рметті студент!
2017 жылы «Білім - 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
5В010400

Маманды ты
атауы
«Бастап ы əскери
дайынды »

Жауап парағыны 6-9 секторларындағы
пəндер реті
1. Педагогика
2. Бастап ы əскери дайынды ты о ыту
əдістемесі
3. Тəрбие ж$мысыны теориясы мен
əдістемесі
4. &скери патриотты тəрбие негіздері

1. С$ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т$рады:
1. Педагогика
2. Бастап ы əскери дайынды ты о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж$мысыны теориясы мен əдістемесі
4. &скери патриотты тəрбие негіздері
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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Педагогика

1. Жеке т$лғаны е ма ызды белгiлерi:
A) дене асиеттері
B) орталы нерв ж(йесіні асиеттері
C) жауапкершiлiгi
D) инстинктері
E) дене бітімі
2. Педагогика саласында балаларды жас жəне дара ерекшеліктерін
зерттеген ғалымдар:
A) Дистервег А., Сластенин В.А
B) Коменский Х.А., Джон Локк
C) Толстой Л.Н., Хмель Н.Д
D) Толстой Л.Н., Сластенин В.А
E) Сластенин В.А., Кузьмина Н.В
F) Хмель Н.Д., Ушинский К.Д
3. Ғылыми-педагогикалы зерттеулер:
A) техникалы
B) эмпирикалы
C) əдіснамалы
D) психологиялы
E) технологиялы
F) əдістемелік
G) практикалы
4. Баланы жас ерекшеліктеріне арай зіндік сенімдері, к з арастарыны
алыптасуында сананы алыптастыру əдісі:
A) жазалау
B) а ыл-ке ес
C) ə гіме-с$ бат
D) н$с ау
E) дəріс
F) жарыс
G) жаттығу
H) талап
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5. Мектепті инновациялы бас ару аспектілерін зерттеді:
A) Д.Б. Эльконин
B) Л.В. Занков
C) Г.А. Цукерман
D) М.М. Поташник
E) В.С. Леднев
F) В.С. Лазарев
6. Д(ниетаным - б$л:
A) А и атты д(ниеге деген к з арастар ж(йесі
B) Мектепті жағдайына деген к з арастар ж(йесі
C) Адамны д(ниеде алатын орнына деген к з арастар ж(йесі
D) Мектеп $жымыны алатын орнына деген к з арастар ж(йесі
E) Мемлекетті дамуына деген к з арастар ж(йесі
F) Адамны з- зіне атынасына деген к з арастар ж(йесі
7. Бас ару стилі бойынша:
A) діни
B) демократиялы
C) авторитарлы
D) адамгершілік
E) либералды
8. Білім мазм$нын аны тайтын нормативті $жаттар:
A) О улы тар
B) О у жоспарлары
C) &дістемелік н$с аулар
D) Т$жырымдамалар
E) О улы тар, о у $ралдары
9. Педагогиканы на ты ғылымилы əдіснамалы принциптеріне жататын
т$ғырлар:
A) синергетикалы
B) таным теориясы
C) квалиметриялы
D) $ндылы тар теориясы
E) т$лғалы
F) іс-əрекеттік
G) аксиологиялы
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10. Білім мазм$ны дегеніміз:
A) О ушыларды о у процесі барысында ме геруге тиісті сауаттылы
жəне дағдылар ж(йесі
B) О ушыларды білімділікке, тəрбиелікке (йрету жəне дамыту
C) О ушыларды д(ниетанымды жəне адамгершілікті-эстетикалы
идеялар ж(йесін ме геруі
D) О ыту процесі барысында о ушыларды ме геруге тиісті эстетикалы
идеялар ж(йесі
E) О ыту $ралдарыны мазм$ны мен сапасы
F) О ушыларды тəрбиелеу мен о ыту (дерісі
11. Тəрбиені $рал-жабды тарына ойылатын талаптар:
A) ;оғамды талаптарға сай болуы
B) Гигиеналы талаптарға сай болуы
C) Мектепті талаптарына сай болуы
D) Педагогикалы талаптарға сай болуы
E) ;$ ы ты талаптарға сай болуы
F) Эстетикалы талаптарға сай болуы
G) Экологиялы талаптарға сай болуы
12. Перспективалар т(рлері (А.С. Макаренко бойынша):
A) $за мерзімді
B) к(рделі
C) альтернативті
D) та дамалы
E) жа ын
F) орта
13. Сынып жетекшісіні о ушыларды зерттеу əдістері:
A) Тəжірибені арастыру
B) Бай ау
C) Жағдаятты талдау
D) Контент талдау
E) Ба ылау
F) Ж$пты іс-əрекет
G) Жеке дара жəне топты ə гімелесу
14. Отбасыны жалпы сипаттамаларыны к рсеткіші:
A) ау аттылығы, т$рмысты жағдайы
B) отбасындағы зара атынас стилi
C) ата-ананы баланы мір əрекетiннi мазм$нына к iл б луi
D) ата-ана туралы мəлiметтерді толы тығы
E) балаларыны дарынды, талантты, мəдениетті, талапшыл болуы
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15. О ыту $станымдары:
A) Ғылымилы
B) <йымдастырушылы
C) К рнекілік
D) Мазм$нды
E) &дістемелік
F) ;ол жетімділік
16. О у дəрістерін ткізу əдіс-тəсілдеріне байланысты дəрісбаян:
A) Жаппай
B) &дістемелік
C) Мазм$нды
D) К рнекілік
E) Бинарлы
F) А паратты
17. <жымды - танымды іс-əрекетті белгілері:
A) Жалпы іс-əрекет негізіні болмауы
B) Іс-əрекет барысында аны талған материалдар бойынша т$жырым жасау
C) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
D) <жымды іс-əрекет барысында, əрбір о ушыны зіндік білімін
к рсете алуы
E) Жалпы іс-əрекетті негізіні болуы
F) Жалпы нəтижелерді болуы
G) Іс-əрекеттер барысында о ушылар арасында зара жауапкершілікті
жəне тəуелсіздікті пайда болуы
H) Іс-əрекеттер барысында о ушыға жағдай жасау жəне оларды бас ару
18. Білім, білік жəне дағдыны алыптастыру (дерісі ажет етеді:
A) О у жоспарын
B) О у-танымды іс-əрекеттеріні нəтижесін аны тауды
C) Бас аруды
D) Т$лға болмысын
E) Бағыттауды
F) Ж(йелеуді
19. Тест мазм$нына ойылатын талаптар ж(йесі:
A) ;ыс алы
B) &леуметтік
C) Аны
D) Саяси-əлеуметтік
E) На ты
F) Педагогикалы
G) Эстетикалы
7
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20. О ытуды əдістері (Г.И.Шукина):
A) Білімді жетілдіру
B) Білікті алыптастыру
C) Білімді, білік жəне дағдыны жетілдіру мен бекітуді о ыту
D) А паратты -дамыту əдістері; эвристикалы о ыту
E) Жаттығу, практикалы ж$мыс
21. А паратты технология:
A) На ты мағл$маттар жиынтығы
B) На ты $ралдарды, əдістер мен тəсілдерді пайдалану
C) А паратты деу процесінде олданылатын $ралдар мен əдістер
жиынтығы
D) Адам іс-əрекеті ар ылы ауызша, жазбаша немесе бас а т(рлі
тəсілдермен жеткізілетін ажетті мағл$маттар жиынтығы
E) А паратты деумен байланысты процестер
F) Кез келген мəліметтер жиынтығы
G) Адам іс-əрекетіні ажетті салаларыны бірі
22. О улы а ойылатын негізгі талаптар:
A) Тексеру, зін- зі тексеру жəне о у нəтижелерін т(зетуге арналған
с$ра тар мен жаттығуларды болуы
B) К рнекіліктермен жа сы жабды талу; тілі балаларды жас
ерекшеліктеріне сəйкес болуы
C) К(рделі ғылыми стильде жазылуы тиіс
D) Тілі балаларды жас ерекшеліктеріне сəйкес болуы керек немесе
к(рделі ғылыми стильде жазылуы тиіс
E) О ушылар (шін $ғымды, ыс а жəне ызы ты болуы; о у
бағдарламасынан тыс жазылуы
F) Мазм$нында келтірілген материалдар к лемді болуы керек
G) О у (дерісінде тексерілген со ғана баспадан шығуы тиіс
23. Бас аруды $йымдастыруды формалары мен бағыттары:
A) Н$с ау-əдістемелік
B) ;оғамды ы палдарды пайдалану жолдарын $сыну
C) Педагогтарды психологиялы -педагогикалы т$рғыда диагностикалау
D) Педагогтарды жаппай сауаттандыру, сауы тыру
E) Педагогикалы (дерісті негізгі ма сатын ай ындау
F) Психологиялы -педагогикалы тестілеу нəтижесін адағалау
G) Педагогикалы отырыстар; əдістемелік ке естер
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24. <жымны жағымды əлеуметтік психологиялы жағдайын жасайды:
A) ;$ ы ты арым- атынас
B) Креативті ойлау
C) Эмоционалды арым- атынас
D) Ашы арым- атынас
E) Экономикалы арым- атынас
F) Экологиялы арым- атынас
25. М$ғалімдерді аттестациялауды принциптері:
A) Сауаттылы
B) Ж(йелілік, т$тасты
C) Бірізділік, тəрбиелік
D) Бірізділік
E) Жариялылы
Педагогика
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Бастап ы əскери дайынды ты о ыту əдістемесі

1. О ытудағы к рнекілік:
A) К ркемдік к рнекілік (кесте, плакат, суреттер, макеттер, модельдер,
кинофильмдер)
B) С здік-кескіндік к рнекілік (о иғалар, батырлар ерліктерін,жар ын
суреттеу т.б.)
C) Пəндік к рнекілік (о у арулары, əскери техника т.б.)
D) Жалпылама сараптама жасауға
E) Материалды т(сінуге
F) Барлы к рнекілікті бірден амтуға
2. Бағдарлама бойынша Алғаш ы əскер дайынды пəніне б лінген сағат
саны:
A) 65-66 сағат
B) 71-72 сағат
C) 61-67 сағат
D) 67-68 сағат
E) 68 сағат
F) 68-70 сағат
3. О у-дала лагеріндегі стендте болу керек:
A) ;абырға газеті, жауынгерлік пара тар. ;$тты таулар
B) О ушыларды тізімдері
C) О - ату кезіндегі к рсеткіштер
D) Кезекші мен тəуліктік кезекшілерді міндеттері. Хабарландырулар
E) Лагерді к(н тəртібі, саба кестесі, хабарлама
4. Бастап ы əскери дайынды сабағын $йымдастыру жəне ма саты:
A) Б лім к мандирі назар б лген о ушы «Тік т$ру» алпын $стап, з атыж нін айтуы ажет
B) Б лім командирі сапты жылдам арап шығып, б$йры тар беруі тиіс
C) Б лімшеге б ліп, мектеп директорыны б$йрығымен взвод, б лімше
командирін тағайындау
D) О ушыны тəртіптілікке, білімділікке, з Отанын орғауға дайын болуға
баулу
E) О ушылар сапта з орнын біліп, пəрменді дəл , əрі тез орындауы шарт
F) Отыруға р$ сат алған о ушы «;$п болады» деп, тез отырады
G) Саба та міндетті т(рде əскери киіммен ж(ру талап етіледі
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5. Жауынгерлік жəне ерлік дəст(рі болып табылады
A) Жауынгерлік тəрбиені мазм$нын жан-жа ты амту
B) Кепілді амтамасыз ету жəне т тенше жағдайлар
C) ;азіргі заманғы $рысты жалпы сипаттамасы
D) Теориялы жəне практикалы саба тарда тəрбиелеу
E) Саяси жəне зге де ма саттарға ол жеткізу
6. <рыс ала ында сарбазды озғалысына «жа сы» деген баға ойылады
егерде:
A) ;озғалыста к п ате жiберсе
B) ;озғалыста 6 атеге дейiн жiбергенде
C) Барлы iс- имылын д$рыс орындағанда
D) ;озғалыста 3-тен к п ате жiберiлгенде
E) ;озғалыста 3 атеге дейiн жiбергенде
F) ;озғалыста 5 атеге дейiн жiбергенде
G) ;озғалыста 4-5 атеге дейiн жiбергенде
7. О ыту əдістері
A) Жаттығулар
B) Дағдылар алыптастыру
C) О ыту бағдарламасы
D) С$хбат
E) Бейнелік
F) Т(сіндіру
8. Орта о у орындарында бес к(ндік дала жиындарынын ткізу мерзімі
A) 10-11 сыныптарда жыл бойы
B) Коледж мекептерінде 60 сағат арастырылған
C) Жоғары о у орындары 200 сағат арастырылған
D) Орта о у орындарында 36 сағат
E) О у жылыны со ында 30 сағат арастырылған
F) &скери о у орындары 50 сағат арастырылған
9. Автоматпен нысананы ат аннан кейiн: «Оғын ал» пəрменiн
орындауды тəртiбi:
A) Жалған $ ғыда о ты жо тығын тексеру, са таныш а ою
B) Магазиндi автоматтан босату, $нғыда о жо тығын тексеру жалған
атып, са тандырғыш а ою
C) О ты жо тығын тексеру
D) Бекітпе жа тауын тартып, о ты жо тығына к з жеткізу
E) Жалған атып $ ғыда о ты жо тығын тексеру
F) Магазинді алмау
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10. Орта о у орындарындағы о у материал базасы
A) Кезекшіні міндеттерін іс ж(зінде (йренуге арналған орын
B) О ытушылар б лмесі
C) Демалатын б лме
D) Сына тарға арналған лабораториялы б лме
E) Маманды тарына сай келетін о у ғимараты
F) Тактикалы ала
G) Лабораториялы б лме
H) Арнайы $рал-жабды тарды са тайтын б лме
11. Жалпы білім беретін мектептерде А&Д пəні неге сəйкес жоспарланады
A) Тиіптік о у бағдарламаға сəйкес
B) О ытушы $йымдастырушыға байланысты
C) Жарғыларға сəйкес
D) А&Д бағдарламасына сəйкес
E) &скери міндеттілік жəне əскери ызмет туралы
F) Мемлекеттік стандарттарға сəйкес
G) За дарға сəйкес
H) Келісім шарттарға байланысты
12. Жастарды алғаш ы əскери дайындығы келесі ма сатты іске асыру
(шін ж(ргізіледі
A) Саба ты жоспарланған ма саттарын іске асыруға бағытталған о у
материал базаларыны болуы
B) &скери б лімдердегі $рысты техника жəне ару-жара пен, жеке
$рамны т$рмыс-тіршілігімен танысу
C) Білім туралы за мен танысып, оны орындалуын адағалау
D) ;Р ;К-ні ат аратын ызметтері, оны сипаты мен ерекшеліктері, ;Р
;К-ні əскери Жарғыларын жете т(сіну
E) О ушыларды адалдығы жəне оларды о ыту жəне тербиелеу əдістері
F) М$ғалім конспектісіні болуы, оны толы тығы мен сапасы
G) М$ғалімні о ыту мен тəрбие əдістерін ж(зеге асыру əрекеттері мен
о у-материалды базасы (ОМБ )
H) ;аза стан Республикасы Конститутциясыны ережелерін, мемлекет
орғанысыны негізін о ып (йрену
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13. Жалпы білім мектептерінде А&Д пəні бойынша жетекшілік ететін
$жаттар:
A) Т менгі сыныптарда А&Д бағдарламасын игеруге ы пал ету.
B) А&Д пəнінен о у жылына арналған апталы сағат ж(ктемесі.
C) ;орғаныс ісі ж ніндегі департаменті, білім департаменті бекіткен
жоспары.
D) Мектепті о у-материал базасын жетілдіру туралы.
E) Мектепті барлы о ушыларын біры ғай $жымға біріктіру журналы.
F) Взвод жəне б лімше командирлерімен ж(ргізілетін н$с аулы саба тын
жоспары.
G) Идеологиялы тəрбие беру туралы $жат.
H) Жоғары сыныптарда А&Д бағдарламасын игеруге ы пал етеді.
14. Бастап ы əскери дайынды ты ткізудегі саба ты т(рлері
A) Практикалы
B) Теориялы
C) Физикалы шыны тырудыдамытушылы
D) <жымда жəне $жым ар ылы тəрбие беру
E) Отан орғауды тарихи тəжірибесін пайдалану
F) Тактикалы - сапты
G) Патриотты сана-сезім
H) Дəрістік саба тар
15. ;арсы келе жат анда офицер мен сарбаз айсысы бiрiншi бас киiмге
олын ойып сəлемдеседi:
A) Офицер, сарбаз
B) Екеуi де сəлемдеспейдi
C) Офицер сəлемдеседі, сарбаз сəлемдеспейді
D) Басты
E) Сарбаз сəлемдеседі, офицер сəлемдеспейді
16. Азаматты орғаныстан ДП-5 $ралын ж$мыс а осу нормативiн
орындағандағы « те жа сы» бағасы ойылатын жағдай:
A) 45 сек орындалса
B) 55 сек орындалса
C) 25 сек орындалса
D) 40 сек орындалса
E) 50 сек орындалса
F) 75 сек орындалса
G) 65 сек орындалса
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17. Газ т$мылдыры ты пайдаланады:
A) К(нделікті ызмет барысында
B) Газ шы анда
C) Бактериологиялы , биологиялы ару олданса
D) Суға т(скенде
E) Жаттығуда
F) Химиялы залалдануда
G) Радиациялы улану ауiпiнде
18. Танкистердi газ т$мылдырығы:
A) ПМП
B) УП-5
C) УП
D) ПМГ-2
E) ИП-4М
19. ТОЗ-8 винтовкасыны $рысты асиеті
A) О ты ират ыш к(ші 2000 м-ге дейін
B) О ты шекті $шу алыстығы 3150 м
C) Ату жылдамдығы минутына 100 рет
D) О ты ират ыш к(ші 800 м-ге дейін
E) О ты бастап ы жылдамдығы 310 м\с
F) Калибрі 5,45 мм
G) О ты бастап ы жылдамдығы 715 м\с
20. Сарбазды бас киiмдi шеш пəрменi бойынша iс- имылы:
A) Сол олымен бас киiмдi шешiп, жанбасында $стайды
B) Сол олда $стайды
C) О олында $стайды
D) Сол олымен бас киiмiн шешедi
E) ;олтығына ысады
F) Теріс аратып $стайды
21. О у (дерісін $йымдастыруды педагогикалы негіздері тарауында
о ытылады
A) &скери антты р лі мен ма ыздылығын
B) Гарнизонды жəне арауылды ызмет жарғыларыны мəні
C) &скери т(рлеріндегі ерекшеліктерімен танысуды теорилы негіздері
D) Алғаш ы əскери дайынды сабағыны $рылымы
E) Сарбазды $рысты жағдайда əрекет ете білу
F) Практиканы басталуы мен ая талу мерзімі
G) О ытуды дидактикалы ағидалары, о ытуды əдістері
H) А&Д жоспарлау, А&Д бойынша жалпы ережелер
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22. О ытушы – $йымдастырушыны саба а дайындалуы
A) К рнекі $ралдарын даярлау
B) Білім жəне дағдыларын тексеру саба тары
C) Жа а та ырыпты, а паратты мəлімдеу саба тары
D) Та ырыпты негізгі с$ра тарын аны тау
E) О ыту (дерісіні мəні
F) Саба ты ма сат-міндеттерін, та ырыптарын аны тау
G) О ытуды дидактикалы ағидалары
H) О ытуды тəрбиелеуші жəне дамытушы сипаты
23. Алғаш ы əскери дайынды сабағыны $рылымы
A) Жа а та ырыпты, а паратты мəлімдеу саба тары
B) Тактикалы дайынды
C) О ытуды дидактикалы ағидалары
D) О ыту (дерісіні мəні
E) Білім жəне дағдыларын тексеру саба тары
F) Білімді жəне біліктілікті бекіту саба тары
G) О ытуды тəрбиелеуші жəне дамытушы сипаты
H) &скери іс негіздері б лімі
24. О ыту $ралдарына жат ызуға болады
A) Тактикалы сапты ала
B) &дістемелік о улы тар, о у фильмдері
C) Д гелек стол жəне аралас саба тар
D) Семинар, тəжірибелік саба тар
E) О у аруы жəне əскери м(ліктерді
25. О ытуды дидактикалы ағидалары
A) О ытуды тəрбиелеуші жəне дамытушы сипаты
B) Жа а та ырыпты, а паратты мəлімдеу саба тары
C) Білімді жəне біліктілікті бекіту саба тары
D) ;$рама (аралас) саба тар
E) Теория мен практиканы байланыстыру
Бастап ы əскери дайынды ты о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі

1. Мектепті тəрбиелік ж(йесіні негізгі ызметтері:
A) дамытушы
B) таратушы
C) білім беруші
D) (йретуші
E) кіріктіруші
F) орғаушы
G) о ытушы
2. & гіме əдісі:
A) Жаттығу
B) Дидактикалы ойын
C) Ауызша а парат алу
D) О ушыларды бір-біріне мінездеме жазуы
E) Адамдарды зінен жəне оршаған адамдардан мəліметтер алу
F) Баяндау
3. Дене тəрбиесіні мазм$ны бойынша алыптастаын асиеттер:
A) отанс(йгіштік пен елжандылы саба тастығы
B) жеке гигиена
C) ерік-жігерді шы дау
D) адалды
E) «Е бек ету – мені е бірінші ажеттілігім» деп сезінуге (йрету
4. ;Р дарынды балалармен ж$мыс жасайтын мекемелері
A) ;Р Ғылым академиясы
B) Гимназия
C) «Дарын» республикалы ғылыми-практикалы орталығы
D) ;аза стан халы тары Ассамблеясы
E) Досты Cйі
F) Кəсіпкерлер Палатасы
G) Ана мен бала орталығы
5. Отбасымен ж(ргізілетін ж$мыстар:
A) педагогикалы ағарту ж$мыстары
B) баланы салауатты мір с(руге тəрбиелеу
C) баланы отбасымен танысу
D) $рылтайшылар ке есі
E) $жымны ма ызды шешім абылдауына м(мкіндік жасау
F) зін– зі бас ару ке есі
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6. Сынып жетекшісіні міндеттері:
A) Тиімді о у-тəрбие (дерісін $йымдастыру
B) Мектеп $жымына бейімделу
C) Пəн м$ғалімдеріні саба тарын талдау
D) М(мкіндігі шектеулі балаларды зерттеу
E) Психологиялы жағдайларды зерттеу
F) Білім беру мазм$ныны ғылымилы принципін анағаттандыру
7. Жарысты ы палы:
A) Бала м(мкіндігін ашу
B) Дене жəне рухани к(шке деген сенімді бекіту
C) К зделген нəтижеге жету ма саты
D) Бала абілеттілігін арттыру
E) Бас ару əдісі
F) Іс-əрекетке ынталандыру əдісі
8. Іс əрекет $йымдастыру жəне оғамды тəрбиеге (йрету əдістері:
A) мектептегі əдістемелік ке ес
B) пікірталас
C) оғамды талап
D) жаттығу
E) тəрбиелік жағдаяттар
9. Мектепті тəрбие ж(йесі дамуыны бірінші сатысы:
A) ішкі байланыстарды жеткіліксіз болуы
B) ж$мысты негізгі əдістеріні кешені
C) ма сатты іске асыратын адамдарды бірлігі
D) ж$мысты т(рлері мен əдістерін жетілдіру
E) жоспарды ж(зеге асыратын адамдарды бірлігі
10. ;иын балаларды т(зету ж$мыстары:
A) «Сенде бəрі жа сы болатынына сенемін» деген с здерді жиі айту
B) конференция
C) ателік, сəтсіздік болғанда, ж ндеу (шін сенім $ялату
D) саба
E) саяхат
F) жеке $мтылыстары болған жағдайда мада тау
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11. Та ырыбын аны тау ажет болатын тəрбие ж$мысыны т(рі:
A) пресс-конференция, о ырман конференциясы
B) д гелек стол, пікірталас, мамандармен арнайы кездесу
C) адамгершілік тəрбиесі
D) иын баланы типін аны тау (шін психологпен ке есу
E) о ушыларды жан-жа ты зерттеу
F) демалыс кеші, к ілділер мен тап ырлар клубы
12. Тəрбие ж$мысын $йымдастыру формалары:
A) тəрбие мазм$ны
B) жеке
C) арнайы т$лғаларды атыстыру
D) тəрбие т$жырымдамасын жасау
E) педагог, мектеп
F) топты
G) к пшілік
13. Е бек нəтижесін $рметтеуге, бағалауға тəрбиелеу ма сатында
айтылған ырымдар мен тыйым с здер:
A) басы ды шай ама
B) нанды ла тырма
C) (лкенні алдын кесіп тпе
D) жеміс ағашын сындырма
E) нанны (гіндісін ая а баспа
14. О ушылар $жымыны зіндік белгілері:
A) О ушылармен т тенше жағдайларда жылдамды , $йымдастыру
шешіміні болуы
B) Жалпы əлеуметтік ма ызы бар орта мəселені шешу м(ддесіні болуы
C) &рекет етуде зара бірлескен іс- имылды болуы
D) Сынып жетекшісіні (йрете білу əрекетіні болуы
E) Жан$я тəрбиесі туралы ата-аналармен ə гімені болуы
F) &рт(рлі ғылыми салаларымен байланыста болуы
15. Отбасымен ж(ргізілетін ж$мыс т(рлері:
A) ам оршылар ке есі
B) ата-аналарға ке ес
C) $жымны ма ызды шешім абылдауына м(мкіндік жасау
D) зін– зі бас ару ке есі
E) $рылтайшылар ке есі
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16. ;Р дарынды балалармен ж$мыс жасайтын мекемелер:
A) «Бейіндік мектеп»
B) Отбасылы балалар (йі
C) Назарбаев зияткерлік мектептері
D) ;осымша білім беру мекемесі
E) Ана мен бала орталығы
F) Отбасын жоспарлау орталығы
G) ;аза стан халы тары Ассамблеясы
17. ;иын балалармен ж$мыс əдістемесі келесі кезе дерді амтиды :
A) Тəрбие ма саты, міндеттері
B) О ушыларды жан-жа ты зерттеу жəне іріктеу
C) Тəрбие обьектісі, аспектілері
D) ;иын баламен ж$мыста алғаш ы жəне со ғы сатылары
E) Типтерді зерттеу бойынша психологпен ке есу
F) Бастап ы кезе жəне ж$мыс əдістемесі
G) ;иынды ты т(рлеріне арай мамандармен ке есу
18. Дарынды балаларды ерекшелік белгілері:
A) $ ы б$зушылы а бейімділік
B) отбасы м(шелерімен арым атынасы д$рыс жолға ойылмауы
C) ашуша ды
D) физикалы , интеллектуалды жəне əлеуметтік дамуыны сəйкес
болмауы
E) $жымда билікке $марлығы
F) философиялы мəселелерге к п ойлануы
19. ;иын балаларды ерекшелік белгілері:
A) танымды , нертап ышты ж$мыстарға $штарлы
B) философиялы мəселелерге к п ойлануы
C) отбасы м(шелерімен арым- атынасы д$рыс жолға ойылуы
D) кітап о уға $марлы
E) ашуша ды
F) т$ра ты жаман асиеттер жиынтығы ( зімшілдік, тірікшілік)
G) аномальді ажеттілік (маск(немдік, наша орлы )
20. Тəрбие, адамды с(юге бағыттау т мендегі $станымдарды
бірт$тастығына байланысты:
A) жа а оғамды р лді ме геруі
B) ғылымилы жəне ж(йелі ж$мыс ж(ргізілуі
C) балаға т$ра ты д$рыс атынасы
D) баланы жеке т$лға ретінде сыйлауы
E) баланы е бегі мен ісін бағалауы
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21. Тəрбие əдісі дегеніміз:
A) Н$с ау-əдістемелік ж$мыстар
B) Тəрбие ма сатына жету жолдары
C) Тəрбиешілер мен тəрбиеленушілерді іс-əрекетіні зара байланыс
тəсілдері
D) Жоспарланатын істі ж(йелілігі
E) О ытушыны ма сат а жетудегі іс-əрекеттер мен дағдылар жиыны
F) Т$лғаны сапалы тəрбиелеу ма сатында əлеуметтік $нды, əрі
жан-жа ты іс -əрекетті $йымдастыру
22. Отбасы тəрбиесі, экологиялы тəрбие, е бек тəрбиесі, имандылы
(конфессионалды ) тəрбиесі кіреді:
A) Ынталандыруына
B) ;арым- атынас стиліне
C) Тəрбие бағыттарына
D) Мазм$нына
E) О у-тəрбие ж$мыстарыны бағыттарына
F) Жазалауына
G) Институтционалды белгісіне
23. Тəрбие (дерісінде тəрбиені сапасына ы пал жасайтын
басымдылы тар:
A) Мектеп пен жан$ядағы байланысты дамыту
B) ;алыптас ан тəрбиелік атынастар, əрекеттерді $йымдастыру мен оған
ойылған ма саттарды бір-біріне (йлесуі
C) Тəрбиені негізгі міндеттері мен ма саттарын амтитын (дерісті
жоспарлау
D) Сырт ы арама- арсылы ты жою
E) Объективті жəне субъективті факторлар əрекетіні байланысы,
педагогикалы зара əрекеттегі тəрбие (дерісіне атысушыларды
белсенділігі
F) Тəрбие (дерісіні ту жағдайларындағы кедергілер
G) Жа а сапаларды бағыттылығын аны тау
H) Тəрбиемен $штастыра дамытудағы жəне о ыту (дерістеріні
басымдылығын, тəрбиелік ы палды сапасы жəне педагогикалы əсер ету
(йлесімділігі
24. Мінез- $лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) Жарыс
B) Пікірталас
C) Спортты жаттығу
D) Этикалы ə гімені талдау
E) Марапаттау
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25. Іс-əрекет $йымдастыру жəне оғамды тəрбиеге (йрету əдістері:
A) мектептегі əдістемелік ке ес
B) зін- зі бас ару орталығы
C) пікірталас
D) оғамды пікір
E) (йрету
F) сендіру, этикалы ə гіме
G) педагогикалы талап
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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скери патриотты тəрбие негіздері

1. Азаматты тəрбиені бағыттары:
A) Азаматты сезім, сана
B) Саналы т(рде з еркімен ызмет етуге дайын болуы
C) Моральды дағдарыс
D) Экономиканы дамыту
E) Т$лғаны азаматты санасыны на ты бағыттары
2. &скери патриотты тəрбие негіздері пəні:
A) Сауы тыру кештеріне атысу
B) О ытушы-$йымдастырушыны əдістемелік білімдерін жетілдіру
C) Іс ж(зіндегі саба тар
D) &ПТ $йымдастыру мен ткізу
E) &скери ызметшілерді талаптары
F) Саба тан тыс уа ытта &ПТ ж$мыстарын ж(ргізу
G) Теориялы конференциялармен пікір талас ткізу
3. Адамгершілік тəрбиені мəні:
A) Бизнес пен сауда ар ылы тəрбие беру ағидаттары
B) Ма ызды мемлекеттік функция
C) &скери-патриотты тəрбиені негізгі ағидасы
D) Сарбаздарды санасына адамды мораль алыптастыру
E) Диагностика əдістері
F) Ма таныш сезімін тəрбиелеу
4. &скери патриотты тəрбие негіздерін о ып (йренуді ма саты:
A) Намыс пен ер ж(ректілік
B) Кəсіби- ызметтік тəрбие
C) Отанына деген ма таныш сезім жəне əр ашанда орғауға дайын болу
D) Ма таныш сезімін тəрбиелеу
E) Шығармашылы тəрбие
5. ;аза стан Республикасыны рəміздері:
A) Ту
B) ;ош ар м(йіз
C) Елта ба
D) Ша ыра
E) &н$ран
F) &скери те із К(штері нышандары
G) &уе орғанысы К(штері нышандары
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6. ;аза стан Республикасыны тіл саясаты бірінші кезекте бағытталған
A) Оралмандар мірі (шін жайлы тіл жағдайын жасау
B) Ағылшын тілін дамыту
C) ;аза тіліні кириллицадан латынға ауысуы
D) Орыс тіліні жалпы мəдение функциясын са тауға
E) ;аза тіліні жандануына, оны олдану аясын ке ітуге
F) ;аза стан халы тарыны тілін дамыту
7. Бастап ы əскери дайынды ты бір жылғы курсы ая талады:
A) Б&Д бойынша талаптарын орындап 10 сыныпты бітіргенде
B) Б(кіл мектепті салтанатты жиналысында
C) Бітіру емтихандарын тапсырғанда
D) Апталы жоспарға сəйкес жоспарланған та ырыптарын о ып
ая тағанда
E) Жоспарға сəкес ба ылау саба тарынан кейін
8. &скери кадр болу (шін:
A) &скери институт а о уға т(сіп, бітірген со , əскерде ызмет ету керек
B) Ер ж(рек жəне батыл болу керек
C) Білім беру министрлігіне ж$мыс а т$ру керек
D) ІІМ ж(йесіне ызметке т$ру керек
E) Мектепте жа сы о у керек
9. &скери-патриотты тəрбие барысында бастауыш сынып о ушыларына
жа сы мысалдар келтіру ажет
A) Суға кеткендерді $т ару барысындағы азаматтар ерлігі туралы
B) Бизнесті жемісті ж(ргізу туралы
C) Сарбаздарды Ауғанда əскери міндетін ат ару барысындағы ерліктері
туралы
D) Отан тəуелсіздігі (шін к(рестегі ерте жəне орта ғасырлардағы
сарбаздар ерлігі туралы
E) Ғылыми жа алы тар туралы
F) Табиғат пен жануарларға с(йіспеншілік туралы
G) <лы Отан соғысы жылдарындағы ерлік туралы
10. &скери патриотты тəрбие жастарды (йретеді:
A) &скери іске ызығушылы а
B) Теориялы жəне практикалы саба тартарды білуге
C) О у-дала жиындарында зін- зі $стауға
D) Арнайы əскери маманды ты ме геруге
E) Практикадан ту уа ыты мен білім беру ж$мыстарын ме геруге
F) Сап жəне сапты элементтері жайлы т(сінік алыптастыруға
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11. Жас спірімдермен (5-8 сыныптар) əскери-патриотты тəрбие ж(ргізу
барысында оларды осы мезгілде пайда болатын ажеттіліктерді ескеру
ажет
A) &скери-тарихи м$рағаттарда ж$мыс істеу
B) &скери іс пен əскери тарихты о удан аш а тау
C) Бастауыш сынып о ушыларына əскери-патриотты тəрбие бойынша ісшаралар ж(ргізу
D) Адамгершілік талаптар мен бағаларға з к з арасын алыптастыра
бастайды
E) Fмірлік деректері мен $былыстарын талдау жəне жалпылау
F) ;оршаған ортаға, $былыс а з к з арасын алыптастыра бастайды
12. Экологиялы дағдарысты пайда болуына əсер еткен:
A) &лсіз технологияларды пайдалануды реттеу жолымен
B) Агротехникалы технологияларды д$рыс олдану
C) ;оғам мен табиғат арасындағы атынастарда арама- айшылы ты
к(рт шиеленісуі
D) Табиғатты орғауға белсенділік таныту
E) Жер мен табиғи ресурстарға ба ылаусыз иелік ету
13. Ішкі сезімні дискомфорт жағдайы ширыға т(седі:
A) Ішімдікті к п ішкенде
B) Жа сылы пен жаманды ты алып к(ресі
C) Бағаны суі, мір с(ру де гейіні т мендеуі, шешілмеген к птеген
əлеуметтік проблемалар кезіндегі экономикалы дағдарыс жағдайында
D) К іл-к(йге байланысты
E) Т(нгі уа ытта
F) Ш$ғыл аза болғанда
14. ;$рметтеуді дамытуды ажетті шарты:
A) Шынайы туыс анды атынастарды орны тыру
B) Ерлік пен жан иярлы ты мəнін т(сіндіру шаралары
C) Азаматтарды $лтты адір- асиеттерін $рметтеу
D) &р азаматты міндетін т(сіну
E) О у-дала жиындарында белсенеді болу
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15. Б.Момыш$лыны аны тамасы бойынша $лты патриотизм:
A) Жастарды бойындағы сезімді,игілікті $лшыныстарды жандандыру
B) Тарихи дəст(рі, психологиялы ерекшшелігін са тап, дамытуға, оны з
$рпа тарына ткізіп беруге бейімділік
C) Адамны ар- ожданына, абыройына, ерік-жігеріне парасатына ы пал
ету
D) &скери $жым психологиясын ме геру
E) Шы ан тегін сезіну, т$рып жат ан лкесі, ана тілі, т$рмыс тіршілігі,
мінез $л ы
F) Адам бойында - парыз сезімін $штап тəрбиелеу
16. Негізгі жалпы$лтты басымды тарды атары:
A) <лтааралы келісімді амтамасыз ету
B) Отбасылы арым- атынаста т(бегейлі згерістерді іске асыру
C) Ауыл шарушылы реформасын іске асыру
D) Саясатта т(бегейлі згерістерді іске асыру
E) ;ылмысты $ ы та т(бегейлі згерістерді іске асыру
F) &скерде т(бегейлі згерістерді іске асыру
17. &скери олданбалы эстафета:
A) Жара аттанған сарбаздарды тасымалдау
B) Сыныптар арасында футбол ткізу
C) Ж(зу
D) <лтты ойындар
E) Сыныптар арасында волейбол ткізу
F) Cштік сайыс
18. &скери жарғыға сəйкес «аға офицерлер» $рамы:
A) Майор, полковник, генерал
B) Капитан, майор, полковник
C) Майор, полковник
D) Майор, подполковник, полковник, генерал майор
E) Подполковник, полковник
F) Лейтенант, капитан, майор
G) Капитан, майор, генерал полковник
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19. Отанға ызмет етумен байланысты кəсіби-е бек сапасын белсенді
к рсете білуге $мтылу алыптасады:
A) Е бек с(йгіштікке тəрбиелеуде
B) Кəсіби- ызметтік тəрбиеде
C) Б$харалы іс шараларда
D) Техникалы тəрбиеде
E) Рухани тəрбиеде
F) &скери патриотты тəрбиеде
G) Ма таныш сезімін тəрбиелеуде
20. ;Р оғамды бірлестіктер мен $йымдарды жастарды бойында
жоғары патриотты сана-сезімді жан-жа ты жоспарлы, ж(йелі ма сатта
жəне (йлестірілген ызметі:
A) Мəдени шаралар ткізу орталығы
B) &скери-патриотты тəрбие
C) &скери борыш
D) Жас с$ ар əскери патриотты $йымы
E) &скери патриотты клубы
21. &скери $жымды жəне азаматарды жауынгер етіп алыптастыру,
сапасын о ыту:
A) &скери-патриотты тəрбие
B) Тəрбие ж$мыстары
C) <жымды ж$мыстары
D) Наряд
E) Жеке ж$мыстар
22. Тəрбие жəне əлеуметтік- $ ы ты ж$мысты басты міндеті:
A) Жеке $рамды ;аза стан хал ына адал болу, əскери борыш пен ант а
адал болу, за жəне əскери жарғы талаптарын орындауға тəрбиелеу
B) ;Р конституция талаптарын орындауға
C) Хал ымызға адал болу
D) Командирге адал болу
E) Жеке $рамды тəрбиелеуге
F) &скери доктринаны о у
23. О у формасыны классификациялы топтары:
A) Жауынгерлік атыс, жаттығулар
B) Жоспарсыз
C) Жаттығулар, ж$мыстар
D) Парк- шаруашылы к(ні
E) О у- жоспарлы, ызмет жоспарлы, оғамды – жоспарлы
F) ;ызмет -жоспарлы
G) Теория, тəжірибе
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24. <йымдас ан ызмет, жауынгерлік əзірлік жəне жауынгерлік ісəрекетіні тиімділігін арттыру (шін ажет:
A) &скери тəртіп
B) &скери техника сайма-сай болу
C) &скери ант
D) Б$йры ты б$лжытпай орындау
E) &скери жарғы
F) Патриотизм
G) &скери дəст(р
25. «Алау» əскери-спортты ойынына бойынша командирді, оны саяси
б лім ж ніндегі орынбасарын жəне штаб м(шелерін тағайындайтын:
A) Б&Д о ытушысы
B) Тəрбие ісі ж ніндегі орынбасары
C) Жас сарбаздар $жымы
D) &скери б лімшені командирі
E) Мектеп директоры
F) Жеребе бойынша
G) Батальонны жауапты т$лғалары
скери патриотты тəрбие негіздері
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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