рметті студент!
2018 жылы «Ауылшаруашылығы ғылымдары - 1» бағытындағы
маманды тар тобыны бітіруші курс студенттеріне О у жетістіктерін сырттай
бағалау 4 пəн бойынша ткізіледі.
Жауап пара шасын з мамандығы ызды пəндері бойынша кестеде
к рсетілген орын тəртібімен толтыры ыз.
Маманды
шифры
5В080800

Маманды ты атауы

«Топыра тану жəне
агрохимия»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Биология (ботаника)
2. &сімдік шаруашылығы
3. Топыра тану негіздері
4. Агрохимия

1. С(ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т(рады:
1. Биология (ботаника)
2. &сімдік шаруашылығы
3. Топыра тану негіздері
4. Агрохимия
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;
- С(ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
2

- 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

Биология (ботаника)

81

Биология (ботаника)
1. &сімдіктердегі ядроны
A) нуклеоплазма
B) ядро абы шасы
C) цитоплазма
D) (лпа
E) протопласт
F) вакуоль
G) матрикс

(рылымды элементтері:

2. Ядроны формасы:
A) Т ртб(рыш
B) Линза тəрізді
C) 1зын
D) 2шб(рыш тəрізді
E) Цилиндр
3. Су мен минеральды заттарды
ар ылы озғалады:
A) Трахеялар
B) Трахеидтер
C) С)згілі т)тік
D) Серік клеткасы
E) Флоэма

ертіндісі гистологиялы

4. Ар аулы (лпаларды ызметі:
A) Тыныс алу
B) Беріктік
C) К бею
D) &ткізгіш
E) Тітіркену
F) Жыртылудан орғайды
G) Сынудан орғайды
5. Б(та тануды ерекше типтері:
A) Артынан
B) Б)йірінен
C) Жанынан
D) Т бесінен
E) Т)птеніп су
F) Бағыттап
G) Алдынан
4
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6. Б)ршікті ерекшелігі:
A) 7олты ты б)ршіктен т(рады
B) 1зарған ркен
C) Жапыра т(мшы шасынан т(рмайды
D) Жапыра б лігі
E) 7ыс арған ркен
F) Алғаш ы метамерлерді сериясынан т(рады
7. Дихотомиялы б(та тану т)ріне тəн сімдіктер:
A) Балдырлар
B) Са ырау (ла тар
C) Сəбіз
D) К)нбағыс
E) Асты
F) 7арағай
G) 7(рт ашаш
8. Т( ым дегеніміз:
A) Триплоидты клеткасы бар м)ше
B) Т( ым сімдіктерді к беюіне атысады
C) Клетканы б лінуі
D) Т( ым сімдіктерді к беюіне атыспайды
E) Сырт ы жеміс аппен (спермодерма) апталған м)ше
F) Т)рі згерген ыс арған ркен
G) Т( ым сімдіктерді таралуына арналған м)ше
9. Перикарпий неше абаттан т(рады, оны атаулары:
A) )ш абаттан: экзокарпадан, мезокарпадан, эндокарпадан
B) )ш абаттан: интиннен, экзиннен, эндокрин
C) )ш абаттан: сырт ы(экзокарпадан), орта ғы(мезокарпадан), ішкі
(эндокарпадан)
D) )ш абаттан: сырт ы, орта ғы, ішкі
E) )ш абаттан: эндокард, миокард, экзокард
F) )ш абаттан: эпидермадан, перидермадан, эпиблемадан
G) )ш абаттан: сырт ы (экзокарпадан), ішкі(эндокрин),
орта ғы(мезокрин)
10. Зооспораларды ерекшелігі:
A) Талшы тарыны к мегімен озғалады
B) 7атты абы шасы болмайды
C) Т спорангилерді немесе зооспорангилерді ішінде жетіледі
D) Жынысты к бею органы болып табылады
E) Архегонилерде жетіледі
F) Регенерацияға абілетті
5
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11. Т менгі сатыдағы сімдіктерді гаметангиялары мен спорангилары ...,
жоғарғы сатыдағы сімдіктерде ... болады:
A) Екеуден
B) Бірдей
C) <рт)рлі
D) Т ртеуден
E) Алтаудан
12. Зерттеу нəтижесінде филогенетикалы систематика б лінеді:
A) Мегафилогения
B) Фенотика
C) Кариология
D) Биогенетика
E) Микрофилогения
F) Цитогенетика
G) Микрофенетика
13. Биосистематика зерттейді:
A) Жануарларды толы əлемін
B) Популяциялы генетикаға негізделген микроэволюцияны
C) &сімдікті су ортасына арай тіршілік згерістерін
D) Ағзаларды бір- бірімен байланысын
E) 1лпалар ж)йесіні байланысын
F) Адамны ішкі м)шелер ж)йесін
14. Эволюция процестеріні т)рлері:
A) Микроэволюция
B) Селекциялы
C) Химиялы
D) Агрономиялы
E) Макроэволюция
F) Мозаикалы
15. Бал арағайды ке таралған аймағы:
A) Сібір
B) Батпа ты жерлерде
C) Солт)стік Америкада
D) Азияда
E) 7(рға ты жерлерде
F) Таулы айма
G) Жапонияда
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16. Нағыз м)ктер кластармағына жатады:
A) жасыл м)ктер
B) магнолиофиттер
C) саговниктер
D) шымтезек м)ктері
E) плаундар
F) андреев м)ктері
17. К)рделі цимозды г)лшоғына жататын Монохазийге тəн:
A) 15 см дейін жетеді
B) Ирек(извилина) болып б лінеді
C) Т( ымды буна тарға б лінген
D) Т)тігі цилиндр тəрізді
E) Т)тіктен тіл тəріздес біріккен жапыра шалары кетеді
F) К лдене перделері болады
18. &сімдіктерді вегетативтік к беюі ж)зеге асады:
A) К п клеткалы сімдіктерді вегатативтік к бею клетканы те екіге
б лінуі ар ылы ж)реді
B) Бір клеткалы сімдіктерде вегатативтік к бею клетканы те екіге
б лінуі ар ылы ж)реді
C) Са ырау (ла тарда вегатативтік к бею маманданған бір клеткалы
(рылым ар ылы ж)зеге асырылады
D) Са ырау (ла тарда вегатативтік к бею талломдарыны б ліктерге
б лінуі ар ылы ж)реді
E) К п клеткалы сімдіктерде вегатативтік к бею талломдарыны
б ліктерге б лінуі ар ылы ж)реді
19. &стері ыс а болып келетін жай г)лшо тары:
A) Плаун
B) Таушымылды
C) Сарғалда
D) Шо парбас г)л
E) Себет г)л
20. Гидрофиттерге тəн ерекшеліктер:
A) б)ршіктенуі
B) кутикуласы бар
C) дəнні суі
D) клетка аралы уыстары )лкен
E) кутикуласы жо
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21. Біржылды ос жарна ты сімдіктер фазалары:
A) т( ымны суі
B) дəнні суі, скінні пайда болуы
C) дəнні толысуы
D) дəнні пісуі
E) т)птену
F) т)кті т)зілуі
22. &сімдік бірлестігіні
A) ыналар
B) бактериялар
C) са ырау (ла тар
D) прокариоттар
E) балдырлар
F) м)ктер

(рамына кіретіндері:

23. Геоботаника ілімін зерттеген ғалымдар:
A) А. Кронквист
B) Г. Гризебах
C) Д.Гукер
D) Д. Бентам
E) Р. Дальгрен
F) А. Энглер
24. &сімдіктерді зоналы типтеріне арай:
A) Азоналды
B) Макрозоналды
C) Микрозоналды
D) Экстразоналды
E) Интрозоналды
25. &сімдіктерді экологиялы -ботаникалы
)лес ос ан ғалымдар:
A) Максимов
B) Шафер
C) Энглер
D) Друде
E) Гризебах

географиясыны

Биология (ботаника)
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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&сімдік шаруашылығы
1. Ж)геріні будану аудандастырылған сорттары:
A) Неосыпающийся 1
B) Битик
C) Молдавский 215 МВ
D) Сары-Арка 150 АСВ
E) Донецкий 8
F) Рамонский 77
G) Шал
2. Егіс асб(рша ты аудандастырылған сорттары:
A) Битик
B) Донецкий 8
C) Таловец 50
D) Сары-Арка 150 АСВ
E) Рамонский 77
3. Жо ыш аны аудандастырылған сорттары:
A) Саратовское 6
B) Саратовская 29
C) Семиреченская местная
D) Кокше
E) Карабалыкская 18
4. К)нбағысты аудандастырылған сорттары:
A) Анастасия
B) Ялтутковская ранняя
C) Туркестан
D) Сиб НИИК 315
E) СПК-Кондитерский
5. Картопты аудандастырылған сорттары:
A) Кокчетавский ранний
B) Г)лбағыс
C) ЦКАЗ МС 44
D) Акмай
E) Елиза
F) Никита
G) Невский
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6. Майб(рша ты жа сы алғы да ылдар:
A) Дəнді б(рша да ылдар
B) К пжылды ш птер
C) К)здік дəнді да ылдар
D) 7ант ызылшасы
E) Ж)гері
7. Тарыны жа сы алғы да ылдары:
A) К)нбағыс
B) Арпа
C) К пжылды ш птер
D) К)здік бидай
E) Жазды бидай
8. Майб(рша ты шаруашылы ма ызы:
A) Мал азы ты да ыл
B) Жармалы
C) Техникалы да ыл
D) Азы -т)ліктік
E) Бал алу )шін
F) Сыра ндірісінде олданылады
G) Бояу ндірісі
9. Ж(мса бидайды масағыны айры ша белгілері:
A) Тығыз
B) 7ылты сыз
C) Бет жағы ке
D) 7ылты ты жəне ылты сыз
E) Б)йір жағы ке
F) Борпылда
10. Егістік арпаны тарма тары:
A) Бес атарлы
B) К п атарлы
C) Т рт атарлы
D) Алты атарлы
E) Аралы
F) Бір атарлы
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&сімдік шаруашылығы

81

11. Т( ымтану ғылымыны негізгі зерттеу бағыттары:
A) Т( ымны оршаған ортаға оятын талаптары
B) Жоғары сапалы т( ым сіру шаралары
C) Т( ымны аналы сімдіктен сіп-дамуы
D) Жа а сорттар шығару
E) Ты айт ыштарды сімдік німділігіне əсері
F) Сорт алмастыру
12. На ты себу м лшерін есептеу )шін керек к рсеткіштер:
A) Т( ымны ылғалдылығы
B) Зертханалы нгіштік
C) Аударма коэффициенті 100
D) Себу коэффициенті
E) 1000 т( ымны салмағы
13. Т( ымны сапа к рсеткішін аны тайтын (жаттар:
A) Т( ым кондициясы ж ніндегі куəлік
B) Т( ымны кондициясы туралы аттестат
C) Т( ымны жарамсыздығы туралы куəлік
D) Т( ым кондициялы емес ж ніндегі куəлік
E) Т( ым талдауды нəтижесі
F) Т( ымны тазалығы туралы куəлік
G) Апробация актысы
14. Асб(рша к птеген да ылдарға жа сы алғы да ыл болуын себептері:
A) танапты зиянкестерден тазартады
B) топыра та 50-70 кг/га дейін фосфор алдырады
C) жасыл ты айт ыш ретінде пайдаланылады
D) топыра та 50-70 кг/га дейін азот алдырады
E) топыра та т(з м лшерін азайтады
F) тамыр ж)йесі иын еритін фосфаттарды ерітеді
15. Майб(рша т( ымын себу алдындағы механикалы (рамы ауыр
топыра тарды ндеулер, əсіресе олар к)з, ыс кезе дерінде атты
тығыздалып алған болса:
A) 30-35 см-ге жырту
B) т)ренсіз тере опсытумен бірге тырмалау
C) фрезерлеу
D) 20-25 см-ге жырту
E) бір рет опсыту
F) к ктемде тырмалау
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16. К пт( ымды ант ызылшасы сорттарын себу м лшері (га/кг):
A) 1 – 20,1-20,6
B) 1 – 40,7-41,1
C) 1 – 21,7-22,1
D) 1 – 20,7-21,1
E) 1 – 31,3-31,5
F) 1 – 50,7-51,1
G) 1 – 31,6-32,0
17. 7ант ызылшасын себетін танапта к)здік бидайды жинағаннан кейін
жылы ауа райы (за болатын жағдайда жа сартылған топыра ты
жартылай с)рілеп деу ж)йесі:
A) 16-18 см тере дікке КПГ 2,2 (ралмен ндеу
B) 6-8 см тере дікке сепкішпен ндеу
C) Топыра ты 18-20 см тере дікке тісті тырмамен деу
D) ПГ 3-5 (ралмен 20-22 см тере дікке ндеу
E) Дискілі сыдыра жырт ыштармен 17-18 см тере дікке деу
F) Топыра ты 8-10 см тере дікке тісті тырмамен деу
18. Суармалы жерлерде алғы да ылдардан кейін ант ызылшасын себетін
танаптарды суару м лшері (гектарына м3):
A) 500-650 м3
B) 1500-1550 м3
C) 1120-1200 м3
D) 750-800 м3
E) 1300-1350 м3
F) 1400-1450 м3
19. Картоп сіруді ндірістік (индустриальная) технологиясыны негізгі
элементтеріне жатпайтындары:
A) уа ытында к)тіп-баптау
B) ы тырма арасына отырғызу
C) ты айт ыштарды жеткілікті м лшерін енгізу
D) т( ымын нитрагинмен араластыру
E) алдын ала ыр алар тілу
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20. Гуцалюк Т.Г. (2006) деректері бойынша, 7аза станны о т)стігі мен
о т)стік-шығысыны орташа жəне же іл сазда ты (мдауыт топыра ты
жерлерінде ауын егісіне органикалы жəне минералды ты айт ыштар
беру м лшері (калий ден бас а, əсерлі затпен ) :
A) к - 43-46 т/га, N - 75-80 кг/га, P - 10-20 кг/га
B) к - 53-56 т/га, N - 5-8 кг/га, P - 5-7 кг/га
C) к - 20-22 т/га, N - 30-40 кг/га, P - 30-50 кг/га
D) к - 27-30 т/га, N - 55-60 кг/га, P - 80-90 кг/га
E) к - 23-26 т/га, N - 45-50 кг/га, P - 60-70 кг/га
21. К)нбағысты жинай бастау мерзімі:
A) себеттеріні 85-86 % о ырланғанда
B) себеттеріні 87-88 % о ырланғанда
C) себеттеріні 50-55 % о ырланғанда
D) себеттеріні 15-16 % о ырланғанда
E) себеттеріні 45-48 % о ырланғанда
F) себеттеріні 65-68 % о ырланғанда
G) себеттеріні 70-75 % о ырланғанда
22. Ма сарыны егістігін к)тіп-баптау шаралары:
A) тере жырту
B) суармалы егіншілікте 2-3 рет суару
C) егістіктерді к лдене культивациялау
D) бізт(мсы тарға арсы 15 % каратэ
E) егін к гін тегістеу
F) с)р к белегіне арсы 10 % раундап
23. Ма та егістігін к)тіп-баптаудағы басты ма сат:
A) атараралығын азайту
B) дəн сапасын т мендету
C) арамш птерді (рту
D) кезе аралығын тез ту
E) ауашы массасын жоғарылату
F) дер кезінде шырпу ж)ргізу
G) топыра абыршағын болдырмау
24. Суармалы жерлерде олайлы саба бітіктігін алу )шін жо ыш аны
себу м лшері (млн/га нгіш т( ым):
A) 2,2-2,5
B) 4,8-5,0
C) 5,3-5,5
D) 4,5-4,7
E) 3,1-3,3
F) Мал азы ты 11
13
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25. Можаев Н.И. жəне т.б. деректері бойынша судан ш біні максималды
пішен німін жинауды амтамасыз ететін себу мерзімі:
A) 11-15 мамыр
B) 5-10 мамыр
C) 15-20 маусым
D) 30 сəуір-3 мамыр
E) 1-4 маусым
F) 5-8 маусым
G) 17-19 мамыр
&сімдік шаруашылығы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Топыра тану негіздері
1. Шымтезек т)зілу )дерісі нəтижесінде:
A) Топыра ты дəнше-кесекті (рылым алыптасуы болады
B) Топыра абатында алмаспалы натрий иондары шоғырланды
C) Топыра (рамында ыш ылдарға т зімді кремний тотығы жиналған
D) Бусану су (былымы бар аума тарда алыптасады
E) Ылғалдылы арты жағдайда анаэробты ортада т)зіледі
2. Призма тəріздес т)йіртпек типіні жіктелуі:
A) Ірі призмалы, (са призмалы, арындаш тəрізді
B) Ірі кесекті, кесекті, (са кесекті, та талы
C) Ірі жа ға ты, жа ға ты, (са жа ға ты
D) Ірі бағана тəріздес, бағана тəріздес, (са бағана тəріздес
E) Ірі призмалы, дəнше, (са кесекті
F) Плиткалы, пластинкалы, жапыра ты
G) Ж(мырт а, абырша ты, ірі абырша ты
3. Зат айналымыны т)рлері:
A) Биологиялы
B) Биохимиялы
C) Физикалы
D) Химиялы
E) Биогеохимиялы
F) Геологиялы
4. А2 абаты:
A) Элювиальды абаты
B) Шайылған заттар жиналу абаты
C) Шайылу абаты
D) Аралы абат
E) Аналы тау жынысы абаты
F) Кремний негізді заттар м лшеріні к бею абаты
5. Жоғары дисперсті аморфты осылыстар:
A) Органикалы заттар
B) Мирабилит
C) Слюдалар
D) Кальцит
E) Кварц
F) Гидрогетит
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6. Ша фракцияны жіктелуі:
A) Же іл
B) 2лкен жəне кіші
C) Ірі жəне (са
D) 1са жəне орташа
E) Орташа
7. Радиоактивті элементтерге:
A) Ra, Zr
B) Rn, U
C) Mn, F
D) S, Mn
E) Be, Rb
F) K, Na
G) J, Cu
8. 7арашіріндісі - 4,5%, тығыздығы – 1,0-1,1-1,2 г/см3 о т)стік ара
топыра ты 0-20 cм абаттағы арашірінді орын есепте із:
A) 99 т/га
B) 106 т/га
C) 90 т/га
D) 88 т/га
E) 105 т/га
F) 97 т/га
G) 95 т/га
9. Топыра ты органо-минералды (рамы:
A) гумин ыш ылдары мен сутекті жиынтығы
B) органикалы ыш ылдар мен металдарды комплексті т(здары
C) органикалы ыш ылдар мен сілтілі, сілтілі-жер металдарымен
осылған т(здары
D) фулват т(здарыны комплексі мен органикалы ыш ылдар
E) пектиндер мен минералдар осылысы
F) адсорбцияланған органо-минералды осылыстар
10. Анаэробты )рдістер жа сы ж)ретін топыра тар:
A) ауасы мол
B) тығыздалған
C) борпылда
D) желдетілген
E) арашірінділі
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11. Топыра ты буферлік абілеті:
A) топыра массасыны (лғаюы
B) ерітіндідегі əлсіз ыш ылдар мен оларды т(здарына тəуелді
C) ерітіндісіні атты жəне с(йы б ліктері асиеттеріні згеруі
D) ерітіндісіні т(ра сыз реакциясы
E) физиологиялы сілтілі т(здарды сі іруі
F) сі ірілген катиондарды жалпы м лшері
G) топыра реакциясыны орта pH-ны згеруіне арсы т(руы
12. &сімдіктер алыпты су )шін топыра тағы ажетті жағдайлар:
A) сі іре алатын формада орек элементтері
B) белгілі де гейдегі радиобелсенді заттар
C) сі іре алатын формада су
D) ыш ылды орта
E) м лшерлі инертті газдар
F) жағымды сілтілік орта
G) ажетті м лшердегі оттегі
13. Топыра ерітіндісіні pH реакциясы:
A) натрийді сі ірген топыра сілтілі болады
B) оттегін сі ірсе, борпылда болады
C) кальцийге аны са, бейтараптанады
D) аратопыра ыш ылды ортаны к рсетеді
E) батпа ты топыра - бейтарап
F) алюминийді сі іргенде сілтіленеді
14. Лизиметрді т)рлері:
A) к)рделі
B) контейнерлі
C) воронка
D) арапайым
E) монолит
15. Лизиметрлік əдісті ма саты:
A) тау жыныстарына онған ар суларды зерттеу
B) (м мен саз топыра тарын салыстыру
C) батпа ты жерлердегі ерітіндіні жинау ар ылы анализ жасау
D) ара жəне с(р топыра тарды (рамын салыстыру
E) топыра ты с(йы фазасыны (рамын зерттеу
F) топыра тағы жауын суын арнайы жинағыш а ағызу ар ылы зерттеу
G) топыра тағы б гелген суларыны (рамын аны тау
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16. Топыра ерітіндісіндегі осмосты ысымны сипаты:
A) сімдік с ліні ысымынан т мен болса, сімдікке суды енуі
то тайды
B) сімдік с ліні ысымымен те немесе жоғары болса, сімдікке су
енеді
C) сімдік с ліні ысымымен те немесе жоғары болса, сімдікке суды
енуі то тайды
D) оны шамасы топыра ерітіндісіні концентрациясына байланысты
E) топыра т)рлері мен тік абаттарыны ысымы əрт)рлі
17. Топыра (рамыны сапа к рсеткіштері:
A) механикалы беріктілік
B) ірілік
C) серпімділік
D) ж(мса ты
E) уыстылы
F) (са ты
G) аттылы
18. Топыра ты созылғышты асиетіні сипаттамасы:
A) кепкен топыра ты к лемін кішірейтуі
B) т)рлі беттерге желімденуі
C) топыра т)йіршіктері мен ылғал арасындағы байланыс
D) сырт ы к)штер əсерінен к лемін згертіп, айта алпына келуі
E) энергетикалы шығынны суі
F) тек ылғалды топыра а тəн
G) ылғалдану кезінде к леміні )лкеюі
19. Топыра ты физикалы асиеттері:
A) (рылымы, су-ауа режимі
B) энергетикасы мен зарядтары
C) тотығу-тоты сыздануы
D) электролиттік диссоциациясы
E) элементтеріні əрекеттесуі
F) микроағзалар к пт)рлілігі
20. &сімдіктерді
A) 1,4-1,5
B) 1,35-1,4
C) 1,45-1,49
D) 1,3-1,4
E) 1,0
F) 1,0-1,2

сіп- нуіне олайлы топыра тығыздылығы, г/см3:
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21. Гранулометриялы (рамды балшы топыра та максималды
гигроскопиялы ылғал м лшері, %:
A) 16-18
B) 22-24
C) 9-10
D) 10-12
E) 12-14
F) 20-22
22. Сор топыра ты жа сарту жолдары:
A) калий е гізу
B) минералды олдану
C) натрий е гізу
D) суландыру
E) дренаж ар ылы
23. Топыра ты жа сы жылытатын жағдайлар:
A) о радиациялы баланс
B) силикаттар
C) азот молекулалары
D) ара заттармен б)ркеу
E) минералдар
24. Топыра ты бонитеттеу:
A) аграрлы ма ызды объектілерді сипаттамасы
B) бағалау )шін топыра асиеттерін зерттеу
C) топыра ты сапалы бағалау
D) ауылшаруашылы )лескілерді бағалау критерийлері
E) ауылшаруашылы ндірісіні сапалы ызметі
25. Ауыл шаруашылығына пайдалануға е
A) балшы ты
B) оректік элементтерді тиімді оры
C) сазды
D) сорта ды
E) т(зданған
F) кебір

олайлы топыра тар:

Топыра тану негіздері
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Агрохимия
1. Агрохимияны негізгі ма саттары:
A) ауылшаруашылы німдеріні ндірісін т(ра ты болуын амтамасыз
ету
B) топыра ты жеке тарихи –табиғи дене ретінде зерттеу
C) тыныс алу, фотосинтез процесстері ж)руіне о тайлы жағдай жасау
D) ты айт ыштарды енгізуді е тиімді формасын жəне тəсілін аны тау
E) сімдікті оректенуіне жа сы жағдай жасау
2. Топыра ты рН- ы:
A) топыра ортасы
B) сі ірілген негіздерді концентрациясы
C) ерітіндідегі сутек ионыны концентрациясы
D) топыра ты буферлік абілеті мен сі ірілген негіздерді
концентрациясы
E) ерітіндідегі гидроксил ионыны концентрациясы
F) топыра ты буферлік абілетіні к рсеткіші
G) топыра ты сі іру сиымдылығы
3. Ты айт ышты енгізу əдістері:
A) таспалы
B) иылысулы
C) перпендикулярлы
D) біркелкі шашу
E) параллелді
4. Фосфаттарды сі іру динамикасы неге тəуелді:
A) аммонификация процесстеріні ар ындылығына
B) топыра –климатты жағдайға
C) огнаикалы затты (рамына
D) топыра буферлігіне
E) топыра ерітіндісіні реакциясына
F) да ылды деуге
5. 7иын еритін фосфаттарды сі іре алатын да ылдар:
A) арпа
B) ыша, ж)гері
C) тары
D) б рі б(рша
E) бидай
F) ара (мы
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6. Аммонийлі азотты ты айт ыштар:
A) натрий селитрасы
B) кальций селитрасы
C) аммоний молибдені
D) аммоний хлориді
E) мочевина
F) натрий сульфаты
7. Аммоний селитрасын енгізу мерзімі:
A) к ктемде, ыста
B) кез-келген уа ытта
C) г)лденгеннен кейін
D) ыста
E) негізгі, себумен бірге, )степ оректендіру
F) к)зде, к ктемде, вегетациялы кезе дерінде
8. Нитратты азотты ты айт ыштар:
A) натрий селитрасы
B) аммоний сульфаты
C) калий сульфаты
D) натрий нитраты
E) кальций селитрасы
9. &сімдік оректенуіндегі аса ма ызды элементтер:
A) Mg, Са
B) K, P
C) N, P
D) Cu, Mg
E) N, K
10. К)ріш да ылыны (рамындағы а уыз, май, клетчатка м лшерлеріні
орташа к рсеткіштері, %:
A) 88
B) 75
C) 92
D) 45
E) 2,3
F) 7
G) 12
H) 25
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11. Б(рша да ылыны (рамындағы а уыз, крахмал, май м лшерлеріні
орташа к рсеткіштері, %:
A) 89
B) 25
C) 42
D) 96
E) 75
F) 1,3
G) 99
H) 98
12. Ты айт ыштарды енгізу тəсілдері:
A) механикалы
B) )степ оректендіру
C) биологиялы
D) негізгі ты айту
E) физикалы
F) химиялы
G) уландыру
13. KCl олдану мерзімдері:
A) негізгі ты айтуда
B) жазда
C) ыста
D) с)дігер жыртар алдында
E) т( амен бірге
F) к ктемде
G) к)зде
14. Калий хлоридін енгізу тиімді болатын топыра тар:
A) сілтілі
B) шымды-к)лгін
C) сорта далған
D) ыш ылды
E) бейтарап
15. K2SO4- ті енгізу тиімді болатын топыра тар:
A) сорта далған
B) к)лгін
C) шымды-к)лгін
D) бейтарап
E) ызыл
F) ыш ылды
G) сілтілі
22
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16. Ты айт ыштарды енгізу тəсілдері:
A) с)рі жерге енгізу
B) тере аудара жыртумен
C) аудара жыртуымен
D) культивациямен
E) )степ оректендіру
F) топыра
деуде
17. К ді са тауды е тиімді əдістері:
A) Мал астында са тау
B) 7опсытып са тау
C) Жартылай тығыздап
D) Бос са тау
E) Бос-тығыздап
F) Жартылай шірітіп
G) Тығыздап
18. Т сенішсіз к ні т)рлері:
A) шайынды су
B) шірінді
C) с(йы
D) толы шіріген
E) бос са тау
F) жартылай шіріген
G) мал астында са тау
19. К ні т)рлері:
A) жартылай шіріген к
B) жас к , жартылай ыдырамаған
C) опсытып
D) опсытып-тығыздап
E) бос-тығыздалған
F) толы шіріген к
G) жас к
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20. А ауданды ыры абат да ылыны (рамындағы ант, органикалы
ыш ылдар, азотты заттар м лшерлеріні орташа к рсеткіштері, %:
A) 25
B) 46
C) 68
D) 86
E) 0,3
F) 1,3
G) 4,0
H) 91
21. 7ызана да ылыны (рамындағы ант, органикалы
азотты заттар м лшерлеріні орташа к рсеткіштері, %:
A) 96
B) 22
C) 0,5
D) 3,0
E) 45
F) 56
G) 0,6
H) 75
22. 7ияр да ылыны (рамындағы ант, органикалы
заттар м лшерлеріні орташа к рсеткіштері, %:
A) 15
B) 79
C) 0,005
D) 36
E) 48
F) 0,8
G) 1,5
H) 96
23. Топыра тағы кремнийлі осылыстар:
A) органикалы заттар
B) азотты осылыстар
C) )шінші минералдар
D) сазды минералдар
E) бесінші минералдар
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24. &сімдік (рамындағы фосфорлы осылыстар:
A) фитин
B) к мірсулар
C) амин ыш ылдар
D) аскорбин ыш ылы
E) майлар
25. Топыра тағы кремнийлі осылыстар:
A) калийлі осылыстар
B) азотты осылыстар
C) фосфор
D) нуклеин осылыстары
E) бірінші жəне екінші алюмосиликатты осылыстар
F) бірінші жəне екінші силикатты осылыстар
G) алюмосиликаттар
Агрохимия
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