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
5B011600

Маманды ты
атауы
«География»

Жауап парағыны 6-9 секторларындағы
пəндер реті
1. Педагогика
2. Географияны о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж%мысыны теориясы мен
əдістемесі
4. Жаратылыстану

1. С%ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т%рады:
1. Педагогика
2. Географияны о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж%мысыны теориясы мен əдістемесі
4. Жаратылыстану
2. Тестілеу уа ыты - 180 минут.
Тестіленуші 'шін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.
3. Та даған жауапты жауап парағындағы пəнге сəйкес секторды
д гелекшесін толы бояу ар ылы белгілеу керек.

тиісті

4. Есептеу ж%мыстары 'шін с%ра кітапшасыны бос орындарын пайдалануға
болады.
5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м% ият толтыру керек.
6. Тест ая талғаннан кейін с%ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория
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7. - С%ра кітапшасын ауыстыруға;
- С%ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
- Аны тама материалдарын, калькуляторды, с здікті, %ялы телефонды
олдануға
ата тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап н%с аларынан болжалған
д%рыс жауапты барлығын белгілеп, толы жауап беруі керек. Толы жауапты
та даған жағдайда студент е жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген ате 'шін 1
балл кемітіледі. Студент д%рыс емес жауапты та даса немесе д%рыс жауапты
та дамаса ателік болып есептеледі.
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Педагогика
1. Білім берушілік іс-əрекет субъектілері:
A) о ушы
B) ғалым жəне бас арушы
C) оғам
D) отбасы жəне мектеп
E) білім беру мекемелері
F) білім беру ж'йесі
G) м%ғалім
2. «Т%лға» %ғымыны мəнін ашуда олданылатын %ғым:
A) педагог
B) даралы
C) білім
D) адам
E) индивид
3. Педагогика саласында балаларды жас жəне дара ерекшеліктерін
зерттеген ғалымдар:
A) В.А. Сластенин, Н.В. Кузьмина
B) Н.Д. Хмель, К.Д. Ушинский
C) А. Дистервег, В.А. Сластенин
D) К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой
E) Л.Н. Толстой, Н.Д. Хмель
F) Х.А. Коменский, Джон Локк
G) Ж.Ж. Руссо, А. Дистервег
4. Дəст'рлі педагогикада т%лғаны базалы мəдениетін алыптастыруда
тəрбиелік істерді бағыттары:
A) 5леуметтік тəрбие
B) Адамгершілік тəрбиесі
C) Экономикалы тəрбие
D) Мемлекеттік тəрбие
E) 7оғамды тəрбие
F) Азаматты тəрбие
G) Е бек тəрбиесі
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5. Эстетикалы тəрбие міндеттеріні бірі:
A) ой абілеттерін дамыту
B) эстетикалы білімдер беру
C) е бек абілеттілігін арттыру
D) ағзаны шыны тыру
E) эстетикалы мəдениетті тəрбиелеу
F) эстетикалы талғамды жəне сезімді дамыту
6. Тəрбие ерекшеленеді:
A) дискреттілігімен
B) бір мерзімділігімен
C) к пфакторлығымен
D) %за тығы жəне 'здіксіздігімен
E) ыс алығымен
F) екі жа тылығымен
G) жоспарға бағынбауымын
7. Д'ниетаным - б%л:
A) Мемлекетті дамуына деген к з арастар ж'йесі
B) Мектеп %жымыны алатын орнына деген к з арастар ж'йесі
C) 7оғамны жағдайына деген к з арастар ж'йесі
D) Адамны д'ниеде алатын орнына деген к з арастар ж'йесі
E) Адамны з- зіне атынасына деген к з арастар ж'йесі
F) А и атты д'ниеге деген к з арастар ж'йесі
8. Тəрбие бағыттары:
A) əділдік-сыпайылы , шыншылды
B) кəсіби-бағдарлы , экологиялы
C) əдеби-шығармашылы
D) шыдамды-т зімділік, имандылы
E) азаматты -патриотты , экономикалы
F) рухани-адамгершілік
9. Білім мазм%ны дегеніміз:
A) О ушыларды д'ниетанымды жəне адамгершілікті-эстетикалы
идеялар ж'йесін ме геруі
B) О ыту %ралдарыны мазм%ны мен сапасы
C) О ушыларды білімділікке, тəрбиелікке 'йрету жəне дамыту
D) О ушыларды а ыл-ой, танымды жəне шығармашылы абілетін
дамыту 'дерісі
E) О ушыларды тəрбиелеу мен о ыту 'дерісі
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10. Тəрбие формаларын жіктеу белгілері:
A) ж%мыс т'рлері
B) институционалды белгі
C) тəрбие т'рі
D) тəрбие бағыты
E) атысушылар %рамы
F) бас ару стилі
11. А.С. Макаренко бойынша %жымны даму принциптері:
A) Жариялылы , жауапты бағынушылы
B) Гуманизм, альтуризм
C) Бас аларды пікірін %рметтеу
D) ;з тəжірибе ді тəрбиелеуде олдану
E) Ж%пты іс-əрекет
F) Перспективті бірізділік
12. Сынып жетекшісіні о ушыларды зерттеу əдістері:
A) Ба ылау
B) Тəжірибені арастыру
C) Контент талдау
D) Жағдаятты талдау
E) Жеке дара жəне топты ə гімелесу
13. Тəрбиеде ата-аналарды жіберетін негізгі ателіктері:
A) Мінез- %лы ерекшеліктері
B) Мектеп пен жан%яны ынтыма тастығы
C) Насихат, жазғыру, %рсу
D) Ж%мыс бастылы
E) Педагогикалы сауатсызды
14. О у бағдарламасыны мазм%нды %рылысы:
A) Мазм%ны иынды дəрежесі жағынан алды ғыдан же іл болады
B) Б%рынғы материалдарды логикалы жалғасы болып табылады
C) О ыту материалдары о ушыларды жас ерекшелігіне сай болады
D) О у материалы арапайымнан к'рделіге ауысып отырады
E) ;тілетін материалдар ашылып к рсетіледі жəне т'сіндіріліп, талданады
F) О ыту материалыны мазм%ны айталанып отырады
G) О ытуды тілетін материалдары к'рделеніп о ытылады
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15. Білім беру стандарты:
A) Білім беру саласын амтиды
B) Міндетті білім беруді негізгі %жаты
C) Міндетті о ыту компоненттерін аны тайды
D) Білім беру нормаларын аны тайды
E) О у жоспарларын олданады
F) Бағдарламаларды сапасын аны тайтын %жат
G) О ыту де гейін ай ындайды
H) Білім беру сапасын аны тайды
16. Топты ж%мыстарды %йымдастыру мəселелерімен айналыс ан
зерттеушілер:
A) В.И. Безруков
B) В. Оконь
C) В.В. Тихонов
D) К.И. Дружинин
E) М.В. Огородников
F) И.Т. Волков
17. Білім беру ж'йесін стандарттау ажет:
A) Тəжірибе ме геруді ғылыми мінездемесі
B) Жа алы тар енгізу 'шін
C) Білім сапасын арттыру 'шін
D) Баламалы о улы тарды осылуы 'шін
E) Нəтижелілік де гейін арттыру 'шін
18. =жымды - танымды іс-əрекетті мынадай белгісі бар:
A) =жымды іс-əрекет барысында, əрбір о ушы зіндік білімін к рсете
алуы
B) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
C) Жалпы іс-əрекетті жоспары болуы
D) Жалпы нəтижелерді болуы
E) Іс-əрекет барысында аны талған материалдар бойынша т%жырым жасау
F) Жалпы ма саттарды ж'зеге асыру
G) Іс-əрекеттер барысында о ушыға жағдай жасау жəне оларды бас ару
19. Білім, білік жəне дағдыны алыптастыру 'дерісі ажет етеді:
A) О у-танымды іс-əрекеттеріні нəтижесін аны тауды
B) Бағыттауды
C) О у жоспарын
D) Ж'йелеуді
E) Т%лға болмысын
F) Диагностикалауды
G) Бас аруды
7
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20. 7алыптастырушы т%ғырдағы тəртіп 'лгісі:
A) Бағалау
B) Білімді бекіту
C) 7айталау
D) Ма саттылы
E) Т'сіндіру
F) ?лгі к рсету
21. Дидактикада о ыту технологиялары жіктелетін сипаттар:
A) Тəжірибені ме геруді ғылыми сипаттамасы
B) Нəтижелілік де гей
C) Психологиялы негіз
D) 5діснамалы де гей
E) 5дістемелік негіз
22. Білім беру мемлекеттік стандарттары:
A) педагогикалы технологияларды іріктеуге атысады
B) білім беру ке істігін са тауды амтамасыз етеді
C) білім беруді реттеуді амтиды
D) азаматтарды толы анды, сапалы білім алуын амтамасыз етеді
E) о ыту əдістерін та дауға ы пал етеді
23. Бас аруда басшылы а алатын а параттар:
A) Прагматикалы
B) А паратты
C) Бағалаушылы
D) Шолушылы
E) Аналитикалы
24. Педагогикалы 'дерістегі диагностиканы мəні:
A) Педагогикалы а парат т'рлеріне сипаттама
B) Педагогтар мен мектеп басшыларыны біліктілігін к теру тəсілі
C) Педагогтарды жетістіктерін бағалау əдісі
D) Маман шеберлігіні де гейін аны тау
E) Педагогикалы деректерге басшылы
F) М%ғалімдерді кəсіби дайындығын жетілдіру ж'йесі
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25. М%ғалімдерді аттестациялауды принциптері:
A) Бірізділік
B) Сауаттылы
C) Ж'йелілік, т%тасты
D) 7абілеттілік
E) Адамгершілік
F) Тəрбиелік
Педагогика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Географияны о ыту əдістемесі
1. Жаратылыстану пəні курсыны негізгі б лімдері:
A) Атмосфера – Жерді ауа абығы
B) Жер жəне ғарышты ке істік
C) Табиғи %былыстар
D) Ғаламшардағы тіршілік
E) 5леуметтік ж'йе
F) Биосфера тіршілік ортасы
G) Табиғаттағы денелер мен заттар
2. Географияны о ытуда жобалау əдісіндегі алыптасатын о у дағдылар:
A) Ж'йелік %рылымды
B) 7ажетті а паратты жинау жəне саралау
C) Жобаны зерттеу ма сатын ай ындау
D) Ж'йелі 'лгілеу
E) Сəйкессіздендіру
F) Зерттеуге ма сатты бағдарлама əдісін олдану
3. Географияны о ытуда топты ж%мыс ж'ргізу ма саттары:
A) Эмоционалды
B) Психологиялы даму
C) Физикалы - географиялы
D) Пəн бойынша білімді игеру
E) Жеке т%лға ерекшеліктерін аны тау
4. Географияны о ыту əдістемесі байланысатын ғылымдар:
A) Технология
B) Педагогика
C) Физика
D) Психология
E) Тарих
5. Орта сынып о ушыларына географиялы %ғымдарды алыптастыру
компоненттеріне жатады:
A) Мазм%нды
B) Экологиялы
C) Географиялы за дылы тар
D) Эстетикалы
E) Іс-əрекеттік
F) Мотивациялы

10

Географияны о ыту əдістемесі

11

6. «7аза станны физикалы географиясы» пəніні тəрбие беру
ма саттары:
A) 5леуметтік алыптастыру
B) О ушыларды ынтасын арттыру
C) Эстетикалы тəрбие беру
D) ;зін- зі тəрбиелеу
E) Экологиялы тəрбие беру
7. Дамыған «'лкен жетілік» елдері:
A) Франция
B) Австрия
C) Бразилия
D) Италия
E) Норвегия
F) Швеция
G) Жапония
8. Д'ниеж'зіні экономикалы жəне əлеуметтік географиясы пəнінен
о ушыларды здік ж%мыстарын %йымдастыру т'рлері:
A) Жа а саба ты игеру
B) Баяндамалар беру, орындалысын адағалау
C) Экономикалы , саяси 'дерістерді тере ме геру
D) Р лдік ойындар
E) Хабарлама беру
F) Мазм%нын тере дету
9. Географиялы кабинеттегі топтамалар (коллекция) т'рлері:
A) Топыра т'рлері топтамасы жəне оны %рамы
B) Атлас карталар
C) О у-əдістемелік кешендер жина тары
D) Жануарлар т%лыптары
E) Географиялы аспаптар
F) Ш гінді жыныстарыны макеттері
10. Де гейлеп о ыту технологиясы тиімді болуы 'шін баса назарға
алынады:
A) О у 'рдісіндегі о ытушы белсенділігі
B) Пəн бойынша білімді игеру де гейі
C) А параттарды ая талған блогы
D) О ушы іс-əрекетіні бағдарламасы
E) Психологиялы даму ерекшеліктері
F) Жеке о ыту
G) Жеке т%лға ерекшеліктері
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11. М%ғалжар тауына берілетін сипаттама тəртібі:
A) географиялы орны
B) гидросферасы
C) тектоникасы
D) геологиясы, жер бедері, пайдалы азбалары
E) климаты, ішкі суы, табиғат зонасы
12. География о улығыны мəтінімен ж%мыс жасаудағы шығармашылы
іс-əрекет т'рлері:
A) Талдау негізінде с йлем %растыру
B) Мəнерлеп о ып, жат а айту
C) Мəтінді о ып ыс аша конспект, тезис %растыру
D) Саралау негізінде с з %растыру
E) С йлемді о ып шығу
F) Талдау негізінде бай ау ж'ргізу
13. «Сарыар а» та ырыбын кіріктіру сабағы т'рінде ткізу 'шін ажетті
пəндер:
A) 7% ы тану
B) Этика
C) 7аза стан тарихы
D) Биология
E) Химия
F) 7аза əдебиеті
G) Физика
14. Саба а дайынды барысында м%ғалім əрекетіні алгоритмі:
A) Алынған мəліметтерді интерпретациясы
B) О у тəлімін жіктеуге негіздеу
C) Саба ты жа сы ткізуге м'мкіндік беретін ережелерді іздестіру
D) Сынып о ушыларыны ерекшелігін ескеру
E) О ушыларды жеке ерекшеліктерін ескеру
F) Ата-аналармен байланыс ызметін аны тау
15. Экскурсияларда эстетикалы тəрбие беру 'дерісі %ралады:
A) Табиғатты орғау
B) Экскурсанттарға алдымен табиғатты əдемілігін к рсетіп ана оймай,
оны мазм%нын т'сіндіру
C) Экскурсанттар бойында эстетикалы талғамды туғызу жəне оны
алыптастыру
D) Экологиялы тəрбие беру
E) Эстетикалы ойын дамыту
F) Экскурсия ж'ргізушісі экскурсанттарға оршаған ортаны кез-келген
б лшегінен əсемдікті сезіндіру
12
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16. Табиғат экскурсияларына дайынды мəселелері:
A) Экскурсия ткізетін орынны саздылығы
B) Экскурсияны ткізуге жіберетін бюро
C) Экскурсия мазм%ныны тере дігі
D) Арнайы табиғат орғау мекемелеріні ережелерімен танысу
E) Туроператор ке есшісіні шешімі
F) Та ырыпты ашпау
17. В.П. Максаковский бойынша «Географиялы мəдениет» %ғымы:
A) ж'йелілік %рылымды
B) саяси
C) əлеуметтік
D) əлемні географиялы бейнесі
E) географиялы бағыт
18. Географиялы абы туралы білімді ж'йелеу:
A) Ы пал жасайтын факторларды аны тау
B) Салыстырып орытынды жасау
C) О улы тағы та ырыпты суреттермен ж%мыс
D) Географиялы абы ты жоспар бойынша сипаттау
E) Логикалы - %рылымды с%лбасын жасау ар ылы та ырып мəтініні
мазм%нын айту
19. Материктер мен м%хиттар географиясы о улығында о ушылар
танысады:
A) Халы ты саны мен нəсілдік %рамын
B) Табиғат кешендеріні алуант'рлігі жəне оларды таралуымен
C) Жерді табиғаты мен хал ын
D) Табиғат кешендеріні алуант'рлігі жəне оларды таралуымен
E) Жер табиғатыны басты ерекшеліктерімен
20. Географияны о ыту əдістемесіні теориялы əдістері:
A) Мектеп %жаттарын тексеру ар ылы талдау
B) Сауалнама ж'ргізу ар ылы талдау
C) Логикалы -дидактикалы талдау
D) Ба ылау ж'ргізу ар ылы талдау
E) Типологиялы т%рғыдан талдау
F) 5 гімелесу ар ылы талдау
G) Зертханалы ж%мыстар ар ылы талдау
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21. Педагогикалы эксперимент:
A) Гипотезаны ба ылауға бағытталған іс шара
B) Жа а педагогикалы технологияларды апробациялау 'шін
олданылады
C) О у процесіні теориялы базасы болып саналады
D) Бай аулар ж'ргізу
E) О ытудағы теориялы мəселелерді шешеді
F) Модельдеу
G) На ты о у тапсырмаларын шешуде олданылады
22. Елдегі білім беру ж'йесіні модернизациялануына сəйкес, азіргі
заманғы мектеп географиясындағы білімні жа ару бағыттары:
A) Жерді за дылы тарын т'сіндіретін ғылыми білім
B) Саяси біліммен байланыстылығы
C) Техникалы білімдермен байланыстылығы
D) 5леуметтік біліммен байланыстылығы
E) Жа а Мемлекеттік білім 'лгісіні абылдануы
F) Білімні жекелей жағдайда алынуы
G) Білімні « зегі» мен негіздік де гейіні б лінуі
H) Білімні ашы тығы, білімді əрт'рлі жағдайда алу м'мкіндігі
23. «Материктер мен м%хиттар географиясы» курсын о ытуда о у
ж%мысын географиялы мазм%нына арай біріктіруге болады:
A) Табиғат жайында жалпы сипаттама беру
B) Материктерді табиғат кешендері компоненттеріні %рамды
б ліктерін сипаттау
C) Аума тарды географиялы орнын жəне табиғат компоненттерін
сипаттау
D) Материктерді ба ылау жəне саралау
E) Табиғат кешендерін топтастыру
F) Жыраларды сипаттау жəне сараптау
G) ;лкетанулы сипаттама жасау
24. 7аза станны физикалы географиясы о улығындағы, табиғат зонасы
та ырыбына арналған о ушыларды з бетімен ж'ргізетін іс-əрекеттері:
A) Айма ты -əкімшілік б лінуді сипаттайды
B) Айма ты шолу жасайды
C) Нысандарға аны тама береді
D) Табиғат зоналарына ы пал жасайтын факторларды аны тайды
E) 7аза стан аумағына тəн табиғат зоналарын аны тайды
F) Табиғат зонасына климатты əсерін бағалайды
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25. ;ндірістік факторларды %рамдас б ліктері:
A) Сар ылатын ресурстар
B) Инвестициялы ресурстар немесе капитал
C) Жер ресурстары немесе жер
D) Пайдалы азбалар
E) Пайдалы ресурстар
Географияны о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
1. Тəрбиені объективті жəне субъективті факторлары:
A) О ушыға əсер етуі (психологиялы жағдайда адамгершілік нормалары)
B) Тəрбиеленушіні жеке биологиялы ерекшеліктері
C) Мінез- %лы , тəртіптілік
D) Т% ым уалаушылы
E) Тəрбиелік іс-шаралар
F) Баланы оғам алдындағы жауапкершілігін т'сінуі
2. О ушыларды жеке басын зерттейтін əдістер:
A) топты ойындар
B) %жымды тал ылау
C) сауалнама
D) дедукция
E) эксперимент
F) тəжірибе алмасу
G) жаттығу
3. Педагогикалы олдау əрекетіні мəні:
A) ;з проблемаларын шеше білу əдістерін ме геруіне к мектесу
B) Баланы к мек пен олдау к рсетуге келісімі
C) 7айырымдылы жəне бағалаусызды
D) Мектепте ж'ргізетін оғамды ж%мыстарға жауап береді
E) ;з проблемасын шешуде басымды бала жағында болуы
F) Жариялылы принципіні са талуы
4. Мектептегі тəрбие ж%мысы жоспарыны т'рлері:
A) саба жоспары
B) мектепті тəрбие ж%мысы жоспары
C) сынып жетекшісіні жоспары
D) та ырыпты жоспар
E) тəрбиелік іс – шараны жоспары
5. Тəрбие жоспарыны ызметтері:
A) Тəрбиелік
B) Дамытушылы
C) =йымдастырушылы
D) Бағыттау, аны тау
E) Ағартушылы
F) Т'зету, %йымдастыру
G) Білімділік
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6. Сынып жетекшісіні функциялары:
A) Ашы есік к'ндерін ткізу
B) Мереке %йымдастыру
C) Балаларды дамуын диагностикалау
D) Отбасы міріне ретсіз араласу
E) =жымды топтастыру
F) Практикаға енгізу
G) Инновациялы ты жасау
7. Жарысты ы палы:
A) Кез-келген жолмен бірінші болу
B) Бас ару əдісі
C) Тəрбиешімен бірге кез келген тапсырманы орындау
D) Іс-əрекетке ынталандыру əдісі
E) Бала абілеттілігін арттыру
F) Бала м'мкіндігін ашу
8. Тəрбиесі иын балалар:
A) Физикалы жағынан толы дамымайды
B) Педагогикалы 'дерісіне кері əсер етеді
C) Жалғызды сезімін м'лде сезінбейді
D) Саба ты жа сы абылдайды
E) =рыс-керіс жағдайыны басталуына ы пал етеді
F) Жа а жағдайға бейімделу жоғары болады
9. Педагогикадағы тəрбие принциптері:
A) Тəрбие ережелеріні жиынтығы
B) Тəрбие барысында шешілуге ажетті міндеттер
C) Тəрбие ы палдарыны тізбектестігі, ж'йелілігі, беріктілігі жəне
'здіксіздігі
D) Тəрбиені идеялылығы мен ма саттылығы
E) =жымда жəне %жым ар ылы тəрбиелеу
10. Тəрбиені оғамды мəні:
A) 7оғамны пайда болуына тəн асиет
B) Ережелер ж'йесі
C) 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
D) Рухани жағынан 'немі жетілу жəне баюуда к псалалы процесс
E) Халы тар бойына білімге негізделген этникалы ізгіліктер мен
нерлерді дамыту
F) Біз кімдерді тəрбиелейміз, соларды ж'регіне ы пал етеміз
G) Басшылы а алынатын мəселе
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11. Тəрбиелеу жəне о ыту 'дерістеріні % састығы:
A) ;зін- зі тəрбиелейді
B) Т%лғаны дамуы мен əлеуметтенуі
C) Ба ылау жəне т'сіндіру əдісін олданады
D) Тəрбиеші мен тəрбиеленушіні зара əрекеті
E) 5рекет 'дерісінде т%лға дамуына əдістеме %сыну
F) ;зін- зі айта тəрбиелейді
12. Тəрбие ісіні %рылымы:
A) Ма сат ою, %йымдастыру
B) Даярлау, істерді салдарын талдау
C) Алғаш ы ə гіме, барлау, жоспарлау
D) Ма сатты тікелей ж'зеге асыру
E) Тəрбие ісін ткізу, нəтижелерді бағдарлау
F) =йымдастыру, %ралдарды аны тау
13. Тəрбиені оғамдағы жалпы ызметі:
A) =рпа тан-%рпа а əлеуметтік тəжірибе мен мінез- %лы нормаларына
атысты білім, білік, дағдыларды беру
B) М%ғалімдер %жымны зара педагогикалы əрекетін олдау
C) О ушыны дара даму ерекшелігін танып-білу
D) 7ызығушылығын ояту
E) Адам баласында адамгершілік сапа ж'йесін алыптастыру
F) Баланы əрт'рлі əлеуметтік атынастарға атыстыру
14. Салауатты мір салтын %руға атысты дəрігерлерді берген ке есі:
A) Таза суды пайдалану
B) Басты тік %стау
C) Ішкі жан д'ниеге ' ілмеу
D) К'н сəулесін пайдалану
E) Ая ты бір-біріне ай астырмау
F) Саба та ойын элементтерін пайдалану
15. Жалпы білім беретін мектепте %йымдастырылатын кəсіптік бағдар
жəне маманды та дау ж%мысыны кезе дері:
A) Екінші кезе – V-VІІ сыныптарда
B) Бірінші кезе – І-ІV сыныптарда
C) ?шінші кезен – VІІІ, X-XІ сыныптарда
D) Алтыншы кезе – І-ІX сыныптарда
E) Т ртінші кезе – ІІІ сыныптарда
F) Жетінші кезе – І -XІ сыныптарда
G) Бесінші кезе – XІІ сыныптарда
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16. Отбасымен ж'ргізілетін тəрбие ж%мысыны т'рлері:
A) Отбасы мен мектепті балаға ойылатын талаптарыны жоспарын %ру
B) Ата-аналарды пəн м%ғалімдерімен таныстыру
C) Ата-аналар жиналысы
D) Педагогикалы білімдер университеті
E) Лекторий
17. «Атамекен» бағдарламасына е бейтін бағыттар:
A) «7%стар», «Балапандар»
B) «ШаFар», «Жібек жолы»
C) «Шежіре», «7асиет»
D) «Наурыз»
E) «Кітап», «К рме»
18. Педагогикалы зерттеуді т'рлері:
A) Дербестік, айт ан с зде т%ру, сыпайлылы
B) Шыншылды , демократиялы , ізгілік
C) Бəсекеге абілеттілік, тап ырлы , ынтыма тасты , збеттілік
D) 7алыпты
E) 7алыптастырушы
F) Демократиялы , ашы арым- атынас, ынтыма тасты , дербестік,
жауапкершілік
G) Лабораториялы
19. 7%ндылы -бағдарлы іс-əрекетті %йымдастыру формасы:
A) Ғылыми-танымды ма алаларға шолу
B) Туристік жоры тар
C) К ркем нерпаздар концерті
D) Кəсіби бағдар беру
E) Емтихан тапсыру
20. Жеке адамны санасын алыптастыру əдістері:
A) тəрбиелік жағдаяттар
B) ə гіме
C) этикалы ə гіме
D) 'йрету
E) мектептегі əдістемелік ке ес
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21. Мінез- %лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) зін- зі бас ару %йымына м'ше сайлау
B) жарыстар ткізу
C) этикалы ə гіме талдату
D) мектептегі əдістемелік ке еске атысу
E) тəрбиелік жағдаяттарды згерту
F) пікір аясын ке ейту
22. Тəрбиені тиімділігі тəуелді:
A) педагогті талдау, бағалау абілетіне
B) мектеп Жарғысыны мазм%нына
C) т% ым уалаушылы а
D) аржы к здеріне
E) о ыту мерзіміне
23. Тəрбие, адамды с'юге бағыттау т мендегі
бірт%тастығына байланысты:
A) 'дерісті аса ар ындылығына
B) ғылымилы жəне ж'йелі ж%мыс ж'ргізілуіне
C) жа а оғамды р лді ме геруіне
D) балаға т%ра ты д%рыс атынасына
E) баланы ортаға тез бейімделгіштігіне
24. Топты тəрбие ж%мысын %йымдастыру формалары:
A) %сынылған кітаптарды о ып талдау
B) кештер
C) клубтар
D) сынып сағаты
E) 'йірмелер
F) балалар лагері
G) тəрбие т%жырымдамасын жасау
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25. В.П. Тугаринов бойынша жеке адамны сапалы к рсеткіштері:
A) Тəрбие іс-əрекетіне араласуы
B) Биологиялы ерекшеліктері
C) Даралы , оғамды белсенділік пен саяси-идеялы бағыт
D) Тəрбиелік ы палдар бірлігі
E) Еркіндік, жеке басыны адірі
F) Саналылы , жауапкершілік
G) Тəрбие гуманизациясы
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Жаратылыстану
1. Адам санасынан тыс, тəуелсіз болатын бізді оршаған шынайы орта:
A) географиялы абы
B) ландшафтты абы
C) биогеоценоз
D) табиғат
E) биоценоз
2. 19 ғасырды ортасында креационисттік жорамалға балама концепция:
A) Панспермия
B) Стационарлы жағдай жорамалы
C) Биохимиялы эволюция
D) Креационисттік
E) Жердегі ғарышты тіршілікті пайда болуы
F) Тіршілікті лі заттан пайда болуы
3. Табиғат туралы ғылымдарды ж'йесі, жаратылыстану ғылымдарыны
жиынтығы:
A) геология
B) жаратылыстану
C) география
D) философия
E) физика
F) азіргі жаратылыстану концепциясы
G) жаратылыстануды о ытуды əдістемесі
4. Ке істік пен уа ыт типтеріні негізін салушылар:
A) К. Ясперс
B) Р. Брэдбери
C) Дж. Эмсли
D) Л. Пастер
E) Н.А. Бернштейн
5. Уа ытты асиеттері:
A) Жануарлар т'рлеріні ауысуы
B) ?ш лшемділігі
C) 7айтымдылы
D) Біртектілік
E) Шексіздігі
F) Кері айтымсыз

22

Жаратылыстану

11

6. Ке істік туралы к ріністі дамытуда е бектері ма ызды:
A) Максвелл
B) Вьясадев
C) Н.И. Лобачевский
D) Аристотель
E) Эвклид
F) И. Ньютон
7. К'шті əрекеттесу:
A) Сел ағу 'дерістеріне əсер етпейді
B) Атом ядросыны ма ында айналады
C) Іргелі əрекеттестікпен болып табылады
D) Атом жəне молекулаларды арасында негізгі болып табылады
E) Протонны ішінде кварктерді %стап т%рады
F) ;лшемсіз т%ра тылы а ие
G) Макроскопиялы к ріністерден ба ыланады
8. Алыс ашы ты тағы б'кіл микроденелерге əсер ететін к'штер:
A) электромагниттік
B) тарту
C) магниттік зара əрекет ету
D) магниттік
E) гравитациялы
F) к'шті зара əрекет ету
G) əлсіз зара əрекет ету
9. ;лі табиғат туралы ғылымдарда
%рылымды де гейлері:
A) əлем
B) жер
C) элементарлы б лшектер
D) биосфера
E) географиялы абы
F) метагалактика
10. Ж%лдызды ж'йені
A) 5лем
B) ;те уатты ж'йе
C) Метагалактика
D) К'н ж'йесі
E) Микроəлем
F) Мегад'ние
G) Ғарыш

%рамы:
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11. Ғарышнама (космология) т%жырымдамасыны іргесін алаушылар:
A) А. Эйнштейн
B) Э. Хаббл
C) Н. Коперник
D) О.Ю. Шмидт
E) И.Л. Пригожий
F) Т. Браге
G) А. Фридман
12. Юпитерге тəн:
A) %рамында оттегі бар
B) ке магнитосфера
C) ені 6 мы км дейін са иналармен оршалған
D) радиациялы баланс
E) алып ғаламшар
F) 16 спутник
13. Жерден тек ана телескоп ар ылы к рінетін ғаламшарлар:
A) Шолпан
B) Меркурий
C) Плутон
D) Уран
E) Нептун
14. Макроэволюция:
A) Биология саласындағы масштабты тəжірибе
B) Жа а таксондарды пайда болуы
C) Макроэволюция тізбектеріндегі бір б лік
D) Кезекті микроэволюцияларды жиынтығынан т%рады
E) Геологиялы кезе дераралығында ж'реді
15. Микроэволюция:
A) Кезекті микроэволюцияларды жиынтығынан т%рады
B) Макроэволюция тізбектеріндегі бір б лік
C) Биология саласындағы масштабты тəжірибе
D) Макроэволюциямен атар ж'ретін процесс
E) Жа а биологиялы т'рлерді %рылуымен байланысты
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16. Эволюциялы триада:
A) т%ра тылы
B) т% ым уалаушылы
C) жина тау
D) с%рыптау
E) ген
F) физиология
G) же ілдену
17. Фенотипке жатады:
A) мінез- %лы ты ерекшеліктер
B) психикалы %рылым
C) ДНК генаралы учаскесі
D) геном
E) физиология
18. Популяция саныны суінде сырт ы жағдайлар тежейтін фактор
болғанда, əкеп соғады:
A) бəсекелестікке
B) згерістерге
C) т'раралы бəсекелестікке
D) жа а формаларды пайда болуына
E) т'рлік бəсекелестікке
F) т'ршілік бəсекелестікке
G) ке к лемдегі формаларды əрт'рлілігіні пайда болуына
19. Нуклеотид %рамында:
A) биополимерлер
B) гетероциклдік осылыстар
C) сутегі
D) азот
E) органикалы жəне неорганикалы

ыш ылдар

20. Суды тасып, шаюы əсерінен топыра ты
жəне жоғалып кетуі:
A) Абразия
B) Топыра ты эрозиясы
C) Деградация
D) Аккумуляция
E) Дифференциация
F) Дефляция
G) Топыра ты б%зылуы
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21. Гетеротрофты тірі ағзаларға тəн сипаттар:
A) дамиды
B) дамымайды
C) к бейеді
D) неорганикалы заттармен оректенеді
E) баяу озғалады
F) оттегісіз мір с'реді
22. Биосферадағы геохимиялы кедергілер:
A) Антропогендік
B) Биогеохимиялы
C) Механикалы
D) Физикалы , химиялы
E) Биологиялы , механикалы
F) Табиғи
23. Техносфера:
A) Экологиялы принциптерді 'йлесімділігі
B) Техникалы %ралдарды жиынтығы
C) Т%ра ты ж'йе
D) Техникалы ж'йелерді жиынтығы
E) Экож'йені бір б лігі
F) Жалпылама ж'йелерді бір б лігі
24. 7оршаған орта факторлары:
A) Биологиялы , механикалы
B) Абиотикалы
C) Механикалы
D) Физикалы , химиялы
E) Геохимиялы
25. Табиғи жағдайлар:
A) Т%рғындарды мір с'руіне олайлы жағдай туғызу
B) Табиғат жəне географиялы орта
C) Адамдар тарапынан згеріске %шырамаған ландшафттар
D) Антропогендік орта
E) Антропогенді ландшафттар
F) Халы ты ресурстар бар жерде орналасып, əрекет етуі
Жаратылыстану
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