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

5В080300

Маманды ты атауы

«А шылы тану жəне
а шаруашылығы»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Орнитология
2. Териология
3. А дар мен $старды аулау
техникасы жəне а шылы тану
4. Биотехния жəне жабайы
жануарларды сіру

1. С$ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т$рады:
1. Орнитология
2. Териология
3. А дар мен $старды аулау техникасы жəне а шылы тану
4. Биотехния жəне жабайы жануарларды сіру
2. Тестілеу уа ыты - 180 минут.
Тестіленуші (шін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.
3. Та даған жауапты жауап парағындағы пəнге сəйкес секторды
д гелекшесін толы бояу ар ылы белгілеу керек.

тиісті

4. Есептеу ж$мыстары (шін с$ра кітапшасыны бос орындарын пайдалануға
болады.
5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м$ ият толтыру керек.
6. Тест ая талғаннан кейін с$ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория
2

7. - С$ра кітапшасын ауыстыруға;
- С$ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
- Аны тама материалдарын, калькуляторды, с здікті, $ялы телефонды
олдануға
ата тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап н$с аларынан болжалған
д$рыс жауапты барлығын белгілеп, толы жауап беруі керек. Толы жауапты
та даған жағдайда студент е жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген ате (шін 1
балл кемітіледі. Студент д$рыс емес жауапты та даса немесе д$рыс жауапты
та дамаса ателік болып есептеледі.
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Орнитология
1. +азіргі $старды мынадай отряд (стіне б лінеді:
A) +аз тəрізділер
B) Т стілер
C) Ж(згіштер
D) +о и аздар
E) Майма аздар
F) Т(йе $с тəрізділер
2. Т(йе $сты биологиялы ерекшелігі:
A) Мойны $зын
B) Сауса тарында жарғағы бар
C) Сауса саны екеу
D) +$йры ауырсыны $зын
E) Сира тары ыс а
F) Таулы айма тарда мекендейді
3. +о и азды биологиялы ерекшелігі:
A) Сирағы жола жəне $зын
B) +$йры ауырсыны $зын
C) Орманда мекендейді
D) ,лекселермен оректенеді
E) +анаттары ыс а жəне доғал
F) Мойны $зын
4. +ырсыз т стілерге жататын $стар отряды
A) Нанду тəрізділер
B) Дауылпазтəрізділер
C) Тырнатəрізділер
D) Казуартəрізділер
E) Африка т(йе $стары
F) К кектəрізділер
5. +аз тəрізділерде балы пен оректенетін жа сы с( гитін $с:
A) 0лкен бейнары
B) С$р аз
C) Сарыала аз
D) ,зен (йректері
E) Секпілт с бейнары
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6. Таулы айма тарда мекен ететін $стар:
A) Гималай $лары
B) +ас алда
C) Б дене
D) Кекілік
E) Дала шілі
F) Алтай $лары
7. +о и аз тəрізділер отрядына жататын $старға тəн белгілер
A) Т$щы к лдерде мекендейді, тек балы тармен оректенеді
B) Т$мсығы ыс а жəне тік, (шкір біз тəрізді келеді
C) Мойындары $зын болып келеді
D) Полигамдар
E) Алды ғы сауса тары жа сы дамыған жəне жарға пен жалғас ан
F) Моногамдар
8. Жырт ыш $старға тəн биологиялы ерекшеліктер
A) +аурсындарыны ре і те əсем болады
B) +$йры безі нашар дамыған
C) Мамы ауырсындары денесіні кейбір жерінде болмайды
D) Ж$мырт аларын еркектері басады
E) Полигамды
9. Сандуғаш т$ ымдасыны физиологиялы жəне экологиялы
ерекшеліктері:
A) Солт(стік Америкада таралмаған
B) 5зындығы 30 см-ден бастап
C) 36 т(рі О т(стік Америкада таралған
D) Салмағы 70 грамм
E) 5зындығы 7-28 см
10. Полифаг оректі $стар:
A) Орман арға
B) Тау ша ша ай
C) +о и аз
D) 5за
E) +ара арға
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11. Стенофаг оректі $стар:
A) +ас алда
B) Б дене
C) Бір азан
D) 5лар
E) К(шіген
F) Балшы шы т$йғын
G) Безгелдек
12. +ырғауыл т$ ымдастарына жататын $с т(рлері
A) А $р
B) Ме іреу $р
C) +$р
D) Мысыр тауы тары
E) 5лар
F) Кекілік
G) Дала шілі
13. Аталған аз тəрізділер отрядыны
A) С$ ылда а у
B) +араша аз
C) +ызыл жемсаулы араша аз
D) Барылдауы (йрек
E) Біз $йры (йрек
F) +ытай азысы
G) Сарыала аз
14. Тау $діреттер т$ ымдасыны
A) +арабас гіз шағала
B) Б рте балшы шы
C) Дуанбас
D) +$мдауы
E) 0лкен балшы шы

ызыл кітап а енгізілген т(рлері:

кілдері:

15. 5зын анат тəрізділер отрядыны т$ ымдастары:
A) бозда тар
B) зымырандар
C) кептерлар
D) шағалалар
E) $зын анаттар
F) дуада тар
G) к к арғалар
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16. Тырналар т$ ымдасына тəн белгілер:
A) +анаттары ыс а
B) 5яларын бір-біріне жа ын салады
C) Жас $старда басы толы ауырсынмен апталған
D) Мойындары жəне ая тары $зын
E) Т$мсығы жасылдау-с$р, ая тары ара
17. +арабалшы шылар т$ ымдастары кілдеріні
A) Судағы омырт асыздар
B) +$рттар, шаянтəрізділер
C) Балы тар
D) Су жыландары
E) Су сімдіктері

оректері:

18. Колония т(рінде $я салатын $стар:
A) 5лар
B) +арабас шағала
C) Тау $дірет
D) +ара жемсаулы гагара
E) Барылдауы (йрек
F) К к арға
G) +$р
19. Бəбісек немесе сасы к кектерді ерекшеліктері:
A) Т$мсығы $зын, т мен иілген
B) +ауырсын ре і ара т(сті
C) Ірі $с, арғадан ірілеу
D) Т$мсығы ыс а жəне тік болып келген
E) Денесі шағын (70 грамм шамасында)
F) Ж$мырт асын негізінен еркек дарағы бастырады
G) Салымында не бəрі 1-2 ж$мырт а салады
20. Шағалалар т$ ымдасы т(рлеріні аны тамасы жəне тіршілік ететін
аймағы:
A) 16 туыс а жататын, барлығы 68 т(р бар
B) 5шуы тез
C) О т(стік жарты шарда пайда болған $стар
D) К кірегіні арт ы жағында 4 ж$п кескіні бар
E) Т$мсығыны $шы сəл ғана майыс ан
F) Тау- жоталарды басына $я салады
G) Т$мсығы ыс а, т(зу емес
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21. Герпетофагтар $стар:
A) тауы тəрізділер
B) хатшы $с
C) м$нтаз $стар
D) аздар
E) ж$ма $стар
F) тауы тəрізділер
22. Жапала тəрізділер т$ ымдасына жалпы сипаттама:
A) +ауырсындары атты
B) Есту абілеті жа сы дамымаған
C) 5й ы бездері ж$п
D) Ж$мыс істейтін со ыр ішектері дамымаған
E) Ас азаны кішкентай
F) ,ті жо
G) К здері (лкен, шыны линза тəрізді
23. Торғайтəрізділер т$ ымдасыны биологиялы ерекшеліктері:
A) Орбита(сті бездері бар
B) ,ті болмайды
C) Базиптеригоидты скіндері жо
D) Мойын омырт алары жо
E) 14-15 мойын омырт алары бар
24. С$ сыртəрізділер т$ ымдасыны биологиялы ерекшеліктері:
A) Жіліншігі тегіс емес
B) +$рға жерде тіршілік ететін, (лкен $стар
C) 5яларын жар тастарға салады
D) 20-25 мойын омырт алары бар
E) 4-5 апталығында $шуға бейім болады
F) Ж(гендері ауырсынданбаған
25. К кектəрізділер т$ ымдасына сипаттама:
A) Салма тары 20 граммнан 1 кг дейін
B) 60-90 к(н ж$мырт а басады
C) Балапандары 2 ай ішінде ауырсынданып, $шуға дайын болады
D) Инкубациясы 100 к(н
E) 5ясында 10-13 ж$мырт алары бар
F) Постэмбриональдік дамуы тез
Орнитология
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Териология

1. Желілілер жануарлар патшалығыны е жоғары типіні тарма тары:
A) Бас с(йектілер
B) А дар
C) С(йекті балы тар
D) +$стар
E) Д гелек ауыздылар
2. +аза станны с(т оректілерін зерттеудегі, бірінші кезе ді зертеуші
саяхатшы ғалымдар:
A) Н. А. Зарудный
B) П. П. Сушкин
C) И. М. Лепехин
D) С. Г. Гмелин
E) В. А. Догел
F) М. Н. Богданов
3. +аза станда с(т оректілерді зерттеуде ома ты (лес ос ан ғалымдар:
A) Пак С.М.
B) Досжанов Т.Н.
C) Сабаншиев М.С.
D) Бекенов А.
E) Есжанов Б.
F) Исембеков Ж.М.
G) Догель В.А.
4. Ж$пар тыш андар туысына жалпы морфо-биологиялы сипаттама:
A) Жартылай су жануары
B) Ж$пар иіс б летін $йры асты тері безі бар
C) Ж$пар иіс шығаратын тері безі жо
D) +аза станны О т(стігінде кездеседі
E) Алды ғы ая тары арт ы ая тарынан екі есе $зын
F) +$ла ал аны болмайды
5. Тағат$мсы ты жар анаттарды ерекше белгілері:
A) +$ла ал андары жапыра тектес, ж$ а
B) +$ла ал аны те кішкентай, ыймылсыз
C) Бас а туыстарға арағанда денесі те ірі
D) Жылына екі рет к бееді
E) Емшектері шатыны арасында орналас ан
F) Дене температурасы жыл мезгіліне байланысты згермейді
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6. Жырт ыштар отрядына тəн ерекшеліктер:
A) Негізгі оректері етті азы
B) 5ры апшы тары дене уысыны ішіне арай дамыған
C) Жатыры бір м(йізден ғана т(рады
D) Тістері жа сы жетілген, əсіресе жырт ыш тістері
E) Сезім м$ртшалары шамалы дамыған
F) Ая тарында тек 4 сауса тары болады
7. +ас ырды +аза ша атаулары:
A) Т бет
B) Б рі
C) Сырттан
D) Ит $с
E) К гілдір
F) Арыстан
G) +абаған
8. Ор оянны орек жағынан бəсекелестері:
A) 0й малдары
B) Егеу $йры тар
C) Ша ылда
D) К ртыш ан
E) Зорман
9. Аюды буаз болу мерзімі:
A) 7,5 ай
B) 5 ай
C) 8 ай
D) 4,5 ай
E) 6 ай
F) 6,5 ай
G) 7 ай
10. +аза станда Сусарлар т$ ымдасына жататын сасы к(зендерді жалпы
сипаттамасы:
A) Жылына е аз дегенде екі рет $рпа береді
B) Буазды мерзімі 36-38 к(н
C) Жа а туғандарыны к зі ашы шира болады
D) ,здері азған індері тере жəне жайлы болады
E) Терісі бағалы емес
F) Екі т(ршесі кездеседі
G) +аза станда сирек кездеседі
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11. Мысы т$ ымдасыны биологияалы ерекшелігі:
A) Сауса $шмен ж(реді
B) +$ла тары $зын
C) Т$р ы жала
D) Тырна тары ткір
E) Табанын толы басады
12. Каспий итбалығыны биологиялы сипаттамасы:
A) Басы ай ын б лектеніп т$рады
B) Сауса тарыны арасында алы жарға тары болады
C) Су астында бір сағат а дейін шыдай алады
D) К(шіктерін суда туады
E) +$ла ал аны бар
F) Каспий итбалығы тек Каспий те ізінде кездеседі
13. Суырлар туысына биологиялы сипаттама:
A) Бір інде тек ересек дара тары ыстайды
B) Суырлар т(нгі жануарлар
C) Індері тере жəне к(рделі
D) Кəсіптік ма ызы жо а тəн
E) +ыста $й ыға кетпейді
F) Індеріне жем орын жинайды
14. +$ндызды биологиялы ерекшелігі:
A) Шо тығыны биіктігі 1м. асады
B) Салмағы 25 кг. болады
C) Етпен оректенеді
D) Арт ы аяғы жарға пен жамылған
E) Мойыны $зын келген
F) Тері жамылғысы а
G) К(рек тістері едəуір $зын
15. Жайраларды +аза станда кездесетін
A) Т(рген зеніні а ғары
B) +останай ірі
C) Ма ғыстау облысы
D) Солт(стік +аза стан облысы
E) А т бе облысы
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16. Кəдімгі тиінні биологиясы, +аза станда таралу аймағы:
A) Жылына бір рет 1-2 $рпа береді
B) Ма ғыстауда таралған
C) Шығыс +аза станда, Солт(стік айма тарда, Алматы облысында
таралған
D) 5ялары жер бетінен 4-12 м биіктікте орналасады
E) Дамулары ағашта жəне інде тіршілік етуге бейімді
F) Інін жерге б$таларды арасына салады
17. Аламан тəрізділер т$ ымдасыны
A) С$р суыр
B) Орман тыш аны
C) Ж(нбала осая
D) Орман ара асы
E) Дауыр атжалманы
F) Ондатр
G) К(міс т(сті то алтіс

кілдері:

18. +аптесерлерді ((й тыш аны) биологиясы:
A) +ыста $й ыға кетеді
B) Азығы тек сідіктерді жапыра тары
C) Буазды мерзімі 40 кун аралығы
D) Жыл бойы к бейе береді
E) Жылына бір рет $рпа береді
F) +ояннан (лкен
19. Бессауса ты ергежейлі осая ты биологиясы, +аза станда таралуы
A) Бал аш к ліні солт(стік жағалауында таралған
B) +аза станны солт(стік айма тарында таралған
C) Т(н жануары
D) +ыста $й ыға кетпейді
E) Сəуір айында ыс ы $й ыдан оянады
F) К(ндізгі жануар
20. А б кендер туысына жалпы сипаттама
A) +$ла тары $зын, денесін тік $стап ж(реді
B) Кй(ек кезі ырк(йек айы
C) Олар оныстарын аударып ш л, ш лейтті дала жағдайларына
бейімделген
D) 0сті гі ерні салбырап етті т$мсы а айналған
E) Жаз айларында ар а т(сі сарғыштанып жез т(стес болады
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21. До ыздарды биологиялы ерекшеліктері:
A) Ас азаны к п камералы
B) +ыс айларында дамылсыз орек іздеп ж(реді
C) Ая тары т рт сауса ты
D) К(йет кезі араша- а тар айлары
E) +ыста опаларда жатады
22. К(йіс айыратын отряд тармағына жататын а дарды биологиялы
ерекшеліктері:
A) Б$ғыларды аналы тарыны м(йіздері болады
B) +аза станны тау текелері Бурабай тауларында кездеседі
C) Б$ландарды аналығы жынысты жағына (ш жасында жетіледі
D) Маралдарды м(йіздері жыл сайын т(сіп жа аланып т$рады
E) Ар ар к ктемде т(леп, тамызды екінші жартысында ыс ы т(ктері
седі
23. Еліктерге тəн белгілер:
A) Негізгі оректері тал б$ та тары, ш пті сімдіктер
B) Жылына бір рет т лдейді
C) Тек О т(стік +аза станда таралған
D) Д(ниеге тек жалғыз т л əкеледі
E) Таулы айма тарда жыл мезгіліне байланысты оныс аударады
F) Негізгі орегі дəнді да ылдар
G) Негізінен ашы даланы мекендейді
24. +ойлар туысына жататын ар арларды 5-8 жасар $лжаларыны дене
бітімі
A) М(йіздері кішкентай
B) Шо тығыны биіктігі 105-112 см
C) Салмағы 110- 125 кг
D) Салмағы 50-60 кг
E) Ж(ндері сиректеу, ылшы сыз
F) Ая тары ыс а
G) Дене т$р ы 156-168 см
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25. Т(йелерді биологиялы , морфологиялы ерекше белгілері:
A) Т(йелер туарда жатып боталайды
B) Т$я тары болмайды, ал оны орнында екі майыс ан тырна тары бар
C) +аза станда олда сіруге бір ркешті нарды пайдаланады
D) Буазды мерзімі 2 жыл
E) Ас азаны т рт камералы
Териология
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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А дар мен

старды аулау техникасы жəне а шылы тану

1. А шылы шаруашылы тарында жырт ыштарды жоюды негіздері:
A) Жырт ыш а шыны бəсекелесі
B) А шаруашылығына пайдасы тимейді
C) А шылы ты ж(ргізуге кедергі келтіреді
D) Ауру таратады
E) 0й жандарларына шабуыл жасайды
2. Т(тінді а шылы о дəріні номірлері:
A) №4
B) №2
C) №7
D) №9
E) №8
F) №5
G) №1
3. Ресейді азіргі кездегі тегіс о панды мылты тарыны модельдері:
A) ИЖ-87, ИЖ-12
B) МЦ 21-12, МЦ-20-20
C) Лось-4, Медведь-3
D) ИЖ 18е, ИЖ-27е
E) Лось-3, Барс
F) МЦ-30-09, МЦ-7-09
4. Серіппесі ішінде орналас ан а пандар мен ауланатын кəсіптік а дар:
A) суырлар
B) оян
C) б$лғын
D) ондатр
E) сарш$на
F) аламан
5. Картечпен ататын а дар:
A) елік
B) абан
C) борсы
D) ас ыр
E) $ну
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6. Б$ғыны аулау əдістері:
A) із кесіп аулау
B) ат (стінен аулау
C) авток ліктен аулау
D) траншеядан аулау
E) итті к мегімен аулау
F) к(ркеден аулау
G) окоптан аулау
7. Т$я тыларды кəсіпшілік аулауы келесі $рама əдістермен ж(ргізеді:
A) «вабаға»
B) оректенетін жерлерінде жа ындап келу
C) жасырын
D) со па ты
E) авток літен
8. А терісіні ыс ы т(рлері:
A) $ндыз терісі
B) тарбаган терісі
C) ортыш ан терісі
D) кəмшат терісі
E) алан терісі
F) суыр терісі
9. А шылы шаруашылығын $йымдастыру ж ніндегі есепте к рсетілетін
тараулар:
A) суда ж(зетін $сты болуы
B) ауылшаруашылы техниканы болуы
C) техникалы амтамасыз етілуі
D) ауланатын фаунаны т(рлік $рамы
E) квалифициялы кадрлармен амтамасыз етілуі
F) ауданны географиялы орналасуы
10. Шаруашылы
ішілік а шылы
ісін
міндеттері:
A) а шылы ал аптарды бонитеттерге б лу
B) а шылы ал аптарды есепке алу
C) топыра ты талдау
D) а шылы ал аптарды есептеу
E) а шылы оры туралы сенімді а парат алу
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11. А шылы ісін $йымдастыруды камералды кезе інде орындалатын
ж$мыстар:
A) жоспарлы – картаграфиялы материалдары $ру
B) а шылы ал аптарыны бонитетін аны тау
C) əрт(рлі картаграфиялы материалдарды алу
D) а шылы ал аптарын алдын ала бониттерге б лу
E) шаруашылы ты шекарасын аны тау
12. А шылы ісін $йымдастыру партиясыны $рамы жəне саны:
A) а шылы ісін $йымдастыру бонитетіне байланысты
B) а шылы ісін $йымдастыру разрядына байланысты
C) а шылы ісін $йымдастыру класына байланысты
D) шаруашылы ты разрядына байланысты
E) шаруашылы ты бонитетіне байланысты
F) шаруашылы класына байланысты
13. А шылы ал аптарды экономикалы бағалау жолдары:
A) кейбір ор т(рлеріні санын есептеу
B) а шылы ал аптарды гидрологиялы бағалау
C) орды $тымды пайдалануы
D) а шылы ал аптарды сапалы бағалау
E) б(кіл ор т(рлеріні санын есептеу
F) а шылы ал аптарды орман-шаруашылы бағалау
G) а шылы ал аптарды биологиялы бағалау
14. Со палы механизмі
т(рлері:
A) со палы
B) баспалы
C) винтовкалы
D) ш(ріппелі - со палы
E) б$рандалы
F) ойындылы
G) магазиндік

$рылысы бойынша а шылы

15. Та тайшамен (плашка) ауланады:
A) сусар
B) ара т(лкі
C) т(лкі
D) анатты $с
E) а кіс
F) б$лғын

17

мылты тарды

82
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16. Рессейде шығарылатын а шылы мылты тарды т(рлері:
A) карабин
B) тегіс о панды
C) к пма сатты
D) осал ы
E) винчестер
F) кольт
G) шола
17. Серіппесі ішінде орналас ан тарелкалы а пандарды
ма ызды кемшіліктері:
A) ауыр
B) ауіпті
C) $руға ы ғайсыз
D) к(рделі
E) же іл

$рылысыны

18. Орналастыру орнына байланысты а пандарды жіктелуі:
A) крестовинасыз
B) рамасыз
C) черкандар
D) сырт ы серіппелі
E) ізге
F) жаншитын
19. А ды аулау (шін олданатын мото шаналары:
A) «Иж»
B) «Урал»
C) «Ураган»
D) «Рысь»
E) «Бомбардир»
F) «Сибирь»
20. А шылы ал аптарын жіктеу жолдары:
A) отряд бойынша
B) орналас ан жері бойынша
C) шаруашылы бойынша
D) жағдайы бойынша
E) санаттан
F) тип бойынша
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21. Жабайы жануарларды селекциялы атып алу кезе дері:
A) жыл бойы бағалы емес аталы тарды с$рыптау
B) к беюге дейін 10 к(н б$рын бағалы емес аталы тарды с$рыптау
C) жыл бойы жара ат алғандарды атып алу
D) к беюге дейін 1 ай б$рын бағалы емес аталы тарды с$рыптау
E) жыл бойы физиологиялы бағалы емес жануарларды атып алу
F) аулау кезе і біткеннен кейін 10 к(н аралығында жара ат алғандарды
атып алу
G) аулау кезе і біткеннен кейін бір айды ішінде жара ат алған а дарды
атып алу
22. +$рама мылты тар болады:
A) т рт о панды
B) жеті о панды
C) бес о панды
D) сегіз о панды
E) алты о панды
23. Шамалы иісі бар балы , жа а ауланған балы , шіріген балы жа сы
еліктіргіш бола алады:
A) $ндызға
B) сары к(зенге
C) суырға
D) сарш$на а
E) ж$пар тыш анға
24. А кісті аулау (шін
еліктіргіштер:
A) жағалаулар
B) иісті
C) сулы шағын аралдар
D) уыста
E) індер
F) жеміс
G) оректік

а пандарды
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25. Т$за жасау (шін олданылатын материалдар:
A) жуан сым темір
B) сиыр ылы
C) жі ішке жіп
D) ой ж(ні
E) жыл ы ылы
F) ж$мса сым
G) арма жібі (леска)
А дар мен

старды аулау техникасы жəне а шылы тану
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Биотехния жəне жабайы жануарларды +сіру

1. Ерекше орғалатын табиғи айма тар:
A) мемлекеттік мекемелер
B) орман-а шылы шаруашылы тары
C) $лтты ба тар
D) оры тар
E) оры шалар
2. Ормандағы тынышты айма тарына алдыратын жерлер:
A) Б$талары жо жерлерде
B) Адамдарды т$ра тарына жа ын жерлерде
C) ,зен бойында
D) Б$талар жа сы скен жерлерде
E) Ағаштарды алы скен жерлерінде
F) Сайлы-салалы жерлерде
3. Ағаштарды кесу ж$мыстарын ж(ргізу жəне тыным айма тарды
алдыруды ма саты:
A) Техниканы оятын орын ретінде
B) +ар жинау (шін
C) Ағаш кесушілер демалатын орын ретінде
D) Ондай айма тар алдырылмайды
E) Т лдер мен балапандарды жасырынатын орны ретінде
F) Жануарларды к бею орны ретінде
G) Орманны айта суі (шін
4. Орман орғау (шін орындалатын шаралар:
A) механикалы
B) зоологиялы
C) ботаникалы
D) органикалы
E) териологиялы
5. +орек салынатын орынға жəне оректерге ойылатын талаптар:
A) +орек ағзаға жағымсыз заттардан таза болуы керек
B) +орек ар ылы еш андай ауру тарамайтын болуы керек
C) Жабайы жануарларға (й $старынан алған дəнді да ылдарды салуға
болады
D) +оректерді алды тары здігінен шіріп гумуске айналуы керек
E) Жабайы жануарларды оректендіруге (й жануарлардан алған
алды тарды пайдалануға болады
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6. Жабайы жануарларды оректендіруде ойылатын талаптар:
A) жем ш п (немі болуы
B) жырт ыш а дарға орындарын са тау
C) оректендіру орындары таза болу
D) оректі ескірмеді
E) жыл бойы пайдаланылуы
F) буаз кезінде оректендіру
G) галечниктер орналастыру
7. +$стар организіміне ажетті минералды азы тар:
A) май
B) а уыз
C) витаминдер
D) фосфор
E) к мірсу
F) кальций, микроэлементтер
G) май
8. Дəруменді азы :
A) ашыт ы
B) $лу $нтағы
C) ж(гері жəне тары
D) сəбіз жəне ызылша
E) балы майы
F) балы $нтағы
G) к(нжаралар
9. Кебекті азы м
A) азы ты $рға
B) азы ты $рға
C) азы ты $рға
D) азы ты $рға
E) азы ты $рға

лшері:
салмағыны
салмағыны
салмағыны
салмағыны
салмағыны

8 % б лігі
20 % б лігі
6 % б лігі
14 % б лігі
18 % б лігі
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10. +оректендіру уа ытына жəне оректендіру ала ына ойылатын
талаптар:
A) +оректерді уа ытында жеткізуге болатындай жол болуы керек
B) +оректендіру ала ына жылжымалы (йшік орнатып, онда к(ндіз-т(ні
к(зет ойылады
C) +оректендіру (здіксіз ж(ргізілуі керек
D) +оректі к(ніне бірнеше рет салады
E) +оректендіру ала ында пана болатындай сімдіктер болуы ажет
F) 0здіксіз орек салып т$руды ажеті жо
G) +оректі аптасына бір салып т$рса болады
H) +оректі к п ылып айына бір салса болады
11. Селекциялы атуды ж(ргізуді ма саты:
A) кəрі, əлсіз т(рін ату
B) ал апта а ны санын азайту
C) жаралы жануарларды ату
D) ауру жануарларды ату
E) а шылы ты алдында жəне кейін ату
12. Жырт ыш а дар мен $старды зиянды жа тары:
A) К птеген а шылы жануарларын жояды
B) А дар мен $старды лекселерін жейді
C) А шылы жануарларды (ркітіп, (йреншікті мекендерінен кетуге
мəжб(рлейді
D) Саятшылы та пайдаланылады
E) А шылы трофейлер
F) +оректік байланысты бір б лігі
13. Реакклиматизация ( айта жерсіндіру) жəне жерсіндіруді тиімді
болуыны к рсеткіштері:
A) Жа а т(рлерді жерсіндіру
B) Жануарды, б$рын мекендеген, кейін $рып кеткен жерлерге
жіберу
C) Жануарларды шаруашылы тан зге айма тарға тарату
D) +алыпты сіп- нулері (биологиялы )
E) Бір елден алынған жануарларды т$ ымын айтарып беру
F) Саныны т$ра тауы жəне суі (экономикалы )
G) Жануарларды шаруашылы тан зге елдерге шығару
H) Бір елден бір елге шығару
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14. Жануарларды тасымалдау:
A) Ірі жануарларды айдап к шіреді
B) Тасымалдауға техника та далғанда жануарларды биологиясы
ескеріледі
C) Жырт ыштарды топтастырып торларға амап тасымалдайды
D) +$старды ап а салып тасымалдайды
E) +$старды барлығында бір-бірден б ліп тасымалдайды
F) +$старды ая тарын байлап тасымалдайды.
G) Тасымалдағанда жануарларды шапша жеткізуге тырысады
H) +$старды торға, ораптарға салып тасымалдайды
15. Та дап $стағанда ауланатын жануарлар:
A) Бірінші $сталған жануарлар
B) Кəрі жануарлар
C) Енелерінен айырған т лдер
D) Ауруға шалды паған жануарлар
E) Буаз жануарлар
F) ,здігінен тіршілік етуге бейімделмеген жануарлар
G) ,здігінен тіршілік ететін жануарлар
H) Жас жануарлар
16. Б$ғыларды селекциялы ату:
A) мы ты экземплярларын ату
B) бір жылды м(йізі жі ішке б$ асын ату
C) тоғыз жастағы аталы тарын ату
D) б$ аларын ату
E) жас т лдерін ату
F) $рғашыларын ату
17. Отырғызу материалыны 1 га-ға кететін оптималды шығыны:
A) 175-200 б$талар немесе алемшелер
B) 225-250 б$талар немесе алемшелер
C) 100 б$талар немесе алемшелер
D) 125-150 б$талар немесе алемшелер
E) 150-175 б$талар немесе алемшелер
18. +аза станда, азір сірілетін $стардан бас а, сіруге болатын
а шылы $стар:
A) Бір азан, о и аз
B) +ырман азы, итала аз
C) +$р, са ырау $р
D) Шалшы шылар
E) Су $зғыны, к к $тан

24

Биотехния жəне жабайы жануарларды сіру

82

19. Екінші сағым уа ытында дамыған $ры :
A) балапан шығады
B) ж$мырт а ішіні ке істігіні бəрін алады
C) сары уызды ішінде орналасады
D) дамып келе жат ан балапан бейнесі к рінеді
E) ж$мырт аны доғал басыны аймағында орналасады
F) ж$мырт аны с(йір басыны аймағында орналасады
G) а уызды ішіндегі абы а жа ын $ры д гелегінде орналасады
20. А шылы шаруашылығында биотехниялы шараларды ж(ргізу
мерзімдері:
A) табиғи апаттар мен ауа райыны олайсыз кездері
B) ажет еткенде белгіленген уа ыттарда ж(ргізу
C) а шылы жануарды саны тез т мендей бастағанда
D) жыл мезгіл бойы ж(ргізіледі
E) а шылы шаруашылы та жануарға зиян келтіретіндерді саны
к бейгенде
F) шаруашылы та аражат болғанда
21. +уысты ағаштарды алдырып орманны əр жерін кезекпен кесуді
əсері:
A) +$старды сол ма да т$ра тануын жа сартады
B) Жануарларды барлы жағдайлары нашарлайды
C) Ондай ж$мыстарды ж(ргізуге болмайды
D) +орғаныш жағдайы т мендемейді
E) Тек ана орғаныш жағдайы нашарлайды
F) Орманда тек ағаштарды толы кесу ж$мыстарын ж(ргізу керек
22. +аза станда жерсіндірілген а шылы жануарларды т(рлері:
A) Борсы
B) Те біл б$ғы
C) Америка б$ғысы
D) Америка ояны
E) Суыр
F) Сасы к(зен
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23. +ырғауылдарды шағылысу уа ыты, ж$мырт аларыны орташа жəне
е к п саны:
A) Е к п ж$мырт алағанда 160 – 180 ж$мырт а туады
B) Наурызды аяғынан мамырды басына дейін
C) Ж$мырт аларыны орташа саны 4 – 6 ж$мырт а
D) Ж$мырт аларыны орташа саны 8 – 10 ж$мырт а
E) Мамырды аяғынан маусымны аяғына дейін
F) Ж$мырт аларыны орташа саны 40-55 ж$мырт а
G) Е к п ж$мырт алағанда – 120 – 150 ж$мырт а туады
H) Е к п ж$мырт алағанда 70 -80 ж$мырт а туады
24. Б денелерді тобын $ру жолдары жəне оларды асырау:
A) Ересек жапон б денелелерін сатып алу ар ылы топ $райды
B) +ораларда асырайды
C) Жетілдірілген б денелерге арналған торларда топ $райды
D) Парктерде асырайды
E) Табиғаттан аулап олға (йрету ар ылы топ $райды
F) Б денелерді $яларынан ж$мырт аларын алып инкубациялау ар ылы
топ $райды
G) Жапон б денелелеріні ж$мырт аларын сатып алып инкубациялау
ар ылы топ $райды
H) Жапон б денелелеріні балапандарын сатып алу ар ылы топ $райды
25. +ырғауылды 1-30 к(ндік; 31-80 к(ндік; 81-150 к(ндік
балапандарыны рациондарындағы протеин м лшері (пайыз):
A) 1-30 к(нде – 12%
B) 81- 150 к(нде – 18,2%
C) 1-30 к(нде – 8 %
D) 31 – 80 к(нде – 15%
E) 81 - 150 к(нде – 7%
F) 31 – 80 к(нде – 10%
G) 1-30 к(нде – 21,0%
H) 31 – 80 к(нде – 19,0%
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