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
5В012100

Маманды ты
атауы
«"аза тілінде
о ытпайтын
мектептердегі аза
тілі мен əдебиеті»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Педагогика
2. "аза тілін о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж%мысыны теориясы мен
əдістемесі
4. "аза əдебиетін о ыту əдістемесі

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

тиісті

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

кітапшасы мен жауап парағын аудитория

2

7. - С%ра кітапшасын ауыстыруға;
- С%ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
- Аны тама материалдарын, калькуляторды, с здікті, %ялы телефонды
олдануға
ата тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап н%с аларынан болжалған
д%рыс жауапты барлығын белгілеп, толы жауап беруі керек. Толы жауапты
та даған жағдайда студент е жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген ате (шін 1
балл кемітіледі. Студент д%рыс емес жауапты та даса немесе д%рыс жауапты
та дамаса ателік болып есептеледі.

3
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Педагогика

1. Жеке т%лғаны е ма ызды белгiлерi:
A) инстинктері
B) дене асиеттері
C) жауапкершiлiгi
D) саналылығы
E) дене ерекшеліктері
2. О у-тəрбие процесінде тиімді %йымдастыру (шін педагогты
басшылы а алатын темперамент т(рлері:
A) Психофизиологиялы
B) Психологиялы
C) Физиологиялы
D) Биологиялы
E) Флегматикалы , меланхоликалы
F) Сангвиникалы
3. Педагогикалы зерттеулерді дəст(рлі əдістері:
A) Ба ылау
B) 0 гіме
C) Статистикалы
деу
D) Кибернетикалы
деу
E) 0дебиетті зерделеу
F) Сауалнама
G) Арнаулы
4. Баланы жас ерекшеліктеріне арай зіндік сенімдері, к з арастарыны
алыптасуында сананы алыптастыру əдісі:
A) дəріс
B) талап
C) а ыл-ке ес
D) жарыс
E) н%с ау
F) жаттығу
G) ə гіме-с% бат
H) жазалау
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5. Тəрбиені ма саты:
A) Жеке т%лғаны жан-жа ты дамуы
B) Тəрбиені гуманитарландыру
C) Е бек тəрбиесі жəне политехникалы білім беру
D) "оғамны м(ддесімен сəйкес болуы
E) "оғам с%ранысына сəйкес жеке т%лға алыптастыру
6. Д(ниетаным - б%л:
A) Мектеп %жымыны алатын орнына деген к з арастар ж(йесі
B) Мектепті жағдайына деген к з арастар ж(йесі
C) А и атты д(ниеге деген к з арастар ж(йесі
D) Мемлекетті дамуына деген к з арастар ж(йесі
E) Сынып %жымыны алатын орнына деген к з арастар ж(йесі
7. Адамгершілік тəрбие міндеті:
A) адамгершілік ж(ріс-т%рыс іскерліктерін алыптастыру
B) санитарлы -гигиеналы іскерліктер алыптастыру
C) % ы ты жауапкершілік алыптастыру
D) табиғат а ізгілік атынас алыптастыру
E) эстетикалы талғам алыптастыру
F) ой абілеттерін дамыту
8. О у бағдарламаларыны т(рлері:
A) Міндетті
B) Мектеп
C) Типтік
D) Авторлы
E) О у-ж%мыс
9. "азіргі педагогиканы əдіснамасы:
A) Бір нəрсені тану туралы ғылым
B) О ыту %станымдарын зерттейтін ғылым
C) Баланы дамуын зерттейтін пəн
D) Тəрбие %станымдарын зерттейтін ғылым
E) Тəсіл туралы ғылым
F) Тəрбие %ралдары туралы ілім

5
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10. Педагогикалы процессті зерттеген ғалым педагогтар:
A) С.Т.Петров
B) А.И.Герцен
C) К.Д.Ушинский
D) Ю.К.Бабанский
E) М.А.Данилов
F) В.Г.Белинский
G) И.А.Иванов
11. Тəрбиені %рал-жабды тарына ойылатын талаптар:
A) Гигиеналы талаптарға сай болуы
B) Экологиялы талаптарға сай болуы
C) Мектепті талаптарына сай болуы
D) Эстетикалы талаптарға сай болуы
E) "% ы ты талаптарға сай болуы
12. 9жымны тəрбиелеуші %йым ретіндегі ма ызды белгісі:
A) жеке іс-əрекет
B) %жым м(шелеріні бірлігі, əр айсыны зіндік пікіріні болуы
C) жеке басшылы
D) тек %жымды жауапкершілік
E) əрт(рлі ма сат
F) бас а %йымдармен байланыс болмауы
13. Сыныптан тыс ж%мыстарды тиімділігіне жатады:
A) іс-əрекетті мазм%ны, ма саты, барысы о ушыға т(сінікті
B) о ушылармен ата-аналарды арасындағы арым- атынас ж(йесіне сай
болуы
C) сынып жетекшілеріні педагогикалы біліктілігіні жоғары болуы
D) əрекетті жоспарлы болуы
E) тəрбиелік ж%мыстар жеке адам тəрбиелеу мазм%нына сай
F) əр о ушыға тигізетін тəрбиелік ы палды болуы
14. Отбасы тəрбиесіні % ы ты негіздерін аны тайды:
A) Мемлекеттік бағдарламаларда
B) «Бала % ығы туралы Конвенция»
C) "Р Конституциясы
D) "аза стан Республикасында білім беруді дамытуды 2005-2010
жылдарға арналған мемлекеттік Бағдарламасы
E) «Неке жəне отбасы туралы» За ы
F) Мемлекеттік т%жырымдамалар
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15. О ыту %станымдары:
A) Болжамдылы
B) 9йымдастырушылы
C) Мазм%нды
D) Бас арушылы
E) "ол жетімділік
16. О ытуды %йымдастыру формалары:
A) Т(сіндіру
B) Саба
C) Сендіру
D) "оғамды ж%мыс
E) Ата-аналармен ж%мыс
F) Дəріс
G) Семинар
17. 9жымды -танымды іс-əрекет:
A) Педагог пен о ушыларды орта к з арастары
B) О ушыларды т%лғалы асиеттерін дамыту
C) О ушыларды ата-аналарымен ж(ргізілетін іс-əрекеті
D) О ушыларды жеке бас асиеттерін дамыту процесі
E) О ушыларды кəсіби əрекеттеріні ж(йесі
F) 0леуметтік тəжірибені игерудегі м%ғалім мен о ушыны біріккен ісəрекеті
G) “Педагог-о ушылар” ж(йесіні ызметі
H) Сыныптастармен бірлесіп əрекет ету
18. Білім, білік жəне дағдыны алыптастыру (дерісі ажет етеді:
A) Т%лға болмысын
B) О у жоспарын
C) Бас аруды
D) Ж(йелеуді
E) О у-танымды іс-əрекеттеріні нəтижесін аны тауды
F) Диагностикалауды
G) Ба ылауды
19. Тест мазм%нына ойылатын талаптар ж(йесі:
A) На ты
B) Педагогикалы
C) "ыс а
D) "ыс алы
E) Эстетикалы
F) Аны
G) Саяси-əлеуметтік
7
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20. О ытуды əдістері (Г.И.Шукина):
A) Дағдыны алыптастыру
B) Білімді жетілдіру
C) Жаттығу, практикалы ж%мыс
D) Практикалы ж%мыс; білімді жетілдіру
E) А паратты -дамыту əдістері; эвристикалы о ыту
F) Білікті алыптастыру
G) Білікті алыптастыру əдістері; эвристикалы
21. А паратты технология:
A) А паратты деу процесінде олданылатын %ралдар мен əдістер
жиынтығы
B) Адам іс-əрекетіні ажетті салаларыны бірі
C) На ты %ралдарды, əдістер мен тəсілдерді пайдалану
D) Адам іс-əрекеті ар ылы ауызша, жазбаша немесе бас а т(рлі
тəсілдермен жеткізілетін ажетті мағл%маттар жиынтығы
E) На ты мағл%маттар жиынтығы
F) Кез келген мəліметтер жиынтығы
G) Белгілі %ралдар мен əдістер жиынтығы
22. Жалпы білім беретін бағдарламалар бағытталады:
A) Жеке адамны əлеуметтік жағдайына
B) О ушыны зіндік ж%мыстарын %йымдастыруға
C) О ушыны о у-тəрбие (дерісіндегі иынды тарын шешуге
D) Жеке адамны мəдениетіні алыптасуына
E) О ушыны кəсіптік та дауын шешуге
23. Жылды о у-тəрбие ж%мысы жоспарыны
A) То санды ж%мыстарды талдау
B) Кіріспе
C) Жоспарды негізгі б лімдерін сипаттау
D) >ткен жылды талдау
E) Зерттеу ж%мысыны нəтижелерін к рсету
F) 0дебиеттерді талдау
G) Жоспарды %руға талаптар

%рылымы:

24. Педагогикалы (дерістегі диагностиканы мəні:
A) Педагогтар мен мектеп басшыларыны біліктілігін к теру тəсілі
B) Дидактикалы процесті бағыт-бағдарын, ілгерілі не кері озғалысын
аны тау
C) Педагогикалы деректерге басшылы
D) Педагогтарды жетістіктерін бағалау əдісі
E) Педагогикалы а парат т(рлеріне сипаттама
F) М%ғалімдерді кəсіби дайындығын жетілдіру ж(йесі
8

Педагогика

12

25. Мектепті жылды ж%мыс мазм%нын талдауды мазм%нына енеді:
A) Педогогикалы ке ес ж%мысыны нəтижесі
B) О ушыларды тəрбиелік де гейі
C) Білім мазм%нын сараптау
D) О ушыларды денсаулы де гейі
E) Ата-аналар комитетіні ж%мыс жоспарын аны тау
F) Директорды міндетін аны тау
Педагогика
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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аза тілін о ыту əдістемесі

1. "аза тілін о ыту əдістемесі пəнінде о ушыға тіл (йретуде
ме гертілетіні:
A) Тілді олдана білуі
B) Экология туралы білім
C) Этнография туралы білім
D) Демография туралы білім
E) Экономика туралы білімі
F) Саясат туралы білім
2. Орфоэпияны о ытуды ма саты:
A) Жаттығу орындауға бейімдеу
B) Д%рыс айтуға (йрету
C) Екпінді д%рыс оя білуге (йрету
D) Сауатты с йлеуге талаптандыру
E) Сауатты жазуға баулу
3. О ушыларды диктант, шығарма, мазм%ндама ж%мыстарында жіберген
ателерін т(зеуге дағдыландыратын с здік:
A) Д%рыс жазу с здігі
B) Орфографиялы с здік
C) Диалектологиялы с здік
D) Фразеологиялы с здік
E) Антонимдік с здік
4. Б(гін, биыл с здеріні жасалуы:
A) К(шейткіш буындар ар ылы бірігуі
B) Екі т(бір с з т(рлі дыбысты згеріске %шырап, кірігуі ар ылы
жасалған
C) Екі т(бір с зді бастап ы алпын са тамай бірігуі ар ылы жасалған
D) Етістікті бірігуі, кірігуі ар ылы жасалған
E) Дыбысты еліктеуіштерді бірігуі ар ылы жасалған
F) Екі т(бір с зді кірігуі ар ылы жасалған
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5. Негізгі сын есім мен туынды сын есімні тіркесіп келуімен жасалған
тіркестер:
A) Жылы шырайлы, с% ға бойлы
B) Жылы ж(зді, ке иы ты
C) "ос атты, ашы
D) Жылы, шырайлы
E) ?лкен-(лкен, торы ала, к к ала
F) "ызыл шырайлы, %зын бойлы
6. Мəтінді д%рыс абылдауға байланысты ж(ргізілетін ж%мыс т(рі:
A) Суреттеу
B) "айталап о у
C) Саралау
D) Мазм%ндау
E) Шығарманы іштей о у
7. Орфографияны о уда графикалы жазу та баларыны ж(зеге асуы:
A) К ркемдік
B) Д%рыс с йлеу
C) Ауызекі с йлеу
D) Ж(йелілік
E) Жазылым
F) Жазу
8. О ушыны бастауыш сыныпта ме геретін тыныс белгілері:
A) тырна ша
B) с%рау белгісі
C) к п н(кте
D) н(кте
E) дефис
F) н(ктелі (тір
G) (тір
9. Тіл дамыту ж%мыстарыны негізгі %станымдары:
A) С йлеу мен ойлауды бірлігі %станымы
B) Фонологиялы %станымы
C) Диохрониялы %станымы
D) Саналылы %станымы
E) Бейімдеп о ыту %станымы

11

"аза тілін о ыту əдістемесі

12

10. О ытуды материалды д%рыс орналастыру принципі:
A) Же ілден-ауырға, о айдан- иынға арай баяндау
B) О ушыларды ой-санасын ғылыми негізде дамыту
C) Алдын-ала болжау
D) Теориялы білімдерін іс-ж(зінде олдануға (йрету
E) Берілу (йретілетін материалды о ушыны тияна тылы пен %ғуы
F) Жалғау, ж%рна тарды ажырата алмау
11. "аза тілі сабағында о ушыны зіндік ой т(юге баулитын жаттығулар:
A) Елестете алу
B) "озғалыс, серпіліс
C) Есту, к ру, ойлау
D) Баяндау, ойлау, талдау
E) Жа ғырту, талдау
F) Сезімдік абылдау
12. 0.Исабаев %сынған аза тілін практикалы жа тан (йрету əдістері:
A) кесте %растыру
B) т(сініксіз с здерді (йрету
C) жазу-сызу ж%мыстарын орындау
D) зертхана ж%мыстарын орындау
E) экскурсияға шығу
13. "аза тілі сабағыны %рылымды элементтері:
A) Жаттағанды жа ғырту
B) Жа а материалды бекіту
C) 0 гімелесу ар ылы бекіту
D) Жа а материалды ме геру
E) Талдағанды айта с%рау
F) Кезекшіні сайлау
G) >тілген материалды еске т(сіру
14. Ы.Алтынсарин «Хрестоматиясында» берілген баламен ж%мыс істеу
тəсілдері:
A) саралап о ытуды
B) дистанциялы о ытуды
C) бағдарламалап о ытуды
D) дамыта о ытуды
E) о ытушы оларды к кейіне ондыра алмағаны (шін зін- зі
кіналамауға тиіс
F) балалармен с йлескенде: ашуланбауды
G) əрбір нəрсені ы ыласпен т(сінікті етіп т(сіндіруді
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15. Фразеологияны о ытуда олданылатын тиімді к рнекілік т(рлері:
A) Этнолингвистика туралы суреттер, бейнематериалдар
B) С зж%мба
C) Ребус
D) Грамматикалы аны тағыш
E) Фразеологиялы с здік, т(сіндірме с здік
16. Мектепте грамматиканы о ытуды ма саты:
A) С з тіркесі туралы толы мəлімет алу
B) С йлем м(шелерін арастыру
C) Тілді морфологиялы %рылысы туралы т(сінік алыптастыру
D) С йлемдерді д%рыс %растыруға (йрету
E) Д%рыс о уға (йрету
F) Д%рыс жазуға (йрету
G) >з ойын алыптастыруға (йрету
17. Х.Арғынов %сынған синтаксистен о ушыларға білім беру əдістері:
A) бай ау əдісі
B) т(сіндіру əдісі
C) педагогикалы баяндау
D) зертхана ж%мыстары
E) экскурсия
F) жазу-сызу ж%мыстары
G) ə гіме əдісі
18. С з тіркесіні байланысу тəсілдері:
A) Шылауларды байланысуы
B) Негізгі с з бен к мекші с зді байланысуы
C) Орын тəртібі ар ылы байланысу
D) "осымшалар ар ылы байланысу
E) Жалғауларды байланысуы
F) Интонация ар ылы байланысуы
19. Бастауышты əр т(рлі с з табынан болатынын к рсетуді тиімді
тəсілі:
A) Синонимдерін к рсету ар ылы
B) Т(бір мен осымшаны ажырату ар ылы
C) С зді антонимін табу ар ылы
D) Т(рлі с з таптарын салыстыру ар ылы
E) Дыбыс (ндестігін к рсету ар ылы
F) Теориялы материалды б ліктерге б лу ар ылы
G) С з т%лғасын талдау ар ылы
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20. Тіл мəдениетінде о ушыларды ассоциативті ойлану абілеттерін
арттыруда олданылатын %ралдар:
A) ж%мба тар
B) к рнекіліктер
C) к іл-к(й
D) диаграммалар
E) кестелер
21. С.Жиенбаевті аза тілін о ыту əдістемесіне байланысты жазылған
е бектері:
A) Грамматикалы таблицалар
B) Жаттығу емле мен тіл дамыту
C) "аза тілі методикасыны очерктері
D) Пунктуацияны иын мəселелері
E) Бастауыш мектепте аза тіліні методикасы
F) Бастауыш мектепте аза тілі методикасыны мəселелері
G) "аза тілі методикасыны кейбір мəселелері
22. 0.Исабаев к рсеткен ғылыми %станымны лшемдері:
A) Ережеге ғана с(йенуі тиіс
B) Тілдік та ырыптарды зіндік белгілері сараланып алынғаны абзал
C) "аза тілінен берілетін та ырыптарды дəлдігі талап етіледі
D) 0дебиетпен байланысты болуы керек
E) Ме герілетін объектіні термині аны болуы ажет
23. А.Байт%рсын%лы %сынған терминдер:
A) міндетті
B) т%рлаулы
C) баяндауыш
D) монолог
E) эпифора
F) осал ы
G) текст
24. К п компонентті %рмаласты мектепте о ытылатын т(рлері:
A) Мезгіл бағыны ылы саба тас
B) Аралас %рмалас
C) "арсылы ты салалас
D) К п компонентті салалас %рмалас
E) Жапсарлас %рмалас
F) Хабарлас %рмалас
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25. Мəтін туралы %ғым алыптастыру əдістемесі:
A) Мəтінні стильге атысы болмайды
B) Мəтінні белгілі бір мазм%нды бірлігі болады
C) Мəтін тек əдебиетпен байланысты
D) Мəтінде ой т%жырымдалады
E) Мəтінні грамматикамен байланысы жо
F) Мəтін философиялы əдебиеттен %ралады
аза тілін о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі

1. Адамгершілік тəрбиесі бойынша алыптасатын асиеттер:
A) а ыл-ой де гейін к теру
B) (немшілдік
C) адалды
D) кəсіби бағдар беру
E) шыншылды , əділеттік
F) елжандылы
2. О ушыларды д(ниетанымын алыптастырады:
A) мектепте əрбір пəнді о ыту ар ылы
B) сыныптан жəне мектептен тыс тəрбие ж%мыстары
C) ата-анасыны материалды амтамасыздығы
D) о ушыны алдына ойған ма саты
E) мектепті жа а техникалармен жабды талуы
3. Сынып жетекшісіні міндеттері:
A) мектеп %жымына бейімделу
B) о у-тəрбие (дерісіні тиімділігін арттыру
C) ата-аналармен арым- атынас, оларға бала тəрбиесінде к мек к рсету
D) елдегі əлеуметтік жағдайларды зерттеу
E) сынып мəселелерін шешуде əріптестерімен ке есіп отыру
4. Отбасыны мектеппен байланыстағы ерекшеліктері:
A) Жан%ядағы балаларды саны
B) Отбасыны материалды жағдайы
C) Ата-ананы педагогикалы білімі мен ж%мыс орны
D) Балаба ша жасындағы баласы
E) Сынып пен мектептен тыс мекемелер
F) Мектеп пен отбасыны ынтыма тастығы
5. "иын балаларды болдырмау, теріс, жағымсыз əдеттерді жою жəне
алдын алу ж%мыстары:
A) иын балаларды о удан шығару, жазалау
B) тəрбие объектісі, аспектілері
C) сынып сағаттары
D) тəрбие жоспары
E) бастап ы кезе жəне ж%мыс əдістемесі
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6. Сынып жетекшісіні негізгі ызметі:
A) Тəрбиелеу
B) О ыту процесін ба ылау
C) Сынып %жымын %ру жəне тəрбиелеу
D) Жарыстыру
E) 0дістемелік ж%мыс
7. 9жымды тəрбие берудегі сынып жетекшісіні
A) Коммуникативтік
B) Жатты тыру
C) Марапаттау
D) Тəрбиелік
E) Диагностикалы

ызметтері:

8. Та ырыбын аны тау ажет болатын тəрбие ж%мысыны т(рі:
A) пресс-конференция, о ырман конференциясы
B) о ушыларды жан-жа ты зерттеу
C) д гелек стол, пікірталас, мамандармен арнайы кездесу
D) пресс-конференция, о ырман конференциясы
E) отбасы м(шелерімен баланы арым- атынасын зерттеу
9. "азіргі отбасы дағдарысыны сипатталуы:
A) 9лтты дəст(рді са тамаудан
B) Азаматты некені салдарынан
C) 0леуметтік %рылымны жедел згеруімен
D) Бала асырап алуға за ды % ыты болуы немесе болмауынан
E) Ата-аналарды ой- рісіні тарылуымен
F) Экономикалы жағдайларға баяу бейімделуімен
10. "иын балалармен ж%мыс жасау əдістемесі келесі кезе дерді амтиды:
A) Алғаш ы кезе дері жəне даму сатыларын
B) Тəрбие аспектілерін
C) Бастап ы кезе жəне ж%мыс əдістемесін
D) О ушыларды жан-жа ты зерттеу жəне іріктеуін
E) Алынған мəліметтерді деу жəне орытындылап %сыныс жасауын
F) "иынды ты т(рлеріне арай мамандармен ке есуін
11. Сынып жетекшісіні негізгі міндеттері:
A) сыныпты тəрбие ж%мысын жоспарлау
B) о у бағдарламаларын жасап, тал ылау, бекіту
C) білім беруді жоспарлау
D) о уды (йлестіру
E) сыныпты о ыту (рдісін %йымдастыру
F) зіні біліктілігін к теру жəне əріптестеріне к мек беру
17
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12. Тəрбиеленушіні бойында белгілі бір асиеттерді алыптастыру
ма сатымен оны сана-сезіміне, мінез- %л ына ы пал ететін категориялар:
A) тəрбие формасы
B) тəрбие нəтижесі
C) биологиялы за дылы тар
D) тəрбие %ралы
E) тəрбие əдісі
13. Тəрбие жоспарын жасауда ойылатын талаптар:
A) к лемі екі баспа таба тан аспауы
B) жоспарды на тылығы
C) сыныптан тыс тəрбие ж%мыстарыны педагогті жеке бас
ерекшеліктеріне сəйкестігі
D) мірмен тығыз байланыстылығы
E) о ылатын пəндерді к рнекілікпен амту, əдістемесін т(рлендіру
14. Е бек нəтижесін %рметтеуге, бағалауға тəрбиелеу ма сатында
айтылған ырымдар мен тыйым с здер:
A) нанды ла тырма
B) жеміс ағашын сындырма
C) екі тізе ді %ша тама
D) ағын суды ластама
E) айта ашатын есігі ді атты жаппа
F) (лкенні алдын кесіп тпе
G) нанны (гіндісін ая а баспа
15. Ата-аналар жиналысын ткізуде тиімділігі зор ж%мыстар:
A) əріптестер мен басшыларды т%ра ты атыстыру
B) «Баланы кітап о у мəдениетін жетілдіру» та ырыбында с%хбаттасу
C) Балаларды жетістіктерін мада тау
D) Жиналысты балалармен мереке т(рінде ткізу
E) О ушыларды əрдайым т%ра ты атыстыру
F) Ата-аналарды бала тəрбиесі туралы білімдерін тексеру
16. "иын балаларды т(зету ж%мыстары:
A) саяхат
B) саба
C) жеке %мтылыстары болған жағдайда мада тау
D) иын балаларды дер кезінде аны тап, %зырлы орындарға хабарлау
E) конференция
F) жаман əдеттері, жасырын мінездерін əшкерелеу
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17. Жеке тəрбие ж%мысын %йымдастыру формалары:
A) хабарлама даярлау
B) сынып сағаты, кештер, сайыстар
C) нер к рсетуге даярлау
D) мектепішілік ж%мыстарды %йымдастыру
E) тəрбие т%жырымдамасын талдату
F) тəрбие жоспарын талдау
G) сценарий мен жоспарлар жазу
18. Мектеп директорыны тəрбие ісі ж ніндегі орынбасары, тəрбие
ж%мысын %йымдастырушыны міндеттері:
A) бала тəрбиесімен айналысатын мекемелерді міндеттерін б лу
B) сынып жетекшілеріне əдістемелік к мек беру
C) мектеп директоры мен сынып жетекшілеріні арым- атынасын
жа сарту
D) жалпы білім беретін орта мектептерде о ушы санын арттыру
E) тəрбие ж%мысын жоспарлау, (йлестіру
F) мектепті шаруашылы ажеттіліктерін амтамасыз ету
G) тəрбие ж%мысын ба ылау, тексеру, т(зету, озат тəжірибені тарату
19. Ата-аналар жиналысын ткізуде тиімділігі зор ж%мыстар:
A) ата-аналарға алғыс жариялау
B) əріптестер мен басшыларды ша ырту
C) ата-аналармен жеке ə гімелесу
D) ата-аналардан бала тəрбиесі туралы ке естер алу
E) о ушыларды əрдайым бірге атыстыру
F) жыл орытындысын тал ылау
G) балаларды мада тау
20. Тəрбиені тиімділігі тəуелді:
A) тəрбие (дерісіні əдістемесіне
B) о ыту мерзіміне
C) о ушыны е бек орлығына
D) педагогті талдау, бағалау абілетіне
E) мектеп Жарғысыны мазм%нына
F) т% ым уалаушылы а
G) аржы к здеріне
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21. Мінез- %лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) жарыс
B) этикалы ə гіме талдату
C) тəрбиелік жағдаяттарды згерту
D) мектептегі əдістемелік ке еске атысу
E) марапаттау
F) пікір аясын ке ейту
G) мада тау
22. Отбасы тəрбиесі, экологиялы тəрбие, е бек тəрбиесі, имандылы
(конфессионалды ) тəрбиесі кіреді:
A) Жазалауына
B) Ынталандыруына
C) Мазм%нына
D) Кешенді тəрбие ж%мысы
E) Институтционалды белгісіне
F) О у-тəрбие ж%мыстарыны бағыттарына
23. Тəрбие (дерісінде тəрбиені сапасына ы пал жасайтын
басымдылы тар:
A) Тəрбие (дерісіні ту жағдайларындағы кедергілер
B) Сырт ы арама- арсылы ты жою
C) Тəрбиені негізгі міндеттері мен ма саттарын амтитын (дерісті
жоспарлау
D) Мектеп пен жан%ядағы байланысты дамыту
E) Объективті жəне субъективті факторлар əрекетіні байланысы,
педагогикалы зара əрекеттегі тəрбие (дерісіне атысушыларды
белсенділігі
F) "алыптас ан тəрбиелік атынастар, əрекеттерді %йымдастыру мен оған
ойылған ма саттарды бір-біріне (йлесуі
G) Жа а сапаларды бағыттылығын аны тау
H) Тəрбиемен %штастыра дамытудағы жəне о ыту (дерістеріні
басымдылығын, тəрбиелік ы палды сапасы жəне педагогикалы əсер ету
(йлесімділігі
24. Іс-əрекет %йымдастыру жəне оғамды тəрбиеге (йрету əдістері:
A) Жазалау, жарыс, мада тау
B) Жаттығу
C) Педагогикалы талап
D) Сендіру, этикалы ə гіме
E) Дəріс, семинар
F) Пікірталас
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25. Пікірталас ма ызы:
A) əркім зін к рсете білуге тырысуы
B) балаларға ойды жина тауға, логикалы дəлелдерге с(йенуге к мектесуі
C) олимпиада, жарыстар ткізілуі
D) баланы мінез- %л ы ерекше ашылып, оны тануға к мек беруі
E) о ушыны талап-тілектері тəжірибе ж(зінде іске асыруы
F) та ырып дəлел-дəйексіз-а ашылуы
G) о ушыларды ызы тыратын əрт(рлі та ырыптарға арналған с з
сайысы
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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аза əдебиетін о ыту əдістемесі

1. 0дебиетті о ытуды басты ма саттары:
A) О ушыларға зіндік орытынды жасату
B) О ушыларды с з неріні ыр – сырымен таныстыру
C) О ушыларды білімді з белсенділіктері бойынша алуға баулу
D) К ркем шығармаға деген, кітап а деген ынтасын ояту
E) К ркем шығармаларды жаттату
2. 0дебиетті о ытуды бірінші кезе іні ма саты мен міндеті:
A) К ркем шығармаларды р лі
B) Ауыз əдебиетін о ып (йрену
C) >з пікірі мен ойларын айта білу
D) 0р жанрды т(сініп білу
E) Жазушы стилі,тілі жайында мəлімет беру
F) К ркем туындыға о ушы ынтасын арттыру
3. Естуге негізделген к рнекіліктер:
A) М(сін
B) Альбомдар
C) Кесте - плакат
D) Музыка туындылары
E) Фотографиялар
4. К рнекілік əдісін олданудағы ма сат:
A) О ушы психологиясына əсер ету
B) Білімді алыптастыру
C) А паратты мағл%мат беру
D) О ушыларды жеке пікірлерін туғызу
E) Жа а %ғымдарды о ушыға жеткізу
F) Уа ыт (немдеу
5. Сыныптан тыс о уға басшылы жасауда м%ғалімні міндеті:
A) О ырман ретіндегі ызығушылығын аны тау
B) О ушыны психологиялы жас ерекшелігін ескеру
C) Мерекелік шараларға атыстыру
D) Сынып жетекшісімен бірге тəрбие шараларын жоспарлау
E) О ушыны ата-анасы жайында мəлімет білу
F) Айына бір рет есеп беру
G) "осымша саба тарға алдыру

22

"аза əдебиетін о ыту əдістемесі

12

6. Студент-практикант əдебиеттен зі бекітілген сынып о ушыларыны
т мендегі мəселелері бойынша ба ылау ж(ргізеді:
A) Бас а пəн бойынша саба тарыны дайындығына
B) Ата-аналарымен арым- атынасына
C) 0дебиетке бейімділіктеріне
D) О ырманды абылдау дəрежелеріне
E) Мінез- %лы тарына
7. Мектепте м%ғалім басты т%лға болуы (шін оған ойылатын талаптар:
A) Ерік-жігер, %стамдылы
B) О ушыларды тəртіпке бағындыруы
C) Шығармашылы пен айналысуы
D) Педагогтік неге-əдеп
E) Ата-аналармен тіл табыса алуы
F) Жоғары білім туралы дипломыны болуы
G) 0деби ə гімелеп, мəнерлеп с йлей алу
8. Мектептегі о у процесінде ж(зеге асырылатын жоспарлар:
A) Стратегиялы
B) Жартыжылды
C) Жеке
D) К(нтізбелік
E) Саба
9. К ркем шығармаларды тудегі шығармашылы ізденіске баулитын
тапсырмалар:
A) Жаттығумен ж%мыс
B) Баға беру ( з шамаларынша )
C) Т(сіндірмелі əдіс
D) Мазм%ндама жазу
E) С%ра - жауап
F) Проблемасы бойынша с%рыптау
G) Баяндама жасау
10. О ушыларды жазбаша тіл дамыту ж%мыстары:
A) Мазм%ндама
B) Жатжазу
C) Жаттығу
D) Баллада
E) Памфлет
F) Конспект
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11. Батырлар жырын о ытуда орындалатын практикалы ж%мыстар:
A) Архаизм, тарихи с здерді табу, мəнін т(сіндіру
B) Батырлар жырынан (зінді жаттау
C) Авторлы дастандармен салыстыру
D) "ара с зге айналдырып жазу
E) Жа а с здерді табу
F) Ертегілермен салыстыру
12. Кіріспе ж%мыстарыны т(рлері:
A) Мəтін т%сында берілетін та ырыпты -текстологиялы (с здік) т(сінік
B) Халы мірі жайындағы т(сінік
C) К не дəуір əдебиеті жайындағы ə гіме
D) Заман, оғам тірлігі жайындағы тарихи т(сінік
E) Адамзат жайындағы т(сінік
13. О ушыларды с здік орын дамытуда олданылатын с здік т(рлері:
A) Орфографиялы с здік
B) Орфоэпиялы с здік
C) Термин с здер с здігі
D) Фразеологиялы с здіктер
E) Т(сіндірме с здіктер
14. 0дебиет теориясын о ыт анда басшылы а алынатын мəселелер:
A) Жат а айту
B) Текстер жаттау
C) Жанрлар, к ркем с з
D) Танымын жетілдіру
E) 0дебиет тарихы, тіл
F) Мəнерлеп о ыту
G) Суреткер - жазушы, əдіс
15. О ытуды о ушы атысуына арай формалары:
A) С%ра - жауап
B) 9жымды
C) Топты
D) Ой - озғау
E) Ж%пты
16. Сыныптан тыс ж%мыс т(рін ажырат:
A) ?йірме
B) Р лге б ліп о у
C) С здікпен ж%мыс
D) Диктант
E) Мазм%ндама
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17. Практикант студентті саба беруі (шін ме гергендері:
A) Тəжірибе молдығы
B) Теориялы білім
C) Ғылыми зерттеушілік
D) 0леуметттану
E) Практикалы дайынды
F) Саясаттану
G) 0дістеме
18. О ушыларды атысу м(мкіншілігіне, абілетіне арай сыныптан тыс
ж%мыстар бір-бірімен байланысты б лінетін т(рлер:
A) Топты
B) 0деби
C) К пшілік
D) Сыныпаралы
E) Мəдени
F) Та ырыпты
G) Мектепішілік
19. ?здіксіз ж(ргізілетін сыныптан тыс ж%мыстарға жатады:
A) К ркем нерпаздар (йірмесі
B) Драмалы (йірме
C) 0деби орындарға саяхаттар
D) А ын-жазушылармен кездесулер
E) Апталы тар
F) Олимпиадалар
G) Атаулы к(ндер
20. 0дебиет пəні мемлекеттік %жат ретінде методологиялы
принциптеріне с(йенетін ғылым:
A) "аза əдебиеті
B) Саясаттану
C) О ыту əдістемесі
D) 0дебиеттану
E) Мəдениеттану
F) Педагогикалы психология
G) "аза тілін о ыту əдістемесі
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21. 1931-1932 жылдардағы БКП (б) орталы комитеті шығарған аулыны
ма саты:
A) О улы тар ар ылы о у тиімділігін арттыру
B) Арнайы бағдарламалар ар ылы о ыту
C) Ш.Уəлиханов е бектері ар ылы о ыту
D) М.0уезов е бектері ар ылы о ыту
E) 0дебиетті тере детіп о ыту
F) Сыныптан тыс о ыту
22. "аза ты %лтты санасын оятуға (лес ос ан аза ты ағартушы –
демократтары:
A) М.Ғабдуллин, С."ирабаев
B) Шəкəрім, С.К беев, С.Торайғыров
C) Д.Исабеков, С.М%ратбеков
D) М.0уезов, 0.Кекілбаев
E) Шо ан, Абай, Ыбырай
F) С.М% анов, ".Ж%малиев
23. "аза əдебиетіні 1934 жылы шы ан 7 жылды жа а
программасыны 1932 жылғы программадан айырмашылығы:
A) Ауыз əдебиетін о ытуы
B) 0дебиет теориясымен шектелуі
C) "аза ханды дəуір əдебиетіне шолуы
D) 0дебиеттік шығармаларды оғамтану негізіне с(йенгендігі
E) 0дебиетті тарихи-əдебиеттік курс ретінде о ытуға бейімдеуі
F) "оғамды та ырыптар т ірегінде шоғырлануы
24. Сыныптан тыс кездесетін əдебиет о у формалары:
A) Зерттеу-сын е бектері
B) Жыл басында тізімге енгізіліп, еркін т(рде о ылатын шығармалар
C) Газет-журналдарда жарияланған материалдар
D) Сынып жетекшісі %сынған мəтіндер
E) Бағдарламаға осылған, біра (йде о ытылады деген мəтіндер
F) К(нделікті саба бойынша (йде о ытылатын мəтіндер
G) О ушыны еркі бойынша та дап алынған мəтіндер
H) Ата-анасы %сынған кітаптар бойынша
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25. 9-сыныпта фантастика жəне детектив жанрларын ткен кезде
арастырылатын шығармалар:
A) С.Торайғыров «Таныстыру»
B) ".То аев «Сарғабандағы о иға»
C) 0.Мархабаев «К(нге тағы да т(сті»
D) Ж.Аймауытов «"арт ожа»
E) С.Сейфуллин «Бандыны уған Хамит»
F) Т.0лім %лов «"араой»
аза əдебиетін о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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