рметті студент!
2018 жылы « ызмет к рсету - 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

Маманды ты атауы

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті

5B090700

«Кадастр»

1. Геодезия
2. Жер ресурстарын бас ару
3. Жер кадастрлы ж$мыстарын
$йымдастыру жəне жоспарлау
4. Жерді мемлекеттік тіркеу жəне
есепке алу

1. С$ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т$рады:
1. Геодезия
2. Жер ресурстарын бас ару
3. Жер кадастрлы ж$мыстарын $йымдастыру жəне жоспарлау
4. Жерді мемлекеттік тіркеу жəне есепке алу
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$рыс жауапты
та дамаса ателік болып есептеледі.
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Геодезия
1. Негізгі теодолиттік т'сіріс т'рлері:
A) ситуациялы
B) аспалы
C) масштабсыз
D) планды
E) т$йы (полигон)
2. Азимуттар мен дирекциялы б$рыш арасындағы байланыс:
A) γ =360˚- r [СБ]
B) γ =0 -90˚
C) А=Амаг ± δ
D) Aмаг = α– δ +γ
E) γ = Аш – α
F) α = Амаг + δ –γ
3. Масштабты т'рлері:
A) негіздік
B) геодезиялы
C) сызы ты
D) санды
E) к лдене
4. Техникалы нивелирлеу кезіндегі негізгі ж$мыстар:
A) штативке нивелирді орналастыру
B) аралы н'ктеден есеп алу (с)
C) алды ғы рейкадан есеп алу (в)
D) журнал толтыру
E) рейка табанын тексеру
F) рейкаға д'рбіні бағыттау
G) нивелирді тексеру
5. Ара ашы ты ты тікелей лшеуде олданылатын аспаптар:
A) калькулятор
B) рулеткалар
C) лшеуіш ленталар
D) буссоль
E) лшеуіш сымдар
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6. Теодолитті сана алу тетігіні негізгі т'рлері:
A) штрихты микроскоп
B) д'рбілі
C) микрометр
D) планиметр
E) келтіруші
F) гониметр
7. Ара ашы ты ты лшеудегі оптикалы лшеуішті т'рлері:
A) рейкамен лшеу
B) рулетка
C) горизонталь б$рыш лшеуіш
D) т$ра ты базисті ашы ты лшеуіш
E) т$ра ты параллактикалы б$рышы бар лшеуіш
8. Теодолитті ж$мыс а əзірлеу келесі кезендерден т$рады:
A) торды иылысын н'ктеге əкелу
B) тіктеуішті н'ктеге келтіру
C) д'рбіні обьективін центрлеу
D) штативті теодолитпен біріктіру
E) д'рбіні бағдарлауға ы ғайлау
9. Планиметрмен аудан лшеуге аны талған мəндер:
A) бастап ы сана
B) рычагтар арасы б$рышы
C) планиметрді сана тар айырмасы
D) планиметр штрихыны бір б лігіні бағасы
E) рычагты айналу ауданы
F) планиметр салмағы
10. Тура геодезиялы есептеуде со ғы н'кте координатын аны тауға
ажетті шамалар:
A) дирекционды б$рыш
B) планны масштабы
C) има биіктік
D) кездейсо ателік
E) магниттік азимут
F) румб
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11. Теодолиттік т'сірісте жер бетінде орналасу жағдайын т'сіру əдістері:
A) толы əдіс
B) б$рышты иылыстыру
C) аэрофотот'сіріс
D) жарты айналым
E) нивелирлеу
12. Кері геодезиялы есептеудегі аны талатын шамалар:
A) со ғы н'кте координаты
B) сызы $зындығы
C) ординаты сі бойынша сімше
D) бағытты румбы
E) бағытты дирекционды б$рышы
F) абцисса сі бойынша сімше
G) бастап ы н'кте координаты
13. Ше берлі исы ты басты н'ктелері:
A) исы ты бисектрисасы (Б]
B) исы ты ортасы ( о)
C) исы ты радиусы (r)
D) исы ты со ы ( с)
E) пикет (пк)
F) исы ты басы( б)
14. исы ты негізгі элементтері келесі рнектермен аны талады:
A) K = πRθ/180˚
B) но = (dс+do)/2
C) h = i-b
D) T = Rtg (θ/2)
E) v= dc-но
F) Hk-1 = Kk +h
G) D = 2T-K
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15. Техникалы нивелирлеуді шектік атесі келесі рнекпен аны талады:
A) fh = L мм
B) fh =10 L га
C) fn=5·n·δh
D) f h =1,5 n мм
E) fh=5 L см
F) fh=10мм n
G) fh=50 L мм
16. Нивелирлік рейкаларды т'рлері:
A) 2Т30
B) дальто
C) РН-05
D) РН -3
E) РН -10кл
F) РН -3
G) РН -3к
17. Тахеометрлік т'сірісті
деу ж$мыстары келесі кезе дерден т$рады:
A) тахеометрді т'сіру н'ктелеріне орналастыру
B) т'сіру нəтижелері ар ылы тахеометрлік т'сіріс журналын толтыру
C) журналда т'сірісті абрисін к рсету
D) зара биіктік шамаларын 'йлестіру жəне т'сіру н'ктелеріні
биіктіктерін есептеу
E) рейкалы н'ктелерді биіктігін есептеу
F) тахеометриялы т'сірісті планын салу
18. Тахеометрлік т'сірісті
формулалар:
A) HO=[DO-DC]/2
B) h=a-b
C) h=i-b
D) Hрейj=Hст - hj
E) Hi=AГ-а
F) Hi+i=Hi+hт'з

деу ж$мыстарында олданылатын
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19. Тахеометрлік т'сірісті ізденіс кезіндегі негізгі т'сіру масштабтары:
A) 1:500
B) 1:2000
C) 1:10000
D) 1:30000
E) 1:1500
F) 1:200
20. Тахеометрлік т'сірісті планын салу келесі ретпен орындалады:
A) горизонтальдарды има биіктіктерін аны тау
B) н'ктелерді биіктік мəндерімен интерполяциялау жəне
горизонтальдарды салу
C) планға рейкалы н'ктелерді реттік санымен биіктіктерін к рсетіп
орналастыру жəне ситуацияны т'сіру
D) жобалы бетті ке істігін есептеу
E) планны масштабын аны тау
F) к лдене профильдерді к рсету
G) бойлы профильдерді салу
21. Жермен байланысты координат ж'йелері:
A) згертілген геодезиялы
B) жалпы жерлік
C) тік б$рышты шартты
D) математикалы
E) географиялы
22. Мемлекеттік планды торларды пунктеріні сырт ы белгілері:
A) Реперлер
B) Ағаш ба андар
C) арапайым сигналдар
D) К'рделі сигналдар
E) Ш гу маркалары
F) Темірбетонды ба андар
G) Рельстер
23. Межелік тіректік тор пунктеріні тығыздығы кем болмауы тиіс:
A) аумағы 2 км 2 аз елді мекендерде – бір елді мекенге 4тен
B) ала аумағында 1 км2- а 3тен
C) аумағы 2 км 2 аз елді мекендерде – бір елді мекенге 6дан
D) ала аумағында 1 км 2 - а 1ден
E) ала аумағында 1 км 2 - а 4тен
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24. Триангуляцияны негізгі сипаттамалары:
A) Пирамида
B) Тура иылыстыру
C) Биіктік торлар
D) Центр
E) Нивелирлік ж'рістер
F) Призма
G) Теодолиттік т'сірістер
25. 2 разрядты толы тыру торыны негізгі сипаттамалары (триангуляция):
A) f βдоп = 50"
B) S ≤ 3 км
C) S ≤ 10 км
D) ' m β = 5"
E) S ≤ 5 км
F) f βдоп = 20"
Геодезия
П НІ БОЙЫНША ТЕСТ АЯ ТАЛДЫ
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Жер ресурстарын бас ару
1. Бас ару субъектілері
A) жəне за ды т$лғалар
B) жеке т$рғын 'й
C) жер учаскелері
D) жер
E) жеке т$лғалар
F) жылжымайтын м'лік
2. Бас а ж'йелерге арағанда бас ару ж'йесіні ерекшеліктері:
A) аралас пайдалану
B) жер ресурстарын $тымсыз пайдалану
C) байланыс орнату
D) айырмашылы ты та дау
E) ж'йелерді ызмет ету процесіні т'зу бағыты
3. Жер категориясы:
A) суармалы жерлер
B) ауыл шаруашылы кəсіпорын жерлері
C) б$зылған жерлер
D) елді мекендерді жері
E) жекеменшік жерлері
4. аза стан Республикасыны жер орыны нысаналы ма сатына сəйкес
санаттары
A) ауыл шаруашылы кəсіпорындарға арналмаған жерлер
B) су орыны жерлері
C) субтропикалы ш лді жерлер
D) босал ы, орман ал аптары жерлері
E) елдi мекен жерлері
F) субтропикалы -тау етегіндегі жерлер
5. Жерді $тымды пайдалану аспектілері
A) санды
B) сапалы
C) салалы
D) ма саты
E) экономикалы
F) міндетті
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6. Жер т'сінігі:
A) аза стан Республикасыны егемендігі белгілінетін шектегі аума ты
ке істік, табиғи ресурс, жалпыға орта ндіріс $ралы
B) жерді ерекшеліктері жайында мəліметтер
C) оғамды $йымдар мен облысты билік органдары
D) жерді бар жəне жоғы жайында мəліметтер
E) е бекті олдануға м'мкіндік беретін адамны тіршілік мекені
F) адамны мір с'руіне олайлы биологиялы жағдайлар алыптас ан,
ойнауы мен биосферасыны саналуан байлығымен сипатталатын
тіршілік мекені
7. Жер ресурстарын тікелей бас ару ж'йесіні
жасалатын əрекеттер
A) ба ылау
B) есепке алу
C) саба тау
D) салалау
E) саралау
F) ж'йелеу
G) айма тау

жалпы

ызметінде

8. Жер ресурстарын тікелей бас ару ж'йесіні жалпы ызметінде
ат арылатын ж$мыстар
A) жерді сату жəне сатып алу
B) жер мониторингін ж'ргізу
C) жерді айма тарға б лу
D) жер кадастрын ж'ргізу
E) жерді санаттарға б лу
F) геоа паратты ж'йені $ру жəне ж'ргізу
9. Жерді пайдалану мен орғауды мемлекеттік ба ылауды міндеттері
A) жер учаскелерін пайдалану ережелеріні са талуын амтамасыз етеді
B) жерге орналастыру жобасын жасайды
C) жер учаскелерін есепке алады
D) Р жер за дарыны б$зылуын аны тайды
E) мемлекеттік органдарды , жеке, за ды т$лғаларды жəне лауазымды
т$лғаларды Р жер за дарыны са талуын амтамасыз етеді
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10. Меншік $ ығы т'сінігі
A) меншік иесіні зіне тиесілі жер учаскесін иеленуге $ ығы бар
B) меншік иесіні зіне тиесілі жер учаскесін пайдалануға $ ығы бар
C) меншік иесіні зіне тиесілі жер учаскесін шетел азаматтарына сатуға
$ ығы бар
D) меншік иесіні зіне тиесілі жер учаскесін ластауға $ ығы бар
E) меншік иесіні зіне тиесілі жер учаскесін билік етуге $ ығы бар
11. Бас аруды т'рлері
A) мемлекеттік
B) оғамды
C) ішкі шаруашылы ты
D) сапалы
E) к мекші
F) мемлекет аралы
G) дара
12. Нормативтік- $ ы ты актілерге сəйкес жерді пайдалану жəне орғау
саласында бас ару ызметіні т'рлері
A) жер $ ығын мемлекеттік тіркеу
B) жер ресурстарын жоспарлау, болжамдау
C) жерге орналастыру ж$мысын ж'ргізу
D) жер кадастр ж$мыстарын ж'ргізу
E) ауыл шаруашылы жерлерін зоналау
F) біры ғай мемлекеттік жер реестрі
G) жерді б лу жəне айта б лу
13. Жер т лемдеріні т'рлері
A) мониторингтік
B) сатып алу т лемі
C) жер салығы
D) жалға беру т лемі
E) жерді нормативтік бағасы
14. Жер рентасыны т'рлері
A) кадастрлы
B) дифференциалды
C) сапалы
D) санды
E) мониторингтік
F) экономикалы
G) монополиялы
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15. Рента жасаушы факторларды жіктелуі
A) жер кадастарыны т'рлері
B) жерді $нарлығыны əр т'рлілігі
C) осымша салымдар тиімділігіні əрт'рлілігі
D) жеке т$лғаларды меншік $ ығы
E) орналасу орындарыны əр т'рлілігі
F) жерге орналастыру т'рлері
G) за ды т$лғаларды əралуандығы
16. Мемлекеттік жер кадастрыны автоматтандырылған а паратты
ж'йесіндегі типтік программа-техникалы кешен $рылғыларыны
$рамы:
A) $жаттарды к бейту $ралдары
B) коммуникация жəне байланыс $ралдары (модемдер, факсмодемдер,
теле станциялары)
C) МЖК ААЖ аудан орталы тарын əдістемелік, бағдарламалы жəне
материалды -техникалы амтулар
D) жер $рамыны згерістері
E) бас аруды барлы де гейлері бойынша а паратты те ыс а уа ытта
туі
F) жер есептік жəне мəліметтерді рəсімдеу
17. А паратты тиімді бас арудағы талаптар реті:
A) даралану
B) сипатталуы
C) уа ытылығы
D) есептелуі
E) саралануы
F) саналуы
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18. аза стан Республикасы =кіметіні тапсырмасына сəйкес жер
кадастрыны мəліметтер базасын бас а кадастрлармен бірлестіруге
м'мкіндік беретін біры ғай бағдарламалы німі:
A) ГАЖ технологияларды пайдаланып, к п абатты векторлы карталар
негізінде топыра ты жəне геоботаникалы картографиялау процестерін
автоматтандыру
B) МЖК ААЖ облыс жəне аудан орталы тарындағы кадрларды о ыту
C) ЖКААЖ ызметін ат ару бойынша нормативтік, $ ы ты , əдістемелік
жинағын дайындау
D) жер ресурстарын бас ару процестеріні м'мкіндігінше толы
а парттары
E) жер кадастр ж'ргізу процестерін автоматтандыруға ажет бірі ғай
аны тамаларды дайындау
F) жер учаскелеріні б лінбеуі, ауыртпалы тар, шектеулер, жер
учаскесіні тіркеу номері
G) МЖК ААЖ аудан орталы тарын əдістемелік, бағдарламалы жəне
материалды -техникалы амтулар
19. Орталы уəкілетті орган ызметтері
A) аза стан Республикасы азаматтарына жерді тегін таратады
B) Жер за намасын б$зушылы ты жою шараларын абылдайды
C) Жерлерді есепке алу жəне жерді пайдаланушылар жəне иеленушілерді
тіркеу
D) Жердi ластауды аны тайды
E) Жердi санаттар бойынша нормативтік $нын белгілейді
F) Жерді кадастрлы бағалайды
20. Жер ресурстарын тура бас арудағы жалпы функциялар:
A) аны тау
B) н$с амалар беру
C) $йымдастыру
D) зерттеу
E) ба ылау
F) іске асыру
G) болжау
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21. Облысты (республикалы ма ызы бар аланы , астананы ) жер
ресурстарын бас ару ж ніндегі аума ты органыны $зыреті:
A) аны талған жер за намасын б$зушылы тарды жою ж нінде
орындалуы міндетті н$с амалар беру
B) іс-шаралар $йымдастыру
C) пайдаланылмай жат ан жəне аза стан Республикасыны за намасын
б$за отырып пайдаланылып жат ан жерді аны тау
D) жерді иеленуді іске асыру
E) білім беруді ж'йелеу
22. Жер ресурстарын бас ару ж'йесіні тиімділігін бағалау сатылары
A) жер санаттарын згертуді аны тау
B) жа а технологиямен амтамасыз ету
C) ба ару шешіміне атысу
D) тиімділікті аны тау əдісі та дау
E) тиімділік т'рін аны тау
23. Ішкі шаруашылы ты жерге орналастыру шешеді:
A) жер мониторингін ж'ргізуді
B) жер пайдаланушылы ты алыптастыруды
C) шаруа ожалы тарын $растыруды
D) жерді пайдалану жəне орғауды ба ылауды
E) ал аптарды $йымдастыруды
F) магистралды жол ж'йесін орналастыруды
G) ріс аумағын $руды
24. Жылжымайтын м'лікке инвестиция тарту ар ылы жер атынастары
реттелетін мемлекеттер
A) ырғызстан
B) Болгария
C) Англия
D) Греция
E) Испания
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25. Шет елдердегі жер атынастарын реттеу $рылымы:
A) А Ш – жерді т'гендеу комитеті
B) Данияда – су комитеті
C) А Шты жерді иелену органы
D) Шотландияда – жерді тіркеуді зіндік бюросы
E) Германияда – Ішкі істер министрлігі
F) Австралияда – жерді тіркеу бюросы
Жер ресурстарын бас ару
П НІ БОЙЫНША ТЕСТ АЯ ТАЛДЫ
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Жер-кадастрлы ж мыстарын йымдастыру жəне жоспарлау
1. Бас аруды субъектілері
A) билік етуші жəне əкімшілік $рылымдар
B) за ды т$лға
C) аулылар
D) жылжымайтын м'лік
E) жеке т$лға
2. Бас ару ызметіні $йымдастыру ж'йесіні т'рлері
A) шекаралы
B) іздестірушілік
C) к пшелік
D) əкімшіліктік $йымдастырушылы
E) $йымдастырушылы ты нормалау
F) $йымдастырушылы регламенттеу
3. Жер кадастры саласындағы мекемені бас аруды принциптері
A) арнайы
B) университеттік
C) ғылыми т$рғыда негізделген
D) мемлекеттік
E) статистикалы
4. Мемлекеттік жер кадастрыны принципі
A) мəліметтерді белгілілігі
B) мəліметтерді азаюы
C) мəліметтерді к рнектілігі
D) мəліметтерді аны тылығы, ол жетімділігі
E) мəліметтерді $жаттылығы
5. аза стан Республикасыны Ауыл шаруашылығы министрлігіні жер
ресурстарын бас ару комитетіні арамағындағы мекемелер:
A) Жылжымайтын м'лікті техникалы тексеру дирекциясы
B) Т$ра ты мекемелер
C) « азгеодезия» Республикалы мемлекеттік азыналы мекеме
D) «Ауыл шаруашылығы аэрофотогеодезиялы іздестіру мемлекеттік
институты (АШАІМИ)» шаруашылы ж'ргізу $ ығындағы
Республикалы мемлекеттік Кəсіпорны
E) «Bлтты картографо-геодезиялы ор». Республикалы мемлекеттік
азыналы мекеме
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6. аза стан Республикасыны Ауыл шаруашылығы министрлігіні жер
ресурстарын бас ару комитетіні негізгі міндеттері:
A) жерді есепке алу
B) жер ресурстарын $тымды жəне тиімді пайдалануды ж'зеге асыру
C) ала шегін белгілеу
D) жобалау
E) жер атынастары, сонымен атар геодезия жəне картография саласында
мемлекеттік ба ылауды ж'зеге асыру
7. Жерге орналастыру жобалары мазм$ны бойынша б лінеді:
A) жер- $ ы ты
B) университеттік
C) инженерлік-экономикалы
D) экологиялы
E) арнайы
F) статистикалы
G) мемлекеттік
8. Кəсіпорынды бас аруды əлеуметтік-психологиялы əдістері:
A) Экономикалы
B) Р-ны бас а за намалары
C) Жеке актілер, б$йры тар, 'кімдер, жарлы тар
D) Н$с аулар
E) $рмет та тасы, ма тау ағаздарын пайдалану
F) Bжымдағы психологиялы климатты ескеру
G) Bжым м'шелеріні жеке мінез ерекшеліктерін ескеру
9. «Алматы аласы Жерді пайдаланылуы мен орғалуын ба ылау
бас армасы» коммуналды мемлекеттік мекемесіні $ ы тары:
A) арнулы ж$мыстар жасау
B) жер учаскелерiнi меншiк иелерi мен жер пайдаланушыларға жердi
орғау, аза стан Республикасы жер за дарыны б$зылуын жою
мəселелерi бойынша мiндеттi н$с амалар беру
C) ережелер $растыру
D) əдістемелік н$с аулы тар дайындау
E) ызметтiк куəлiгiн к рсеткен жағдайда, $йымдарға кедергiсiз кiру,
меншiктегi жəне пайдаланудағы жер учаскелерiн тексеру
F) аза стан Республикасыны жер за намасын б$зу салдарынан
келтірілген шығынды теу туралы шешім шығару

18

91

Жер-кадастрлы ж$мыстарын $йымдастыру жəне жоспарлау

10. Жоспарлау - бас аруды негізгі функция ретіндегі ызметтері
A) оршаған орта жағдайларын болжау
B) экологияны даму бағытын аны тамау
C) эрозияны даму бағытын аны тамау
D) жерді бас ару 'шін есепке алу
E) жер иеленушілерді тіркеу
F) кəсіпорын ресурстарыны дамуын болжау
11. Жер ресурстарын ке істікте пайдалануды болжау – болаша а
$рылған жер балансы. Болжау $руды жалпы 'рдісі
A) а параттар жасау
B) карталар жасау
C) жерді на ты пайдалануын зерттеу
D) əр т'рлі ма саттағы жəне сапалы жерлерге болаша та ажеттілікті
аны тау
E) санды карта жасау
F) болаша жер балансын $ру
G) тізілімдер жасау
12. Жер кадастрлы ж$мыстарын болжау келесі материалдарды негізінде
$растырылады:
A) кадастрлы істер
B) тізілімдер
C) реестрлер
D) карталар
E) жер баланстары
F) жоспар алдындағы жиналған мəліметтер
13. Жер кадастрлы жерге орналастыру ж$мыстарын нормалау т'рлері
A) кадастр нормасы
B) уа ыт нормасы
C) жазу нормасы
D) жерге орналастыру нормасы
E) сызу нормасы
F) ызмет к рсету нормасы
14. Болжауды функциялары:
A) жер б ліп беру
B) жерлерді кадастрлы бағалау
C) на ты болжау əрекеттеріні нəтижесінде а парат жинау
D) жылжымайтын м'лікті тіркеу
E) бас ару шешімдерін ғылыми негіздеу
F) болжам осы мəселеге балама шешімдерді арастыруы м'мкін
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15. Жоспарлау ма саты
A) бас ару шешімдерін абылдау мен практикалы іске асыруға
бағытталған
B) болжам осы мəселеге балама шешімдерді арастыруы м'мкін
C) болжамды ызметті нəтижесі ретінде пайда болады
D) бас ару əдісі олданылады
E) ғылыми к рсеткіштерді арастыру
F) индикаторға ол жеткізу 'шін белгілі бір əрекеттерді орындау
G) бас ару шешімдерін абылдау 'шін ғылыми негіздеме жасау
16. Жер кадастрыны базалы $жаттамалары
A) Жер кадастры картасы
B) Жер учаскесіні тіркеу номері
C) Схема
D) Жер жобасы
E) МЖК ААЖ облыс жəне аудан орталы тарындағы кадрлар туралы
мəлімет
F) МЖК ААЖ аудан орталы тарын əдістемелік, бағдарламалы жəне
материалды -техникалы амтулар
17. Маркетингтік ызметтер
A) жер есептік мəліметтерді тапсыру
B) МЖК ААЖ амтамасыз ету
C) əрт'рлі т$тынушылар топтарыны м$ тажын, ажеттіліктерін,
с$ранысын аны тау
D) жерге меншік $ ығын беру
E) т$тынушыға керекті жəне ажеттілігін анағаттандыратын тауар
шығару
18. аза стан Республикасы =кіметіні тапсырмасына сəйкес жер
кадастрыны мəліметтер базасын бас а кадастрлармен бірлестіруге
м'мкіндік беретін біры ғай бағдарламалы німі
A) жер учаскелеріні б лінбеуі, ауыртпалы тар, шектеулер, жер
учаскесіні тіркеу номері
B) ЖКААЖ ызметін ат ару бойынша нормативтік, $ ы ты , əдістемелік
жинағын дайындау
C) МЖК ААЖ облыс жəне аудан орталы тарындағы кадрларды о ыту
D) МЖК ААЖ аудан орталы тарын əдістемелік, бағдарламалы жəне
материалды -техникалы амтулар
E) ГАЖ технологияларды пайдаланып, к п абатты векторлы карталар
негізінде топыра ты жəне геоботаникалы картографиялау процестерін
автоматтандыру
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19. аза стан Республикасы =кіметіні е бек атынастарын реттеу
саласындағы $зыреті
A) е бек сапасы тексереді
B) ызметкерлерді сауатсыздығын аны тайды
C) ж$мыс мазм$нын аны тайды
D) орындалатын ж$мысты ма сатын ай ындайды
E) е бек, е бек ауіпсіздігі жəне е бекті орғау саласындағы мемлекеттік
саясатты негізгі бағыттарын əзірлейді жəне іске асырылуын амтамасыз
етеді
F) ж$мыс орнында ызмет істеу барысын аны тайды
20. Жала ыны т леу тарифіні т'рлері
A) тарифтік торлар
B) базалы ставкалар
C) бағалау коэффициенттері
D) т'зету коэффициенттері
E) кадастрлы бағалау
21. Е бек шартында амтылатын мəліметтер
A) тараптарды деректемелері
B) сату $зіреті
C) ж$мысты басы
D) тараптарды келісімділігі
E) басшылы арасындағы $зіреті
F) ж$мысшы арасындағы $зіреті
22. Жер сапасын есепке алу жəне кадастрлы бағалауды ма саты
A) кадастрлы жағдайды алыптастыру
B) арнайы ма сатты ескере отырып, жер учаскесін пайдалануды
тиімділігін аны тау
C) жер пайдаланушыларын тіркеу
D) жер учаскелеріні шекараларын аны тау
E) т'сініктемелерді аны тау
F) салы салу
G) географиялы координаттар ж'йесін аны тау
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23. аржылы ызметті белгілі бір аудандардағы кəсіпкерлік саясат а
жатады:
A) нары тары
B) салы
C) амортизация
D) динамикасы
E) жоспар
F) есептік жоспары
G) кіріс $жаттары
24. «Азаматтарға арналған 'кімет» мемлекеттік корпорациясы»
коммерциялы емес акционерлік оғамыны филиалы-жер кадастры жəне
жылжымайтын м'лікті техникалы тексеру департаментіні $зыреті
A) аны талмаған жер за намасын б$зушылы тарды зерттеу
B) жер за намасы саласындағы жер істерін арау
C) экологиялы іс-шараларды д$рыс ж'ргізілуін ба ылау
D) аны талған жер за намасын б$зушылы тарды жою ж нінде
орындалуы міндетті н$с амалар беру
E) жер-кадастрлы картаны ж'ргізу
F) жер-кадастрлы кітапты ж'ргізу
G) жер-кадастрлы істі ж'ргізу
25. Мемлекеттік жер кадастрын ж'ргізетін мекемені міндеті:
A) медициналы са тандыруды амтамасыз етеді
B) Тапсырыс берушіні талабы бойынша белгіленген тəртіпте а парат
беру
C) аза стан Республикасыны Bлтты ауіпсіздік ызметіні ж$мысына
р$ сат (лицензия) беру
D) МЖК ААЖ деректерімен жерді бас ару жобасыны материалдарын
с$ралған жер учаскесіні шекараларын сəйкестендіру 'шін салыстыру
E) ж$мысты уа ытында орындауды талап етеді
F) жер учаскесiне $ ы ты беру туралы н$с аулы а сəйкес жердi
бас аруға арналған жобаны арастырады
G) бас ол ойған жəне м рмен бекітілген жерді бас ару жобасын
амтамасыз етеді
Жер-кадастрлы ж мыстарын йымдастыру жəне жоспарлау
П НІ БОЙЫНША ТЕСТ АЯ ТАЛДЫ
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Жерді мемлекеттік тіркеу жəне есепке алу
1. Кадастрларды негізгі т'рлері
A) к п ма сатты
B) жалпы
C) б лек
D) жеке
E) б лінбейтін
2. Жер пайдалану $ ығыны т'рлері:
A) б лінетін
B) толы
C) т$ра ты
D) $за мерзімді
E) $зын
3. Жер учаскелерін тіркеуді есепке алу 'шін ажет:
A) е бекке абілетті халы туралы а парат
B) халы саны туралы а парат
C) жер учаскесіні картографиялы $жаттарыны бар болуы
D) німні зіндік $ны
E) жер учаскесіні ауыртпалы тары туралы а парат
F) ауыл шаруашылығы техникасыны бар болуы
4. Мемлекеттік тіркеуге жататын жылжымайтын м'лік объектілері:
A) к лік
B) $рылыстар
C) а ша
D) жерді кадастрлы $ны
E) жерді нары ты $ны
F) бағалы ағаздар
5. Мемлекеттік тіркеу объектісі ретінде жерді функционалды ма саты:
A) су объектісі
B) ндіріс $ралы
C) ндірістік объекті
D) ауыл шаруашылығыны німі
E) жылжымайтын м'лік объектісі
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6. Жылжымайтын м'лікті мемлекеттік тіркеу субъектілеріне жатады:
A) жер учаскесіні меншік иелері
B) кəмелетке толмаған балалар
C) 16 жас а дейінгі балалар
D) 12 жас а дейінгі балалар
E) к ршілер
F) жер пайдаланушылар
7. Жерді есепке алу объектісі ретіндегі асиеттері:
A) алы дығы
B) жерді $нарлылығы
C) химиялы $рамы
D) к лемі
E) басты ндіріс $ралы
F) биіктігі
8. аза стан Республикасында жер учаскесі мемлекеттік тіркеу объектісі
болып табылады:
A) бас а мемлекетті аумағында орналас ан
B) азіргі уа ытта пайдаланылмайтын
C) басты ндіріс $ралы болып табылатын
D) меншік иелеріне бекітіліп берілмеген
E) жер пайдаланушыларға бекітіліп берілмеген
F) босал ы жерлер санатында орналас ан
G) жылжымайтын м'лік объектісі болып табылатын
9. Мемлекеттік тіркеуге мəмілелерді мынадай т'рлері жатады:
A) жылжымайтын м'лік объектісін тексеру
B) $нын есептеу
C) жылжымайтын м'лікті т'гендеу
D) сыйға тарту
E) пайданы есептеу
10. Жерді есепке алу кезінде аны талады:
A) пайда м лшері
B) німні зіндік $ны
C) жауын-шашын м лшері
D) топыра ты сапасы
E) жер учаскесіні ке істіктік орналасуы
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11. Жоспарлы-картографиялы материалдарға жатады:
A) топыра картасы
B) жер-кадастрлы жоспар
C) табиғи ал аптарды ауданы
D) суармалы жерлерді ауданы
E) суландырылған жайылымдарды ауданы
F) жа сартылған жерлерді ауданы
G) т'бегейлі жа сартылған шабынды тарды ауданы
12. Жерді есепке алу $жаттарыны т'рлері:
A) б лінбейтін
B) жалпы
C) б лек
D) осал ы
E) бастап ы
F) б лінетін
G) есепке алу
13. Бастап ы жерді есепке алу $жаттарына жатады:
A) т'сіріс материалдары
B) б лек
C) бірлескен
D) жерді т'гендеу деректері
E) топыра жəне бас а да зерттеу материалдары
14. Жерді бастап ы есепке алуды ж'ргізу жағдайлары:
A) залалды аны тау 'шін
B) аума ты жыртылған коэффициентін есептеу 'шін
C) ндірісті жоғалту шығындарын аны тау 'шін
D) жерлерді айталама тексеруден кейін
E) жа а жəне бар жер пайдалану айта $рылғанда
F) жерді айтадан т'сіруден кейін
G) аума ты экологиялы т$ра тылы коэффициентін есептеу 'шін
15. Жерді бастап ы есепке алуды міндеттері:
A) німдерді ндіру 'шін шығындарды есептеу
B) су пайдаланушыларды м лшерін аны тау
C) жерді суретке т'сіру жəне зерттеу
D) німні зіндік $нын аны тау
E) жерді есепке алу мəтіндік $жаттарға бастап ы жазбаларды енгізу
F) су пайдаланушыларды санын аны тау
G) пайданы есептеу
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16. Есептік кварталдар ретінде болуы м'мкін:
A) бау-ба ша жəне саяжай оғамдары
B) к п пəтерлі 'й
C) желілік объектілер (жолдар, $бырлар жəне т. б.)
D) ел
E) республика
F) т$рғын 'й
17. Жер учаскесін сəйкестендіруге ажетті мəліметтер:
A) жер учаскесіні на ты шекаралары
B) жер учаскесіні суландырылуы
C) жер учаскесіні ауыртпалы тары
D) топыра ты физикалы -химиялы асиеттері
E) бонитет балы
F) топыра ты сапасы
G) жер учаскесіні нысаналы пайдаланылуы
18. Жерді кадастрлы есепке алудағы есепке ажетті алынатын деректер:
A) жер учаскесіні кадастрлы н мірі
B) жер учаскесіні меншік иесіні немесе пайдаланушыны аты-ж ні
C) бонитет балы
D) жер бедері жайлы мəлімет
E) топыра ты механикалы $рамы
F) гумусты оры
G) жер учаскесіні сумен амтылуы
19. Жер учаскесіні кадастрлы н міріні $рылымы:
A) есептік кварталды коды
B) топыра картасы
C) жерге орналастыру схемасы
D) облысты коды жəне ауданны коды
E) ауданны схемасы
F) жер пайдалануды схемасы
G) жер учаскесiнi есептiк кварталдағы реттiк н мiрi
20. Жерді мемлекеттік кадастрлы есепке алуды принциптері:
A) жабы тылығы
B) е бекті $йымдастыру
C) əлеуметтік сипаты
D) жер-кадастрлы учаскелеріне жылжымайтын м'лік объектілері туралы
а паратты байланыстыру
E) б$рын туындаған $ ы тарды тану
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21. А Ш-дағы кадастрлы ж'йені ерекшеліктері:
A) жер учаскесін бағалау индексі аны талады
B) жерге орналастыру схемасы жасалады
C) аланы дамытуды бас жоспары жасалады
D) парцеллалар бойынша деректер енгізіледі
E) парцеллалар сипатталады
F) ауылды схемасы жасалады
22. Шет елдердегі жер кадастрыны ерекшеліктері:
A) хал ыны саны болжамды ай ындалады
B) мазм$ны жəне оны ж'ргізу тəсілдері айтарлы тай ерекшеленеді
C) айырмашылы жо
D) нім ндіру 'шін шығындар есептелінеді
E) жер кадастрыны т'сінігі айтарлы тай ерекшеленеді
F) $йымдастырушылы $рылымы айтарлы тай ерекшеленеді
23. Даниядағы жылжымайтын м'лік тізіліміні т'рлері
A) к пше
B) жеке
C) кадастрлы
D) згеше
E) жылжымайтын м'лік меншігіні муниципальды тізілімі
F) жер (жер кітабы)
24. А Ш мемлекеттік жер кадастрын бас армасында
ызметтер
A) ғылым министрлігі
B) су ызмет
C) топыра ты орғау ызметі
D) сала ызмет
E) жергілікті а паратты ызмет
F) жерді есепке алу бюросы
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25. Италияны мемлекеттік жер кадастрыны функциялары
A) за ды
B) сімдіктік
C) б лінбейтін
D) салы ты
E) топографиялы
Жерді мемлекеттік тіркеу жəне есепке алу
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