рметті студент!
2018 жылы «Ауылшаруашылығы ғылымдары - 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
5В080400

Маманды ты атауы
«Балы шаруашылығы
жəне неркəсіптік
балы аулау»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Гидробиология
2. Ихтиология
3. Аквакультура
4. Балы аулау

1. С*ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т*рады:
1. Гидробиология
2. Ихтиология
3. Аквакультура
4. Балы аулау
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

7. - С*ра кітапшасын ауыстыруға;
2

- 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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Гидробиология

82

Гидробиология
1. Ке жəне тар температуралы диапазонда тіршілік ететіндер:
A) стенотермдер
B) эвритермдер
C) полиморфтар
D) эврибионттар
E) термотрофтар
F) монотермдер
G) криофильдер
2. Те із балы тары:
A) жергілікті
B) шеміршекті
C) реофильды
D) жартылай ткінші
E) те із
F) т*щы сулы
3. Табиғи су оймалар:
A) те іздер
B) апастар
C) б геттер
D) каналдар
E) бассейндер
F) тоғандар
4. 1 гірдегі су кілдері:
A) троглоксендер
B) троглофилдер
C) троглофобтар
D) троглофиттар
E) амфибионттар
F) лимнобионттар
G) троглобионттар
5. Наннопланктондарды жинау əдістері:
A) коагуляция
B) сал ындату
C) с,зу
D) центрифугалау
E) т*ндыру

4

Гидробиология

82

6. Планктондар:
A) олигохеттер
B) моллюскалар
C) копеподтар
D) инфузориялар
E) дафниялар
7. Органикалы заттарды су оймаларда алыптасуы:
A) фотосинтез
B) агрегация
C) ыш ылдану
D) хемосинтез
E) жары тану
F) трансформация
8. Су оймаларды
A) таза
B) биотикалы
C) екіншілік
D) биологиялы
E) те іздік
F) ндірістік

німділігі:

9. Гидробионттарды азы т,рлеріне байланысты б лінуі:
A) эврифагтар
B) фитофагтар
C) планктофагтар
D) долифагтар
E) детритофагтар
10. Гидробионттарды т*зға толуы ж,реді:
A) ішекте
B) армалауыштарында
C) желбезекте
D) к здерінде
E) абыршағында
F) ж,збе анаттарында
11. Желбезек к мегімен тыныс алатындар:
A) ине терілілер
B) арапайымдылар
C) моллюскалар
D) ескект*мсы тылар
E) балы тар
5
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12. Тері ар ылы тыныс алатындар:
A) крабтар
B) инетерілер
C) шаяндар
D) ішек уыстылар
E) арапайымдылар
F) коловраткалар
13. Су организмдеріні популяциясыны тіршілік ортасына бейімделуі:
A) морфологиялы
B) динамикалы
C) физиологиялы
D) биохимиялы
E) белсенді
F) физикалы
G) химиялы
14. Гидробионттар дара тарыны популяцияларда жіктелуі:
A) т*ра ты
B) да ты
C) бірт,рлі
D) ретсіз
E) генеративті
F) сирек
15. Су организмдеріні к бею əдістері:
A) долициклдік
B) полициклдік
C) геноциклдік
D) гетероциклдік
E) моногенетикалы
16. Гидробиоценоздарға жатады:
A) фосфофиксаторлар
B) автротрофтар
C) гетеротрофтар
D) монотрофтар
E) генатрофтар
F) политрофтар
G) минитрофтар
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17. Биоценоздардағы популяция байланыстарыны негізгі т,рлері:
A) трофикалы
B) тропикалы
C) субполярлы
D) т,рлік
E) органикалы
F) полярлы
18. К,кірт суда келесі иондарды
A) сульфатты
B) нитритті
C) фосфорлы
D) ыш ылды
E) сульфитті

*рамында кездеседі:

19. Суларды экологиялы ж,йесінде азотты
A) к,кіртті
B) аммонийлі
C) кальцилі
D) нитритті
E) к міртекті

осылысы ж,ретін иондар:

20. Гидрофиттерді пигментті аппараты *ралады:
A) миофибриллдерден
B) бактериофиттерден
C) политиндерден
D) фикобилиндерден
E) каротиноидтардан
F) фикоцитиндерден
G) хлорофиллдерден
21. Су оймаларды
A) радиоционды
B) оттекті
C) к мір ыш ылды
D) биологиялы
E) тікелей
F) есептеу
G) сутекті

німділігін аны тау тəсілдері:
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22. Интродукциядан натурализацияға дейінгі кезе дер:
A) су
B) бейімделу
C) инкубациялы
D) даму
E) дернəсілдік
F) флюктациялы
23. Ағынды суларда тіршілік ететін жəне алды тарды
атысатын организмдер:
A) Полисапробионттылар
B) Макрофиттарлар
C) Микробалдырлар
D) Олигосапробионттылар
E) Катаробионттылар
F) Мезотрофтылар
G) Олиготрофтылар

деу барысында

24. Су оймаларды эвтрофикациясына алып келетін заттар:
A) фосфор
B) сутек
C) азот
D) тиамин
E) биотин
F) темір
G) йод
25. Органикалы пестицидтерді пайдаланудағы мəселелелерді сипаттарға
б луге болады:
A) Зиянкестерді т*ра тылығыны дамуы, шығындарды азаюы
B) 7оршаған ортаға жағымсыз əсерлерді болуы
C) Зиянкестер саныны азаюы
D) Ауаға жағымды əсерлерді болуы
E) Зиянкестерді т*ра тылығыны дамуы, шығынны к беюі
Гидробиология
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Ихтиология
1. Балы тарды соматикалы бас еті *ралады:
A) жа б*лшы етінен
B) желбезек,сті етінен
C) алты ж*п к з етінен
D) тері жабыныны б*лшы етінен
E) сегіз ж*п к з етінен
F) желбезек а пағы етінен
G) желбезекасты етінен
2. Балы тар тіршілік ететін айма тар:
A) Судағы оттегі жо айма та
B) Жерасты суларында
C) Жерасты , гірлерінде
D) Биіктегі тау суларында
E) Лава жанартауында
F) Су айдындарында
G) Батпа тарда
3. К шіп- онуына байланысты балы тар б лінеді:
A) азы ты
B) ысты
C) жазды
D) к,здік- ысты
E) жасанды
4. Жеке та баларды балы тарға ай дене м,шесіне бекітеді:
A) *йры анаттарына
B) ішкі *рылысына
C) желбезек а па шасына
D) б*лшы ет астына
E) ауыз апаратына
F) басына
G) абыршағына
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5. Балы тарға ,йір ажет:
A) Байланыс жасау ,шін
B) К шіп- ону жолын іздеу ,шін
C) 9рпағын бірігіп орғау ,шін
D) 7арым- атынас жасау ,шін
E) Азы табу ,шін
F) Мекен ортасын орғау ,шін
G) Жаудан орғану ,шін
6. 1йір *рып тіршілік етуді балы тарға беретін арты шылы тары:
A) ауіп- атерді тез бай айды
B) байланыс жасайды
C) мекен ортасын орғау ,шін
D) *рпағын бірігіп орғайды
E) уылдыры санын к бейтеді
7. Зиянсыз т,раралы
A) паразитизм
B) комменсализм
C) популяция
D) нейтрализм
E) мутуализм

арым атынас:

8. Биотикалы себепшарттар:
A) Бейорганикалы табиғат себепшарттар
B) :су мен даму себепшарттар
C) Антропогендік себепшарттар
D) Сырт ы орта себепшарттар
E) Биология себепшарттар
F) Табиғи себепшарттар
9. Желбезекті негізгі ызметі:
A) к мір ыш ыл газын сі іру
B) к мір ыш ыл газын б ліп шығару
C) оттегі газын б ліп шығару
D) есту ызметі
E) оттегіні сі іру
F) газ алмасу
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10. Омырт алыларды б лу ж,йесіні эволюциясы кезектесіп орнын
бас ан ,ш т,рлі орган:
A) пронефрос
B) ж,рек
C) тала
D) артериальды конус
E) протоптерус
11. Есту м,шесіне арай балы тар ерекшеленеді:
A) ішкі *ла ты болуы
B) асты ғы жа с,йектері ар ылы дыбыстарды абылдайды
C) денесіні барлы бетімен дыбыстарды абылдайды
D) есту м,щесі б,йір сызы болып саналады
E) жоғарғы б лігі – сопа ап ( *ла , utriculus) жəне т менгі – домала
(sacculus)
F) *ла ал аны, *ла тесігі жəне *луымен
G) есту м,шесі жо
12. Судағы еріген оттегіні м лшері мынаған байланысты:
A) температураға
B) т*здылы а
C) су ойма т,ріне
D) географиялы ендікке
E) тəулік кезе іне
F) жыл мезгіліне
13. Балы тарды тіршілік етуіне олайлы т*з концентрациясы:
A) беткі (0,5 – 58‰)
B) ультрат*щы(0,001‰ аз)
C) ащы - т*зды (15 – 35‰)
D) те із (25 – 40‰)
E) т*здылау (0,5 – 25‰)
F) т*щы(0,5‰ дейн)
14. Балы тарды рістеу орындарына байланысты мынадай топтарға
б леді:
A) фитофагтар
B) хемофилдер
C) остракофилдер
D) геофагтар
E) перифитонофагтар
F) ксантофилдер

11
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15. Уылдыры тар андай абы шалармен апталған:
A) май
B) известі
C) полисахаридті
D) жабыс а
E) созылмалы
F) екіншілік
G) бастап ы
16. Жалпа пішінді балы тарға тəн асиет:
A) су т,бінде тіршілік етеді
B) аз озғалады
C) симметриялы емес ысылған дене пішінді
D) денесі *зарған, бірдей биіктікте екі б,йірінен ысылған
E) жылан сия ты денесімен иіріліп ж,зеді
F) денесі лента пішінді
17. Дене пішіндеріні т,рлеріне арай балы тар:
A) спиральтəрізді
B) таспа тəрізді
C) жіпше тектес
D) жапыра тектес
E) ,шкір
F) шынытектес
18. 7оректенуге байланысты азы тар б лінеді:
A) кездейсо
B) а уызды
C) амалсыз (т,рі к п, 10% азы т,рі)
D) с,йіп жейтін (2–6 турі, азы ты 50–70% азы т,йірі)
E) маусымаралы
F) маусымды
G) жоғары *ндылы ты
19. 7андай сезім м,шелерімен балы тар азы тарын іздеуде олданады:
A) планктофагтар – негізінен б,йір сызығын
B) бентофагтар – негізінен к ру м,шесін
C) бентофагтар- негізінен б,йір сызығын
D) перифитонофагтар - к ру м,шесін жəне б,йір сызығын
E) т*щы сулы к,ндізгі жырт ыштар – негізінен электрорецепция м,шесін
F) планктофагтар – негізінен к ру м,шесін
G) бентофагтар – жанасу жəне дəм сезу м,шесін
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20. 9ршы тектес балы тар болады:
A) жылан сия ты денесімен иіріліп ж,зеді
B) денесі лента тəрізді, сырт а арай *зарған жəне б,йірінен ысын ы
C) торпедатектес болады
D) дене пішіні аны ай ындалған, аздап б,йірінен ысылған, *йрығына
арай жі ішкерген
E) денесі *зарған, бірдей биіктікте екі б,йірінен ысылған
F) су т,бінде тіршілік етеді
21. Балы тарды денесіні сипаттамасы:
A) денесі шартектес, кейде алды ғы б лігі с,йекті сауытпен апталған,
жа сы ж,зеді, *за миграцияға т зімді
B) белсенді ж,зетін балы тары дене пішіні *ршы тектес, ж,збе
анаттары жа сы дамыған болады
C) су т,бінде тіршілік ететін балы тар жа сы ж,зе алмайды
D) денесі жылантектес, д нгеленген, к лдене тіліктерінде сопайған, ж*п
ж,збе анаттары болады
E) шабуыл жасайтын балы тарды дене пішіні жебетектес, арт а
жылжыған ж,збе анаттары жəне со ғы ауыз болады
22. Пелагикалы т,сті балы тар:
A) алаб*ға
B) губандар
C) майшаба тар
D) камбала
E) хариусты шаба тары
F) скорпена
23. Анадромды балы тар:
A) бекірелер
B) тез ж,згіштер
C) жыланбалы тар
D) албырттар
E) а са алар
24. Балы тарды т,рішілік арым- атынасына жатады:
A) каннибализм
B) жырт ышты
C) альтруизм
D) ,йір *ру
E) симбиоз
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25. Бірнеше т,рге зиян тигізетін т,раралы
A) популяция
B) аменсализм
C) мутуализм
D) жырт ышты
E) нейтрализм

арым- атынастар:

Ихтиология
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Аквакультура
1. Балы су мерзіміндегі шаба кезе і:
A) жынысты бездері тез дамуы
B) осал ы жыныс белгілері бай алады
C) *зынды а суі то тайды
D) осал ы жыныс белгілері жо
E) жыныс бездері дамымаған
2. Су абатына уылдыры шашатын балы тар:
A) бекіре
B) албырт
C) д ма дай
D) кекіре
E) т* ы
F) шортан
3. Дене пішіні торпеда тəрізді балы ты сырт ы к рінісі:
A) *йры ж,збе анаты ыс а
B) *йры сабағы жі ішке
C) ар а жəне *йры анаттары *зын
D) денесі екі жағынан ысы ы жəне *зын
E) денесі д гелек
4. Тиляпия балығыны биологиялы ерекшеліктері:
A) оптималды су температурасы 25-350С
B) оптималды су температурасы 150С
C) жынысты жетілуі 10 жылда
D) сал ын с,йгіш балы
E) жартылай тпелі балы
5. Лен бекіресін жасанды жолмен к бейту:
A) к беюі ыс ы мерзімде
B) суды температурасы 14-180С
C) жынысты жетілуі 3 жасында
D) салмағы 3-4 кг
E) жынысты жетілуі 10-12 жасынан ерте емес
F) уылдыры шашуы суды т*здылығы жоғары кезінде
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6. Бекіре балы тарыны *ры танған уылдыры тарыны жабыс а тығын
кетіруге арналған заттары:
A) су+ с,т
B) танин
C) жанартау балшығы
D) тоған суы
E) Войнарович ерітіндісі
F) с,т ерітіндісі
G) минералды лай
7. Бестер балығын сіруде биологиялы ерекшеліктері:
A) стеногалинді балы
B) эвритермді балы
C) тоғандарда оттегі м лшері 2-4 мг/л
D) сіру барысында суды о тайлы температурасы 35-400С
E) сіру барында суды о тайлы температурасы 20-250С
F) тоғандарда оттегі м лшері 6-10 мг/л
G) эвригалинді балы
8. Бекіре балы тарыны шаба тарын кіші ауданды тоғандарда белсенді
сіруіні биотехникалы м лшерлері:
A) тоғанға отырғызу барысында балы салмағы 50 г
B) тоғанға отырғызуында балы салмағы 3-5 г
C) балы салмағы 100 г
D) мірше ділігі (тірі алу) 100%
E) мірше ділігі (тірі алу) 50%
F) мірше ділігі (тірі алу) 95 %
G) отырғызу тығыздылығы 100 мы .дана/га
9. Жерсіндіруді алғы шарттары:
A) неркəсіптік шаруашылы
B) биотикалы
C) экономикалы
D) к бею сатысы
E) бейімделу
F) физиологиялы
10. Т* ы шаба тарын ыстау жағдайында биотикалы фактор топтары:
A) тоғаны тере ділігі
B) су ойманы газды алмасуы
C) су *рамындағы т*здар
D) балы салмағы мен ондылығы
E) тоған ауданы
F) ортаны уыттылығы
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11. Тауарлы бахта балығын шарба тарда сіру к рсеткіштері:
A) оттегі м лшері 7 мг/л т мен емес
B) суды температурасы 300С
C) суды температурасы 200С жоғары емес
D) отырғызу тығыздылығы 2500 дана/м3
E) балы салмағы 10 кг
F) оттегі м лшері 5 мг/л
12. Балы тарға та ба салу əдістері:
A) крио та балау
B) бояғыштарды олдану
C) сыйымдылы индексі
D) бас *зындығын есептеу
E) дене *зындығын есептеу
F) ,лкен бастылы индексі
G) термо та балау
13. Балы шаруашылығы тоғандарында ,йректерді сіру əдістері:
A) астауда
B) жағалаулы
C) жағалаулы, акваториалды
D) отарлы ,йшікте
E) салда сіру
F) арнайы б лмелерде
G) ,йшіктерде
14. Жазғы тоғандар:
A) карантинді
B) шаба ты
C) уа ытша *стау тоғаны
D) уылдыры шашу
E) басты
15. А саха балы тарын тоған шаруашылығында
ерекшеліктері:
A) жынысты жетілуі 15жасында
B) жынысыты жетілуі 2-3жасында
C) біржазды тарды салмағы 70-90 г
D) сімдік оректі
E) максималді салмағы 30кг
F) екі жазды тарды салмағы 300-400 г
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16. Бахта жəне алаб*ға гибридіні тоған шаруашылы
сіруді биологиялы ерекшеліктері:
A) сімдік оректі
B) уылдыры шашу температурасы 18-250С
C) стенотермді
D) жынысты жетілуі 10 жасында
E) салмағы 40кг
F) сімталдылығы 150мы .дана уылдыры

жағдайында

17. Балы тар т*ншығатын к лдерде тауарлы балы тарды сіру тəсілдері:
A) шарба ты
B) тəуліктік
C) жылды
D) бір уа ытты
E) маусымды
18. К лді балы шаруашылығында балы тарды
факторлар:
A) т,р жəне топтар аралы балы ара атынасы
B) минералды заттар *рамы
C) к лді *зындығы
D) к лді ауданы
E) оттегі м лшері
F) к лді тере ділігі
G) балы т,рлері

суіне əсер ететін басты

19. КТБШ (к л тауарлы балы шаруашылығы) *йымдастыруыны
ажеттілігі:
A) бағалы тауарлы балы тарды сіру
B) *са балы тарды сіру
C) монокультура
D) балы шаруашылығы жағдайында к лдерді олдану
E) поликультура
F) пайдасыз балы тарды сіру
G) балы аулау ж,йесіні *растырылуы
20. 7*растырушылы шешімдері бойынша шарба т,рлері:
A) зендік
B) ж,кте
C) ж,збелі
D) алыт ы
E) понтонды
F) дрифтік
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21. Индустриалды балы сіруде олданылатын жылы су к здері:
A) б гет сулары
B) су тас ыны салымдары
C) геотермальді
D) к л суы
E) тоған сулары
F) неркəсіптік ндірістегі босатылған сулар
G) жылу электостанцияларыны босатылған жылы сулары
22. ?уіттік шаруашылы тарда сумен амтамасыз ету сызбан*с алары:
A) паралельді
B) тік н,ктелі
C) міндетті
D) т*йы
E) арапайым
F) атармалы
23. Азы тарда олданылатын су еріткіш витаминдер:
A) филохинон (вит.К )
B) биотин (вит.Н )
C) кальциферол (вит.D )
D) тиамин (вит.В1 )
E) аскорбинді ыш ыл(вит.С )
24. Азы тарда олданылатын май еріткіш витаминдер:
A) кальциферол (вит.D )
B) холин (вит.В4 )
C) тиамин (вит.В1 )
D) ретинол (вит.А )
E) токоферол (вит.Е )
25. Балы тарды азы ты ажеттілігін аны тауына əсер ететін факторлар:
A) балы *зындығы
B) маусымды згерістерге байланысты табиғи азы тарды ,лесі
C) балы тарды ауру болуы
D) су температурасы
E) балы салмағы
Аквакультура
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Балы аулау
1. Балы тарды мінез- *л ына əсер ететін сырт ы орта факторлары:
A) жасы
B) жынысты жетілуі
C) жары режимі
D) жынысы
E) балы тарды лшемдері
F) т,рлік арым- атынасы
2. Дрифтерлі аулауды негізгі объектілері:
A) т* ылар
B) майшаба
C) скумбриялар
D) бекірелер
E) шырма-балы тар
F) а сахалар
3. Тралдар торлы б лігіні
A) арнайы
B) т,білік
C) т ртта талы
D) екіта талы
E) əмбебап
F) егіздік
G) əр т,рлі т,білік

*рылымы бойынша б лінеді:

4. 7алталы жылымны формалары:
A) бірдей биіктіктегі мəстектері бар фигуралы
B) анатты
C) су т,білік
D) мəстектерсіз болатын жылымдар
E) орны тырылған анаты бар те абырғалы
5. 7алталы жылымдармен аулауда олданылатын кемелер:
A) еспелі айы тар
B) то азыт ыш траулерлер
C) ж,к кемелер
D) кіші жəне орта балы аулайтын сейнерлер
E) браконьерлік кемелер
F) моторлы айы тар
G) балы аулайтын рефрижераторлы траулерлер
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6. 7алталы аулауда кемені кəсіптік *ралдары келесі операцияларын
орындайды:
A) жылымды суға т,сіру
B) жылымды судан алу жəне ауланған балы ты алу
C) ,йірді озғалу жылдамдығын аны тау
D) гидрометеорологиялы жағдайын бағалау
E) жылымдарды с*рыптау
F) алталау
7. Бортты апсырмалармен аулауды тиімділігін жоғарлату ,шін ажет:
A) жа а кəсіпшілік схемаларын əзірлеу
B) бас а аулау *ралдарымен олданбау
C) жылды кез келген уа ытында олдану
D) апсырманы к теру жылдамдығын т мендету
E) кез келген ауа райында олдану
F) апсырмаларды судан шығаруды автоматтандыру
G) кəсіптік механизмдерді тиімді жерлерге орналастыру
8. Тастама жылымны аулағыштығын жоғарылатуды о тайландыру
ар ылы ж,зеге асады:
A) жылымды суға тастау мен ығызбау
B) кемені ж*мыс істеу
C) жылымны ж нделу
D) жылымдарды кептірілу
E) жылымдарды жағдайын бағалау
F) жылымдарды са талу
9. 7алталы жылыммен аулау кезі де ,йірлерді іздеу тəсілдері:
A) жылымды суға тастау
B) арапайым
C) алталау
D) *ша тар мен тік*ша тар олдану
E) гидроакустикалы *ралдарды олдану
10. Тралды торлы б лігі дайындалады
A) нейлоннан
B) ж,ннен
C) шəштан
D) пластмассадан
E) ауырсыннан
F) мамы тан
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11. Аулау *ралдарды
б*зылу т,рлері:
A) эксплуатациялы
B) технологиялы
C) бірте-бірте
D) к рінетін
E) тəуелді
F) к,тпеген жерден

асиеттеріні

згеру мен біріктіру элементтеріні

12. Аулау *ралдарды олдану кезе дері:
A) тозу
B) анда-санда пайдалану
C) ж ндеу
D) б лу
E) бағалау
13. 7*рма ауларды *ру тəсілдері:
A) жетек ар андарға
B) жағаға
C) адаларға
D) ығызбаға
E) топыра а
14. 7*рма аумен ауланатын балы тар:
A) ауру
B) жас
C) озғалғыш
D) сиретілген
E) ,йірлік
15. :зендік ығызба аулармен аулау технологиясыны операциялары:
A) ауларды сатып алу
B) ауларды *рғату
C) ауларды зəкірлерге *ру
D) ауларды жина тау
E) ауларды ж ндеу
F) балы ты іздеу
G) ауларды шығару
H) суды бетіне шығу
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16. :зендік ығызба аулармен балы аулау тəсілдері:
A) ау ағыс а арама- арсы бағытта ж,зеді
B) ауды ағыс бойымен бір кемемен буксирлейді
C) ауды кеме ж,зе алатын арнаға ояды
D) ауды ағыс а арсы кемемен бірге буксирлейді
E) ауды зенні жиегіне кесе-к лдене ояды
F) ау ағыс бойымен ал ып ж,зеді
G) ауды ағыс а арсы ,ш кемемен буксирлейді
H) ауды ағыс бойымен екі кемемен буксирлейді
17. Дрифтерлі аулау интенсификациясын жоғарылату шаралары:
A) ауларды аулау нысандары оректенетін азы тарды т,сіне сəйкес бояу
B) пиротехникалы німдер
C) алыпты фототаксис
D) ауларды арнайы химиялы *рамдармен сі іреді
E) гидроакустикалы аппаратура
18. Тастама жылымдармен аулауды тиімділігін жоғарылату жолдары:
A) акустикалы дыбыстар
B) торк здерді к лемін та дау
C) балы аулайтын команданы біліктілігін жоғарылату
D) жа а мамандарды ж*мыс а тарту
E) аулайтын орынды та дау
F) команданы техникалы жабды тармен амтамасыз етілуін жа сарту
G) жасанды жары ты пайдалану
H) жа а торлы маталарды сатып алу
19. Ішкі су оймалары телімдерінде тастама жылымдармен пайдалану
телімдері:
A) тере де
B) иындығы к п телімдерде
C) ашы суларда
D) зендерде
E) суаттарда
F) сіп кеткен телімдерде
G) ,лкен телімдерде
H) б*дырлы су телімдерінде
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20. Балы тарды бағдарлау реакциясын туғызады:
A) а пандар
B) бортты апсырмалар
C) *рма аулар
D) алталы жылымдар
E) балы сорғысы
F) трал
G) дрифтерлі аулар
21. Торлы матамен т,йіскен кезде м,мкіндік т*ғызады:
A) балы ты шығарады
B) балы тарды бағытталған жа а озғалтады
C) балы ты *стайды
D) балы тар тік рістейді
E) балы тарға к лдені ен рістейді
F) балы тарды шоғырландырады
G) балы тарды оректендіреді
22. 1йірлерді алуан т,рлі формалары:
A) т,білік
B) оры ан
C) тығыздалған
D) сиретілген
E) ыстап шы ан
F) сиретілмеген
23. С,зіп аулайтын аулау *ралдар:
A) мереж
B) алталы жылым
C) нəрете
D) зендік ығызба аулар
E) *рма жылымдар
F) тастама жəне сут,бі жылымдар
G) дрифтерлі аулар
24. Балы сорғысы *ралымен аулады автономиялы *йымдастыру:
A) торлы материалдарды са тау
B) жағадағы базаларға тапсыру
C) кəсіптік *ралдарды ж ндеу
D) балы тарды жартылай дайын німге деу
E) кəсіптік *ралдарды тексеру
F) кəсіптік *ралдарды жина тау
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25. Балы сорғысы *ралдарымен аулау операциялар:
A) кəсіптік *ралдарды ж ндеу
B) балы тарды аулау
C) аулауға дайындалу
D) балы тарды т,рін аны тау
E) балы тарды жасын аны тау
F) гидродинамикалы рістерді əрекет ету айма тарыны *зынды
лшемдерін аны тау
Балы аулау
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