рметті студент!
2017 жылы «Білім - 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
5В011700

Маманды ты
атауы
«"аза тілі мен
əдебиеті»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Педагогика
2. "аза тілін о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж%мысыны теориясы мен
əдістемесі
4. "аза əдебиетін о ыту əдістемесі

1. С%ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т%рады:
1. Педагогика
2. "аза тілін о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж%мысыны теориясы мен əдістемесі
4. "аза əдебиетін о ыту əдістемесі
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
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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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Педагогика
1. Т%лға дамуыны негізгі бағыттары:
A) тəрбиелік
B) əлеуметтік
C) ызығушылы
D) дене
E) эмоционалды
F) білімдік
2. О у-тəрбие процесінде тиімді %йымдастыру (шін педагогты
басшылы а алатын темперамент т(рлері:
A) Флегматикалы , меланхоликалы
B) Холерикалы
C) Психикалы
D) Физиологиялы
E) Психологиялы
F) Сангвиникалы
3. Ғылыми-педагогикалы зерттеу əдістері:
A) Психологиялы сауалнама
B) Социологиялы сауалнама
C) Психологиялы тест
D) Педагогикалы сауалнама
E) 3леуметтік, педагогикалы
F) Педагогикалы эксперимент
G) Арнайы педагогикалы
4. 4зін- зі тəрбиелеу тəсілдеріні бірі:
A) бағалау
B) жазалау
C) а тау
D) ба ылау
E) алдау
F) т(зету
G) орлау
H) мада тау
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5. Т%лғаны əлеуметтенуі кезінде оны дамуына əсер ететін факторлар:
A) Субъективті факторлар
B) Экстрафакторлар
C) Макрофакторлар
D) Мезофакторлар
E) Минифакторлар
F) Монофакторлар
6. Д(ниетаным - б%л:
A) Мектепті жағдайына деген к з арастар ж(йесі
B) Адамны д(ниеде алатын орнына деген к з арастар ж(йесі
C) "оғамны жағдайына деген к з арастар ж(йесі
D) Сынып %жымыны алатын орнына деген к з арастар ж(йесі
E) Мемлекетті дамуына деген к з арастар ж(йесі
F) А и атты д(ниеге деген к з арастар ж(йесі
G) Адамны з- зіне атынасына деген к з арастар ж(йесі
7. Тəрбие бағыттары:
A) рухани-адамгершілік
B) азаматты -патриотты , экономикалы
C) к пшілік-интернационалды , азаматты
D) шыдамды-т зімділік, имандылы
E) дене, е бек
8. Білім мазм%нын аны тайтын нормативті %жаттар:
A) 3дістемелік н%с аулар
B) Т%жырымдамалар
C) О улы тар, о у %ралдары
D) Ж%мыс кестелері
E) 3деби шығармалар
9. Педагогиканы на ты ғылымилы əдіснамалы принциптеріне жататын
т%ғырлар:
A) %ндылы тар теориясы
B) іс-əрекеттік
C) квалиметриялы
D) синергетикалы
E) ж(йелілік
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10. Т%лға дамуыны макрофакторларыны бірі:
A) микросоциум
B) діни %йымдар
C) мəдениет
D) оғам
E) мемлекет
F) тəрбие институттары
11. Тəрбие əдісі:
A) ма сат а жету жолы
B) тəрбиеленуші əрекеті
C) %ралдар жиынтығы
D) тəрбиені сырт ы к рінісі
E) тəрбиеші əрекеті
F) зара əрекет ету амалы
G) тəсілдер жиынтығы
12. "азіргі оғамды пайдалы ж%мыстарға атысуда о ушы белсенділігі
байланысты:
A) Мектепте %йымдастырылатын ж%мыстарды тиімділігіне
B) Сынып жетекшісіні з алдына ма сат оюына
C) Мектеп директорыны позициясына
D) Директор орыбасарыны позициясына
E) "ойылатын талаптарды мазм%нына
13. Сынып жетекшісі іс-əрекетіні міндеттері:
A) 3леуметтік
B) Болжамды
C) Дамытушылы
D) Адамгершілік
E) Психологиялы
F) Педагогикалы
G) Диагностикалы
14. Мектеп пен отбасыны ынтыма тасты əрекеттері:
A) мектепті материалды жабды тау ж%мыстары
B) ата-аналармен %йымдастырушылы –педагогикалы ж%мыс
C) к ркем- нер ж%мыстары
D) баланы о у (лгерімі мен тəрбиесін жа сарту бойынша ж(йелі
ж%мыстар
E) ата-аналармен педагогикалы ағарту ж%мыстары
F) əдістемелік ж%мыстар
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15. О ыту %станымдары:
A) Мазм%нды
B) 3дістемелік
C) Сананылы жəне белсенділік
D) Бас арушылы
E) К рнекілік
F) Ж(йелілік
16. О ытуды %йымдастыру формасы:
A) Саба
B) Жаттығу
C) Т(сіндіру
D) Сендіру
E) Семинар
17. :жымды -танымды іс-əрекет:
A) О ушыларды ата-аналарымен ж(ргізілетін іс-əрекеті
B) О ушыларды т%лғалы асиеттерін дамыту
C) “Педагог-о ушылар” ж(йесіні ызметі
D) 3леуметтік тəжірибені игерудегі м%ғалім мен о ушыны біріккен ісəрекеті
E) Сыныптастармен бірлесіп əрекет ету
F) О ушыларды жеке бас асиеттерін дамыту процесі
G) О ушыларды кəсіби əрекеттеріні ж(йесі
H) Педагог пен о ушыларды орта к з арастары
18. О ыту (дерісі:
A) Тəрбиені ме гертеді
B) О ушыларды к з арасын дамытатын іс-əрекет
C) О ушыларды абілеттерін дамытатын іс-əрекет
D) Білімді, біліктілік пен дағдыны ме гертеді
E) О ушыларды д(ниетанымын дамытатын іс-əрекет
19. Ба ылау:
A) Ішінара
B) Апталы
C) К(нделікті
D) "орытынды
E) Алдын ала
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20. О ытуды əдістері (Г.И.Шукина):
A) Білімді, білік жəне дағдыны жетілдіру мен бекітуді о ыту
B) Жаттығу, практикалы ж%мыс
C) Практикалы ж%мыс; білімді жетілдіру
D) Білікті алыптастыру
E) Дағдыны алыптастыру
F) Білікті алыптастыру əдістері; эвристикалы
G) Білімді жетілдіру
21. А паратты технология:
A) А паратты деумен байланысты процестер
B) Кез келген мəліметтер жиынтығы
C) Белгілі %ралдар мен əдістер жиынтығы
D) Адам іс-əрекетіні ажетті салаларыны бірі
E) На ты мағл%маттар жиынтығы
F) На ты %ралдарды, əдістер мен тəсілдерді пайдалану
22. О у орындарыны инновациялы талаптары:
A) О у-тəрбие (дерісіне %ралдар мен медиа ж(йелерді енгізу
B) О у-тəрбие (дерісіні табиғат а сəйкестік принципіне с(йену
C) Жеке т%лғаны тек дарынын дамыту
D) "Р азаматтарыны білім алу % ығына толы ие болу
E) О у-тəрбие (дерісін педагогты м(мкіндігіне сəйкестендіру
F) Жеке т%лғаны біліміні жəне дарыныны дамуына жағдай жасалу
G) О ушыларды белгілі кəсіпке бейімделу
23. Бас аруда басшылы а алатын а параттар:
A) Прагматикалы
B) Бағалаушылы
C) Аналитикалы
D) Жекелеген
E) А паратты
F) Баяндаушылы
G) Шолушылы
24. :жымны жағымды əлеуметтік психологиялы жағдайын жасайды:
A) Экологиялы арым- атынас
B) Эмоционалды арым- атынас
C) Ашы арым- атынас
D) Креативті ойлау
E) Жеке адамдар арасындағы арым- атынас
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25. Біліктілікті к теру ма сатында іс-шаралар %йымдастырылуы м(мкін:
A) Сала, %йым, мекеме де гейінде ж(ргізілетін та ырыпты проблемалы
емес орташа мерзімді семинарлар
B) Біліктілікті белгілі уа ыт аралығында жоғарлату
C) "осымша ж%мыс орнында (зіліссіз ткізілетін ыс а мерзімді
та ырыпты о улар
D) :за мерзімді та ырыпты о улар
E) Біліктілік жоғарлату мекемесінде ыс а, орта жəне %за мерзімді о уы
F) Та ырып аясындағы орташа мерзімді семинарлар
Педагогика
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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аза тілін о ыту əдістемесі
1. "аза тілін бас а %лт а о ыту кезе дері:
A) "азан т керісіне дейінгі кезе
B) Феодализм кезе і
C) Ежелгі дəуір кезе і
D) Алғаш ы ауымды кезе
E) "азіргі кезе
F) Тарихи кезе
2. Орта мектепте дыбыс ж(йесін ме гертуде алғаш ы баспалда болатын
материал:
A) 3ліпби
B) Буын
C) С йлем м(шелері
D) 3ріптер
E) Сан
F) Дыбыстар
G) Та ба
3. О ушыларды диктант, шығарма, мазм%ндама ж%мыстарында жіберген
ателерін т(зеуге дағдыландыратын с здік:
A) Антонимдік с здік
B) Диалектологиялы с здік
C) Орфографиялы с здік
D) Орфоэпиялы с здік
E) Фразеологиялы с здік
4. Б(гін, биыл с здеріні жасалуы:
A) Екі т(бір с з т(рлі дыбысты згеріске %шырап, кірігуі ар ылы
жасалған
B) : сас с здерді тіркесуі ар ылы жасалған
C) Дыбысты еліктеуіштерді бірігуі ар ылы жасалған
D) Етістікті бірігуі, кірігуі ар ылы жасалған
E) К(шейткіш буындар ар ылы бірігуі
F) Буынға б луге ы ғайлы етіп бірігуі
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5. "аншадан? нешеден? аншасыншы? нешінші? деген с%ра тарға жауап
беретін сан есім:
A) Он ша ты
B) Тоғыз, сегіз
C) Жетінші
D) Алтау
E) Aш-(штен
F) Бесеуден
6. Мəтінді д%рыс абылдауға байланысты ж(ргізілетін ж%мыс т(рі:
A) "айталап о у
B) Экскурсия
C) Саралау
D) Хабарлау
E) Суреттеу
7. "аза тіліні орфографиясын о ытуды принциптері:
A) Стилистикалы
B) Морфологиялы
C) Саналылы
D) Грамматикалы
E) Фонетикалы
F) Ж(йелілік
8. О ушыны бастауыш сыныпта ме геретін тыныс белгілері:
A) дефис
B) (тір
C) с%рау белгісі
D) сызы ша
E) н(кте
9. Тіл дамыту ж%мыстарыны негізгі %станымдары:
A) Ж(йелілік %станымы
B) Диохрониялы %станымы
C) С йлеу мен ойлауды бірлігі %станымы
D) Саналылы %станымы
E) Бейімдеп о ыту %станымы
F) Фонологиялы %станымы
G) Ауызекі с йлеу мен жазба тіліні бір-бірімен с йлеу байланысты
%станымы

11

"аза тілін о ыту əдістемесі

12

10. Педагог-əдіскер 3.Исабаев ғылыми %станым т мендегі лшемдерге сай
болуы ажет деп есептейді:
A) Ме герілетін материалды на тылығы болуы ажет
B) Тілдік та ырыптарға байланысты берілетін практикалы дағдыларды
к лемі дəл болмағаны ж н
C) "аза тілінен берілетін та ырыптарды дəлдігі талап етіледі
D) О ушыларға аза тілінен берілетін білім лингвистикаға байланысты
аралады
E) Ғылыми %станымны ж(йелілік %станыммен тығыз байланысты
F) Теория мен практика арасындағы диалектикалы байланысты естен
шығармау керек
G) Ме герілетін объектіні термині аны болуы ажет
11. З.Бейсембаева %сынған аза тілін о ыту əдістері:
A) Интерактивті та та олдану
B) Тест %растыру
C) Сурет əдісі
D) Мектеп лекциясы
E) Презентация пайдалану
F) Мəтінмен ж%мыс істеу əдісі
G) С йлем мен с зді толы тыру əдісі
12. Жаттығу т(рлері:
A) Іздену
B) О у
C) Жазбаша
D) А паратты
E) Талдау
F) Морфологиялы
G) Ауызша
13. О ытуда дебат технологиясын олдануды бірнеше арты шылы тары
бар:
A) пəнге ызығушылығы артады
B) а паратты технологияларды ме гереді
C) презентация (йренеді
D) сыни т%рғыдан ойлау дағдысы алыптасады
E) тест тапсырмаларын орындайды
F) (лестірме ағаздармен ж%мыс істейді
G) о ушыны жазылым дағдысы артады
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14. "аза тілі сабағында компьютерді олдану:
A) Тілдік талдау барысында иынды тар туғызады
B) Теориялы т%рғыда негізделмеген, тиімсіз əдіс
C) Та ырып а байланысты мол а параттар алуға к мектеседі
D) О ушыны з бетінше ж%мыс жасауына м(мкіндік туғызады
E) Білім алушы мотивациясына теріс ы пал етеді
15. Орта мектепте фразеологияны о ытуды міндеттері:
A) Т%ра ты с з тіркестерін таба білуді (йрету
B) Табу, эвфемизмдерді ажырату
C) Т%ра ты с з тіркестеріні мағынасымен таныстыру
D) Диалектизмдерді ме герту
E) Кəсіби с здерді ме герту
F) :лтты д(ниетаным ерекшеліктерін таныту
16. Грамматикалы категорияларды жіктелуін:
A) С йлеу ар ылы жеткізген тиімді
B) ExCEl к мегімен к рсете аламыз
C) Таблица ар ылы к рсету тиімді
D) MAthlAB к мегімен бейнелеуге болады
E) Диаграмма к мегімен экранға шығару тиімді
F) Компьютер к мегімен бейнелеу тиімді
17. Б где с зді, оны т(рлері мен тыныс белгілерін о ытуда тиімді
олдануға болатын əдіс:
A) Кестелі плакаттар
B) Хабарлау
C) Перфокарта
D) Интербелсенді та та
E) Топтастыру
18. C з тіркесіне атысты терминдер:
A) сингармонизм
B) конвергенция
C) басы ы сы ар
D) бағыны ы сы ар
E) саба таса байланысу
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19. Бастауышты əр т(рлі с з табынан болатынын к рсетуді тиімді
тəсілі:
A) Проблемалы с%ра ою ар ылы
B) Теориялы материалды б ліктерге б лу ар ылы
C) Т(бір мен осымшаны ажырату ар ылы
D) С зді антонимін табу ар ылы
E) Дыбыс (ндестігін к рсету ар ылы
F) Синонимдерін к рсету ар ылы
G) С з т%лғасын талдау ар ылы
20. Тіл мəдениетіні осал ы %ралдары:
A) Дауыс мəнерін о ыту
B) Т(ркі тілдерін о ыту
C) Тілдер топологиясын о ыту
D) Этнолингвистикалы атауларды о ыту
E) Жалпы тіл білімін о ыту
F) Жалпы грамматиканы о ыту
G) Салыстырмалы грамматиканы о ыту
21. 1933 жылғы Т.Шонан%лы мен С.Ке есбаевтарды аза тілін бас а
%лт а о ыту бағдарламасыны ма саты:
A) Еуропалы тарға ажетті к лемде аза ша с йлеуді ме герту
B) "аза тілі грамматикасыны формаларынан мəлімет беру
C) "аза тілі бағдарламаларыны тарихы
D) С йлеу процесіндегі ерекшеліктер
E) Дағдыны физиологиялы механизмі
F) Грамматикалы материалдарды с%рыптап арастыру
22. 3.Исабаев к рсеткен ғылыми %станымны лшемдері:
A) 3дебиетпен байланысты болуы керек
B) Ж%рна тарды ме гертуі керек
C) 4зге тілдермен салыстырылуы керек
D) Тілдік жаттығулар к рсетілуі керек
E) Тілдік та ырыптарды зіндік белгілері сараланып алынғаны абзал
F) Ережеге ғана с(йенуі тиіс
23. Мектепте о ытылатын синтаксистік атынас т(рлері:
A) Пысы тауышты
B) С з тудырушылы
C) Толымсызды
D) Аны тауышты
E) Толы тауышты
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24. Н.Сауранбаев бойынша %рмалас с йлемдерді негізгі белгілері:
A) Бір с йлемдік мағынаға ие болмауы
B) "%рамындағы əрбір компонентті интонациялы жігі ай ын болуы
C) "%рамындағы синтаксистік компоненттерде айтылатын ойды
дербестігі
D) Компоненттеріні салыстыра байланысуы
E) Компоненттерді интонациялы жігі ай ын болуы
25. Мəтін туралы %ғым алыптастыру əдістемесі:
A) Мəтін философиялы əдебиеттен %ралады
B) Мəтінні белгілі бір мазм%нды бірлігі болады
C) Мəтінні грамматикамен байланысы жо
D) Мəтінні стильге атысы болмайды
E) Мəтін тек əдебиетпен байланысты
F) Мəтінні та ырыбы мен идеясы болады
аза тілін о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
1. Мінез- %лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) 4зін- зі бас ару орталығы
B) Мада тау
C) Пікірталас
D) Шаралар %йымдастыру
E) Ата-анамен ж%мыс
2. Мектептен тыс тəрбие ж%мысын ж(ргізетін мекеме т(рлері:
A) спорт олимпиадалары
B) кітап о ушылар конференциясы
C) спорт мектептері
D) саба
E) о у
F) сауы тыру, е бек лагерьлері
3. "Р дарынды балалармен ж%мыс жасайтын мекемелері:
A) лицей
B) гимназия
C) жастарды əлеуметтік олдау %йымы
D) ана мен бала орталығы
E) отбасын жоспарлау орталығы
F) арнайы мамандандырылған спорт мектептері
4. :жымны даму болашағын жоспарлау:
A) алыс болаша
B) к(нделікті жоспар
C) к(нтəртібі, жылды жоспар
D) ба ытты келешек
E) жа ын болаша
F) орта болаша
5. "иын балаларда жиі кездесетін ерекшеліктер:
A) арнайы спортты , шығармашылы бейімділіктері жоғары
B) нер, музыкада ерекше шығармашылы абілеттері к зге т(суі
C) ғылыми зерттеу ж%мысына, нертап ышты а %мар
D) жаман мінез, жасырын əдеттері болуы
E) т%йы , енжар
F) суицидтік к(й, депрессия
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6. О ушылармен тəрбие ж%мысын %йымдастыру формалары:
A) Бастауыш
B) Студенттік
C) Тапты
D) Топты
E) Жеке
7. О ушыларды сыныпты %жымы:
A) Ғылыми-ізденушілік бағыттағы %йымдас ан %жым
B) Мектептен тыс мекемелердегі шығармашылы %жым
C) Жас ерекшелігіне арай бір бағдарламамен о уға біріккен балалар
%жымы
D) Білім алу ма сатында, ішкі арым- атынасы алыптас ан балалар
%жымы
E) Білім, тəрбие ма сатына жету (шін %рылатын о ушылар %жымы
8. Дарынды балаларды ерекшелік белгілері:
A) % ы б%зушылы а бейімділік
B) мектеп, алыптас ан ағидаларды мойындағысы келмеуі
C) %жымда билікке %марлығы
D) философиялы мəселелерге к п ойлануы
E) ашуша ды
F) отбасы м(шелерімен арым атынасы д%рыс жолға ойылмауы
G) ата-ананы ерекше ы ыласына б леніп, еркелікке салынуы
9. "азіргі тəрбие ж(йесіні негізгі %станымдары:
A) Cубъективті, прагматикалы
B) Тəрбиені д%рыс бағыттылығы
C) К рнекілік, ғылыми, ж(йелілік
D) Талдау, жина тау
E) Aғымдағы тəрбие (дерісі %станымдары
10. Жеке тəрбие ж%мысын %йымдастыру формалары:
A) хабарлама даярлау
B) тəрбие т%жырымдамасын талдату
C) мектепішілік ж%мыстарды %йымдастыру
D) сценарий мен жоспарлар жазу
E) сынып сағаты, кештер, сайыстар
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11. Ата-аналар жиналысын ткізуде тиімділігі зор ж%мыстар:
A) Ата-аналардан бала тəрбиесі туралы ке естер алу
B) Ата-аналарды бала тəрбиесі туралы білімдерін тексеру
C) Жиналысты балалармен мереке т(рінде ткізу
D) О ушыларды əрдайым т%ра ты атыстыру
E) «Баланы кітап о у мəдениетін жетілдіру» та ырыбында с%хбаттасу
F) Балаларды жетістіктерін мада тау
G) ата-аналармен жеке ə гімелесу
12. "азіргі отбасы дағдарысыны сипатталуы:
A) Бала асырап алуға за ды % ыты болуы немесе болмауынан
B) 3леуметтік %рылымны жедел згеруімен
C) Некеге т%румен жəне оны б%зудағы еркіндікпен
D) :лтты дəст(рді са тамаудан
E) Ата-аналарды ой- рісіні тарылуымен
F) Азаматты некені салдарынан
13. "Р дарынды балалармен ж%мыс жасайтын мекемелер:
A) отбасын жоспарлау орталығы
B) "осымша білім беру мекемесі
C) Aш тілде о ытатын мамандандырылған мектептерді желісі
D) «Бейіндік мектеп»
E) "аза стан халы тары Ассамблеясы
F) Ана мен бала орталығы
14. "иын балалармен ж%мыс əдістемесі келесі кезе дерді амтиды :
A) Типтерді зерттеу бойынша психологпен ке есу
B) Тəрбие обьектісі, аспектілері
C) "иын баламен ж%мыста алғаш ы жəне со ғы сатылары
D) Тəрбие бағыттары
E) О ушыларды жан-жа ты зерттеу жəне іріктеу
F) "иынды ты т(рлеріне арай мамандармен ке есу
G) Бастап ы кезе жəне ж%мыс əдістемесі
15. "иын балаларды болдырмау, теріс, жағымсыз əдеттерді жою жəне
алдын алу ж%мыстары:
A) тəрбие объектісі, аспектілері
B) бастап ы кезе жəне ж%мыс əдістемесі
C) иын баламен ж%мысты орытындылау
D) сынып сағаттары
E) тəрбие жоспары
F) иын балаларды о удан шығару, жазалау
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16. Тəрбие жоспарын жасауда ойылатын талаптар:
A) жоспарды на тылығы
B) жоспарды оғам талабына, ма сатына сəйкестігі
C) к(нделікті з мерзімінде жасалуы
D) мектептен тыс тəрбие мекемелерімен зара бірлескен іс-шараларды
к(нделікті туі
E) сыныптан тыс тəрбие ж%мыстарыны педагогті жеке бас
ерекшеліктеріне сəйкестігі
17. "иын балалармен жеке ж%мыс кезе дері:
A) тəжірибелік %сыныстар олдану
B) озы тəжірибені талдау
C) жеке-т%лғаға бағытталған əдістер негіздерін зерттеу
D) баланы жеке т%лғасын зерттеу
E) тəрбие əдістері мен т(рлерін та дау
F) баламен досты атынасты тыю
G) бағдарлама жасау
18. Та ырыбын аны тау ажет болатын тəрбие ж%мысыны т(рі:
A) о ушыларды жан-жа ты зерттеу
B) пресс-конференция, о ырман конференциясы
C) с%ра -жауап алу ар ылы арым- атынасты аны тау
D) иын баланы типін аны тау (шін психологпен ке есу
E) пресс-конференция, о ырман конференциясы
F) демалыс кеші, к ілділер мен тап ырлар клубы
G) отбасы м(шелерімен баланы арым- атынасын зерттеу
19. Тəрбие жоспарын жасауда ойылатын талаптар:
A) о ылатын пəндерді к рнекілікпен амту, əдістемесін т(рлендіру
B) тəрбие ж%мысы т(рлеріні о ушыларды жас жəне тəрбиелік де гейіне
сəйкестігі
C) жоспарды оғам талабына, ма сатына сəйкестігі
D) мектептен тыс тəрбие мекемелерімен зара бірлескен іс-шараларды
к(нделікті туі
E) жоспарды тəрбие т(рлерін толы амтуы
20. Жеке адамны санасын алыптастыру əдістері:
A) этикалы ə гіме
B) тəрбиелік шара
C) шығармашылы орталы тар
D) пікірталас
E) зін- зі бас ару одағы
F) сендіру
G) (лгі- неге
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21. Мінез- %лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) тəрбиелік жағдаяттарды згерту
B) марапаттау
C) мектептегі əдістемелік ке еске атысу
D) мада тау
E) этикалы ə гіме талдату
F) зін- зі бас ару %йымына м(ше сайлау
G) пікір аясын ке ейту
22. Отбасы тəрбиесі, экологиялы тəрбие, е бек тəрбиесі, имандылы
(конфессионалды ) тəрбиесі кіреді:
A) Мазм%нына
B) Институтционалды белгісіне
C) Жазалауына
D) Тəрбие бағыттарына
E) Кешенді тəрбие ж%мысы
23. Тəрбие (дерісінде тəрбиені сапасына ы пал жасайтын
басымдылы тар:
A) "алыптас ан тəрбиелік атынастар, əрекеттерді %йымдастыру мен оған
ойылған ма саттарды бір-біріне (йлесуі
B) Сырт ы арама- арсылы ты жою
C) Тəрбиені негізгі міндеттері мен ма саттарын амтитын (дерісті
жоспарлау
D) Тəрбие (дерісіні ту жағдайларындағы кедергілер
E) Объективті жəне субъективті факторлар əрекетіні байланысы,
педагогикалы зара əрекеттегі тəрбие (дерісіне атысушыларды
белсенділігі
F) Мектеп пен жан%ядағы байланысты дамыту
G) Тəрбиемен %штастыра дамытудағы жəне о ыту (дерістеріні
басымдылығын, тəрбиелік ы палды сапасы жəне педагогикалы əсер ету
(йлесімділігі
H) Жа а сапаларды бағыттылығын аны тау
24. Мінез- %лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) Марапаттау
B) Демонстрациялау
C) Пікірталас
D) Жарыс
E) Ойнату
F) Спортты жаттығу
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25. К пшілік тəрбие ж%мысын %йымдастыру формалары:
A) ерте гіліктер
B) о у бағдарламалары, о у жоспарлары
C) %сынылған кітаптарды о у, кештер
D) сынып сағаты, сайыстар
E) баланы отбасындағы арым- атынасын зерттеу
F) мектеп директорыны бас аруы
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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аза əдебиетін о ыту əдістемесі
1. 3дебиеттен білім беруде пəнаралы байланыс а ж(гінетін жағдай:
A) 4тілетін та ырыпты тере дете бергісі келгенде
B) О ушыларды абілеті мен дарынына əсер еткісі келгенде
C) 4тілетін білім мазм%ны толы тыруды, байытуды ажет етсе
D) Бас а пəннен білім беру (шін
E) О ушыларды эмоциясына əсер еткісі келгенде
F) О ушыларды мəдениеттілігін к тергісі келгенде
2. О ытуды жобалау технологиясында орындалатын ж%мыстар:
A) 4тілетін та ырыптар с%рыпталады
B) Саба эвристикалы əдіспен ж(ргізіледі
C) О ушыларды дара ерекшелігін аны тау (шін ə гіме, шағын сыр
толғау жазғызады
D) О ыту зерттеу əдісімен ж(ргізіледі
E) Психологиялы диагностика (о ушыларды абілетін аны тау (шін)
3. Естуге негізделген к рнекіліктер:
A) Кесте - плакат
B) К(йтаба тар
C) Макеттер
D) Музыка туындылары
E) Альбомдар
F) Фотографиялар
4. 5-8 сыныптарда тілетін лирикалы шығармалар:
A) Жан лирикасы, азаматты ,адамгершілік та ырыбындағы лирика
B) 3лем лирикасы, нер-білім та ырыбындағы лирика
C) Шетел əдебиет лирикасы, табиғат лирикасы
D) Махаббат, əлем лирикасы
E) 4нер-білім та ырыбындағы лирика
F) Философиялы лирика, оғамды саяси лирика
5. 3дебиет пəні м%ғалімі сыныптан тыс о уды %йымдастыру барысында
ж(ргізетін ж%мыстар:
A) О ушыларды о ырманды де гейін зерттейді
B) 3деби кеш, жазушылармен кездесу %йымдастырады
C) О ушыларды жас ерекшеліктеріне сəйкес к ркем шығармаларды
іріктейді
D) Ата-аналарынан тініш алады
E) 3р саба бойынша сценарий %растырады
F) 3р саба та жеке о ушылармен ж%мыс істейді
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6. 3дебиет сабағын ғылыми тере детіп о ытуды ма ызды саласы:
A) Сын зерттеулерді о ыту
B) Ғылыми е бектерді о ыту
C) Де гейлеп о ыту
D) Мазм%ндама о ыту
E) 3деби теориялы %ғымдарды %ғу
F) Саралап о ыту
7. Педагогикалы практика кезінде студенттер тығыз байланыста
ынтыма таса ж%мыс істеу керек:
A) Диплом жетекшісімен
B) Пəн м%ғалімі мен сынып жетекшісімен
C) Мектеп басшылығымен
D) Практика жетекшісімен
E) Саба беретін сыныппен
F) Кураторымен
8. 5-сыныпта о ытылатын діни ə гімелер:
A) «Даналы кітабы»
B) «Ысмайыл», «Зəмзəм»
C) «Алып Ер То ға»
D) «Оғыз аған»
E) «Авеста»
9. К ркем шығармаларды ыр - сырын танып білу (шін алыптас ан
талдау ж(йесін к рсет:
A) 3леуметтік - программалы талдау
B) Кейіпкерлік - бейнелік талдау
C) Прозалы - поэзиялы талдау
D) Дауыстап о у ж(йесі
E) Тілдік - эстетикалы талдау
F) Саяси-хронологиялы талдау
G) Мазм%нын айт ызу
10. Мысал жанрын о ытудағы негізгі мəселелер:
A) Автор мірбаянына ерекше то талу
B) М%ғалімні мысал мазм%нын айтып беруі
C) Мысалды жазылу тарихына то талу
D) Мысалдағы ойдын астарлы т(рде берілетінін т(сіндіру
E) Мысалды кекесін, мыс ыл, сатира тəсілімен берілетінін т(сіндіру
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11. Мəнерлеп о уды шарттары:
A) С з т(йдегін айырып о у
B) 4ле нен əсер алу
C) О ығанды д%рыс %ғу
D) Тіл мəдениетін арттыру
E) Кідірісті са тап о у
F) Демді д%рыс алу
12. Кіріспе ж%мыстарыны т(рлері:
A) К не дəуір əдебиеті жайындағы ə гіме
B) Заман, оғам тірлігі жайындағы тарихи т(сінік
C) Жазушыны мірбаяны мен творчестволы жолы жайындағы т(сінік
D) Тарихи шынды пен к ркемдік шынды арасалмағы жайындағы ə гіме
E) Адам мірі ж ніндегі т(сінік
F) Халы мірі жайындағы т(сінік
G) Мəтін т%сында берілетін та ырыпты -текстологиялы (с здік) т(сінік
13. 3дебиет пəнінде олданылатын затты к рнекіліктер:
A) Жазушыны басылымдары
B) Глобус
C) Т(рлі жазбалар, кино, теледидар к ріністері
D) Карта
E) Карточка
F) Схема
G) Таблица
14. 3дебиет теориясын о ыт анда басшылы а алынатын мəселелер:
A) 3дебиет тарихы, тіл
B) Текстер жаттау
C) Жат а айту
D) Жанрлар, к ркем с з
E) Суреткер - жазушы, əдіс
15. Сыныптан тыс о ытуды ма саты, ма ызы:
A) Сыныпта саба айтпаған о ушы (шін
B) Модульдік ж(йеге сай
C) Сауаты т мен о ушылармен ж%мыс істеу (шін
D) Жа а əдістеме (шін
E) 4з беттерімен кітап та дай білуі
F) Кітаппен ж%мыс істеуге (йретеді
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16. Драмалы шығарманы о ыт анда м%ғалімні назар аударатын
мəселелері:
A) Жеке басыны əсері
B) Шығарманы сюжеті
C) Субъективті мір
D) Кейіпкерді мінезі
E) Лирикалы кейіпкер
F) Кейіпкерді киім (лгісі
G) Кейіпкерді характері
17. 3рбір практикант студент 45 минут саба ты блоктарға б ліп туі:
A) 13
B) Ж%п сан
C) 11
D) 5
E) Aшпен (шті к бейтіндісі
F) Та сан
18. О ушыларды атысу м(мкіншілігіне, абілетіне арай сыныптан тыс
ж%мыстар бір-бірімен байланысты б лінетін т(рлер:
A) Топты
B) Сыныпаралы
C) 3деби
D) Мəдени
E) Та ырыпты
19. Aздіксіз ж(ргізілетін сыныптан тыс ж%мыстарға жатады:
A) Апталы тар
B) А ын-жазушылармен кездесулер
C) К ркем нерпаздар (йірмесі
D) Мəнерлеп о у мектебі
E) Драмалы (йірме
20. 1930 жылы "ызылордада басылған «Жеткіншек» о у %ралыны
авторы:
A) «Оян, аза » жинағыны авторы
B) «4скен ркен» романыны авторы
C) «"ирағат» о улығыны авторы
D) М.Дулатов
E) «Хан Кене» драмасыны авторы
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21. 1931-1932 жылдардағы БКП (б) орталы комитеті шығарған аулыны
ма саты:
A) 3деби білім беруді жетілдіру
B) М.3уезов е бектері ар ылы о ыту
C) Арнайы бағдарламалар ар ылы о ыту
D) Ш.Уəлиханов е бектері ар ылы о ыту
E) 3лемдік білім тəжірибесімен о ыту
22. "аза ты %лтты санасын оятуға (лес ос ан аза ты ағартушы –
демократтары:
A) Шо ан, Абай, Ыбырай
B) Шəкəрім, С.К беев, С.Торайғыров
C) М.Ғабдуллин, С."ирабаев
D) М.3уезов, 3.Кекілбаев
E) Т.А шола ов, 3.Дайырова
F) С.М% анов, ".Ж%малиев
G) А.Байт%рсынов, М.Дулатов, М.Ж%мабаев
23. М.3уезов стилін ай ындайтын шығармасы:
A) «"араш- араш о иғасы» повесі
B) "аза ты бас а ыны жайындағы шығарма
C) Т% ғыш ағартушы жайындағы шығарма
D) ХІХ ғ. екінші жартысын амтитын шығарма
E) ХVІІІ ғ. І ж.- ХІХ ғ. ІІ ж. амтитын шығарма
F) «К ксерек» ə гімесі
G) «Абай жолы» романы
24. Сыныптан тыс кездесетін əдебиет о у формалары:
A) Зерттеу-сын е бектері
B) К(нделікті саба бойынша (йде о ытылатын мəтіндер
C) Жыл басында тізімге енгізіліп, еркін т(рде о ылатын шығармалар
D) Газет-журналдарда жарияланған материалдар
E) О ушыны еркі бойынша та дап алынған мəтіндер
F) Сынып жетекшісі %сынған мəтіндер
G) Ата-анасы %сынған кітаптар бойынша
H) Бағдарламаға осылған, біра (йде о ытылады деген мəтіндер
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25. 9-сыныпта фантастика жəне детектив жанрларын
арастырылатын шығармалар:
A) Ғ.М(сірепов «:лпан»
B) 3.Мархабаев «К(нге тағы да т(сті»
C) С.Торайғыров «Таныстыру»
D) ".То аев «Сарғабандағы о иға»
E) Т.3лім %лов «"араой»
F) Ж.Аймауытов «"арт ожа»
G) Ш.Айтматов «Шынарым мені , шырайлым мені »
аза əдебиетін о ыту əдістемесі
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СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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