) зен гидрографыны сипатына арап
21. Те із суы суғару к зі ретінде сипатталады:
A) те із суында сімдіктерге пайдалы элементтерді м лшері жоғары
B) те із суын да ылдарды суғаруға олдану мəселесі жа сы зерттелген
C) да ылдарды те із суымен суғарғанда кəріз желісіні ажеті жо
D) те із суыны ионды &рамы тиімді т(рде те герілген
E) те із суымен суғаруды тиімділігі барлы топыра тарда жоғары
F) &рамында иондарды антагонизмі &былысы бар
22. А.Н. Костяков бойынша к лтабандап суғару нормасын аны тау (шін
ажетті к рсеткіштер:
A) сірілетін да ылдарды ерекшеліктері
B) топыра ты су ткізгіштік коэффициенті
C) кеуектілік, топыра ты шекті ылғал сиымдылығы
D) грунт суларыны орналасу тере дігі
E) топыра абатыны т&здану дəрежесі
F) к лтабанды толтыру алдындағы топыра ылғалдылығы
G) суды химиялы &рамы
H) топыра ты ылғалдану тере дігі
23. Есепті амтамасызды тағы к ктемгі ағын к леміні шамасы
байланысты болады:
A) су жиналатын аума ты ауданына
B) амтамасызды а тетін модульдік коэффициентке
C) к(здегі жер беті ағыныны орташа тере дігіне
D) жаз маусымында т(сетін жауын-шашын м лшеріне
E) к ктемгі жер беті ағыныны орташа тере дігіне
F) вегетация кезе інде т(сетін жауын-шашын м лшеріне
G) желден орғайтын ағаш атарларыны ауданына
H) к лтабанны жобалы ауданына
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24. А аба сулармен суғару ж(йесі (АССЖ):
A) грунт суларды орналасу тере дігіне шек оймайды
B) к лбеулігі 0,002…0,02 жерлерде &йымдастырылады
C) су алатын &ды тардан 100 м кем емес ашы ты та орналасады
D) елді мекеннен 500…1000 м ашы ты та болуы тиіс
E) грунт суларыны тере дігі 1,5 м кіші болатын жерлерде жобаланады
F) механикалы &рамы ауыр топыра тарда жобаланады
G) грунт суларды тере дігі 3 м кем емес жерлерде жобаланады
H) жер бедері к(рделі жерлерде &йымдастырылады
25. Суғармалы мəдени жайылымдарды е жоғарғы німділігін
амтамасыз ету (шін:
A) барлы топыра тар (шін ылғалдылы ЕТШЫС-ты 60% кем болмауы
тиіс
B) вегетация кезе інде ш п жамылғысын 10- 15 рет суғару ажет
C) же іл топыра тарды ылғалдылығы ЕТШЫС-ты 60% кем болмауы
тиіс
D) сазда тарды ылғалдылығы ЕТШЫС-ты 70% кем болмауы тиіс
E) топыра абатында о тайлы ылғалдылы ты &стап т&ру ажет
Суғару мелиорациясы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Мелиоративтік егіншілік
1. 1аза стан Республикасыны негізгі су к здері:
A) Шу
B) К лшіктер
C) Сырдария
D) Каналдар
E) Артезиандар
2. Ауылшаруашлы да ылдарына пайдалы макроэлементтер:
A) бор
B) алайы
C) азот
D) к міртегі
E) магний
3. Бидай да ылы (шін тиімді топыра
A) рН=8,7
B) рН=7,5
C) рН=5,0
D) рН=7,0
E) рН=5,7

ыш ылдылығы:

4. 7за жары к(нді талап ететін да ылдар:
A) картоп
B) ара &мы
C) шалғам
D) бидай
E) капуста
F) к(здік ара бидай
G) с&лы
5. Ауылшаруашылы
ғалымдар:
A) В.Ф. Носенко
B) В.Я. Лопатин
C) А.Г. Лорх
D) В.А. Ковда
E) И.С. Шатилов
F) М.С. Савицко

да ылдарыны
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6. Суғармалы егіншілікті за дылы тары:
A) факторлар арасындағы байланыс за дылығы
B) мелиорацияны даму за дылы тары
C) топыра ты т&здану за дылығы
D) німділікке əсер етуші факторлар за ы
E) бағдарланған німні алыну за дылығы
F) факторларды кері əсер ету за дылығы
G) суғарулар арасындағы уа ыттар за дылығы
7. Ж(йектермен Суарылатын к к ніс да ылдары:
A) к(ріш
B) эспарцет
C) ш птер
D) баклажан
E) арпа
F) ж(гері
G) б&рыш
8. Ауылшаруашылы да ылдарыны зиянкестері:
A) жапыра кеміргіштер
B) картопты рагы
C) ма та к белегі
D) а &нта
E) тамыр шірігі
F) оидиум
9. Толтырылуы бойынша к лтабандарды т(рлері:
A) терассалы
B) тере
C) ойлы
D) жазы ты
E) саяз
F) аралас
G) беткейлі
10. Механикалы
&рамы же іл топыра тарда топыра ты эрозиядан
орғайтын ауыспалы егіс да ылдары:
A) к пжылды ш птер
B) жеміс ағаштары
C) к к ністер
D) жа ға тылар
E) тамыр жемістілер
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11. Ауыспалы егісте картоп да ылына зиянды алғы ал а т& ымдас
да ылдары:
A) б&рыш
B) а желкен
C) ма сары
D) ара &мы
E) ж(гері
F) жо ыш а
12. 1&рғатылған егіншілікте олданылатын ауыспалы егістер:
A) малазы ты
B) жидектік
C) к к ністік
D) ызылшалы
E) жемістік
F) танапты
13. Бір да ылды алмастырусыз сіруді топыра а тигізетін кері əсерлері:
A) топыра жылда бір алыпты деледі
B) топыра &нарлығы жоғарылайды
C) да ыл німі жоғарылайды
D) суғару суыны тиімділігі артады
E) топыра ылғалдылығы жоғарылайды
14. Асты да ылдарыны (лесі жоғары ауыспалы егістер:
A) к к ністік
B) майлы да ылдар
C) дəнді-парлы-отамалы
D) дəнді-парлы-ш пті
E) дəнді-парлы
15. Ма та да ылы (шін е жа сы алғы да ылдар:
A) жо ыш а
B) ызана
C) отамалы
D) темекі
E) ара &мы
F) дəнді-б&рша
G) а жусан
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16. Арамш птерге арсы ж(ргізілетін топыра
A) топыра та ш& ырлар жасау
B) топыра ты опсыту
C) топыра &нарлығын арттыру
D) топыра ылғалдылығын арттыру
E) топыра ты катоктау
F) топыра ты аудару

деу операциялары:

17. Топыра ты опсыту ж&мысыны негізгі ма саттары:
A) топыра а суды сі уін амтамасыз ету
B) ауыспалы егіс ж(йесін тиімді пайдалану
C) топыра а ауаны жа сы сі уін амтамасыз ету
D) аэрация &былысын нашарлату
E) топыра ты су ткізгіштігін баяулату
F) топыра тағы микроорганизмдер санын азайту
18. Жерді аудармай жыртуды ( опсытуды ) тере дігі:
A) 0,10 м
B) 350 мм
C) 35 см
D) 10 см
E) 100 мм
F) 0,60 м
G) 0,35 м
19. Топыра ты тырмалауды сапасын бағалау к рсеткіштері:
A) топыра ты с(дігер жыртылуы
B) топыра ты &ялануы
C) топыра ты алмастыра аударылуы
D) топыра абыршағыны жойылуы
E) о тайлы тере дікке тырмалау
20. Егін сепкеннен кейінгі топыра
деу ж(йесіні ма саттары:
A) топыра а органикалы ты айт ышты шашу
B) ауыспалы егіс ж(йесіні ротацциясын жасау
C) топыра тағы оректік заттарды тиімді пайдалану
D) да ылдарды (степ оректендіру жəне т(птеу
E) арамш птерді есепке алу жəне санау
F) топыра ты тере ге с(дігер жырту
G) егісті, ылғал жинау ма сатында суғару
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21.
Минералды
ты айт ыштарды
пайдалануын,
коэффициенттерін аны тауға арналған те деулер:
A) В = (У0а+Упb ) / У0
B) Ку = В2-В1/Н
C) В = (У0а-Упb ) /100
D) Кп = (У0+Уп)/1000
E) Кп = (У0а+Упb ) /с
22. Еритін т&здар арасындағы сімдікке зияндылары:
A) хлоридтер
B) гумин
C) лигнин
D) орғасын
E) арашірік
F) молибден
23. К ты айт ышыны топыра а тигізетін əсерлері:
A) топыра &рылымын жа сартады
B) топыра ты &нарлығы артады
C) арамш птер саны азаяды
D) топыра &рамы нашарлайды
E) топыра температурасы т мендейді
F) арашіріктер саны азаяды
G) топыра тез жылынады
24. К пжылды арамш птерді топтастыру:
A) жапыра тылар
B) атпатамырлылар
C) к(здіктер
D) жазды тар
E) маусымды тар
F) саба тылар
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25. Атпа тамырлы арамш птерді к бею жолдары:
A) г(лдері ар ылы
B) генеративті м(шелермен
C) вегетативті жолмен
D) тамыр саба тарымен
E) т& ымдары ар ылы
F) тамыр атпаларымен
Мелиоративтік егіншілік
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Мелиоративтік топыра тану
1. Микроағзалар мен сімдіктерді іс-əрекетін к(шейтетін температура:
A) +230С
B) +200С
C) +80С
D) +370С
E) +100С
F) +250С
2. Топыра ты мекендейтін ағзалар:
A) бактериялар
B) аниондар
C) сілтілер
D) катиондар
E) лигниндер
F) ыналар
3. Профессор Е.Н. Мишустинні мəліметтері бойынша 1 грамм кедей
топыра та болатын микробтар саны:
A) 0,3 млрд.
B) 1,4 млрд.
C) 0,2 млрд.
D) 0,6 млрд.
E) 1,8 млрд.
F) 0,1 млрд.
G) 1,6 млрд.
4. Макроагрегаттарды диаметрі:
A) 0,17 мм
B) 0,14 мм
C) 0,35 мм
D) 0,25 мм
E) 0,30 мм
5. Екіншілік минералдар топтары:
A) балшы ты
B) амфиболдар
C) &мды
D) дала шпаты
E) су тоты ты жəне тоты ты
F) арапайым т&здар
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6. Негізгі біріншілік минералдар:
A) дала шпаты
B) кальцит
C) сода
D) магнезит
E) кварц
F) слюдалар
7. 1о ыр топыра тар аймағында ылғалды
A) фрезерлеу
B) ар то тату
C) к енгізу
D) гипс енгізу
E) ты айт ыштар енгізу
F) тере жырту

орын арттырады:

8. Топыра тарды санды бағалау:
A) ылғалдылығын аны тау (шін ж(ргізіледі
B) бонитировкалы шкала ар ылы ж(ргізіледі
C) &нарлығын аны тау (шін ж(ргізіледі
D) 100 балды шкала ар ылы ж(зеге асырылады
E) т&йы талмаған шкала ар ылы ж(ргізіледі
9. Балшы ты топыра тарды
A) 80 %
B) 70 %
C) 50 %
D) 40 %
E) 60 %
F) 55 %

уыстылығы:

10. Топыра т(зілу далалы
типті
&мбалшы ты
физикалы балшы м лшері бойынша жіктелуі:
A) ауыр &мбалшы 65-70%
B) орташа &мбалшы 65-80%
C) орташа &мбалшы 30-45%
D) же іл &мбалшы 20-30%
E) ауыр &мбалшы 60-65%
F) же іл &мбалшы 5-10%
G) же іл &мбалшы 10-20%

25
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11. 1&м топыра тар
сиымдылығыны мəні:
A) 18 %
B) 23 %
C) 4 %
D) 6 %
E) 5 %

(шін

е

жоғары

12. 1&мбалшы ты топыра тар (шін е
сиымдылығыны мəні:
A) 12 %
B) 18 %
C) 38 %
D) 5 %
E) 35 %
13. Бидай т& ымдары не бастайды:
A) +150С
B) -10С
C) +20С
D) +30С
E) +200С
F) -1,50С
G) +170С
14. Топыра та су &былымыны типі:
A) шайылмайтын, жіпсі ді
B) физикалы
C) химиялы
D) кезе ді шайылмалы
E) биологиялы
15. Топыра ерітінділерін &райды:
A) ауыр металлдар
B) топыра ылғалы
C) органикалы заттар
D) жылжымалы т&здар
E) же іл еритін т&здар
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16. Б лшектерді электрлік зарядына байланысты коллоидтар б лінеді:
A) электрлі
B) &мда ты
C) анизотропты
D) т(йіршіктілер
E) амфолитоидтер
17. Гумус туралы ілімді зерттеген ғалымдар:
A) М. Кононова
B) Т. Ревут
C) В. Вильямс
D) А. Роде
E) П. Костычев
F) Н. Качинский
18. Карбонатты ара топыра тарды
A) тығыздығы жоғары
B) су ткізгіштігі нашар
C) тығыздығы т мен
D) су ткізгіштігі жа сы
E) сулы асиеттері олайлы
F) ауалы асиеттері олайлы
G) &рылымы жа сы

асиеті:

19. 1ара- о ыр ауыр &мшылшы ты топыра тардағы арашірік м лшері:
A) 9,5 %
B) 10 %
C) 22 %
D) 9 %
E) 4,0 %
F) 20 %
G) 4,5 %
H) 3,5 %
20. Та ыр тəріздес топыра тарды сипаты:
A) арашірік абаты алы
B) &нарлығы т мен
C) пішіні жа сы м(шеленген
D) арашіріндісі мол
E) суға т зімді &рылымы бар

27

Мелиоративтік топыра тану

82

21. Та ыр тəріздес топыра тар:
A) абаттылығымен ерекшеленеді
B) негізінен т&зданған
C) оректік заттарға м& таж емес
D) бет жағынан карбонатты
E) бет жағынан к(шті т&зданған
F) карбонаттығы жо
G) оректік заттарға м& таж
22. Гидроморфты сорлар т мендегі сипаттары ар ылы ажыратылады:
A) т&зды - батпа ты абатшаны болуымен
B) оға сімдігіні алы суімен
C) шалғынды сімдіктерден &ралған жамылғыны болуымен
D) &йысып скен сімдік жамылғысыны болуымен
E) т(сі о ған т&здарды борпылда абатшаны болуымен
F) &рға а шыл т(сті т&зды ала шаларды болуымен
23. Суғармалы жерлерде сор топыра тарды , сорланған топыра тарды ,
тере т&зданған топыра тарды т&зды абатыны жоғарғы бетіні
орналасуы:
A) жер бетінен 100…200 см тере дікте
B) жер бетінен 150…250 см тере дікте
C) жер бетінен 320…350 см тере дікте
D) жер бетінен 50…100 см тере дікте
E) жер бетінен 0…20 см тере дікте
F) жер бетінен 260…310 см тере дікте
G) жер бетінен 0…50 см тере дікте
24. К( гірт боз топыра тарды ерекшеліктері:
A) т&зданбаған топыра тар
B) т&зданған топыра тар
C) карбонатты м лшері 7-8 %
D) арашірік 2,5-3,5 %
E) топыра т(сі ара
F) арашірік 6,5-7,5 %
G) топыра тез тығыздалады
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25. Ашы -с&р топыра тарда:
A) арашірікті м лшері 6…9%
B) жылжымалы фосфорды м лшері 8...15 мг/кг
C) арашірікті м лшері 1,0...1,5%-дан аспайды
D) арашірік абатыны алы дығы 30…40 см
E) жалпы азотты м лшері 0,2%
F) жалпы азотты м лшері 0,5%
G) минералды оректік элементтер аз
Мелиоративтік топыра тану
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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