рметті студент!
2018 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
5В011200

Маманды ты
атауы
«Химия»

Жауап парағыны 6-9 секторларындағы
пəндер реті
1. Педагогика
2. Химияны о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж&мысыны теориясы мен
əдістемесі
4. Химиялы экология

1. С&ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т&рады:
1. Педагогика
2. Химияны о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж&мысыны теориясы мен əдістемесі
4. Химиялы экология
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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Педагогика
1. Педагогиканы негізгі категориялары:
A) Білім беру
B) Белсендіру
C) Жетілдіру
D) -алыптастыру
E) О тайландыру
2. Т&лға дамуыны негізгі бағыттары:
A) əлеуметтік
B) дене
C) ызығушылы
D) білімдік
E) психикалы
3. Педагогика саласында балаларды жас жəне дара ерекшеліктерін
зерттеген ғалымдар:
A) Ж.Ж. Руссо, Дистервег А
B) Л.Н. Толстой, В.А. Сластенин
C) В.А. Сластенин, Н.В. Кузьмина
D) Н.Д. Хмель, К.Д. Ушинский
E) А. Дистервег, В.А. Сластенин
F) Л.Н. Толстой, Н.Д. Хмель
4. Дəст)рлі педагогикада т&лғаны базалы мəдениетін алыптастыруда
тəрбиелік істерді бағыттары:
A) Экологиялы тəрбие
B) Адамгершілік тəрбиесі
C) Экономикалы тəрбие
D) -оғамды тəрбие
E) Е бек тəрбиесі
F) Азаматты тəрбие
5. Эстетикалы тəрбие міндеттеріні бірі:
A) эстетикалы білімдер беру
B) мемлекетке деген &рмет сезімін алыптастыру
C) ой абілеттерін дамыту
D) эстетикалы талғамды жəне сезімді дамыту
E) ағзаны шыны тыру
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6. Жоғары мектеп аты:
A) орта кəсіптік
B) академия
C) жалпы орта
D) жоғары
E) негізгі орта
7. Ғылыми д)ниетанымны &рамдас б лігі:
A) ғылыми-білімдер ж)йесі
B) мифологиялы білімдер
C) дағдылар
D) сенімдер
E) практикалы іскерліктер
F) т&рмысты к з арастар
G) діни білімдер
8. Адамгершілік тəрбие міндеті:
A) санитарлы -гигиеналы іскерліктер алыптастыру
B) моральдік ережелерді ме герту
C) ой абілеттерін дамыту
D) & ы ты жауапкершілік алыптастыру
E) эстетикалы талғам алыптастыру
F) табиғат а ізгілік атынас алыптастыру
9. Білім мазм&ны:
A) О ушыларды д)ниетанымды жəне адамгершілікті-эстетикалы
идеялар ж)йесін ме геруі
B) О ушыларды а ыл-ой, танымды жəне шығармашылы абілетін
дамыту )дерісі
C) О ыту процесі барысында о ушыларды ме геруге тиісті эстетикалы
идеялар ж)йесі
D) О ушыларды тəрбиелеу мен о ыту )дерісі
E) О ыту &ралдарыны мазм&ны мен сапасы
F) О ушыларды о у процесі барысында ме геруге тиісті сауаттылы
жəне дағдылар ж)йесі
10. 9 гімелесуді т)рі:
A) диагностикалы
B) эпизодты (ауы -ауы ə гіме-с&хбаттар)
C) жеке дара этикалы ə гіме-с&хбаттар
D) ə гімелесу-экспромт
E) шығармашылы
F) мада таушы
G) жазалаушы
5
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11. Перспективалар т)рлері (А.С. Макаренко бойынша):
A) орта
B) &за мерзімді
C) ыс а мерзімді
D) жа ын
E) альтернативті
F) алыс
G) та дамалы
12. Сынып жетекшісі іс-əрекетіні міндеттері:
A) Тəрбиелік
B) 9леуметтік
C) Педагогикалы
D) Дамытушылы
E) Диагностикалы
13. Отбасы тəрбиесіні & ы ты негіздерін аны тайды:
A) «Неке жəне отбасы туралы» За ы
B) Мемлекеттік т&жырымдамалар
C) -Р Конституциясы
D) «Бала & ығы туралы Конвенция»
E) Мектеп &жаттары
F) -аза стан Республикасында білім беруді дамытуды 2005-2010
жылдарға арналған мемлекеттік Бағдарламасы
G) «Білім туралы» За ы
14. О у бағдарламасыны мазм&нды &рылысы:
A) Мазм&ны иынды дəрежесі жағынан алды ғыдан же іл болады
B) О ыту материалыны мазм&ны айталанып отырады
C) О ытуды тілетін материалдары к)рделеніп о ытылады
D) О у материалы ол жетерлік де гейде болады
E) О ыту материалдары о ушыларды жас ерекшелігіне сай болады
F) Б&рынғы материалдарды логикалы жалғасы болып табылады
15. Білім беру стандарты:
A) Білім беру сапасын аны тайды
B) О ыту де гейін ай ындайды
C) Міндетті білім беруді негізгі &жаты
D) О у жоспарларын олданады
E) Білім беру саласын амтиды
F) Білім беру нормаларын аны тайды
G) Міндетті о ыту компоненттерін аны тайды
H) Бағдарламаларды сапасын аны тайтын &жат
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16. О ытуды &йымдастыру формасы:
A) О у саяхаты (экскурсия)
B) Ата-аналармен ж&мыс
C) -оғамды ж&мыс
D) Жаттығу
E) Т)сіндіру
F) Сендіру
17. Білім беру ж)йесін стандарттау ажет:
A) Тəжірибе ме геруді ғылыми мінездемесі
B) Ты о у жоспарларыны енгізілуі )шін
C) Білім сапасын арттыру )шін
D) Философиялы негізін алыптастыру )шін
E) Баламалы о улы тарды осылуы )шін
F) Мектептегі о у процесіні жа а еркін &йымдастыру формаларына туі
)шін
18. <жымды - танымды іс-əрекетті мынадай белгісі бар:
A) Жалпы ма саттарды ж)зеге асыру
B) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
C) Жалпы іс-əрекетті жоспары болуы
D) Іс-əрекеттер барысында о ушыға жағдай жасау жəне оларды бас ару
E) Іс-əрекеттер барысында о ушылар арасында зара жауапкершілікті
жəне тəуелсіздікті пайда болуы
19. О ыту )дерісі:
A) О ушыларды к з арасын дамытатын іс-əрекет
B) Т зімділіктерін дамытады
C) Білімді, біліктілік пен дағдыны ме гертеді
D) Отаншылды асиетін арттырады
E) О ушыларды абілеттерін дамытатын іс-əрекет
F) О ушыларды д)ниетанымын дамытатын іс-əрекет
20. Мектеп пен жоғары о у орындарындағы баға оюды субъективті
ателіктері:
A) жауапты жан-жа тылығын ескеру
B) ынталандыру принципін са тау
C) орташа бағалау &станымында болу
D) к іл-к)йге орай баға оя салу
E) баланы тəртібіне ойылатын бағаны пəн )лгеріміне ауыстыру
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21. А паратты технология:
A) Адам іс-əрекеті ар ылы ауызша, жазбаша немесе бас а т)рлі
тəсілдермен жеткізілетін ажетті мағл&маттар жиынтығы
B) А паратты деу )дерісінде олданылатын &ралдар мен əдістер
жиынтығы
C) На ты &ралдарды, əдістер мен тəсілдерді пайдалану
D) Кез келген мəліметтер жиынтығы
E) А паратты деумен байланысты )дерістер
22. Жалпы білім беретін бағдарламалар бағытталады:
A) О ушыны зіндік ж&мыстарын &йымдастыруға
B) Жеке адамны мəдениетіні алыптасуына
C) Жеке адамны болашағын алыптастыруға
D) О ушыны кəсіптік та дауын шешуге
E) О ушыны о у )лгерімін адағалауға
F) О ушыны о у-тəрбие )дерісіндегі иынды тарын шешуге
G) Жеке адамны əлеуметтік жағдайына
23. Бас аруда басшылы а алатын а параттар:
A) Жобалаушылы
B) Прагматикалы
C) Бағалаушылы
D) Жекелеген
E) Шолушылы
F) Баяндаушылы
G) А паратты
24. <жымны жағымды əлеуметтік психологиялы жағдайын жасайды:
A) Ашы арым- атынас
B) Сын т&рғысынан арау
C) Креативті ойлау
D) Эмоционалды арым- атынас
E) Экономикалы арым- атынас
F) Экологиялы арым- атынас
G) Жеке адамдар арасындағы арым- атынас
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25. Біліктілікті к теру ма сатында іс-шаралар &йымдастырылуы м)мкін:
A) Негізгі ж&мыс орнында )зіліссіз ткізілетін ыс а мерзімді
та ырыпты о улар
B) -осымша ж&мыс орнында )зіліссіз ткізілетін ыс а мерзімді
та ырыпты о улар
C) Сала, &йым, мекеме де гейінде ж)ргізілетін та ырыпты проблемалы
емес орташа мерзімді семинарлар
D) Біліктілікті белгілі уа ыт аралығында жоғарлату
E) <за мерзімді та ырыпты о улар
F) Біліктілік жоғарлату мекемесінде ыс а, орта жəне &за мерзімді о уы
Педагогика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Химияны о ыту əдістемесі
1. Педагогикалы жəне əдістемелік т&рғыдан арастырғанда о ыту:
A) О ытуды ма саттары мен міндеттерін жас спірімге жеткізу
B) О ушыны таным əрекетін жетілдіру
C) О ыту əдістері мен тəсілдеріні сəйкестігі
D) Жас спірім бойына &жымды тəрбиені сі іру
E) О у пəніні материалын жас спірімге жеткізу ісінде саба беру мен
о уды бірлігі
F) О ыту нəтижесіне жетуге бағытталған о у əрекеттері
2. Химияны о ыту əдістемесі:
A) -оршаған орта туралы ілім
B) Химия ғылымы
C) О у пəні
D) Химия пəні
E) О ыту жəне тəрбиелеу теориясы
3. Химия саласы бойынша маман кадрларды даярлауды кезе дері:
A) 1932 - 1940 жж
B) 1950 ж - азіргі уа ыт а дейін
C) 1928 - 1934 жж
D) 1930 - 1936 жж
E) 1936 - 1990 жж
4. 1933-1934 жылдары химияны ж)йелі курсыны бағдарламасын жəне
соған сай мектепті т&ра ты о улы тарыны əдістемесін жазғандар:
A) Я.Л. Гольдфарб
B) С.И. Сазонов
C) К.Я. Парменов
D) Ю.П. Ходаков
E) В.И. Спицин
F) В.Н. Верховский
G) Л.М. Смаргонский
5. Химияны о ытуды бас а пəндермен байланысын зерттеген əдіскерлер:
A) Т.В. Смирнова
B) П.А. Глориозов
C) Д.П. Ерыгин
D) П.П. Цветков
E) Г.И. Шелинский
F) В.Л. Рысс
G) Е.Е. Минченков
10
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6. К рнекті орыс ғалымы М.В. Ломоносовты е бектері:
A) «На тылы физикалы химия»
B) «Математикалы химияны элементттері»
C) «Химия ауыл шаруашылығы»
D) «Органикалы химияны толы )йретуді кіріспесі»
E) «Химияны о ытуды əдістемелік негіздері»
F) «Химияны негіздері»
7. Химиялы те деуді т)рі:
A) Протонды
B) Электронды
C) Ионды
D) Нейтронды
E) Молекулалы
F) Изотопты
G) Реакциялы
8. Танымды іс-əрекет сипаттамасына жататын химияны о ыту əдістері:
A) Эвристикалы
B) Семинар
C) С з -к рнекі-сараманды
D) Зерттеу
E) С з-к рнекі
F) Дəріс
G) Ауызша
9. Орта мектептегі химия курсыны мазм&ны аны талатын жəне
о ытылатын негіз:
A) к рнекілік принципі
B) ғылымилығы
C) саналылы пен белсенділік негізі
D) мазм&нны т)тастығы
E) тарихи &станымы
F) халы аралы стандартпен )йлесімділігі
G) ғылыми дəлдігі
10. О у материалы мазм&нын к рнекілік ретінде ызы тырып, т)сінікті
етудегі негізгі бейнелеу &ралдары:
A) Анимация
B) Конференциялар
C) Видеофрагмент
D) Пікір сайыс
E) 9р т)рлі бағдарламалар
F) Семинар
11
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11. К рнекілік &ралдар:
A) Аспаптар
B) Теледидар хабарламалары
C) О улы мазм&ны
D) -ондырғылар
E) Сызба-н&с алар
12. Табиғи к рнекіліктер:
A) &былыстарды к рсететін аспаптар
B) сына -тəжірибелік реактивтер
C) азба байлы тары
D) сызба-н&с алар, модельдер
E) дыбысты кинолар
F) минералдар
13. Тілдік логикалы &ралдар:
A) Дидактикалы материалдар
B) Терминдер, та балар
C) Химия кабинетіні жабды тары
D) Есеп-жаттығулар жинағы
E) Аны тамалар
F) С здіктер
14. Политехникалы білім:
A) Gндірісті арапайым &ралдары мен пайдалану дағдыларын беретін
о у
B) О ушыларға химияны тілін ме герту
C) Кəсіптік бағдар беру
D) О ушыларға химияны негізіне кіретін заттар туралы білім беру
E) Теориялы жəне əдістемелік білімдер
F) Периодты за , периодты ж)йе туралы білім беру
G) Gндірісті барлы негізгі )рдістерімен таныстыратын о у
15. Аудио-визуалды о ыту &ралы:
A) Кестелер
B) О у фильмдері
C) Теледидар хабарламалары
D) Диафильм, диапозитивтер
E) Терминдер, та балар
F) -ондырғылар
G) Суреттер, кестелер
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16. Органикалы синтез нəтижесінде алынатын жоғары молекулалы
осылыстар:
A) Формальдегидтер
B) Капрон ыш ылы
C) Толуол
D) Пластмассалар
E) Нитробензол
F) Жасанды каучуктер
G) Нафталин
17. Электролиттерді иондарға ыдырауын арастырудағы о ушылар
жасайтын орытынды:
A) Иондарға ыдырау гидраттанған молекулалар əсерінен болады
B) Суда катион жəне анион т)зіледі
C) Ерігенде гидраттанатын иондар
D) Ерігенде жəне бал ыған к)йде электролиттерді иондарға ыдырауы
E) Иондарға ыдырауы су молекулаларыны атысумен ж)зеге асады
F) Иондар су молекулаларымен гидраттанады
18. О ушыларды здігінен істейтін ж&мыстарды &йымдастыру əдістері:
A) Бағалау əдісі
B) Салыстыру əдісі
C) Саналы əдістер
D) С з
E) -орытындылау
F) Ба ылау əдісі
19. Химиялы эксперимент мəнін арттырудағы о ыту &ралдары:
A) Эксперимент есептері
B) Ережелерді са тау
C) Та ырып с&ра тары
D) К рнекілік &ралдар
E) Зерттелетін тəжірибелер
20. Оксидтер, негіздер, ыш ылдар жəне т&здар туралы алғаш ы
&ғымдарды алыптасуыны кезе і:
A) Электронды т&рғыдан арастыру
B) Атом-молекулалы ілім т&рғысынан т)сіндіру
C) Гидролиз процесін олдану ар ылы т)сіндіру
D) Тотығу-тоты сыздану реакциялары ар ылы т)сіндіру
E) Пəн аралы байланыспен ж)зеге асыру
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21. Химиялы білім мазм&нына байланысты о ушыларды дамуы ж)зеге
асатын жағдай:
A) химиялы эксперимент жасау
B) проблемалы о ытуды олдану
C) о ушыларды репродуктивті ойлауын ж)зеге асыру
D) білімді ж)йеге келтіру
E) м&ғалімні ғылыми ж&мысын &йымдастыру
22. О ушыларды зерттеушілік əрекетке )йретуді дайынды кезе індегі
негізгі ма сат:
A) Hнемі адағалап отыру
B) О ушыларды жылдамдығын арттыру
C) О ушыларды химияға ызығушылығын арттыру м)мкіндіктері
D) О ушыларды з бетінше білім алуға машы тандыру
E) О ушыларды танымын дамытумен жылдам ойлауға )йрету
23. Сыни ойлау сабағы &рылымыны кезе і:
A) Gзіндік ойлау
B) Ой озғау
C) Мəселені ашу
D) Мағынаны таныту
E) Шешімді ай ындау
24. О ушыларды химиядан д)ниетанымыны алыптасу кезе і:
A) жалпы химиядан алған білімдерін орытындылауда
B) жалпы химияны ткенде
C) экология курсын ткенде
D) биология курсын ткенде
E) кəсіптік арнайы білім алуда
F) бастауыш сыныпта д)ниетану пəнін о ығанда
25. Ма сат:
A) Коммунистикалы тəрбиелеуді ма ызды аспектісі
B) О ытуды &сынылған нəтижесі
C) О у міндеттерін орындау
D) Объективті за дылы тары
E) О ытуды со ғы нəтижесі
F) Диалектикалы -материалистік алыптасуы
Химияны о ыту əдістемесі
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Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
1. Мектепті тəрбие ж)йесіні негізгі ызметі:
A) а паратты
B) технологиялы
C) тез талдамалы
D) бірт&тасты
E) біріктірушілік
F) к бейтушілік
2. Мектептен тыс тəрбие ж&мысын ж)ргізетін мекеме т)рлері:
A) о ушылар сарайы
B) о у
C) кітап о ушылар конференциясы
D) саба
E) сауы тыру, е бек лагерьлері
3. Педагогикалы олдау:
A) -арым- атынаста шынайы педагогикалы оптимизмні болуы
B) Педагог пен тəрбиеленушіні арасында жа ын арым- атынасты
орнауы
C) Баланы ересектерден мінез- &л ындағы жалғанды ты тез а ғарып,
тануы
D) Балаларды дене жəне психикалы денсаулығына олдау к рсету
E) Gмірлік жəне кəсіби болашағын та дап ала білуге к мек к рсету
4. Баланы жағымды іс-əрекетін, мінез- &л ын бағалап, оны к пшілік,
&жым алдында жария ету əдісі:
A) Эксперимент
B) Жатты тыру
C) Алғыс айту
D) Марапаттау
E) Мада тау
5. Тəрбие жоспарыны ызметтері:
A) Ағартушылы
B) Бағыттау, аны тау
C) Т)зету, &йымдастыру
D) Тəрбиелік
E) <йымдастырушылы
F) Дамытушылы
G) Білімділік
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6. Белгілі бір асиеттерді алыптастыру ма сатымен тəрбиеленушіні
сезіміне, санасына, мінез- &л ына ы пал етуді к рсететін категория:
A) -озғау мен т)йсік
B) 9леуметтік тəрбиені ы палы
C) Ба ылау тəсілі
D) Тəрбие &ралы
E) 9леуметтендіру за дылы тары
F) Дамуға басшылы жасау
7. Латынны «коллективус» деген с зіні мағынасы:
A) Жекелік
B) <йым
C) Отбасы
D) К пшілік
E) -оғам
F) Топ
8. -иын тəрбиені же у əдістері:
A) Педагогикалы ы пал ету əдісі
B) Gмірлік тəжірибені &ру əдісі
C) Ынталандыру аймағын жəне сана-сезімін айта &ру əдісі
D) Мінезіні теріс т&старын б&зу əдісі
E) Саба тан тыс іс-əрекетті ендіретін тəрбиелік-т)зету ж&мысы
9. Тəрбиелеу жəне о ыту )дерістеріні & састығы:
A) Ба ылау жəне т)сіндіру əдісін олданады
B) 9рекет )дерісінде т&лға дамуына əдістеме &сыну
C) Gзін- зі айта тəрбиелейді
D) Тəрбиелеу )дерісі зіне о ыту элементтерін осады
E) Тəрбиеші мен тəрбиеленушіні зара əрекеті
F) Т&лғаны дамуы мен əлеуметтенуі
G) О ыту )дерісінде о ытушы о ушыға тəрбиелеу əсерін ж)ргізеді
10. Тəрбие ісіні &рылымы:
A) Ма сатты тікелей ж)зеге асыру
B) -ол жеткізген нəтижелерді талдау
C) Алғаш ы ə гіме, барлау, жоспарлау
D) Тəрбие ісін ткізу, нəтижелерді бағдарлау
E) Даярлау, істерді салдарын талдау
F) Жекеленген ж)йелік &рылымдар тəрізді
G) <йымдастыру, &ралдарды аны тау
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11. Педагогикадағы тəрбие принциптері:
A) 9рекетті жан-жа ты ойластыру
B) Тəрбиені идеялылығы мен ма саттылығы
C) Тəрбие ережелеріні жиынтығы
D) Тəрбие барысында шешілуге ажетті міндеттер
E) Тəрбие процесін &йымдастырудағы талаптар ж)йесі
F) <жымда жəне &жым ар ылы тəрбиелеу
12. Тəрбиені оғамды мəні:
A) -оғамны пайда болуына тəн асиет
B) Халы тар бойына білімге негізделген этникалы ізгіліктер мен
нерлерді дамыту
C) Біз кімдерді тəрбиелейміз, соларды ж)регіне ы пал етеміз
D) Ке мағынада алғанда андай да болса, бір жан иесіне тиісті азы беріп,
сол жан иесіні д&рыс суіне к мек к рсету деген с з
E) Рухани жағынан )немі жетілу жəне баюуда к псалалы процесс
F) Ережелер ж)йесі
13. Авторитарлы тəрбие:
A) Бала т&лғасын &рметтеу
B) Т&лғаны басу
C) О ушыларды о уға, )йдегі жəне оғамды орындардағы тəртіпке
еркін арауы
D) Белсенділігін басып тастау
E) Т&лғаны дамуын тежеу
14. Дəрігерлерді о ушылар денсаулығын са тауда ескерер ке есі:
A) Демалысты д&рыс &йымдастыру
B) Д&рыс &йы тауға мəн бермеу
C) Gмірге нем &райлы арау
D) Gзі е сен
E) Тазалы ты са тау
F) Gзі ді бас алардан жоғары санауға тырыс
G) Жа сы м)сін са тау
15. Адамгершілікке тəрбиелеуді формалары:
A) Музыкалы кештерді &йымдастыру
B) Т&лғалармен кездесу &йымдастыру
C) Спорт секцияларын &йымдастыру
D) -айырымдылы акциялары
E) Мектептен тыс тəрбие ж&мыстарын &йымдастыру
F) Кəсіптік бағдар беру ж&мысы
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16. Отбасымен ж)ргізілетін тəрбие ж&мысыны т)рлері:
A) Ата-аналар мен балаларыны арым- атынасы туралы мəліметтер алу
B) Ата-аналарды пəн м&ғалімдерімен таныстыру
C) Отбасы мен мектепті балаға ойылатын талаптарыны жоспарын &ру
D) Ата-аналар жиналысы
E) Ата-аналарды педагогикалы білім дəрежесі мен мəдениетін )немі
арттырып отыру
F) Педагогикалы білімдер университеті
G) О ушыларды ата-аналарыны материалды жағдайын аны тау
17. «Атамекен» бағдарламасына енбейтін бағыттар:
A) «Салт», «Домбыра»
B) «Наурыз»
C) «Кітап», «К рме»
D) «Зергер», «Т рт т)лік»
E) «ШаJар», «Жібек жолы»
18. Педагогикалы зерттеуді т)рлері:
A) -алыпты
B) Жауапкершілік, шығармашылы , белсенділік
C) Шыншылды , демократиялы , ізгілік
D) Демократиялы , ашы арым- атынас, ынтыма тасты , дербестік,
жауапкершілік
E) Лабораториялы
F) -алыптастырушы
G) Дербестік, айт ан с зде т&ру, сыпайлылы
19. Тəрбие )дерісінде амтылған адам санына арай тəрбие формалары:
A) Ресми
B) Жеке
C) <йымды
D) Отбасылы
E) К пшілік
F) Б& аралы
G) Шағын топты
20. Жеке адамны санасын алыптастыру əдістері:
A) пікірталас
B) зін- зі бас ару
C) тəрбиелік жағдаяттар
D) ə гіме
E) педагогикалы талап
F) этикалы ə гіме
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21. Топты тəрбие ж&мысын &йымдастыру формалары:
A) )йірмелер
B) &сынылған кітаптарды о ып талдау
C) ə гімелер
D) балалар лагері
E) тəрбие т&жырымдамасын жасау
F) сынып сағаты
G) клубтар
22. Тəрбиені тиімділігі тəуелді:
A) аржы к здеріне
B) педагогті шеберлігіне
C) педагогті талдау, бағалау абілетіне
D) т& ым уалаушылы а
E) мектеп Жарғысыны мазм&нына
F) о ушыны е бек орлығына
23. Тəрбие, адамды с)юге бағыттау бірт&тастығына
&станымдар:
A) жа а оғамды р лді ме геруіне
B) ғылымилы жəне ж)йелі ж&мыс ж)ргізілуіне
C) баланы жеке т&лға ретінде сыйлауына
D) )дерісті аса ар ындылығына
E) балаға т&ра ты д&рыс атынасына
F) баланы ортаға тез бейімделгіштігіне

байланысты

24. Мінез- &лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) зін- зі бас ару &йымына м)ше сайлау
B) мада тау
C) тəрбиелік жағдаяттарды згерту
D) жарыстар ткізу
E) мектептегі əдістемелік ке еске атысу
25. В.П. Тугаринов бойынша жеке адамны сапалы к рсеткіштері:
A) Тəрбиелік ы палдар бірлігі
B) Даралы , оғамды белсенділік пен саяси-идеялы бағыт
C) Тəрбиені &йымдастырушылы асиеті
D) Еркіндік, жеке басыны адірі
E) Биологиялы ерекшеліктері
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
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Химиялы экология
1. Атмосферада болатын ластағыш заттарды к)йі:
A) Газ тəрізді
B) Полимерлер
C) Ерітінділер
D) Коллоидты ерітінділер
E) Беттік белсенді заттар
2. Ластаушы заттарды табиғи сулы ортада згеріске &шырайтын реакция
т)рлері:
A) Ыдырау
B) Ион алмасу
C) Гидролиз
D) Алмастыру
E) Тотығу-тоты сыздану
3. Ластағыш заттарды биосферада таралуына байланысты жіктелуі:
A) ғаламды
B) шаруашылы
C) халы аралы
D) мемлекеттік
E) н)ктелік
4. Гидросфераны табиғи радиация фонын аны тайтын химиялы
элементтер:
A) уран изотоптары
B) к)кірт жəне азот газдары
C) калий иондары
D) торий изотоптары
E) калий изотоптары
5. Суды е т&ра ты химиялы ластағыштары:
A) к)рделі
B) маусымды
C) уытты
D) бейорганикалы
E) органикалы
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6. Табиғи суларды органикалы ластағыштары:
A) кадмий осылыстары
B) нафтен ыш ылдары
C) ыш ылдар мен сілтілер
D) сынап осылыстары
E) фенолдар
F) мышьяк
G) орғасын осылыстары
7. Жылу электр станцияларындағы экологиялы мəселелер:
A) биологиялы т)рлерді азаюы
B) атты алды тар
C) жер асты сулар денгейіні т мендеуі
D) ландшафтарды згеруі
E) жанған отыннан пайда болатын газ тəрізді німдер
F) ландшафтарды ш лденуі
G) техногенді геохимиялы ауыт уларды пайда болуы
8. Атмосфераны ластайтын атты б лшектерді табиғи к здері:
A) орман рттері, те із дауылдары, г)лдер тоза ы
B) кен байыту жəне деу кəсіпорындары
C) жанартауларды ат ылауы
D) жылу электр орталы тарда отынды жағу
E) атмосфера абаттарындағы метеориттерді жануы
F) о ыс пен алды тарды жағу
G) цемент, асбест жəне кірпіш ндіру
9. -атты отын жанғанда, ауаға шығарылатын негізгі ластағыштар:
A) фреондар
B) озон
C) т)тін б лшектері
D) су буы
E) азот тоты тары
10. Дисперсиялы орта ретіндегі ауаны параметрлері:
A) ауаны химиялы &рамы
B) ауа м лдірлігі
C) к)н белсенділігі
D) ауа ылғалдылығы
E) ауа ауысуыны жылдамдығы
F) ауа ағыныны турбуленттілігі
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11. Пестицидтерді т)рлері:
A) синтетикалы
B) кешенді
C) поликомпонентті
D) инсектицидтер
E) фунгицидтер
F) монокомпонентті
G) табиғи
12. Экологиялы ж)йелерге т)сетін ауыр металдарды табиғи к здері:
A) жауын – шашындар
B) ғарыш жəне метеорит тоза ы
C) заттарды тасымалдау процесі
D) топыра эрозиясы
E) сімдіктерді алды тары
F) балдырларды тіршілік нəтижесінде
13. Топыра ты экож)йелік ызметі:
A) тасымалдау
B) аккумуляциялы
C) метаморфты
D) а паратты
E) биологиялы
F) физикалы -химиялы
14. Е.Э. Боровский (2000 ж.) бойынша мір с)ру уа ытына байланысты
радиоактивті алды тарды жіктелуі:
A) белсенділігі орташа радионуклидтер
B) с&йы радиоактивті алды тар
C) &за мерзімді
D) газ тəрізді алды тар
E) жоғары белсенді
F) атты радиоактивті алды тар
15. Жасанды радионуклидтер т)зілетін физикалы процестер:
A) ызу процесі
B) ядролы синтез
C) спаллация
D) циркуляция процесі
E) к мірді жану процесі
F) нейтронды тол ын
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16. Е.Э. Боровский (2000 ж.) бойынша белсендігіне арай радиоактивті
алды тарды жіктелуі:
A) газ тəрізді
B) белсенділігі орташа
C) жоғары белсенді
D) ыс а мерзімді
E) с&йы
F) орташа мерзімді
G) т мен белсенді
17. Ағынды суларды м&най німдерінен тазалауды физика-химиялы
əдістері:
A) коагуляциялау
B) бейтараптау
C) араластыру
D) флотация
E) м&най с)згіштерді олдану
F) озонмен тоты тыру
G) бактерияларды биохимиялы əсері
18. Е.Э. Боровский (2000 ж.) бойынша агрегатты к)йне арай
радиоактивті алды тарды жіктелуі:
A) &за мерзімді
B) ыс а мерзімді
C) атты
D) с&йы
E) жоғары белсенді
F) бесенділігі орташа
19. Тірі ағзаларға əсер ететін заттарды типтері ( А.С. Бобков, 1997):
A) те ауіпті
B) ынталандырушылар жəне терапевтік агенттер
C) ағзаға ажетті
D) инертті жəне уытты
E) ауіпті
F) ауіптілігі жоғары
G) ауіпті емес алды тар
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20. «Химиялы экологияны » зерттейтіні:
A) Организмде биоорганикалы заттарды ыдырауы (катаболизм) жəне
синтез (анаболизм) процестеріні жиынтығын
B) Табиғи орталарда ластаушы заттарды згеру (трансформация)
химизмін
C) Тірі ағзалардағы тетін зат алмасу (метаболизм) процестерін
D) -оршаған ортадағы ластануды алыптасу жəне таралу процестерін
E) Химиялы элементтер мен ластаушы заттарды тіршілік процестерге
əсерін
21. Атмосфераны, топыра жəне су ж)йелерін ластайтын сынапты негізгі
антропогендік к здері:
A) минералды тынайт ыштар
B) жер ыртысыны жоғарғы мантиясы
C) д)ниеж)зілік м&хит
D) органикалы тынайт ыштар
E) сынап ндірісі, ара жəне т)сті металлургия
F) алтын ндіру
22. К)кірті биогеохимиялы айналымыны негізгі сипаты:
A) элементті топыра тағы к лемді оры
B) антропогендік əсерлерді ма ызы
C) айналымдағы техногендік шығарындыларды ма ызы
D) климат а əсер етуі
E) орда жылдам орнын алмастыратын арнайы микроағзаларды ма ызды
ролі
F) минералды тынайт ыштарды əсерінен пайда болуы
G) тау жыныстарыны &рамында м лшеріні жоғары болуы
23. Энергияны балама к здеріне негізделген энергетикалы ж)йелер
(Г.А. Богдановский, 1994 бойынша):
A) фотосинтез жəне организмдер тіршілігі
B) уатты биохимиялы згеруі
C) ішкі ядролы процесс
D) радиациялы отынды жағу
E) гравитациялы жəне геотермальды к)штер
F) фотохимиялы , фотоэлектрлік жəне термофотоэлектрлік процестер
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24. Табиғи экож)йелер мен адамға ерекше ауіпті жəне т&ра ты ба ылауда
болатын, атмосфералы ауаны ластағыш заттары:
A) азот жəне к міртек тоты тары, к)кіртті остотығы, озон, ша жəне
аэрозольдер
B) к мірсутектер, ауыр металдар
C) метан
D) микроорганизмдер жəне са ырау &ла тарды споралары
E) органикалы компоненттер
25. -оршаған орта мониторингіні негізгі практикалы бағыттары:
A) оршаған ортаны орғау саласындағы бас ару негіздері
B) оршаған ортаны орғау жағдайларындағы экономикалы реттеу
C) оршаған ортаны м)мкін болатын ластануларға болжам жасап сол
жағдайларға баға беру
D) оршаған ортаны а и ат жағдайына жəне оны ластану де гейіне баға
беру
E) оршаған ортаны орғау салаларында ғылыми зерттеулер ж)ргізу
F) оршаған орта жағдайлары мен оған əсер ететін факторларды ба ылау
Химиялы экология
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