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
5B011400

Маманды ты
атауы
«Тарих»

Жауап парағыны 6-9 секторларындағы
пəндер реті
1. Педагогика
2. Тарихты о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж$мысыны теориясы мен
əдістемесі
4. Т&ркі халы тарыны тарихы

1. С$ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т$рады:
1. Педагогика
2. Тарихты о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж$мысыны теориясы мен əдістемесі
4. Т&ркі халы тарыны тарихы
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. Т$лға дамуыны негізгі бағыттары:
A) психикалы
B) ызығушылы
C) танымды
D) білімдік
E) тəрбиелік
2. О у-тəрбие процесінде тиімді $йымдастыру &шін педагогты
басшылы а алатын темперамент т&рлері:
A) Психологиялы
B) Флегматикалы , меланхоликалы
C) Холерикалы
D) Психофизиологиялы
E) Сангвиникалы
3. Ғылыми-педагогикалы зерттеу əдістері:
A) Педагогикалы эксперимент
B) Социологиялы сауалнама
C) 1леуметтік, педагогикалы
D) Психологиялы сауалнама
E) Арнайы педагогикалы
4. О у-тəрбие процесіні $станымдары:
A) Педагогикалы процестегі іс-əрекеттерді о ушыларды ажеттілігін
ескере отырып $йымдастыру
B) Педагогикалы процесті ізеттілігі, нысанды бағыттылығына ғана
с&йенуі
C) Педагогикалы процесс табиғи процесс болып табылады
D) Тек педагог іс-əрекетіні нəтижелілігін арастыруы
E) Педагогикалы процестегі іс-əрекеттерді сынып жетекшісіні
ажеттілігін ескере отырып $йымдастыру
F) Педагогикалы процесті оғам талабына сəйкестілігі
G) Іс-əрекетті о ушыны тек д&ниетанымын алыптастыруға
бағыттылығы
H) Іс-əрекетті сана мен мінез- $лы бірлігін алыптастыруға
бағыттылығы
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5. Тəрбиені ма саты:
A) ата-ана міндеттері
B) тəрбиеленуші шешетін міндеттер
C) амалдар ж&йесі
D) тəрбие сипаттамасы
E) мектепті ма саты
F) тəрбиеленушілерді жағымды іс-əрекетке згертуге бағыттылы
G) жоғары мəдениетке $мтылыс нəтижесі
6. Ғылыми д&ниетанымны $рамдас б лігі:
A) т$рмысты к з арастар
B) дағдылар
C) сенімдер
D) практикалы іскерліктер
E) ғылыми-білімдер ж&йесі
F) діни білімдер
7. Бас ару стилі бойынша:
A) мектептік
B) адамгершілік
C) отбасылы
D) діни
E) демократиялы
F) либералды
8. О у бағдарламаларыны т&рлері:
A) Типтік
B) Авторлы
C) 3зіндік
D) Т$лғалы
E) Мектеп
F) Мемлекеттік
9. 4азіргі педагогиканы əдіснамасы:
A) Бір нəрсені тану туралы ғылым
B) Тəрбие $ралдары туралы ілім
C) 1діс туралы ғылым
D) Баланы дамуын зерттейтін пəн
E) Зерттеу &дерісі туралы ілім
F) Тəсіл туралы ғылым
G) О ыту $станымдарын зерттейтін ғылым
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10. Педагогикалы процессті зерттеген ғалым педагогтар:
A) А.И.Герцен
B) Ю.К.Бабанский
C) Б.Т.Лихачев
D) В.Г.Белинский
E) К.Д.Ушинский
11. Тəрбие əдісі:
A) ма сат а жету жолы
B) тəрбиеші ма саты
C) тəрбиеші əрекеті
D) тəрбиеленуші əрекеті
E) тəсілдер жиынтығы
F) зара əрекет ету амалы
G) $ралдар жиынтығы
12. ?жымны зіндік ма ызды белгілері:
A) Жеке əлеуметтік ма сат
B) 4арама- арсы жауаптарға тəуелділік
C) Жеке та далған бас арушы орган
D) Бірлескен орта іс-əрекет болуы
E) ?жымды дəст&рді болуы
F) 3зіндік мəнді ма сат
G) Жеке əлеуметтік іс-əрекет
13. Сынып жетекшісіні о ушыларды зерттеу əдістері:
A) Жағдаятты талдау
B) Бай ау
C) Ба ылау
D) Контент талдау
E) Жеке дара жəне топты ə гімелесу
F) Тəжірибені арастыру
14. Тəрбиеде ата-аналарды жіберетін негізгі ателіктері:
A) Тəрбиелік іс-əрекетті ж&йесіздігі
B) Тəжірибесіздік
C) Мінез- $лы ерекшеліктері
D) Педагогикалы сауатсызды
E) Насихат, жазғыру, $рсу
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15. Дидактика ғылым ретінде арастырады:
A) 4алай о ытамыз
B) 4ашан о ытамыз
C) Отбасында о ытамыз
D) 4ай жерде о ытамыз
E) Не &шін о ытамыз
F) Нені о ытамыз
16. Топты ж$мыстарды $йымдастыру мəселелерімен айналыс ан
зерттеушілер:
A) А.М.Раевский
B) В.И.Безруков
C) И.Т. Волков
D) М.В. Огородников
E) В. Оконь
17. ?жымды - танымды іс-əрекетті белгілері:
A) Іс-əрекет барысында аны талған материалдар бойынша т$жырым
жасау
B) ?жымды іс-əрекет барысында, əрбір о ушыны зіндік білімін
к рсете алуы
C) Жалпы іс-əрекетті негізіні болуы
D) Іс-əрекеттер барысында о ушыға жағдай жасау жəне оларды бас ару
E) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
F) Іс-əрекеттер барысында о ушылар арасында зара жауапкершілікті
жəне тəуелсіздікті пайда болуы
G) Жалпы іс-əрекет негізіні болмауы
H) Жалпы нəтижелерді болуы
18. О ыту &дерісі:
A) О ушыларды к з арасын дамытатын іс-əрекет
B) Адамгершілікті дамытатын іс-əрекет
C) Отаншылды асиетін арттырады
D) О ушыларды д&ниетанымын дамытатын іс-əрекет
E) Білімді, біліктілік пен дағдыны ме гертеді
F) О ушыларды абілеттерін дамытатын іс-əрекет
19. О ушыларды білімі, білік дағдыларын тексеру жəне бағалау
A) Жаттығу, лабораториялы саба , ə гімелеу
B) К&нделікті ба ылау, саба та баға ою
C) 1 гімелесу, диспут
D) Кайталау, есте са тау
E) 1 гіме, кітаппен ж$мыс
F) 1 гіме, лекция, ə гімелесу
7
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20. О ытуды əдістері (Г.И.Шукина):
A) Білікті алыптастыру əдістері; эвристикалы
B) А паратты -дамыту əдістері; эвристикалы о ыту
C) Білікті алыптастыру
D) Білімді, білік жəне дағдыны жетілдіру мен бекітуді о ыту
E) Дағдыны алыптастыру
F) Білімді жетілдіру
G) Жаттығу, практикалы ж$мыс
21. А паратты технология:
A) На ты мағл$маттар жиынтығы
B) Адам іс-əрекеті ар ылы ауызша, жазбаша немесе бас а т&рлі
тəсілдермен жеткізілетін ажетті мағл$маттар жиынтығы
C) Адам іс-əрекетіні ажетті салаларыны бірі
D) На ты $ралдарды, əдістер мен тəсілдерді пайдалану
E) Белгілі $ралдар мен əдістер жиынтығы
F) Кез келген мəліметтер жиынтығы
G) А паратты деумен байланысты процестер
22. О у орындарыны инновациялы талаптары:
A) О у-тəрбие &дерісіне $ралдар мен медиа ж&йелерді енгізу
B) О у-тəрбие &дерісіні нəтижелі болуы
C) Жеке т$лғаны тек дарынын дамыту
D) 4Р азаматтарыны білім алу $ ығына толы ие болу
E) Жеке т$лғаны біліміні жəне дарыныны дамуына жағдай жасалу
F) О ушыларды белгілі кəсіпке бейімделу
G) О у-тəрбие &дерісін педагогты м&мкіндігіне сəйкестендіру
23. Бас аруда басшылы а алатын а параттар:
A) А паратты
B) Прагматикалы
C) Бағалаушылы
D) Жобалаушылы
E) Жекелеген
24. Г.И. Щукина бойынша мектепішілік бас ару бағыттары:
A) дидактикалы
B) жобалаушылы
C) $йымдастырушылы
D) зерттеушілік
E) ғылыми
F) бас арушылы
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25. Мектепте əдістемелік ж$мысты $йымдастыруға əсер етеді:
A) $жымдағы моральды -психологиялы жағдай
B) о ыту принциптері
C) жергілікті əкімшілік талаптары
D) м$ғалімдерді мəртебесін к теру
E) ата-аналарды с$ра тары
F) пəндік əдістемелік бірлестіктерді зара бəсекелестігі
Педагогика
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Тарихты о ыту əдістемесі

1. 1дістемелік тəсілдер:
A) На ты міндеттерді шешуге бағытталған əрекет
B) Та та жəне бор, электронды о у $ралдарын пайдалану
C) М$ғалімні басшылығымен о ушыларды т$тас зерттеуді $йымдастыру
D) Eлгілерді, макеттерді жасау
E) О ыту тəсілдеріні жиынтығы
F) На ты нəтижелерге ол жеткізу &шін орындалатын тəсілдер
2. Тарих пəні бойынша о у $ралына жатады:
A) ?лтты жоспар
B) Ж$мыс дəптерлері
C) Мемлекеттік білім стандарты
D) Карталар
E) О у жоспары
F) О у бағдарламасы
3. 4аза стан Республикасында 12 жылды жалпы орта білім беру
т$жырымдамасыны міндеттері:
A) Экономиканы серпінді дамыту
B) 12 жылды мектепте о у-тəрбие процесін $йымдастыруды ма сатын,
міндеттерін, $рылымын, білім беру мазм$нын жəне ерекшеліктерін ашу
C) 4оғамды демократияландыруды ерекшеліктерін т&сіндіру
D) Т$жырымдаманы к&тілетін нəтижелерін аны тау
E) 12-жылды білім беруге туді аржылы -экономикалы негіздемесін
дайындау
4. Білім алушыларды білім к лемі аны талады:
A) Жоғары о у орындарыны типтік бағдарламаларында
B) ЖОО- о у-əдістемелік кешендерінде
C) Мектеп бағдарламаларында
D) Дидактикалы жəне əдістемелік жиындарда
E) Ғылым академиясыны жиындарында
F) Мемлекеттік стандартта
G) О у жоспарларында
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5. Тапсырма б лінеді:
A) 4орытындыға
B) Кестеге
C) Ауызша
D) Жазбаша
E) Графикалы
6. О ыту əдістемесінде:
A) Бағдарлама мазм$нына талдау жасалады
B) Тарихи білім беруді $рылымы аны талады
C) О у процесіндегі м$ғалім мен о ушыны зара іс-əрекеті алыптасады
D) Жа а о улы тарға талдау жасалады
E) О ушыларға психологиялы мінездеме беріледі
F) О ушы əрі обьект, əрі субьект
G) На ты міндеттерді шешуге бағытталады
7. О ыту əдістері:
A) О ыту бағдарламасыны бағыттары
B) О у процесіндегі м$ғалім мен о ушыны
C) О у-əдістемелік əдебиеттерді т&сіну
D) О ушыға білмегенін &йрету жолы
E) О у материалын $йымдастыру тəсілі
F) Курсты та ырыптарын зерттеу
G) Тарих пəні бойынша о у кешендері

зара іс-əрекеті

8. Тарих бойынша патриотты тəрбие беру:
A) 4аза хал ыны озы дəст&рлерін абылдау
B) 4оршаған орта тазалығын са тау
C) 4аза стан жеріндегі зге $лт кілдеріне $рметпен арау
D) Тарихи-мəдени ескерткіштерді орғау
E) М$сылман хал ын $рметтеу
F) 4Р рəміздеріне с&йіспеншілік
G) 4аза хал ыны ерлігі туралы тарихи білім
H) Барлы халы ты рухани $ндылы тарын білу
9. 4$зырет – жеке адамға байланысты сапаларыны жиынтығын амтиды:
A) Жетістікке сенімділікті
B) Тəжірибе ау ымын
C) Білім де гейін
D) Ба ылау дəрежесін
E) О ушыны ынтасын
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10. Кейс-стади – болжау əдісі:
A) На ты о иғаларды баяндау ар ылы о ыту
B) Ғылымны даму кезе дерін салыстыра отырып, таным &рдісін
алыптастыру
C) О ушылар здеріне берілген жағдайдан шығу жолын арастырады
D) О ушылар бірнеше деректегі мəліметтерді айтып беруге тырысады
E) О иғалардағы о мəселелерді талдау ар ылы о ыту
11. Дəст&рлі емес пікірталас саба тарына жатады:
A) Пресс-конференция, д гелек &стел
B) Конференция, дəріс саба тары
C) Дəріс саба тар
D) Жарыстар, турнирлер
E) Кино, видео и теле саба тар
F) Пікірталас, семинар саба тары
G) Телемост, телебағдарлама, брифинг саба тары
12. Тарих бағдарламасыны $рамдас б лігі-т&сінік хатта к рсетіледі:
A) Бағдарламаны ерекшеліктері
B) Та ырып бойынша с$ра тар
C) О ытуды ма сат-міндеттері
D) О ыту нəтижесін тексеруге арналған тапсырмалар
E) О у-əдістемелік кешенні тізімі
F) Мемлекеттік білім стандарты талаптарына сай білімні міндеті
G) Пəнні базалы мазм$ны
H) Пəнді о ытуды жетілдіру
13. М$ғалімні нəтижелілік ж$мысыны ағидасы:
A) Тəрбиелеу процесінде проблемаларды аны тау
B) О ушыларды жалпы адамзатты $ндылы тары негізінде тəрбиелеу
C) О ушыларды о удағы жетістіктерін бағалау
D) О нəтижелерін аны тау
E) М$ғалімні беделін к рсету
F) Білім алушыларды о удан тыс іс-шараларын орытындылау
14. Де гейлеп о ыту технологиясыны ма саты:
A) 1р о ушыға, білім алуына жағдай жасауға м&мкіндік береді
B) 1рбір о ушы зіні даму де гейіне арай білімді ме гереді
C) О ушыларды таным абілеттері бір де гейді $райды
D) Та ырып бойынша білім, білік, дағдыларды игеру ма сатында ж$мыс
жасайды
E) Сыныптағы о ушылар $рамы əр кез т$ра ты болады
F) М$ғалімні талаптарын орындайды
G) О ушы м$ғалімні р$ сатымен жауап береді
12
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15. Компьютерлік о ыту технологиясын олдануды м&мкіндіктері:
A) Психологиялы бас ару
B) Дамыта о ыту
C) Диалогты с$хбаттасу
D) Топты ж$мыс
E) Бас ару
F) Жеке а паратты ке істік, талдау жəне тексеру $ралы
G) М$ғалім негізгі р лді алады
16. 4аза станда білім беру саласындағы педагогикалы инновация мен
о ытуды жа а технологиясы мəселелерін зерттеушілер:
A) А.С.Макаренко
B) Ш.Т.Таубаева
C) К.Б$зауба ова
D) Ж.А.4араев
E) Ж.К.4оянбаев
F) 1. Табылдиев
G) 4.Б. Жары баев
H) С. 4алиев
17. Дəст&рлі дидактикалы о ыту т$жырымдамасында ызметі басым:
A) О ушыларды жоспарсыз іс-əрекетіні
B) О ушыны
C) Жекелеген о ушыны
D) Педагогты
E) Балалар тобыны зіндік шығармашылы ызметіні
F) О ушыларды ж$пты топтарыны
G) Тарих пəні м$ғаліміні
18. Тарих пəнінен азаматты - $ ы ты тəрбие беру бағыттары:
A) Табиғат тазалығын са тау
B) А ыл-ой тəрбиесі
C) Дене тəрбиесі
D) 4Р Конституциясын білу
E) 3з мемлекетіне деген патриотты сезімді алыптастыру
19. Тарих пəніні биология жəне экология пəндерімен пəнаралы
байланысы к рінеді:
A) Айма ты əлеуметтік $рылымын о ып білуде
B) Адамзатты пайда болуы туралы білуде
C) О ушы мен м$ғалімні с йлеу арым- атынасында
D) 4азіргі жаGандану мəселелерін аны тауда
E) Елді əлеуметтік-экономикалы дамуын т&сінуде
F) Табиғи-географиялы факторларды аны тауда
13
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20. Тарих пəні бойынша лкетану ж$мыстарыны т&рлері:
A) Тарихи- лкетану кештерін $йымдастыру жəне ткізу
B) Тарих пəні бойынша о ушыларды іскерлігіне ба ылау ж&ргізу
C) Археологиялы ж$мыстар ж&ргізу
D) Археологиялы экспедицияға атысу
E) Тарихты о ытуды əдістерін зерттеу
F) О улы тармен амтамсыз ету
G) Пəндік олимпиадаларға атысу
H) Тарихи терминдермен ж&мыс
21. Сырт ы белгілері бойынша к рнекі $ралдар топтастырылады:
A) Бейнелеуші
B) Иллюстрациялы
C) Карталар
D) Экранды
E) Баспа
22. 4азіргі білім берудегі $зыреттілік тəсіліні сипатты белгілері:
A) Ойлау тактикасы
B) Ойлау стратегиясы
C) Аспапты байыту
D) Сыни ойлау
E) Инновациялы о ыту
23. Тарих сабағында олданылатын $жаттарға ойылатын талаптар:
A) Мазм$ны тартымсыз
B) Тарихты о ытуды ма саты мен міндетіне сəйкес
C) М$ғалімні жеке архивіндегі кез-келген тарихи $жат
D) Сыныптағы кейбір о ушылар &шін ғана т&сінікті
E) Мазм$ны к&рделі жəне к лемді
F) Тарихи кезе дегі осымша факт
24. Синхронды кесте мəні:
A) Тарихи &дерісті əлемдік жағдайда арастыру
B) Елдегі мазм$ны $ сас тарихи о иғаларды талдау
C) Т&рлі кезе дегі $ сас тарихи о иғаларды аны тау
D) 4аза хал ыны мəдениетін дербес арастыру
E) Тарихи о иғаларды хронологиялы ау ымын ж&йелеу
F) За дылы тарды тарихи &деріс мəнін жеке т&сіну
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25. Мектептегі лкетану ж$мысына ойылатын талаптар:
A) О ушыларды пəн бойынша &лгерімін ба ылау
B) Жина талатын материалдар лке тарихымен байланыстыра о ыту
C) О ушыларды адамгершілікке тəрбиелеу
D) О ушыларға психологиялы зерттеулер ж&ргізу
E) Мектеп о улы тарына пікір жазу
F) К рнекі $ралдарды олдан жасау
Тарихты о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі

1. О ушылармен тəрбиелік ж$мыстарын ж&ргізетін мектептен тыс
мекемелер:
A) лицей, гимназия
B) кітапханалар
C) ауданды , алалы $ ы орындары
D) е бекті орғау мекемесі
E) сауы тыру, е бек лагерьлері
F) нер, музыка мектептері
2. Тəрбие əдісі:
A) 1дістерді тиімді пайдалану
B) Тəрбие ма сатына сай о ушы санасы мен ерік-к&шіне ы пал ету
тəсілдеріні жиынтығы
C) Педагогті е бек жолы
D) О ушыны зіні е бегімен жеткен жетістігі
E) 1рт&рлі іс-əрекеттер $йымдастыру
F) Жеке дара əрекетті $йымдастыру
3. Дене тəрбиесіні міндеттері:
A) Денсаулы ты нығайту жəне шыны тыру
B) Спорт саласында о ушылармен бірлікте табыстарға жету
C) Баланы жеке басы с$лулығын алыптастыру, талғамын тəрбиелеу
D) Мектептегі ережелерді жəне оғамды нормаларды са тап, орындау
E) Гигиеналы дағдыларды алыптастыру
F) Дене шыны тыру жəне спорт саласында арнаулы білімдер беру
4. Баланы жағымды іс-əрекетін, мінез- $л ын бағалап, оны к пшілік,
$жым алдында жария ету əдісі:
A) Сендіру
B) Талап ою
C) Мада тау
D) Жатты тыру
E) Марапаттау
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5. 4иын балаларды ерекшелік белгілері:
A) т$ра ты жаман асиеттер жиынтығы ( зімшілдік, тірікшілік)
B) танымды , нертап ышты ж$мыстарға $штарлы
C) $жым арасындағы ынтыма тасты
D) отбасы м&шелерімен арым- атынасы д$рыс жолға ойылуы
E) философиялы мəселелерге к п ойлануы
F) кітап о уға $марлы
6. Сынып жетекшісіні негізгі ызметі:
A) Жарыстыру
B) Сынып $жымын $ру жəне тəрбиелеу
C) О ыту процесін ба ылау
D) Тəрбиелеу
E) О ушыларды жəне сынып $жымын зерттеу
7. ?жымды тəрбие берудегі сынып жетекшісіні
A) Тəрбиелік
B) Диагностикалы
C) Емдеу сауы тыру
D) Марапаттау
E) Жатты тыру
F) Тəртіптілік
G) Мада тау мен жазалау

ызметтері:

8. Тəрбие жоспарын жасауда ойылатын талаптар:
A) к лемі екі баспа таба тан аспауы
B) к&нделікті з мерзімінде жасалуы
C) сыныптан тыс тəрбие ж$мыстарыны педагогті жеке бас
ерекшеліктеріне сəйкестігі
D) о ылатын пəндерді к рнекілікпен амту, əдістемесін т&рлендіру
E) жоспарды оғам талабына, ма сатына сəйкестігі
F) жоспарды на тылығы
G) мірмен тығыз байланыстылығы
9. О ушылар $жымыны зіндік белгілері:
A) 1рекет етуде зара бірлескен іс- имылды болуы
B) Орта сайланған бас ару $йымны болуы
C) 1рт&рлі ғылыми салаларымен байланыста болуы
D) 1рт&рлі $жымдармен байланыста болуы
E) Сынып жетекшісіні &йрете білу əрекетіні болуы
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10. 4Р дарынды балалармен ж$мыс жасайтын мекемелер:
A) 4осымша білім беру мекемесі
B) 4аза стан халы тары Ассамблеясы
C) Eш тілде о ытатын мамандандырылған мектептерді желісі
D) Назарбаев зияткерлік мектептері
E) отбасын жоспарлау орталығы
F) Ана мен бала орталығы
G) Отбасылы балалар &йі
11. Сынып жетекшісіні отбасымен ж&ргізілетін ж$мыс т&рлері:
A) 4ам оршылар ке есі
B) Ата-аналар комитеті (ал асы)
C) Ата-аналарды отбасында ма ызды шешім абылдауына басшылы
D) 4$рылтайшылар ке есі
E) Бас ару мəдениетін ме геру
F) Ата-ананы $жымдағы арым- атынас мəдениетін $йымдастыру
12. Ата-аналар жиналысын ткізуде тиімділігі зор ж$мыстар:
A) О ушыларды əрдайым т$ра ты атыстыру
B) Ата-аналардан бала тəрбиесі туралы ке естер алу
C) Жиналысты балалармен мереке т&рінде ткізу
D) əріптестер мен басшыларды т$ра ты атыстыру
E) Ата-аналарды бала тəрбиесі туралы білімдерін тексеру
F) Балаларды жетістіктерін мада тау
G) ата-аналармен жеке ə гімелесу
13. Eйірме ж$мыстарыны ма ызы:
A) ата-аналарды бала тəрбиесі туралы білімдерін тере детеді
B) мектептегі саба тарды айталайды
C) кəсіби бағдар береді
D) авторитарлы тəрбие ж&зеге асырылады
E) о ылатын пəндер к рнекілікпен амтылып, педагогтар тəжірибе
алмасады
14. Мектеп директорыны тəрбие ісі ж ніндегі орынбасары, тəрбие
ж$мысын $йымдастырушыны міндеттері:
A) сынып жетекшілеріне əдістемелік к мек беру
B) о ушыларды $жым болып пікірталастыруға &йретеді
C) тəрбие ж$мысын ба ылау, тексеру, т&зету, озат тəжірибені тарату
D) мектеп директоры мен сынып жетекшілеріні арым- атынасын
жа сарту
E) тəрбие ж$мысын жоспарлау, &йлестіру
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15. Жеке тəрбие ж$мысын $йымдастыру формалары:
A) нер к рсетуге даярлау
B) сынып сағаты, кештер, сайыстар
C) тəрбие жоспарын талдау
D) хабарлама даярлау
E) сценарий мен жоспарлар жазу
F) мектепішілік ж$мыстарды $йымдастыру
16. Е бек нəтижесін $рметтеуге, бағалауға тəрбиелеу ма сатында
айтылған ырымдар мен тыйым с здер:
A) нанды ла тырма
B) ағын суды ластама
C) &лкенні алдын кесіп тпе
D) басы ды шай ама
E) айта ашатын есігі ді атты жаппа
F) нанны &гіндісін ая а баспа
G) жеміс ағашын сындырма
17. Сынып жетекшісі мен о ушыларды тəрбие ж$мысын жоспарлауда
бірлігі мен ынтыма тастығыны де гейі т мендегі жағдайларға тəуелді:
A) тəрбие &лгілеріне
B) жоспарлауды алды ғы тəжірибесіне
C) ата-аналарды даярлығына
D) о ушыларды талантына
E) тəрбиені басым бағыттарына
18. Отбасымен ж&ргізілетін ж$мыс т&рлері:
A) мектепті ата-анамен біріге шара $йымдастыру
B) зін– зі бас ару ке есі
C) баланы салауатты мір с&руге тəрбиелеу
D) ата-аналарға ке ес
E) $жымны ма ызды шешім абылдауына м&мкіндік жасау
F) $рылтайшылар ке есі
G) педагогикалы білімдер университеті
19. Мінез- $лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) Ата-анамен ж$мыс
B) Пікірталас
C) Тəрбиелік жағдаяттар
D) Мада тау
E) Мектептегі əдістемелік ке ес
F) Жазалау
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20. Тəрбие, адамды с&юге бағыттау
бірт$тастығына байланысты:
A) баланы е бегі мен ісін бағалауы
B) баланы жеке т$лға ретінде сыйлауы
C) балаға т$ра ты д$рыс атынасы
D) ерік-жігерді бірлігі
E) &дерісті аса ар ындылығы

т мендегі

$станымдарды

21. Мінез- $лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) жарыс
B) зін- зі бас ару $йымына м&ше сайлау
C) марапаттау
D) этикалы ə гіме талдату
E) мада тау
22. Отбасы тəрбиесі, экологиялы тəрбие, е бек тəрбиесі, имандылы
(конфессионалды ) тəрбиесі кіреді:
A) Кешенді тəрбие ж$мысы
B) Институтционалды белгісіне
C) О у-тəрбие ж$мыстарыны бағыттарына
D) 4арым- атынас стиліне
E) Жазалауына
F) Мазм$нына
G) Ынталандыруына
23. Тəрбие &дерісінде тəрбиені сапасына ы пал жасайтын
басымдылы тар:
A) Сырт ы арама- арсылы ты жою
B) Объективті жəне субъективті факторлар əрекетіні байланысы,
педагогикалы зара əрекеттегі тəрбие &дерісіне атысушыларды
белсенділігі
C) Тəрбиені негізгі міндеттері мен ма саттарын амтитын &дерісті
жоспарлау
D) Мектеп пен жан$ядағы байланысты дамыту
E) Тəрбиемен $штастыра дамытудағы жəне о ыту &дерістеріні
басымдылығын, тəрбиелік ы палды сапасы жəне педагогикалы əсер ету
&йлесімділігі
F) Жа а сапаларды бағыттылығын аны тау
G) Тəрбие &дерісіні ту жағдайларындағы кедергілер
H) 4алыптас ан тəрбиелік атынастар, əрекеттерді $йымдастыру мен оған
ойылған ма саттарды бір-біріне &йлесуі
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24. 4иын балаларды болдырмау, теріс, жағымсыз əдеттерді жою жəне
алдын алу ж$мыстары:
A) сынып сағаттары
B) бастап ы кезе жəне ж$мыс əдістемесі
C) тəрбие объектісі, аспектілері
D) иын балаларды о удан шығару, жазалау
E) тəрбие жоспары
F) $ ы б$зушылы ты алдын алу бойынша ке естер
25. Пікірталас ма ызы:
A) о ушыны талап-тілектері тəжірибе ж&зінде іске асыруы
B) та ырып дəлел-дəйексіз-а ашылуы
C) балаларға ойды жина тауға, логикалы дəлелдерге с&йенуге к мектесуі
D) о ушыларды ызы тыратын əрт&рлі та ырыптарға арналған с з
сайысы
E) олимпиада, жарыстар ткізілуі
F) əркім зін к рсете білуге тырысуы
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Т)ркі халы тарыны тарихы

1. 4ыпша хандығыны ыдырау себебі:
A) Сауданы нашарлауы
B) К рші тайпаларды шабуылы
C) 4алаларды $лдырауынан
D) Алым - салы ты к бейіп кетуінен
E) А с&йектеріні арасында Хорезмді жа таушыларды к беюі
F) Соғыстағы же ілістер
2. Тонык к жазба деректері бойынша, Шығыс т&рік ағанатыны
арабтарға арсы ода тасы болған Орта Азиялы к&штер:
A) Самар ан
B) Б$хар
C) Шаш
D) Термез
E) Ферғана
F) Соғдылар
3. Т&рік ағанатыны жібек жолы &шін бəсекелестері:
A) Араб халифаты
B) Хазар ағанаты
C) 4ытайлы Суй жəне Тан əулеттері
D) Боспор патшалығы
E) Сасанидтік Иран
F) Византия Империясы
G) Гупталы Eндістан
4. ?йғырлар 840 ж. Енисей ырғыздарынан же ілген со , оныс аударған
лкелері:
A) Шығыс Т&ркістанны Т$рфан ал абы
B) Орта Азия
C) Жетісу мен Сырды орта ағысы
D) Жетісу
E) Ферғана мен Шаш
F) Монғолияны теріскейі
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5. 4арахан мемлекетіні алғаш ы билеушісі:
A) Хасан Боғра
B) С&леймен-шах
C) М$са
D) С&леймен-ілік
E) Сат$ Боғра
6. Батыс Т&рік ағанаты иеліктерін м$ралы а алған т&ркі тілдес
мемлекеттер:
A) К кт&ріктер
B) Оғыз державасы
C) 4арл$ мемлекеті
D) ?йғыр ағанаты
E) Енисей ырғыздары
F) Т$рфан
7. Хулар аймағы,Сичжоу,Тинчжоу атаулар 4ытай деректеріндегі т&рікті
айма тары:
A) Бесбалы
B) Б$хар
C) Т$рфан
D) Жетісу
E) Шаш
F) Алмалы
G) Шығыс Т&ркістан
8. Жетісуда $лысты хандарды бас ставкалары орналасты
A) Есугей $лысы
B) Жошы $лысыны
C) С&бетей $лысыны
D) Боорчу $лысыны
E) Шағатай $лысыны
F) Хабул хан $лысыны
G) Шы ғысхан $лысыны
9. «Моголистан» (Могулистан) с зіні этнонимі:
A) Сяньби
B) 4аза
C) Хазар
D) 4ырғыз
E) Моғол
F) Тюрк
G) Мо ғол
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10. Осман империясы аталды:
A) Порта
B) Ислам мемлекеті
C) Т&рік Республикасы
D) Оттоман Портасы
E) Т&рік империясы
F) Оттоман империясы
G) Республика
11. 4азан хандығындағы $рылтай:
A) Ата ты адамдарды б&кілхалы ты
B) Діни съезд
C) Халы ты кілдігіні мекемесі
D) Еуропалы парламент
E) 1скер басшылар жиналысы

$рылтайы

12. “Михман - нама - Б$хара” е бегінде Ибн Рузбехан ИсфаGани (XVғ.
со ы) збектер ретінде атаған халы тар:
A) Шайбанилы тар
B) 3збектер
C) К шпелі збектер
D) Ноғайлар
E) 4аза тар
13. 4аза стан аумағындағы к лемі 30 гектардан асатын алалар:
A) 4арашы
B) Сайрам
C) Шорт бе
D) Ясы
E) Баршыкент
F) Сығана
14. XIII ғ. ортасында Кавказ халы тарынан монғол билеушілері есебіне
жиналған алым - салы тар:
A) И та
B) Сойырғал
C) Почта; жол салу, к&ту міндеткерліктер
D) Хассэ
E) Малшылар əрбір 15 малды біреуін беруге тиісті
F) Райатвари
G) Асты т&сіміні 60% - дейін жер салығы
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15. XVI ғ. ортасындағы Ноғай ордасыны ыдырауына əсер етті:
A) Оған арасты аза тайпаларыны 4аза хандығына осылуы
B) 1мір Темірді жоры тары
C) Сібір хандығыны шабуылы
D) Бір б лігіні 4ызылбастарға бағынуы
E) Бір б лігіні орыс патшасына бағынуы
16. 4ырғыз оғамы феодалдардан т$рды:
A) Билер
B) 4ағандар
C) 1скери
D) Тəуелділер
E) Батырлар
F) Княздар
17. 3збек хал ыны шығу тегі мен $лт болып алыптасуы туралы
шығармалар:
A) Бабыр Захир – ад - Дин М$хаммед «Бабырнама»
B) М.4аш ари «Диуани луғат ат - т&рік»
C) Мырза М$хаммед Хайдар Дулати “Тарихи - Рашиди”
D) Хафиз Таныш
E) 1білғазы «Т&рік шежіресі»
F) Шах Махм$д Чорос
18. Оғыздар $рамына ежелгі этникалы компоненттер кірді
A) Гоби тайпалары
B) Жетісу рулары мен Сібірді к шпелі жəне жартылай к шпелі
тайпалары
C) Хуанхэ ені тайпалары
D) Кавказ тайпалары
E) Волға жағалауындағы тайпалар
19. Селж&ктер мен мо ғолдар арасындағы соғысты нəтижесі:
A) Конье с$лтанатыны $рылуы
B) Селж&ктер же ісімен
C) Мо ғолдар т&ріктерден кебап пен донер жасауды &йренді
D) Ыдырауды басталуы жəне Селж&ктер мемлекетіні $лауы
E) Селж&ктер мо ғолдарға алым т лейтін болды
F) Т&ріктерді ыдырауы жəне бейликтерді алыптасуы

25

Т&ркі халы тарыны тарихы

11

20. Кандждех жері жəне оны астанасы Субаникет жайында дерек
беріп,оны Испиджаптан екі к&ндік жерде деп мəлімет беретін тарихшылар:
A) Ибн Хордадбех
B) 1л-Марвази
C) 1л-Истахри
D) М.4аш ари
E) И.Маркварт
21. XV ғасырды 2-ші жартысында Моғолстанны əлсіреу себептері:
A) 4ала т$рғындарыны б&ліктері
B) Темір əулетіні шап ыншылығы
C) Салы тарды к беюі
D) Шаруаларды к терілістері
E) Ж$тты болуы
F) Моғол хандарыны алауыздығы
G) Ойраттарды шабуылдары
22. Осман империясыны г&лдену кезі:
A) XIXғ. аяғы
B) XVI ғ.басы
C) 1888 ж.
D) XVI ғ.екінші жартысы
E) 1590 ж.
F) XVI ғ. аяғы
23. 4ырғыз хал ыны алыптасу &дерісі:
A) Маньчжурлармен байланысты
B) ХХ ғасырда ая талды
C) Тянь-Шань ма ында басталды
D) Т&ркі тайпаларымен байланысты
E) XVIII ғ. 2-ші жартысында ая талды
24. 4ырғыздарды музыкалы аспаптары:
A) Баян
B) Керней
C) Барабан
D) 4ыл иа
E) Сырнай
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25. Христан дінін $стайтын т&ркі халы тары:
A) Тофалар, чуваштар
B) Грек - кипрліктер
C) Шорлар, долгандар
D) Караимдар
E) 4ырым татарлары
F) 4аза тар, збектер
G) Украинды тар, молдавандар
Т)ркі халы тарыны тарихы
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