рметті студент!
2017 жылы «Білім - 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
5В011000

Маманды ты
атауы
«Физика»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Педагогика
2. Физиканы о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж%мысыны теориясы мен
əдістемесі
4. Психология жəне адам дамуы

1. С%ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т%рады:
1. Педагогика
2. Физиканы о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж%мысыны теориясы мен əдістемесі
4. Психология жəне адам дамуы
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. Жеке т%лғаны е ма ызды белгiлерi:
A) орталы нерв ж)йесіні асиеттері
B) саналылығы
C) дене асиеттері
D) жауапкершiлiгi
E) даралығы
2. Жас ерекшеліктер:
A) Белгілі бір жас кезе іне тəн психикалы сапалар
B) Белгілі бір жас кезе іне тəн анатомиялы сапалар
C) .р балаға тəн белгілі мінез- %лы
D) .р балаға тəн белгілі сипат
E) Белгілі бір жас кезе іне тəн даралы ерекшеліктер
F) Интеллектуалды
3. Ғылыми-педагогикалы зерттеулер:
A) практикалы
B) психологиялы
C) технологиялы
D) теориялы
E) техникалы
4. О у-тəрбие процесіні %станымдары:
A) Іс-əрекетті сана мен мінез- %лы бірлігін алыптастыруға
бағыттылығы
B) Іс-əрекетті о ушыны тек д)ниетанымын алыптастыруға
бағыттылығы
C) Педагогикалы процесті ізеттілігі, нысанды бағыттылығына ғана
с)йенуі
D) Тек педагог іс-əрекетіні нəтижелілігін арастыруы
E) Педагогикалы процесті оғам талабына сəйкестілігі
F) Педагогикалы процестегі іс-əрекеттерді о ушыларды ажеттілігін
ескере отырып %йымдастыру
G) Педагогикалы процестегі іс-əрекеттерді сынып жетекшісіні
ажеттілігін ескере отырып %йымдастыру
H) Педагогикалы процесс табиғи процесс болып табылады
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5. Тəрбие ерекшеленеді:
A) екі жа тылығымен
B) ыс алығымен
C) ой е бегіне тəуелділігімен
D) бір мерзімділігімен
E) %за тығы жəне )здіксіздігімен
F) дискреттілігімен
6. Ғылыми д)ниетанымны %рамдас б лігі:
A) діни білімдер
B) дағдылар
C) т%рмысты к з арастар
D) ғылыми-білімдер ж)йесі
E) мифологиялы білімдер
F) сенімдер
G) к з арастар
7. Бас ару стилі бойынша:
A) мектептік
B) отбасылы
C) демократиялы
D) адамгершілік
E) авторитарлы
8. О у бағдарламаларыны т)рлері:
A) Мемлекеттік
B) Авторлы
C) Т%лғалы
D) Міндетті
E) 3зіндік
F) Мектеп
9. 4азіргі педагогиканы əдіснамасы:
A) Бір нəрсені тану туралы ғылым
B) Тəсіл туралы ғылым
C) Тəрбие %станымдарын зерттейтін ғылым
D) Зерттеу )дерісі туралы ілім
E) Баланы дамуын зерттейтін пəн
F) О ыту %станымдарын зерттейтін ғылым
G) Тəрбие %ралдары туралы ілім
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10. Педагогикалы процесті зерттеген ғалым педагогтар:
A) Ю.К.Бабанский
B) А.И.Герцен
C) К.Д.Ушинский
D) С.Т.Петров
E) Б.Т.Лихачев
11. Тəрбие əдістерін жіктеуде %станатын принциптер ( ағидалар):
A) Жеке адамны іс-əрекет ар ауы
B) Жеке т%лғаны мотивтері, тілек-талаптары, ынтасы
C) Жеке адамны алыптасып келе жат ан асиеттеріні к)рделі болуы
D) Тəрбиені к)рделілігі, арапайымдылығы
E) Жеке адамны эстетикалы талғамы
F) Жеке адамны ойлау абілеттері
G) Жеке адамны пайымдау абілеттері
12. >жымны тəрбиелеуші %йым ретіндегі ма ызды белгісі:
A) жеке басшылы
B) əрт)рлі ма сат
C) %жым м)шелеріні бірлігі, əр айсыны зіндік пікіріні болуы
D) жеке іс-əрекет
E) %жымда белсенді топты болуы
13. Сыныптағы тəрбие ж)йесіні кезе дері:
A) Ж)йені дамуы
B) Ж)йені алыптасуы
C) Ж)йені лайы ты тəртіп бойынша алыптастыру
D) >жым іс-əрекетіні ж)йесі мен мазм%нын орындау
E) >жым іс-əрекетіні ж)йесі мен мазм%нын жоспарлау
F) О ушыларды зара арым- атынасын зерттеу
G) Ж)йені алыптастыруда сынып жетекшісіні бас арушылы р лі
14. Отбасы тəрбиесіні % ы ты негіздерін аны тайды:
A) Мемлекеттік т%жырымдамалар
B) Мектеп %жаттары
C) Мемлекеттік бағдарламаларда
D) «Бала % ығы туралы Конвенция»
E) 4Р Конституциясы
F) «Неке жəне отбасы туралы» За ы
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15. О ытуды жеке за дылы тары:
A) Гуманитарлы
B) Болжамдылы
C) Гносеологиялы
D) Жеке дидактикалы
E) Бас арушылы
F) Жобалаушылы
G) Педагогикалы
16. О ытуды %йымдастыру формасы:
A) Ата-аналармен ж%мыс
B) Жаттығу
C) Сендіру
D) Т)сіндіру
E) Саба
F) 4оғамды ж%мыс
17. >жымды - танымды іс-əрекетті белгілері:
A) Іс-əрекеттер барысында о ушылар арасында зара жауапкершілікті
жəне тəуелсіздікті пайда болуы
B) Жалпы іс-əрекетті негізіні болуы
C) Іс-əрекеттер барысында о ушыға жағдай жасау жəне оларды бас ару
D) Жалпы нəтижелерді болуы
E) >жымды іс-əрекет барысында, əрбір о ушыны зіндік білімін
к рсете алуы
F) Жалпы іс-əрекет негізіні болмауы
G) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
H) Іс-əрекет барысында аны талған материалдар бойынша т%жырым
жасау
18. О ыту )дерісі:
A) Білімді, біліктілік пен дағдыны ме гертеді
B) Адамгершілікті дамытатын іс-əрекет
C) Отаншылды асиетін арттырады
D) Тəрбиені ме гертеді
E) Т зімділіктерін дамытады
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19. О ушыларды білімін тексеру т)рлері:
A) . гімелесу
B) Пікір алысу
C) С%хбаттасу
D) Ба ылау ж%мысы
E) Бағалау
F) К)нделікті ба ылау
G) Тест
20. О у материалын т)сіндіруді
A) 4орыту
B) Саба тасты
C) Aйлестіру
D) Ойнау
E) Шешім абылдау
F) Игеру

%рамдас б лігі:

21. Дидактикада о ыту технологиялары жіктелетін сипаттар:
A) 4олдану де гейі
B) .діснамалы де гей
C) Психологиялы негіз
D) Философиялы негіз
E) Нəтижелілік де гей
F) Теорияны ме геруді ғылыми сипаттамасы
G) Тəжірибені ме геруді ғылыми сипаттамасы
22. О у орындарыны инновациялы талаптары:
A) Жеке т%лғаны тек дарынын дамыту
B) 4Р азаматтарыны білім алу % ығына толы ие болу
C) О ушыларды белгілі кəсіпке бейімделу
D) О у-тəрбие )дерісін педагогты м)мкіндігіне сəйкестендіру
E) О у-тəрбие )дерісіне %ралдар мен медиа ж)йелерді енгізу
F) О у-тəрбие )дерісіні нəтижелі болуы
G) О у-тəрбие )дерісіні табиғат а сəйкестік принципіне с)йену
23. Жылды о у-тəрбие ж%мысы жоспарыны
A) 4ойылатын міндеттер
B) Кіріспе
C) 3ткен жылды талдау
D) Зерттеу ж%мысыны нəтижелерін к рсету
E) То санды ж%мыстарды талдау
F) Жоспарды негізгі б лімдерін сипаттау
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24. Г.И. Щукина бойынша мектепішілік бас ару бағыттары:
A) бас арушылы
B) əдістемелік
C) жобалаушылы
D) психологиялы
E) ғылыми
F) %йымдастырушылы
25. М%ғалімдерді аттестациялауды ма саты:
A) А ыл ойын дамыту
B) Нары ты экономикалы атынастар орнату
C) О у-тəрбие )дерісіні сапасын арттыру
D) Педагогтарды кəсіби сəйкестілігін а ғару
E) Шығармашылы ты дамыту
Педагогика
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Физиканы о ыту əдістемесі
1. Физика сабағыны %рылымы:
A) Жа а білімдерді алыптастыру
B) Саба барысы
C) >йымдастыру кезе і
D) Та таны даярлау
E) Кезекшіні аны тау
2. Кез келген зертханалы ж%мысты ж)ргізу негізгі міндетті кезе дері
т%рады:
A) Кесте сызу
B) Есептеу
C) 4орытынды жасау
D) Сызба сызу
E) Дайынды
F) Теориясын дəптерге жазу
G) Талдау
3. Экранды дыбысты техникалы о у %ралдары:
A) Эпидиаскоп
B) Кинопроектор
C) Радио
D) Кестелер
E) Диапроектор
F) Кодоскоп
4. Заманауи техникалы о у %ралдары:
A) Телевизор
B) Дербес компьютер
C) Радио
D) Кодоскоп
E) Эпидиаскоп
5. Физика есебіні класификациясы байланысты:
A) Жа а технологияларға
B) Мазм%нына
C) Талдау жасауға
D) 4арастырып отырған %былыс а
E) Шығару əдістемесіне
F) Берілу тəсіліне
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6. Шығармашылы есеп т)рлері:
A) Мəтінді
B) Графиктік
C) Олимпиадалы
D) Зерттеушілік
E) Конструкторлы
7. Массасы 3 кг, мольдік массасы 6*10-3 кг/моль газды 200 К
температурадағы к лемі 25,8 м3 болса, газды ысымы: (R=8,31
Дж/моль*К):
A) 32 кПа
B) 3,2*104 Па
C) 30 кПа жоғары
D) 165 кПа
E) 1400 кПа
F) 145 Па
G) 225 кПа
8. «О ыту əдісі» деген %ғымны физиканы о ытудағы бірнеше мағынасы:
A) Индуктивті
B) Салыстырмалы əдіс
C) Дедуктивті
D) Барлау əдісі, магниттік əдіс
E) Элементар əдіс
F) Санды əдіс
G) Жобалы əдіс, кешенді əдіс
9. Физикалы практикумны ж)ргізу ма саты:
A) Экспериментке ызығушылы ты арттыру
B) 3неркəсіпте шығарылған %ралдарыны орындалатын ж%мыстар
C) Экспериментпен байланыс ан есептерді шығаруда зінділікті
алыптастыру
D) к)рделірек эксперимент, к)рделірек %ралды олдану жолымен
о ушыларда экспериментал икемділікті дамыту жəне жетілдіру
E) Физика курсыны əр та ырыптары бойынша алған білімдерін айталау,
тере дету, ке ейту жəне жалпылау
10. Тербеліс периоды 2с болатын маятник %зындығы:
A) 0,1м
B) 1 дм
C) 100 см
D) 10 см
E) 0,01 см
F) 1м
11
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11. О ушыларды білімін ауызша тексеру т)рі:
A) Физикалы диктант
B) Семинар
C) Жеке дара с%рау
D) Дəріс
E) Ба ылау ж%мысы
F) Сына алу
12. Тексеру функциялары:
A) 3з- зін бағалаушы
B) 4орытынды, то санды
C) Диагностикалаушы, тəрбиелік
D) Жылды , жартыжылды
E) 3з- зін тəрбиелеуші
F) Бағалы , моделдеуші
13. Ньютон механикасында инвариантты шамалар:
A) Траектория
B) Уа ыт
C) Жылдамды
D) Координата
E) 4озғалыс
F) Aдеу
14. Т)зу сызы ты бір алыпты )демелі озғалыс кезінде:
A) Aдеу шамасы нольден кем
B) Жылдамды жəне )деу векторларыны проекциялары бірдей
C) Aдеу шамасы нольден арты
D) Жылдамды жəне )деу векторларыны проекцияларыны бағыттары
бірдей
E) Aдеу шамасы нольге те
15. Физиканы о ытуды негізгі сатысында о ылады:
A) Толы энергияны са талу за ы
B) Салыстырмалы принципі
C) Импульс жəне )деу %ғымдары
D) Арнайы салыстырмалы теориясы
E) Материяны са талу за ы
F) Импульс жəне механикалы энергияны са талу за дары
G) Ньютон за дары
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16. Дыбысты субъективті сипаттамалары:
A) Дыбыс жоғарылығы
B) Дыбыс тол ыны
C) Жиілік
D) Дыбысты спектрлік %рамы
E) Тербеліс амплитудасы
F) Тембр (дыбыс ре і)
G) Фаза
17. Импульсті са талу за ы:
A) Жылу процестері жоғары температурадағы ж)йеден, температурасы
т менге бағытталады
B) .р текті зарядталған денелер тартылады
C) Т%йы ж)йеге енетін денелер импульстарыны векторлы осындысы
т%ра ты
D) Ке істікті біртектігі
E) Сырт ы к)штерді осындысыны координат осіндегі проекциясы 0-ге
те болса, берілген осьте импульс осындыларыны проекциясы
са талады
18. Жылу берілуді т)рі:
A) Жылу ткізгіштік
B) Бал у
C) Атомды
D) 4айнау
E) Конвекция
F) Сəуле шығару
19. Энергия аны тамасы:
A) бір к)йден екінші к)йге ауысады
B) еш айда жоғалмайды
C) кинетикалы жəне потенциалды болады
D) к)йіні функциясы
E) денелерді ж%мыс істеу абілеттілігіні лшемі
20. Блум таксономиясы бойынша о ыту ма саттарыны де гейлері:
A) Білім– танысу
B) Білім – ептіліктер
C) А парат
D) Білім, т)сіну
E) Анализ, синтез
F) Жа а ситуацияларды жалпы принциптерді олдану, бағалау
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21. Білім, ептілік жəне дағдыларды
бағытталған саба тар:
A) Ба ылау сабағы
B) Зертханалы саба
C) Есеп шығару сабағы
D) Саба -дəріс
E) Жа а материалды о у сабағы

кемелдендіруге

(жетілдіру)

22. Механика б лімін о ытуды ерекшеліктері:
A) .лемні жалпы физикалы бейнесін береді
B) Б лім айталаушы-жалпылаушы сипат а ие
C) Себеп-салдарлы байланысты ашылуына ы пал етеді
D) Классикалы механиканы шекарасын аны тайды
E) Абстрактілі %ғымдарды к п болуы
F) Ғылыми-техникалы ойлауды алыптастырады
23. 3зіндік жəне ба ылау ж%мыстарыны мазм%нын %райтын сатылар:
A) Индуктивтік
B) Графиктік
C) О у процесіне тиісті т)зетулер енгізу
D) Дедуктивті
E) Иллюстративті
F) Эксперименттік
G) Дидактикалы
24. Айнымалы ток тізбегіндегі конденсатор зарядыны згеру за дылығы:
q=44*10-4 cos ωt. Кернеуді амплитудалы мəні 220 В болған кездегі
конденсаторды сыйымдылығы:
A) 700*10-7 Ф
B) 2*10-5 Ф
C) 70 мкФ
D) 20 мкФ
E) 0,7 *10-5 Ф
F) 400 мкФ
G) 4*10-4Ф
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25. Зат жəне ріс материя т)рлеріні орта асиеттеріне жатпайтындар:
A) Энергиялары бар
B) 3рісте тетін барлы процестер негізінен са талу за дарына бағынады
C) Бізді санамызға байланыссыз мір с)реді
D) Зат рісті ба ылауға болатын нысан
E) Зат пен ріс бізді санамызға байланысты мір с)реді
F) 3ріс заттын бір т)рі
G) Затпен рісті бір біріне айналуы
Физиканы о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
1. Мектепті тəрбие ж)йесіні негізгі ызметі:
A) технологиялы
B) дамытушылы
C) тез талдамалы
D) а паратты
E) біріктірушілік
2. Сендіру əдістері:
A) Т)сіндіру
B) Мада тау
C) Жаттығу
D) Жазалау
E) Марапаттау
F) Жарыс
3. Ма тау əдіс - тəсілдері:
A) Жаттығу
B) Aйрету
C) 4%птау
D) Марапаттау
E) Мада тау
4. Отбасымен ж)ргізілетін ж%мыстар:
A) баланы отбасымен танысу
B) %рылтайшылар ке есі
C) %жымны ма ызды шешім абылдауына м)мкіндік жасау
D) баланы салауатты мір с)руге тəрбиелеу
E) отбасындағы баланы арым- атынасын зерттеу
5. Мектеп директорыны тəрбие ісі ж ніндегі орынбасары, тəрбие
ж%мысын %йымдастырушыны міндеттері:
A) мектепті шаруашылы ажеттіліктерін амтамасыз ету
B) тəрбие ж%мысын жоспарлау, )йлестіру
C) сынып жетекшілеріне əдістемелік к мек беру
D) жалпы білім беретін орта мектептерде о ушы санын арттыру
E) мектеп директоры мен сынып жетекшілеріні арым- атынасын
жа сарту
F) бала тəрбиесімен айналысатын мекемелерді міндеттерін б лу
G) о ушыларды %жым болып пікірталастыруға )йретеді
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6. Сынып жетекшісіні негізгі ызметі:
A) Жарыстыру
B) О ушыларды жəне сынып %жымын зерттеу
C) Старостамен ж%мыс
D) .дістемелік ж%мыс
E) Сынып %жымын %ру жəне тəрбиелеу
F) Пəн м%ғалімдеріні ж%мысын реттеу
G) О ыту процесін ба ылау
7. Топты абылданған негізгі т)рлері:
A) Демалушылар
B) О ытушылар
C) Диффузиялы
D) Сыныптастар
E) Референттік
F) Ресми
8. 4азіргі отбасы дағдарысыны сипатталуы:
A) >лтты дəст)рді са тамаудан
B) .леуметтік %рылымны жедел згеруімен
C) Бала асырап алуға за ды % ыты болуы немесе болмауынан
D) Отбасыларды жа а əлеуметтік жағдайларға баяу бейімделуімен
E) Экономикалы жағдайларға баяу бейімделуімен
9. Тəрбие ж%мысын %йымдастыру формалары:
A) к пшілік
B) о у бағдарламалары, %ралдары аясында
C) тəрбие мазм%ны
D) жеке
E) тəрбие т%жырымдамасын жасау
F) арнайы т%лғаларды атыстыру
G) топты
10. Тəрбиеленушіні бойында белгілі бір асиеттерді алыптастыру
ма сатымен оны сана-сезіміне, мінез- %л ына ы пал ететін категориялар:
A) физикалы за дылы
B) географиялы за дылы тар
C) биологиялы за дылы тар
D) тəрбие əдісі
E) тəрбие формасы
F) озғау мен т)йсік
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11. О ушылармен тəрбиелік ж%мыстарын ж)ргізетін мектептен тыс
мекемелер:
A) сауы тыру, е бек лагерьлері
B) педагогикалы -əдістемелік ж%мыстар
C) кітапханалар
D) лицей, гимназия
E) ауданды , алалы % ы орындары
F) е бекті орғау мекемесі
G) жалпы білім беретін орта мектептер
12. Мектепті тəрбие ж)йесі дамуыны бірінші сатысы:
A) ма сатты іске асыратын адамдарды бірлігі
B) ж%мыс т)рлері мен дəст)рді алыптастыру
C) тəрбие )дерісін %йымдастыруды ма сатын %ру
D) ж%мысты негізгі əдістеріні кешені
E) ж%мысты т)рлері мен əдістерін жетілдіру
F) жа а жағдайларға бейімделу
13. Отбасымен ж)ргізілетін ж%мыс т)рлері:
A) ам оршылар ке есі
B) %рылтайшылар ке есі
C) мектепті ата-анамен біріге шара %йымдастыру
D) ата-аналарға ке ес
E) педагогикалы білімдер университеті
F) %жымны ма ызды шешім абылдауына м)мкіндік жасау
G) зін– зі бас ару ке есі
14. 4иын балаларды т)зету ж%мыстары:
A) саяхат
B) ателік, сəтсіздік болғанда, ж ндеу )шін сенім %ялату
C) жаман əдеттері, жасырын мінездерін əшкерелеу
D) конференция
E) иын балаларды дер кезінде аны тап, %зырлы орындарға хабарлау
15. Жеке тəрбие ж%мысын %йымдастыру формалары:
A) %сынылған кітаптарды о у
B) сынып сағаты, кештер, сайыстар
C) нер к рсетуге даярлау
D) сценарий мен жоспарлар жазу
E) тəрбие жоспарын талдау
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16. 4иын балаларды ерекшелік белгілері:
A) танымды , нертап ышты ж%мыстарға %штарлы
B) ашуша ды
C) аномальді ажеттілік (маск)немдік, наша орлы )
D) %жым арасындағы ынтыма тасты
E) философиялы мəселелерге к п ойлануы
F) кітап о уға %марлы
G) т%ра ты жаман асиеттер жиынтығы ( зімшілдік, тірікшілік)
17. Сынып жетекшісі мен о ушыларды тəрбие ж%мысын жоспарлауда
бірлігі мен ынтыма тастығыны де гейі т мендегі жағдайларға тəуелді:
A) жоспарлауды алды ғы тəжірибесіне
B) ата-аналарды даярлығына
C) педагогті дайындығына
D) тəрбие тəсілдеріне
E) тəрбиені басым бағыттарына
F) тəрбие )лгілеріне
G) о ушыларды талантына
18. 4Р дарынды балалармен ж%мыс жасайтын мекемелер:
A) «Бейіндік мектеп»
B) 4осымша білім беру мекемесі
C) Aш тілде о ытатын мамандандырылған мектептерді желісі
D) Отбасылы балалар )йі
E) Ана мен бала орталығы
F) Назарбаев зияткерлік мектептері
G) 4аза стан халы тары Ассамблеясы
19. Тəрбие жоспарын жасауда ойылатын талаптар:
A) к лемі екі баспа таба тан аспауы
B) к)нделікті з мерзімінде жасалуы
C) о ылатын пəндерді к рнекілікпен амту, əдістемесін т)рлендіру
D) мірмен тығыз байланыстылығы
E) жоспарды на тылығы
20. Топты тəрбие ж%мысын %йымдастыру формалары
A) ə гімелер
B) %сынылған кітаптарды о ып талдау
C) клубтар
D) кештер
E) тəрбие т%жырымдамасын жасау
F) )йірмелер
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21. Мінез- %лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) зін- зі бас ару %йымына м)ше сайлау
B) этикалы ə гіме талдату
C) пікір аясын ке ейту
D) жарыс
E) мада тау
F) марапаттау
22. Отбасы тəрбиесі, экологиялы тəрбие, е бек тəрбиесі, имандылы
(конфессионалды ) тəрбиесі кіреді:
A) Тəрбие бағыттарына
B) Кешенді тəрбие ж%мысы
C) О у-тəрбие ж%мыстарыны бағыттарына
D) 4арым- атынас стиліне
E) Институтционалды белгісіне
23. Тəрбие )дерісінде тəрбиені сапасына ы пал жасайтын
басымдылы тар:
A) Тəрбие )дерісіні ту жағдайларындағы кедергілер
B) 4алыптас ан тəрбиелік атынастар, əрекеттерді %йымдастыру мен оған
ойылған ма саттарды бір-біріне )йлесуі
C) Мектеп пен жан%ядағы байланысты дамыту
D) Тəрбиені негізгі міндеттері мен ма саттарын амтитын )дерісті
жоспарлау
E) Тəрбиемен %штастыра дамытудағы жəне о ыту )дерістеріні
басымдылығын, тəрбиелік ы палды сапасы жəне педагогикалы əсер ету
)йлесімділігі
F) Объективті жəне субъективті факторлар əрекетіні байланысы,
педагогикалы зара əрекеттегі тəрбие )дерісіне атысушыларды
белсенділігі
G) Сырт ы арама- арсылы ты жою
H) Жа а сапаларды бағыттылығын аны тау
24. Іс-əрекет %йымдастыру жəне оғамды тəрбиеге )йрету əдістері:
A) Сендіру, этикалы ə гіме
B) Педагогикалы талап
C) Диктант жазу
D) Жазалау, жарыс, мада тау
E) Пікірталас
F) 4оғамды талап
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25. Пікірталас ма ызы:
A) балаларға ойды жина тауға, логикалы дəлелдерге с)йенуге к мектесуі
B) о ушыны талап-тілектері тəжірибе ж)зінде іске асыруы
C) баланы мінез- %л ы ерекше ашылып, оны тануға к мек беруі
D) та ырып дəлел-дəйексіз-а ашылуы
E) əркім зін к рсете білуге тырысуы
F) олимпиада, жарыстар ткізілуі
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Психология жəне адам дамуы
1. Ба ылау əдісіні т)рлері:
A) зертханалы
B) табиғи жəне зертханалы
C) сырттай жəне табиғи
D) араласа ба ылау
E) зіндік
2. 4ызмет ат арушы м)ше немесе б)кіл ағза к)шіні іс-əрекет процесінде
таусылуы:
A) ажу
B) тежелу
C) сезгіштік
D) тітіркену
E) озу
F) шаршау
G) жалығу
3. Т%лға ерекшелігі:
A) дербестік
B) %стамсызды
C) тəуелсіздік
D) əлсіздік
E) тəуелділік
F) %стамдылы
G) келбеттілік
4. 4ажеттіліктерді т)рлері:
A) адамгершілік, спортты
B) адамгершілік, а ыл, е бек
C) тікелей, жанама
D) оғамды
E) рухани
F) материалды
5. Жеке адамны мір бағытын к рсететін компоненттер:
A) психикалы к)йлер
B) психикалы процестер
C) топ, %жым
D) ызығу, ажеттілік
E) мотив, %ндылы
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6. Рецепторлар ішкі %ла тағы вестибуляциялы аппаратта орналас ан:
A) адаптация
B) басты озғалысын, адамны те басуын бейнелейтін т)йсік
C) сезгіштік
D) иллюзия
E) кинестезиялы
7. Толып жат ан обьектілерді ішінен біреуін іріктеуіміз:
A) əрбір нəрсені сапасын, асиетін ерікті абылдау
B) абылдауды та дамалылығы
C) иллюзия
D) абылдауды мағыналылығы
E) абылдау т%тастығы
F) апперцепция
G) сезгіштік
8. Дедукция:
A) жалпыдан жекеге арай жасалатын ой т%жырымы
B) жекеден жалпыға арай жасалатын т%жырымы
C) жалпыдан жекеге арай дамитын логикалы ой орытындысы
D) жеке ойдан жалпы ойға арай дамитын ой орытындысы
E) жалпы ойдан жеке ойға арай дамитын ой орытындысы
9. Т%лғаны психологиялы
A) Мотивация
B) 4абылдау
C) С йлеу
D) 4абілет жəне мінез
E) Зейін
F) Ес
G) Т)йсік

асиеттері:

10. Мінез акцентуациялары:
A) фобия, истерия
B) шизоидты, сензитивті, истероидты тип
C) абулия, абазия
D) афазия, аграфия
E) циклоидты, психоастеник, елікшіл конформды тип
F) гипертимді, эпилептоидты, параноидты тип
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11. Т%лғаны бірт%тас асиеттері орғаныс механизмдеріне жатады:
A) фалликалы
B) генитальды
C) гумертальді
D) гиритальді
E) реактивті %рылым
F) орнын баса т%ру
G) оральді
12. Ж.Пиажені конструктивті теориясында тілді дамуыны психикалы
процестерді дамуынан айырмашылығы:
A) .рекет
B) Ойлау
C) .діс
D) Индивид
E) Ес
F) 4абылдау
13. Л.С. Выготский бойынша тпелі кезе негіздері:
A) жас спірімдік кезе
B) психикалы згерістер
C) тəрбие процесіні згерістері
D) биологиялы згеріс
E) дағдарыс
14. Іс-əрекетті айры шаланатын ерекшеліктері:
A) Мотивациясы
B) Келісулері
C) Та ырыптары
D) Есептеулері
E) К лемі
F) >йымдастырылуы
G) Нəтижелері
15. Бала зіне таныс заттарды ажырату кезе і:
A) нəрестелік кезе де
B) 6 айда
C) 4 айда
D) сəбилік кезе де
E) 12 айда
F) мектепке дейінгі кезе де
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16. Баланы с йлеу белсенділігіні даму кезе і:
A) 1,5 жаста
B) 2 жаста
C) 1-5,5 жаста
D) 5 жаста
E) 1-4 жаста
F) 2-6 жаста
17. 1 – 3 жас а дейінгі балаларды тəрбиелеу кезіндегі мəн беру бағыттары:
A) Сананы та балы ызметі
B) К ргенін ы палды ойламауы
C) Кинестезиялы сезінуі
D) Тік ж)руі
E) Ке істікке кеш бейімделуі
F) 3зін бағалауы
G) 3зіндік санасы
18. Жеткіншек жас кезе індегі сананы ерекше формасындағы сезімні
пайда болуы:
A) Даму сезімі
B) Табиғат а деген сезімі
C) Жоғары сезімдер
D) >лғаю сезімі
E) Ер жету, бой жету сезімі
19. Жазбаша тапсырманы аса к п беруге болмайтын кезе :
A) 7-8 cынып о ушыларына
B) 6 - сынып о ушыларына
C) 9-10 cынып о ушыларына
D) орта мектеп о ушыларына
E) 3-4 cынып о ушыларына
F) кіші мектеп о ушыларына
G) 1- 2 сынып о ушыларына
20. Адамны зейінділік к)йіне тəн ерекшеліктер:
A) к лемі
B) ойды ай ындығы
C) аны тылығы
D) б лінуі
E) салмағы
F) шоғырлануы
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21. Жағымды сезімдер:
A) мазасызды
B) уаныш
C) жекк ру
D) ор ыныш
E) анағаттанбау
F) айғы- асірет
22. Сангвиник типіне тəн асиеттер:
A) шапша
B) сергек
C) əсершіл
D) т%ра сыз
E) к)шті
23. Мінез %рылымыны ерекшеліктері:
A) адамны жеке басы, белсенділігі
B) адалды
C) жал аулы
D) рк кіректік
E) тере дігі
F) айырымдылы
24. Академиялы абілеттіліктерді ғылыми саласы ретінде:
A) алғаш ы əскери дайынды
B) физика
C) психология
D) дене тəрбиесі
E) к ркем нер
F) технология
25. Т%лғаны жеке дара асиеттері:
A) зейін тияна тылығыны принципі
B) сана теориясы
C) диспозициялар
D) мінездемелері
E) бітістері
Психология жəне адам дамуы
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