рметті студент!
2018 жылы «Гуманитарлы ғылымдар - 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
5В020500

Маманды ты
атауы
«Филология»( аза )

Жауап парағыны 6-9 секторларындағы
пəндер реті
1. XIX ғасырдағы аза əдебиетіні
тарихы
2. %азіргі аза тіліні морфологиясы
3. Жалпы тіл білімі
4. %азіргі аза тілі жай с йлем
синтаксисі

1. С'ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т'рады:
1. XIX ғасырдағы аза əдебиетіні тарихы
2. %азіргі аза тіліні морфологиясы
3. Жалпы тіл білімі
4. %азіргі аза тілі жай с йлем синтаксисі
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.

3
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ХІХ ғасырдағы аза əдебиетіні тарихы
1. ХІХ ғасырдағы аза ағартушылары:
A) А.%'нанбаев
B) І. Жанс)гіров
C) Ш.Уəлиханов
D) Ы.Алтынсарин
E) М.Жолдасбеков
F) %.3мірəлиев
2. Т'рмыс-салт жырларымен байланысты айтыстар:
A) «Жар-жар»
B) «Т'сау кесер»
C) «Бəдік»
D) «%ыз 'зату»
E) «Наурыз»
3. Мəделіні 'стаз т'т ан:
A) Абыл
B) Майлы ожа
C) Б'хар
D) %азтуған
E) %'лынша
4. Абайды аударма ле дері:
A) «Дым ыл т'ман сыз б)ршік»
B) «%артайды айғы ойлады , 'й ы сергек»
C) «Мен к рдім 'зын айы 'лағанын»
D) «7семпаз болма əрнеге»
E) «Т'рыпты бір с'лу ыз хан олында»
F) «3ле – с зді патшасы»
G) «%ызарып с'рланып»
5. А ан серіні əн(дер)і:
A) «%ара ғы т)нде тау алғып»
B) «Жанбота»
C) «Гау8артас»
D) «Сырымбет»
E) «Бал адиша»
F) «Ма ма гер»
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6. Махамбетті 7-8 буынды толғаулары:
A) «Ей, %атағанны хан Т'рсын»
B) «К)лдір де к)лдір кісінетіп»
C) «Б'дырайған екі шекелі»
D) «Толарса тан саз кешіп»
E) «Абылай, Бота анды сен лтірді »
F) «Еменні т)бі сары бал»
7. Махамбетті к теріліс барысында туған ле дері:
A) «Мен, мен едім, мен едім»
B) «%ызғыш 'с»
C) «Баймағамбет с'лтанға айт аны»
D) «:лы арман»
E) «Соғыс»
F) «Исатай деген ағам бар»
G) «Жə гірге»
8. Махамбет 3теміс'лы:
A) Жоры жырауы
B) Драматург
C) Суретші
D) Сазгер, к)йші
E) Ертегіші
9. Махамбеттен ілгерідегі жыраулы мектеп кілдері:
A) %азтуған
B) Шал
C) К теш
D) Шалкиіз
E) Доспамбет
F) Абыл
10. Нəзираг йлік дəст)рде айта т)леген шығармалар:
A) «Шал мен ажал»
B) «Білгір адам»
C) «%исса Ж)сіп»
D) «%иссаси Рабғузи»
E) «%артты 'лына айт ан сиеті»
F) «Ж'мж'ма»
G) «=ш ауыз с з»

5

ХІХ ғасырдағы аза əдебиетіні тарихы

21

11. %аза əдебиетіні классикалы Шығыс əдебиетімен зара
саба тастығын зерттеген ғалымдар:
A) Ж.Рахманова
B) М.Базарбаев
C) Р.Н'рғали
D) Б.Майтанов
E) 7.Марғ'лан
12. А молла М'хамедияр'лыны туындылары:
A) «Масғ'т»
B) «Жаз»
C) «Жетім ыз»
D) «Бал адиша»
E) «К ктем»
F) «М'нар к)н»
G) «К)з»
13. Шернияз толғаулары:
A) «Б'дырайған екі шекелі»
B) «Ай, %ази би, %ази би...»
C) «Толарса тан саз кешіп»
D) «Тілек»
E) «М'нар к)н»
F) «Жетім ыз»
14. Шортанбай %анай'лыны діни танымын дамытудағы ы палды
шығармашылы т'лғалар:
A) С)леймен Ба ырғани
B) Ахмет И)гнаки
C) Абыл
D) Н'ржан
E) А тамберді
F) Ма ыш
15. Шортанбай туындыларыны та ырыбы:
A) О у-білімге ша ыру
B) Отарлау саясаты
C) Халы жағдайы
D) Замана зары
E) Драмалы
F) Табиғат лирикасы
G) Ғашы ты сарында

6
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16. Дулат Бабатай'лыны ле (дер)і:
A) «=ш иян»
B) «Опасыз жалған»
C) «Тілек»
D) «Кəрілік туралы»
E) «Ей, айтайын арнап Ешенге»
17. Дулат Бабатай'лыны мысал ле дері:
A) «Бір патшаны бір кезде»
B) «Шымшы пен б дене»
C) «Тегімді мені с'раса »
D) «А тан жас»
E) «Шаштараз»
18. М. М ке'лыны
атау(лар)ы:
A) Сарыар а
B) Жайы
C) Шы ғыстау
D) Бал аш к лі
E) Жетісу
F) Торғай даласы

«=ш

иян» шығармасында аталатын жер-су

19. Он-он бес жас шамасында М'рат М
A) К)йші
B) 7нші
C) Та ылда
D) Ділмəр
E) 3нері судай тасыған
20. Шо ан Уəлихановты
аза ғалымдары:
A) С.Асылбеков
B) 7.Марғ'лан
C) А.Еспембетов
D) М.7уезов
E) С.Ма пыров
F) М.Иманғазинов
G) З.Бисенғали

ке'лына берілген ата тар:

мірі мен е бектері туралы зерттеулер жазған

7
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21. Шо анны 1870 жылы Петербургте жарияланған е бек(тер)і:
A) «Алты ша8арды немесе %ытайды Хан-Лу провинциясыны
шығыстағы алты аласыны жайы»
B) «%ытай империясыны батыс провинциясы жəне %'лжа аласы»
C) «Адольф Шлагинтвейтті лімін əкелген жағдайлар туралы
мəліметтер»
D) «%ырғыздар туралы жазбалар»
E) «%аза тардағы шаманды ты алдығы»
F) «Жонғария очерктері»
22. Ыбырай Алтынсаринні этика, мінез- 'лы , əдептілік, досты
идеясына жазылған ə гімелері:
A) «Ананы анасы»
B) «Шайтанны саудасы»
C) «%аза ты айнасы»
D) «Жаман жолдас»
E) «Ананы арашасы»
23. Ы.Алтынсаринні сатира жанрында жазылған туындылары:
A) «Екі б шке»
B) «Аласы ағайынны ала датады»
C) «Фітнелік к)ннен к)нге барады асып»
D) «Ма та ыз бен мысы »
E) «Маса»
F) «Маймыл мен айна»
G) «А у, шортан 8əм шаян»
24. Ғаббас Тоғжановты «Абай» монографиясыны б лім(дер)і:
A) Абайды заманы
B) Абай жəне аза поэзиясы
C) Абайды а ынды айналасы
D) Абайды даналығы
E) Абайды реализмі
F) %айт анда
G) Абайды а ын шəкірттері

8
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25. Абайды 16, 29, 31 ара с здерінде озғалатын негізгі та ырып(тар):
A) %аза ты ма ал-мəтелі жайы
B) О у жайы
C) А шылы жайы
D) Кəсіп жайы
E) %'дайға 'лшылы жайы
F) Мінез жайы
ХІХ ғасырдағы аза əдебиетіні тарихы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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азіргі аза тіліні морфологиясы
1. Морфология ғылымыны зерттеу нысаны:
A) с йлем т)рлері
B) с здерді т)рлену ж)йесі
C) с зді дыбысты 'рамы
D) с з тіркестері
E) с йлем м)шесі
F) c зді байланысу тəсілі
2. Септік категориясына тəн ерекшелік:
A) жалғаулары біріні орнына бірі ж'мсалуы тиіс
B) септік жалғаулары ша ты атынасты білдіреді
C) септік жалғаулары жа ты атынас а 'рылады
D) септік категориясы бiр ж)йе, парадигма 'рай алмайды
E) септiк жалғаулары біріні орнына бірі ж'мсала алмайды
F) септік категориясы бiр ж)йе, парадигма 'рай алады
G) септік жалғауларыны мағынасы имылды бағытын, шы ан жерiн,
мекенін, мезгілін, кiммен болғандығын аны тай алады
3. Туынды т)бірлі с з:
A) к нетоз
B) жол
C) ая
D) дос
E) к іл
4. Субстантивтену:
A) зат есімнен зге с з табына ауысу
B) бас а с з таптарына жататын с здерді зат есімге айналуы
C) )стеулену
D) заттану
E) зат есімнен сын есімге айналу
F) )стеуден сын есімге айналу
G) зат есімге айналу
H) заттанған сын есімдер
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5. Еркелету мəнін )стейтін ж'рна тар:
A) -ша
B) -жан
C) -ыс
D) -ш
E) -лы
F) -дай
6. %атысты сын есім:
A) балалы-шағалы
B) ызыл ала, )лкенірек
C) жасылдау, к гірек
D) ара, о ыр
E) аса )лкен, тым кіші
F) а ылды, сабырлы
G) ыс ы, басы ы
7. Сапалы сын есім:
A) а мата
B) с)тті сиыр
C) малды ауыл
D) таудай талап
E) таза б лме
F) арлы ыс
8. Топтау сан есімі:
A) алпыстай
B) ж)з аралы
C) жиырма )штен
D) екі жарым
E) ыры ша ты
F) жиырма-отыздан
9. К бейтілмелі тəсіл ар ылы жасалған к)рделі сан есімдер:
A) сексен екі
B) екі ж)з
C) т рт мы
D) он бір
E) елу бес

11
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10. Сілтеу есімдіктеріні септелген т)рі:
A) осында, осымен
B) б'ным, осыным
C) мынаған, мынаны
D) б'ным, анасы
E) осы , сонысы
11. Жа ты мағынада олданылатын жіктеу есімдігі:
A) олар
B) біреу
C) менікі
D) біз
E) анау
F) əлдебір
G) айсы
H) б'л
12. %имыл- озғалыс етістіктері:
A) босат, к тер
B) аш, секір
C) ауна, аудар
D) уан, жыла
E) сыз, лше
13. Есім негізді етістіктер:
A) ашулан, к мектес
B) бар, кел
C) жуын, таран
D) айт ыз, кіріс
E) ж)гір, секір
F) сабала, кел
14. Осы ша ты ж'рна тары:
A) -ғалы (-гелі) + алып етістігі
B) -ма еді
C) -ды (-ді, -ты, -ті)
D) -ар (-ер, -р)
E) -ған екен
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15. Тіркес 'рамында сын есімні
осымшасы:
A) -ма , -мек
B) -атын, -етін
C) -ып, -іп
D) -а, -е
E) - ыз, -гіз
F) -ыс, -іс
G) -ған, -ген

асиеттерін к рсететін етістік

16. К)шейткіш )стеумен тіркесіп т'рған с з:
A) осыншама кісі
B) тіпті 'за
C) аса ажет
D) ап- ара ғы
E) жа а келді
F) тым ара ғы
17. Бірігу жəне ы шамдалу жолымен жасалған )стеулер:
A) енді-енді
B) зорға-зорға
C) олма- ол
D) ендігəрі
E) ала жаздай
F) б)гін
G) əзірше
18. Шылауы атыс ан с йлем:
A) :старасыз аузы а т)сті-ау м'рты
B) Сонымен мен шығарма жазамын
C) Ашуы келсе, олы ды тарт
D) 3зен бойындағы ауыл та атысымен к зге т)седі
E) Ашу–д'шпан, а ыл–дос
F) Ра ым мен əйелі А лимамен бірге кетті
G) Б)гін олар тірі аламыз деп ойлаған жо -ты
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19. Мен, бен, пен т'лғасы шылау ызметінде ж'мсалған с йлем:
A) Ағаш тамыры(мен), адам 'рпағы(мен) мы ты
B) %айрат (пен) а ыл жол табар, аш анға да уғанға
C) Жарба дасып жас к)лер 'рбысы(мен)
D) Ы ылас(пен) то ылы
E) А шо ыда туған ле , ле (мен) əн, сан-салалы жырлар к шіріліп
жатталып, əуендеп, тол ып тарап жатты
F) Ауыл айма (пен) :лжан, Айғыздай енелер болып бəрі де Ділданы к)тіп
т'рады
20. Еліктеуіш с здерге тəн белгі:
A) еш згеріссіз тікелей етістіктермен тіркесе алады
B) зіне тəн лексика-семантикалы мағынасы болады
C) есімдер жасауға атыспайды
D) дара т)рлеріне де, осарланған т)рлеріне де септік, жіктік жалғаулары
тікелей жалғанады
E) дара т)рлеріне де, осарланған т)рлеріне де к птік, тəуелдік
жалғаулары тікелей жалғанады
F) морфологиялы т'лға-т'рпаты бар
G) зіне тəн лексика-семантикалы мағынасы жо
H) етістіктер жасауға атыспайды
21. С йлемде аны тауыш ызметінде ж'мсалып т'рған еліктеу с з:
A) Сергей Петрович еле етті
B) %ара ғылы тан ыла етіп бір аттылы адам шыға келді
C) Бо ай келіншегіні с зіне мы етпеді
D) К) гірт с йлеген ша да-ш' дауыс шы ты
E) %ым- иғаш и у, сарт-с'рт т белес болды да алды
F) Осы с зден со Жігітек екі 'дайылы тан, был -сыл тан арылып, с зді
бір арнаға т)йген-ді
G) Атшы жігіт мырс-мырс к)леді
H) Алыстан жалт-ж'лт жар ыл к рінді
22. А.Байт'рсын'лы бойынша, жекіргенде айтылатын одағай:
A) тек
B) 'р, жануар, 'р
C) арағым
D) кпем
E) тəйт
F) ой
G) ш к, жануар, ш к
H) арашығым
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23. А.Байт'рсын'лы бойынша, еліктеу одағай:
A) к)мп
B) шыр-шыр
C) к)с-к)с
D) жып
E) жалт
F) пыс-пыс
G) тырс
H) с' -с'
24. Біреулерді с зіне с)йену ар ылы не бір на ты дерек негізінде
білдірілетін с йлеушіні пікірі ар ылы на тыланатын модальды
мағынаны к рсететін с йлем:
A) С з шығарушылар с зді асыл болуыны жалпы шарттарын білуі
ажет
B) Ашу - д'шпан, а ыл - дос деген екен
C) 7сіресе, жандарал ке сесі ашулы дейді
D) Алты айдан кейін айтарады деген с з бар
E) %аза ты жайын жа сыра білеміз
25. Болжал мəнді модаль с здер ар ылы жасалған с йлем:
A) Ерте ояндым, ойландым, жете алмадым
B) Ендігі шара атал с гіс болсын
C) Сəулет нерпазы )й салуға 'сталатын заттарды асиетін жа сы білуге
тиіс
D) Мен сенімен біргемін
E) %азеке жыбырламай т'ра ма, біреу Дəрменді к рсете ойса керек
F) Сонша алтынды айдан алды ?
G) Би əкесі тіс жарып, еште е айта ойған жо білем
азіргі аза тіліні морфологиясы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Жалпы тіл білімі
1. К не грек тіл білімінде Александрия мектебін алыптастырып,
грамматика ілімін дамытушылар:
A) Варрон
B) Панини
C) Гераклит
D) Дискол
E) Фракийский
F) Платон
2. Пор-Рояль грамматикасы авторларыны 'станымдары:
A) Логикалы категорияларды тілде бейнелену тəсілдерін ай ындау
B) Идеалистік философияны басшылы а ала отырып, латын тіліні
теориялы т'жырымдарын ай ындау
C) Жазу тілі ретінде лі тілге айналып бара жат ан латын тіліні ызметін
ай ындау
D) Тілдерді грамматикалы жағынан ' сас болуын ай ындау
E) Тілді ойды алыптастыратын, ойды білдіретін 'рал екенін ай ындау
3. ХVIII ғасырда тілді шығуы туралы теорияны енгізген ғалымдар:
A) П. Гольбах
B) С. Кларк
C) Д. Дидро
D) Д. Локк
E) Ш. Монтескьё
F) И. Гердер
G) Ж.Ж. Руссо
4. Конструктивті синтаксисті арастыратын мəселесі:
A) Мəтін лингвистикасы
B) Айтылымны модальдылығы
C) С здер аралығындағы байланыс т)рлері
D) Жалпытілдік ж)йелер б лімі
E) Айтылымны субъективтілігі
F) С йлем мен айтылымны ішкі 'рылымы
G) С здерді тіркесімділік м)мкіндіктері
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5. Г.Штейнтальді тіл танымына енгізген терминдері:
A) Апперцепция, сана
B) Фонема, фонология
C) Лексема, морфема
D) Корреляция
E) Ассоциация, жады
F) Перцепция
G) Графема, кинема
6. Структурализм мектептеріні басын біріктіретін ағидалар:
A) Тіл біліміні міндеті – тілдер туыстығын аны тау
B) Тіл «ішкі элементтері бір-бірімен тығыз байланысты, бір б)тін, бірт'тас
ж)йе, бірт'тас 'рылым»
C) Тіл – ж)йе. Ж)йе де згеріп отырады
D) Тілдік элементтерді функциялы жағына ерекше мəн береді
E) Фонетика мен фонологияны екі б ліп арайды, б'ларды ішіндегі таза
лингвистикалы пəн болатыны – фонология, – дейді
F) Тіл біліміні негізгі міндеті – тілді 'рылымын, ж)йесін зерттеу,
тілді 'рылымды элементтері арасындағы байланысты талдау
G) Тіл – та балар ж)йесі. Тілдік бірліктерді барлығы жеке-жеке та ба
7. Неограмматика ағымыны негізінде алыптасты:
A) %азан лингвистикалы мектебі кілдері е бектері
B) Копенгаген глоссематикалы мектеп кілдеріні е бектері
C) Прага лингвистикалы мектебі кілдеріні е бектері
D) Академик Ф.Ф.Фортунатов жəне Мəскеу лингвистикалы мектеп
е бектері
E) Дескрептивтік мектеп кілдеріні е бектері
8. Когнитивтік лингвистиканы пайда болуы байланыстырылады:
A) В.Набоковты «Conclusive Evidence» е бегімен
B) А%Ш-тағы Ч.Осгуд, Т.Сибеок е бектерімен
C) 1950 ж. ортасындағы Дж.Миллерді (А%Ш) е бегімен
D) Халы аралы Когнитивтік Лингвистикалы Ассосациямен (А%Ш)
E) 1989 ж. ткен Луйсбургтегі симпозиуммен
9. ХІХ ғасырда жары к рген е бектер:
A) «Ежелгі солт)стік тілдері жəне неміс, ислан тілдеріні шығуы туралы»
B) «Тілді шығуы»
C) «Барлы тілдерді жəне наречиелерді салыстырмалы с здігі»
D) «=нділерді тілі мен даналығы»
E) «Ява аралындағы Кави тілі туралы»
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10. Структурализмні Прагалы бағытыны негізгі жетістіктері:
A) Дистрибуцияны арама- арсы – арама- арсы емес сия ты əрт)рлі
т)рлері сипатталды
B) Синхронды фонология ғана емес, сонымен атар тарихи фонология да
болуы м)мкін
C) Тілді сипаттауда бірізді, объективті жəне арама- айшылы сыз əдісті
олдануды 'сынды
D) «Тілдік ода » деген 'ғымды да енгізді
E) Тіл əлемдік болмысты тікелей бейнесі емес, тіл ар ылы адам
болмысын т)сіндірді
F) Фонема туралы ілім жіті арастырылды (оны аны тамасы, белгілер
ар ылы диффренциалдылығын, оппозициялығын, бейтараптылығын
сипаттау)
G) Фонема жəне суперсегментті 'былыстарды – екпін, əуен жəне т.б.
талдау əдістерін 'растырды
11. Прага лингвистикалы мектебіні негізгі жетістіктері:
A) Америка )ндістеріні тілін зерттеуден бастады
B) Тіл əлемдік болмысты тікелей бейнесі емес, тіл ар ылы адам
болмысын т)сіндірді
C) %арапайым тілді поэтикалы тілден ажыратып к рсету ар ылы тілді
поэтикалы ызметіні механизмдері талданды
D) С йлеу )зіндісі, бірінен со бірі тізбектеліп келетін физикалы с йлеу
'былысын арастырды
E) Фонема туралы ілім жете арастырылды (оны аны тамасы, белгілер
ар ылы диффренциалдылығын, оппозициялығын, бейтараптылығын
сипаттау)
F) 7деби тіл жəне оны нормалары туралы ілім арастырылды
12. Парадигматика:
A) Синтаксистік бірт'тас атынасты білдіретін интонациялы -мағыналы
бірлік
B) С здерді т)рліше грамматикалы тəсілдер ар ылы мағыналы ,
формалы жа тарынан зара байланысы
C) Тіл ж)йесін зерттеудегі екі аспектіні бірі
D) Тіл бірліктеріні к лдене алыптағы атынастары
E) Тілдік единицаларды арасында болатын, тура алыптағы байланыс
F) Лингвистикалы топтарға тəн жиынты ты тілдік ж)йесі
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13. Cинтагматика:
A) Тілдік единицаларды горизонталь (к лдене ) алпы
B) Синтаксистік категориялар мен 'ралдарды ішкі мазм'ны
C) Фразеологиялы бірт'тас атынасты білдіретін интонациялы мағыналы бірлік
D) Тіл бірліктеріні тік алпындағы атынастары
E) С здерді т)рліше грамматикалы тəсілдер ар ылы мағыналы ,
формалы жа тарынан зара байланысы
F) Лингвистикалы топтарға тəн жиынты ты тілдік ж)йесі
14. Фонемаға тəн белгілер:
A) Грамматикалы мағынаға ие бірлік
B) Фонологиялы оппозиция м)шесі
C) Мазм'н жəне жеткізу ресінен т'ратын екі жа ты бірлік
D) Лексикалы де гейді тілдік бірлігі
E) Тек мазм'н ресінен т'ратын бір жа ты бірлік
F) Фонетикалы де гейді с йлеу бірлігі
15. Динамикалы немесе лебізді екпінге тəн сипаттар:
A) Бас а буындардан бір буынны з 'рамындағы дауыстыны
созылы ы айтылуы ар ылы ажыратыуы
B) Дауыс ырғағыны к теріліп барып бəсе деуі
C) Фонациялы ауаны ар ыны буынны к)шімен байланысты болуы
D) Дауыс шымылдығы діріліні жиіленуіне негізделуі
E) Фонетикалы сегментті бірлік
16. Граммемаға тəн сипаттар:
A) Екіжа ты бірлік, номинативтік ызмет ат арады
B) Мағына ажыратушылы ызмет ат арады
C) Екіжа ты бірлік, байланыстырушылы , конгруэнттілік ызметтер
ат арады
D) Т менгі де гей бірлігі
E) Лексемалар арасындағы категориялы байланыстарды білдіреді
F) Грамматикалы мағынаға ие
17. Тілде дифференциация за ы бойынша жасалған с здер:
A) Айдын
B) Жауын
C) 3кімет
D) Ғылым
E) Баратын
F) Ілім
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18. %аза тіл біліміндегі аралас 'рмалас с йлемге байланысты
мəліметтер:
A) %'рамындағы 'рмалас с йлемдерді баяндауыштары бір-біріне
бағынышты, тəуелді болмай, зара те дестік атынаста т'рып
байланысады
B) «Аралас 'рмалас с йлем» терминін енгізген Н.Сауранбаев
C) «Аралас 'рмалас с йлем» терминін енгізген Т.Сайрамбаев
D) %'рамындағы компоненттері бір-бірімен салаласып та, саба тасып та
байланысады
E) Жай с йлемдерді 'рмаласа байланысуыны )шінші тəсілі емес, сол
екі тəсілді бір 'рмалас с йлем ішінде бірдей атыс ан т)рі
19. С йлем:
A) Жа а жолдан бастап жазуда о ға арай жасалған шегініс
B) Бірнеше с йлемні т)йдекті тобынан жасалған синтакистік бірлік
C) Синтаксистік атынасты білдіру )шін кемінде екі толы мағыналы екі
с зді саба таса байланыс ан тобы
D) Формасы, ызметі жағынан синтаксис ж)йесіндегі с зге не с з
тіркесіне арама- арсы ойылып аралатын негізгі грамматикалы
категорияларды бірі
E) Тілдік та баларды мағыналы жəне т'лғалы байланысы негізінде
т)зілген ж)йелі тізбе
20. Типологиялы бағытты зерттеу аспектілері:
A) Универсология (лингвистикалы əмбебаптарды зерттеу)
B) С йлемдегі зара тікелей байланысты с здер – тікелей
'растырушылар
C) Тілді сапалы сипаты
D) Характерология (генетикалы топтарды типологиялы ерекшеліктерін
аны тау)
E) Систематология (лингвистикалы типтер ж)йесін аны тау жəне осы
типтерге сəйкес д)ние ж)зі тілдерін классификациялау)
21. Тілдер типін ажыратуда типологиялы белгі ретінде алынатын
нысандар:
A) Синтаксистік атынастар
B) С з 'рылымы
C) С йлем м)шелері
D) С з таптары
E) Грамматикалы мағына
F) Лексикалы мағына
G) Грамматикалы категория

20

Жалпы тіл білімі

21

22. Таксономиялы əдіс:
A) Тіл мен с йлеуді зерттеуде олданылатын есептік жəне лшемдік
əдістер
B) Б'л əдіс алғаш ыда ботаникада жəне зоологияда (жануарларды
топтастыруда) олданылды
C) Зерттеу объектілері бір-бірімен к)рделі иерархиялы атынастарда
болатын жəне танымды тəртіппен ж)йеленетін əдіс
D) Тілдерді туыстығына, мір с)рген уа ытына, территориялы
орналасуына байланыссыз зерттеп, оларды бəріне тəн жəне ерекше
за дылы тарын аны тауды ма сат етеді
E) Тілді синхронды жағдайын зерттейтін дистрибутивтік əдісі
F) Тіл ж)йе элементтерді жай жиынтығы емес, əр элементті мəні ж)йе
ар ылы аны талады
G) Тіл ж)йесіні 'йыт ы 'рылымы уа ыттан тыс атынастар негізінде
жасалады
23. %'рылымды əдісті сипаттама əдістен айырмашылығы:
A) Тілдік элементтерді дистрибуциясын ай ындау
B) С здік орды байлығын ай ындау
C) Тілдік т'лғаларды мағыналы жағын ашу
D) С здік 'рамыны ерекшелігін сипаттау
E) Тілдік элементтерді дыбысты жағын сипаттау
F) Тілдік т'лғаларды ызметін сипаттау
24. Ішкі реконструкция əдісіні міндеттері:
A) Барлы туыс тілдерді жəне осы семьядағы диалектілерді т)п негізін
барлы тілдерді салыстыра отырып аны тау
B) Тілдік ж)йедегі тарихи згерістерді мерзімі мен себептерін аны тау
C) На ты бір тілді тарихи даму за дылы тарын ай ындау
D) 7лем тілдеріні генетикалы классификациясын жасау
E) Дивергенттік даму за дарын жəне ата тілде жазбаша т)рде бар
тілдерді шығу за дарын зерттеу
F) Тілдегі синхрониялы згерістерді за ы мен айта 'растыру əдістері
тек ана фонология мен морфологияда ғана м)мкін
G) Тілдік синхрониялы )рдістерді зерттеу атомарлы сипатта болады
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25. Дистрибутивті əдіс міндеттері:
A) Кез келген конструкция ішіндегі лексика-грамматикалы
байланыстарды зерттеу
B) Жеке с здер мен с здер кластарыны мағынасыны 'рамын
айналасындағы с здер негізінде аны тау
C) На ты тілдерді жазбаша дерекк зі ретінде тарихи даму
за дылы тарын ай ындау
D) Тілдік атынас нəтижесінде пайда болған жа а формаларды (кірме
с здер) аны тау
E) Синхронияда бір тілді асиеттерін зерттеуге арналған
F) Тілдік ж)йедегі тарихи згерістерді мерзімі мен себептерін аны тау
Жалпы тіл білімі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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азіргі аза тілі жай с/йлем синтаксисі
1. Синтаксисті зерттеу нысаны:
A) С йлем
B) С з 'рамы
C) Т'ра ты тіркестер
D) Фонемалар
E) С з мағынасы
2. %иыса байланыс ан с з тіркесі:
A) Кіріп шы ты
B) Жолай со ты
C) Мінезі салма ты
D) 3зі айтты
E) 7дейі с йледі
F) О ыған мен
3. Баяндауышы )стеуден жасалған с йлем:
A) Оны келгені кеше.
B) Сен - менсі , мен - сенмін.
C) %ызылжар іші у-ду.
D) Сенен бас а ешкімні керегі жо .
E) Алас 'рған жас жігіт зімен- зі əуре.
F) Сəлімні )йі т менде, Омарды )йі жоғарыда.
4. Пысы тауышты
A) 7ке туралы əн
B) Т мен отырды
C) Кешегі ж'мыс
D) 7рі б'рылды
E) Інімнен алдым
F) Таулы орман

атынастағы с з тіркестері:

5. Баяндауыш а тəн белгілер:
A) бастауыш а атысты, бағынышты м)ше болу
B) айтылған пікірді субъектісі болу
C) с йлемні басында орналасу
D) с йлемдегі имылды объектісі болу
E) с йлемдегі есім с здерді аны тау
F) с йлемдегі етістік с здерді аны тау
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6. Жанама толы тауышы бар с йлемдер:
A) О улы тарда жазылған.
B) Жа сыны к рмек )шін.
C) Анасына хат жазды.
D) О улы тарын алды.
E) Атты ерттеді.
F) Бесті бітірді.
7. Тура толы тауышы бар с йлемдер:
A) А ылбайды :лжан зі бауырына салып алды.
B) Іздеген м'ратына жетер.
C) Атты орнына байла.
D) Сəрсен )шке бітірді.
E) Досыммен с йлестім.
F) %ызым )й-ішін жинастырды.
G) Мына торы т белге міні із.
8. Біры ғай пысы тауышы бар с йлемдер:
A) Абай енді ғана əкесі мен :лжанға сəлемін берді.
B) К зі бір ашылып, бір ж'мылады.
C) Алтынсары )йінен алтын )шін, балапан )шін шы ан еді.
D) Арыз бере білу, алдай білу – ма тан.
E) Асы пай, саспай с йледі.
9. %осарлы ай ындауышы бар с йлемдер:
A) Кəрі əжесі Зере бəйбіше таяғына с)йеніп 'рысып т'р екен.
B) Бізге инженер-инспектор, инженер-механиктер ажет.
C) С з жо , тағы шай асамыз.
D) Омар а са ал к п-к п а ылын айтты.
E) Абай а ынны шығармаларын ертелі-кеш о итынбыз.
10. Зат пен оны имыл-к)йін хабарлайтын с йлемдер:
A) Абай а ылдасып к ріп еді.
B) 7біш пен Мағаш 'за к)ліскен еді.
C) Бір кезде шай жасалды.
D) Олар ə гімелерін айта бастады.
E) Cо ғы с здер 7бішті атты тол ытты.
F) Бай мен кедей туралы айтылды.
G) Жастарды əр айсысы та данған с здерін айтысады.
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11. Жала болып 'ралған с йлем:
A) Концерт ая талды.
B) К рермендер тарай бастады.
C) К лік жылдам от алды.
D) Енді біреулер тезірек шығуға асығып барады.
E) Біз де есікке арай ая дады .
F) К лікке отырды .
G) Ж)ргізуші к)тіп т'р екен.
12. Т'лғасы болымды, мазм'ны болымсыз с йлемдер:
A) Инженер Асанбай да з есебіне к)діктенген емес
B) :лпан станциясына поезд то тамайтын сия ты еді
C) Б'ған мəн бермеуді ж н санады
D) 3зі нен б'рын мені ойлауы керек еді?
E) Бала ата-анасыны с зіне 'ла асуды ойды
13. Бас м)шелері атыс ан с йлемдер:
A) Жазды бір желсіз т)ні
B) 7біш таласпауды ж н к рді
C) Ондайларды б'л ауылдан кездестіруге болады
D) Ар жағында анталап т'рған алы аттыларға арай ж)гірмеске
болмады
E) Еламан зінен жауап к)тіп отырғандарға салма ты арады
F) Жары ты , несін айтасы , осы жерді 'шырлана иіскер ме еді?
14. Атаулы с йлемдер:
A) Т)н ап- ара ғы
B) Т)нні ара ғысын-ай
C) М'ндайда не істері ді білмей, атты сасып аласы
D) Ж)регім тас т беме шы ты
E) %ап- ара т)н
15. Атаулы с йлем:
A) Ш л далада келеміз
B) Бізден бас а тірі жан к рінбейді
C) С збен айтып жеткізе алар емеспін
D) Шыжыған ысты
E) К)йдіруін-ай
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16. С'раулы с йлемдерді мағынасына арай т)рі:
A) Ашы
B) К)мəнді
C) Альтернативтік
D) Ж'мсау
E) Тілек
F) Риторикалы
17. К)мəнді с'раулы с йлем:
A) 3зі із андай а ыл бересіз?
B) Не іздейсі , к ілім, не іздейсі ?
C) Бармағанда айтем?
D) Ой, мынау тамаша емес пе?
E) Мына мы болғыр бой бермей кетер ме екен?
F) Сені ауылына барсам ба екен?
G) Сол жа а мен де барсам ба екен?
18. Репликалы лепті с йлемдер:
A) Ш'ға десе, Ш'ға еді-ау!
B) Тілеуі 'рғыр-ай.
C) Ойпырым-ай, тапты ба? Таппай!
D) =й іші естіді ме? Естімегенде ше!
E) Мектепке б)гін бару керек еді ғой!
F) Б)гін келесі бе? Келгенде андай!
G) А ылшы болуға андай жа сысы !
19. Cес к рсету ма сатындағы б'йры ты с йлем:
A) Т)спей к р!
B) Ерегісті то тату керек!
C) Кірі дер )йге!
D) Аттан т)ссін!
E) То таты дар ерегіскенде!
F) Т)спесе ой!
20. Б где с з атысты с йлем:
A) «%айратсыз ашу – т'л, т'рлаусыз ғашы – т'л» (Абай)
B) Білуімше, оны мамандығы журналист
C) Ол мені мамандығым жайлы с'рады
D) Абайды «%ара с здерінде» осындай на ыл с здер бар
E) Мамандығым журналист екенін айттым
F) Б'л с здер бізді алға жетелеуші - шамшыра
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21. Айтылған ойға нануды білдіретін ыстырма с здер атары:
A) Бағымызға арай, кінішке орай, амал анша
B) Демек, ыс асы, сайып келгенде
C) 7рине, əлбетте, с з жо
D) Рас, сірə, зі із білесіз
E) Расында, шынында, м)мкін
22. Пікірді шегеру (диафрагмалау) амалы ар ылы ойды білдіру ерекшелігі:
A) К ркем əдебиет стиліне тəн
B) Есім баяндауышты болымды с йлемге синонимдес 'рылым
C) Етістік баяндауышты болымсыз с йлемге синонимдес 'рылым
D) Т)пкі с йлемге вариант 'рылым
E) Ауызекі с йлеу стиліне тəн
23. Т л с зге тəн белгілер:
A) тек хабарлау ма сатында айтылады
B) с йлемні айтылу ма сатына сай барлы т)рлері кездеседі
C) автор біреуді с зін еш андай згеріссіз келтіреді
D) эмоциясыз бейтарап мəнде ж'мсалады
E) автор айтушыны с зін з с зімен згертіп береді
F) тек )шінші жа та айтылады
G) автор с зімен араласып т'лғалы згеріске 'шырайды
24. %аза тіліндегі меншіктіліктік атынас:
A) зат есім мен –нікі ж'рна ты с здерді тіркесуінен к рінеді
B) заттанған есім т'лғасынан к рінеді
C) табыс септігі ар ылы байланыс ан с з тіркесімен беріледі
D) ілік септігі мен тəуелдік жалғаулы с з тіркесінен бай алады
E) жанама септіктер ар ылы байланыс ан с з тіркесінен к рінеді
F) атау септігі т'лғасынан к рінеді
G) ілік септігіні н лдік т'лғасы мен тəуелдік жалғаулы с з тіркесінен
бай алады
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25. Еліктеу с з атыс ан экспрессивті-эмоциялы с йлем:
A) Ол тып-тыныш саба о ып отырған еді.
B) Сал ын ауа бойын бірден сергітіп жіберді.
C) Желдеткішті ашып жіберді.
D) Сыртта жауын да тырс-тырс тамшылап т'р.
E) Т)нгі тынышты ты б'зып т'рған – сағатты сыртылы.
F) А ырын т'рып, тырп-тырп басып, терезеге жа ындады.
G) Б лмеде бас а естілген дыбыс жо .
азіргі аза тілі жай с/йлем синтаксисі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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