рметті студент!
2018 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

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 б лімдері:
A) Педагогикалы )дерісті негіздері
B) Т%лға теориясыны негіздері
C) Білім беру ж)йесін бас ару
D) Философияны жалпы негіздері
E) Д)ниетаным негіздері
2. Жеке т%лғаға бағытталған білім беруді ғылыми-теориялы негіздерін
зерттеген ғалымдар:
A) Л.В. Занков
B) Р.Г. Лемберг
C) К. Роджерс
D) Е.В. Бондаревская
E) И.С. Якиманская
3. О у-тəрбие процесінде тиімді %йымдастыру )шін педагогты
басшылы а алатын темперамент т)рлері:
A) Физиологиялы
B) Биологиялы
C) Сангвиникалы
D) Холерикалы
E) Флегматикалы , меланхоликалы
4. Педагогикалы зерттеулерді дəст)рлі əдістері:
A) Ба ылау
B) Арнаулы
C) Математикалы
деу
D) Сауалнама
E) Статистикалы
деу
F) Кибернетикалы
деу
5. Эстетикалы тəрбие міндеттеріні бірі:
A) ой абілеттерін дамыту
B) мемлекетке деген %рмет сезімін алыптастыру
C) эстетикалы талғамды жəне сезімді дамыту
D) эстетикалы мəдениетті тəрбиелеу
E) е бек абілеттілігін арттыру
F) ғылыми д)ниетаным алыптастыру

4

Педагогика

12

6. Тəрбиені ма саты:
A) Жеке т%лғаны наным сенімін алыптастыру
B) Тəрбиені гуманитарландыру
C) Педагогикалы процесте тəрбие ісін ж)ргізу
D) Адамды жан-жа ты дамыту
E) :оғамны м)ддесімен сəйкес болуы
F) Жеке т%лғаны жан-жа ты дамуы
7. Педагогика ғылымыны салалары:
A) Мектепке дейінгі педагогика, əскери педагогика, педагогика тарихы
B) Арнайы педагогика, т)зету педагогикасы
C) Психологиялы педагогика, физиологиялы педагогика
D) Жалпы педагогика, жас спірімдер педагогикасы, педагогика
E) Жоғары мектеп педагогикасы, медициналы педагогика, арнайы
педагогика
F) Т)зету педагогикасы, а паратты педагогика
G) Акмеология, білім беру педагогикасы
8. Бас ару стилі бойынша:
A) оғамды
B) авторитарлы
C) отбасылы
D) либералды
E) демократиялы
F) діни
G) адамгершілік
9. Т%лға дамуыны макрофакторларыны бірі:
A) этнос
B) діни %йымдар
C) мемлекет
D) тəрбие институттары
E) мəдениет
F) т%ратын аймағы
10. Тəрбие ж%мыстары т мендегі аталған тəрбиелік іс-əрекеттерді ж)зеге
асырады:
A) ;йымдастырушылы
B) Ба ылаушылы
C) А паратты
D) :оғамды
E) Дамытушылы

5
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11. ;жымны зіндік ма ызды белгілері:
A) Жалпы əлеуметтік мəнді ма сатты болуы
B) Бірлескен орта іс-əрекет болуы
C) :арама- арсы жауаптарға тəуелділік
D) ;жымды дəст)рді болуы
E) <зіндік мəнді ма сат
12. Сыныптағы тəрбие ж)йесіні кезе дері:
A) Ж)йені алыптасуы
B) О ушылар %жымын зерттеу
C) Ж)йені дамуы
D) Ж)йені лайы ты тəртіп бойынша алыптастыру
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
13. Тəрбиеде ата-аналарды жіберетін негізгі ателіктері:
A) Педагогикалы сауатсызды
B) Мектеп пен жан%яны ынтыма тастығы
C) Лайы ты тəртіпті алыптастырмау
D) Мінез- %лы ерекшеліктері
E) Тəрбиелік іс-əрекетті ж)йесіздігі
14. О ыту %станымдары:
A) Болжамдылы
B) Мазм%нды
C) Бас арушылы
D) :ол жетімділік
E) =дістемелік
F) К рнекілік
G) ;йымдастырушылы
15. Білім беру стандарты:
A) Білім беру нормаларын аны тайды
B) Міндетті білім беруді негізгі %жаты
C) О у жоспарларын олданады
D) Бағдарламаларды сапасын аны тайтын %жат
E) Білім беру сапасын аны тайды
F) Білім беру саласын амтиды
G) О ыту де гейін ай ындайды
H) Міндетті о ыту компоненттерін аны тайды
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16. Дидактикалы ма саттарға байланысты саба т)рі:
A) Диктант сабағы
B) Біліктілікті алыптастыру
C) Факультатив
D) :осымша саба
E) Аралас саба
F) <ткен материалды айталау, пысы тау
G) Жа а білімді ме геру
17. Білім беру ж)йесін стандарттау ажет:
A) Баламалы о улы тарды осылуы )шін
B) Нəтижелілік де гейін арттыру )шін
C) Философиялы негізін алыптастыру )шін
D) Тəжірибе ме геруді ғылыми мінездемесі
E) Білім сапасын арттыру )шін
F) Жа алы тар енгізу )шін
18. ;жымды - танымды іс-əрекетті мынадай белгісі бар:
A) Жалпы іс-əрекетті жоспары болуы
B) Жалпы нəтижелерді болуы
C) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
D) Іс-əрекеттер барысында о ушыға жағдай жасау жəне оларды бас ару
E) ;жымды іс-əрекет барысында, əрбір о ушы зіндік білімін к рсете
алуы
19. Білім, білік жəне дағдыны алыптастыру )дерісі ажет етеді:
A) Бас аруды
B) О у жоспарын
C) Бағыттауды
D) Ба ылауды
E) Ж)йелеуді
F) О у-танымды іс-əрекеттеріні нəтижесін аны тауды
G) Диагностикалауды
20. :алыптастырушы т%ғырдағы тəртіп )лгісі:
A) :айталау
B) Т)сіндіру
C) @лгі к рсету
D) Бағалау
E) Есте са тау
F) Жаттығу
G) Ма саттылы
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21. Дидактикада о ыту технологиялары жіктелетін сипаттар:
A) Нəтижелілік де гей
B) :олдану де гейі
C) Тəжірибені ме геруді ғылыми сипаттамасы
D) =діснамалы де гей
E) =дістемелік негіз
F) Психологиялы негіз
G) Теорияны ме геруді ғылыми сипаттамасы
22. Жалпы білім беретін бағдарламалар бағытталады:
A) О ушыны о у-тəрбие )дерісіндегі иынды тарын шешуге
B) О ушыны о у )лгерімін адағалауға
C) Жеке адамны əлеуметтік жағдайына
D) Жеке адамны болашағын алыптастыруға
E) О ушыны кəсіптік та дауын шешуге
F) Жеке адамны оғам мен мірге бейімделуін амтамасыз етуге
23. Жылды о у-тəрбие ж%мысы жоспарыны
A) Кіріспе
B) То санды ж%мыстарды талдау
C) =дебиеттерді талдау
D) Жоспарды %руға талаптар
E) Зерттеу ж%мысыны нəтижелерін к рсету
F) <ткен жылды талдау

%рылымы:

24. ;жымны жағымды əлеуметтік психологиялы жағдайын жасайды:
A) Ашы арым- атынас
B) Эмоционалды арым- атынас
C) Экономикалы арым- атынас
D) Сын т%рғысынан арау
E) :% ы ты арым- атынас
F) Жеке адамдар арасындағы арым- атынас
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25. М%ғалімдерді аттестациялауды ма саты:
A) О у-тəрбие )дерісін %йымдастыру
B) Педагогтарды кəсіби сəйкестілігін а ғару
C) Т%лғаны əлеуметтік де гейін жоғарылату
D) О у-тəрбие )дерісіні сапасын арттыру
E) А ыл ойын дамыту
F) Шығармашылы ты дамыту
Педагогика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Физиканы о ыту əдістемесі
1. Физиканы о ыту əдістемесі жауап беретін с%ра :
A) Неге о ыту
B) Кімді о ыту
C) Кім )шін о ыту
D) :аншалы ты о у
E) Не )шін о ыту
F) Кім о ытады
G) Кімге о у
2. О ушыларды атыстырылуымен сыныптан тыс жасалатын ж%мыстар:
A) Геометриялы алгоритмдік ж%мыстар
B) Конференция
C) Теориялы ж%мыстар
D) Конкурс
E) Диктант ж%мыстары
3. Сыныптан тыс ж%мысты %йымдастыруды ке тараған дəст)рлі
формалары:
A) Бағдарламадан тыс экскурсия
B) @йірме
C) Апталы
D) Ғылыми оғам секциясы
E) Кеш
F) Олимпиада
4. Демонстрациялы тəжірибелерге ойылатын талап:
A) Тəжірибе ай ындығы
B) :ызы ты
C) :ыс а мерзімді
D) Тере детілген
E) :иын
5. Кез келген зертханалы ж%мысты ж)ргізу негізгі міндетті кезе дері
т%рады:
A) Сызба сызу
B) Дайынды
C) Теориясын дəптерге жазу
D) Кесте сызу
E) Есептеу
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6. Техникалы о у %ралдары т)рлері:
A) Экранды дыбысты
B) Радио
C) Магнитофон
D) Интерактивті та та
E) Дербес компьютер
F) К рнекілік
7. Телекоммуникациялы желіні
A) Телефон желілері
B) Ж)йелік т)йін
C) Винчестер
D) Теледидар желісі
E) Сканер

атарына:

8. Физикалы есептерді берілу тəсіліне арай негізгі т)рлері:
A) Механикалы
B) Та ырыпты
C) Тəжірибелік
D) Зертханалы
E) Эксперименттік
F) Дидактикалы
9. Физикалы есептерді шешу кезе і:
A) Халы аралы бірліктер ж)йесіне аудару
B) Берілгендерді жазу
C) Зертханалы саба тарда
D) Физика саба тарында
E) Мектептен тыс саба тарда
F) Экскурсия саба тарында
10. Тербеліс периоды 2с болатын маятник %зындығы:
A) 100 см
B) 10дм
C) 0,01 см
D) 1 дм
E) 1м
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11. О ушыларды білімін ауызша тексеру т)рі:
A) Сына алу
B) Физикалы диктант
C) Бір мезгілде 2-3 о ушыдан с%рау
D) Эксперимент
E) Ба ылау ж%мысы
F) Жеке дара с%рау
12. Физика есебіні классификациялануы (топтастырылуы):
A) Мазм%ны
B) Шығару əдістемесі
C) Талдау жасауы
D) :айталау кезе і
E) Шешімі
F) Берілу тəсілі
13. Т)зу сызы ты бір алыпты )демелі озғалыс кезінде:
A) Жылдамды жəне )деу векторларыны проекциялары бірдей
B) @деу шамасы нольге те
C) Жылдамды жəне )деу векторларыны проекцияларыны бағыттары
арама арсы
D) @деу шамасы нольден арты
E) @деу шамасы нольден кем
F) Жылдамды бір алыпты артады
G) Жылдамды бір алыпты кемиді
14. Динамика б лімінде арастырылатын %ғым:
A) К)ш
B) Б%рғы ережесі
C) Траектория
D) Ньютон за дар
E) Жылдамды
F) Толы энергияны са талу за ы
G) Денелерді зара əсері
15. Ньютонны )шінші за ынан шығатын т%жырымдар:
A) F1 жəне F2 к)штерді табиғаты бір
B) Еш ашан тек бір ғана к)шті əсері ба ыланбайды
C) F1 жəне F2 к)штерді те дігі денелерді тынышты к)йінен байланысты
болады
D) F1 жəне F2 к)штерді табиғаты əрт)рлі
E) Материалды денелерге байланыспаған к)штер жо
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16. Физиканы негізгі сатысында о ытылатын физикалы шама:
A) Фотон
B) Жылдамды
C) Инерция моменті
D) Лоренц т)рлендірілулері
E) Импульс моментіні са талу за ы
17. Импульсті са талу за ы:
A) Жылу процестері жоғары температурадағы ж)йеден, температурасы
т менге бағытталады
B) Сырт ы к)штерді осындысыны координат осіндегі проекциясы 0-ге
те болса, берілген осьте импульс осындыларыны проекциясы
са талады
C) Ж)йеге берілген жылу м лшері ішкі энергияны згерісіне те
D) Газ молекулаларыны жылдамды тары бойынша таралуы
E) Ке істікті біртектігі
F) Біртекті зарядталған денелер тебіледі
G) Т%йы ж)йеге енетін денелер импульстарыны векторлы осындысы
т%ра ты
18. Сəулелік оптика за дары:
A) Комптон эффектісі
B) Стефан-Больцман
C) Жары шо тарыны тəуелсіздік за ы
D) Вин за ы
E) Жары ты шағылу жəне сыну за дары
19. Фотоэффект т)рлері:
A) Вентильдік
B) Сырт ы
C) Спиральдік
D) Ішкі
E) Кері
F) Жанама
G) Серпімділік
20. :оғамды – гуманитарлы бағдарлы мектепте «Молекула кинетикалы
теория негіздері» тарауында о ытылады:
A) Идеал газ ысымы
B) :аны ан бу
C) Молекулалы массасы мен лшемі
D) Молекула кинетикалы теория негізінде жат ан теориялар
E) :аны паған бу
F) Булану жəне конденсация
13
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21. Статистикалы физиканы классикалы теориясыны
е бектерінде арастырған ғалымдар:
A) Энштейн
B) Лауэ
C) Габор
D) Максвелл
E) Рэлей
F) Томсон
G) Больцман

%рылымын з

22. <зіндік жəне ба ылау ж%мыстарыны мазм%нын %райтын сатылар:
A) Индуктивтік
B) Аналитикалы
C) Дидактикалы
D) Эксперименттік
E) О у процесіне тиісті т)зетулер енгізу
F) Иллюстративті
G) Дедуктивті
23. Б)кіл əлемдік тартылыс к)ші )шін формуланы олдануға болатын
жағдай:
A) Стол )стінде жат ан кітап пен столды арастырғанда
B) =ткеншекте тербеліп т%рған бала мен əткеншекті арастырғанда
C) К)н мен Айды зара əсерлесуін арастырғанда
D) Жер радиусына те биіктікте д гелек орбита бойымен озғалатын жер
серігін арастырғанда
E) :атар т%рған биік ғимарат
F) Біріні )стіне бірі жат ан кірпіштерді арастырғанда
24. Зарядты инварианттығын дəлелдейтін %былыстар:
A) иондарды зарядталуы
B) заряд шамасыны згеретіндігі
C) ызған металдарды зарядталмайтындығы
D) иондалған атомдар мен молекулаларды бейтараптығы
E) атомдарды иондалуы
F) иондалмаған атомдар мен молекулаларды бейтараптығы
G) зарядты б лшектерді жылдамдығын )лкен мəндерге дейін сіргенде
оны заряд шамасыны згермейтіндігі
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25. Электромагниттік ріс пен затты ажырататын асиеттер:
A) Белгілі айма та бір мезгілде екі зат болуы м)мкін емес, ал белгілі бір
айма та бірнеше рістер бола алады
B) Белгілі айма та бір мезгілде екі зат, бірнеше рістер болуы м)мкін емес
C) Белгілі айма та бір мезгілде екі зат, бірнеше рістер бола алады
D) Заттан т%ратын нысаналар бір-бірімен тікелей əсерлесе алады
E) Заттан т%ратын нысаналар бір-бірімен тікелей əсерлесе алмайды
F) Зат а арағанда рісті белгілі бір тарау аймағын к рсету м)мкін емес
Физиканы о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
1. Жеке т%лғаны тəрбиесіне əсер ететін əдістер:
A) тəрбие іс-шараларыны ж)йелі т)рде ж)ргізілуі
B) о ушыны бауырларымен ə гіме
C) бағаны к термелеп ою
D) отбасыны жеке м)шелерімен ж%мыс
E) ата-анамен ж%мыс
F) баланы бос уа ытында толы демалуы
G) мектеппен байланыс
2. = гіме əдісі:
A) Жаттығу
B) О ушыларды бір-біріне мінездеме жазуы
C) Жазбаша ба ылау
D) Дидактикалы ойын
E) Баяндау
F) Адамдарды зінен жəне оршаған адамдардан мəліметтер алу
3. Педагогикалы олдау к рсетуді мəні:
A) Баланы бойында бар о асиеттерді бекіте т)су
B) Баланы педагог конгруэнттігін абылдауы мен эмпатиясын сезінуі
C) Педагог пен ата-ананы арасында к мек к рсету
D) Баланы эмпатиялы т)сінуі, жаны ашу, есіркеу, ниет білдіруі
E) Педагог зіні кім екенін екенін %мытпауы
F) Бас а біреуге сенімділік дарыту
G) Дамуына кедергі келтіретін иынды , ж)к болып ж)ргендерінен
арылуға жəрдемдесу
4. А ыл-ой тəрбиесіні мазм%ны бойынша алыптасатын асиеттер:
A) =дептілік
B) Елжандылы
C) Ес, иял
D) А ыл-ой де гейін к теру
E) «Е бек ету - мені е бірінші ажеттілігім» деп сезінуге )йрету
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5. Тəрбие жоспарына ойылатын негізгі талаптар:
A) Тəрбие жоспарыны ма саты, міндеттері ай ын болсын
B) Ата-аналармен байланыс орнату
C) Тəрбие жоспары ы шамды жəне к рсетілген шаралар орындалатын
болсын
D) Тəрбие ж%мысыны нəтижесін талдау
E) Сынып белсенділерін сайлау
F) Сынып жайлы мəлімет беру
G) О ушыларды тəртібін реттеу
6. Сынып жетекшісіні негізгі ызметі:
A) Сынып %жымын %ру жəне тəрбиелеу
B) Жарыстыру
C) Тəрбиелеу
D) Старостамен ж%мыс
E) О ушыларды жəне сынып %жымын зерттеу
7. ;жымды тəрбие берудегі сынып жетекшісіні
A) Тəртіптілік
B) Диагностикалы
C) Мада тау мен жазалау
D) Марапаттау
E) Емдеу сауы тыру

ызметтері:

8. «:иын балалар», «тəрбиесі иын», «педагогикалы
т)сініктерін зерттеген ғалымдар:
A) К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев
B) П.П. Блонский, Н.В. Мясищева
C) С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский
D) М. Булянов, С.А. Беличева
E) Н.К. Крупская, П.П. Блонский
F) Л.С. Выготский, В.П. Кащенко

алып

9. Авторитарлы тəрбие:
A) Т%лғаны дамуын тежеу
B) :алайда лидерлікке %мтылу
C) <зіні адамгершілігін сезіндіру
D) Т%лғаны басу
E) О ушыларды о уға, )йдегі жəне оғамды орындардағы тəртіпке
еркін арауы
F) Баланы бас бостандығы

17
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10. Педагогикадағы тəрбие принциптері:
A) Тəрбие барысында шешілуге ажетті міндеттер
B) =рекетті жан-жа ты ойластыру
C) Тəрбие ы палдарыны тізбектестігі, ж)йелілігі, беріктілігі жəне
)здіксіздігі
D) Тəрбиені идеялылығы мен ма саттылығы
E) Тəрбие ережелеріні жиынтығы
F) Батылдылы
11. Тəрбиелеу жəне о ыту )дерістеріні % састығы:
A) =рекет )дерісінде т%лға дамуына əдістеме %сыну
B) О ыту )дерісінде о ытушы о ушыға тəрбиелеу əсерін ж)ргізеді
C) Т%лғаны дамуы мен əлеуметтенуі
D) Тəрбиеші мен тəрбиеленушіні зара əрекеті
E) Ба ылау жəне т)сіндіру əдісін олданады
12. Тəрбиені оғамды мəні:
A) Басшылы а алынатын мəселе
B) Жеке т%лғаны санасына, мінез- %л ыны д%рыс алыптасуына əсер
ететін %рал
C) :оғамны пайда болуына тəн асиет
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) Ережелер ж)йесі
F) Біз кімдерді тəрбиелейміз, соларды ж)регіне ы пал етеміз
13. Тəрбиені оғамдағы жалпы ызметі:
A) М%ғалімдер %жымны зара педагогикалы əрекетін олдау
B) Мектептен тыс тəрбие мекемелерімен зара бірлескен іс- имыл жасау
C) Баланы əрт)рлі əлеуметтік атынастарға атыстыру
D) О ушыны дара даму ерекшелігін танып-білу
E) Адам баласында адамгершілік сапа ж)йесін алыптастыру
F) :оршаған ортасын танып-білу
14. Салауатты мір салтын %руға атысты дəрігерлерді берген ке есі:
A) Ая ты бір-біріне ай астырмау
B) Саба та ойын элементтерін пайдалану
C) К)н сəулесін пайдалану
D) Басты тік %стау
E) Мəдени орындарда зі ді д%рыс %стау
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15. Жалпы білім беретін мектепте %йымдастырылатын кəсіптік бағдар
жəне маманды та дау ж%мысыны кезе дері:
A) Сегізінші кезе – сыныптарда ж)ргізілетін кəсіптік бағдар
B) Т ртінші кезе – ІІІ сыныптарда
C) Бесінші кезе – XІІ сыныптарда
D) Жетінші кезе – І-XІ сыныптарда
E) @шінші кезен – VІІІ, X-XІ сыныптарда
F) Екінші кезе – V-VІІ сыныптарда
G) Алтыншы кезе – І-ІX сыныптарда
16. Отбасымен ж)ргізілетін ж%мыс т)рлері:
A) О у жəне интеллектуалды е бек мəдениетін алыптастыру
B) Баланы отбасына бару
C) О ушыларды ызығушылығын олдау
D) Педагогикалы жаппай о ытуды %йымдастыру
E) Мектептерге материалды жағынан к мек к рсету
F) О ушыларға тəрбиелік əсер етуді %йымдастырылған т)рі
17. «Атамекен» бағдарламасына е бейтін бағыттар:
A) «:%стар», «Балапандар»
B) «ШаGар», «Жібек жолы»
C) «Салт», «Домбыра»
D) «Зергер», «Т рт т)лік»
E) «Шежіре», «:асиет»
F) «Наурыз»
18. Педагогикалы зерттеуді т)рлері:
A) Шыншылды , демократиялы , ізгілік
B) Жауапкершілік, шығармашылы , белсенділік
C) Демократиялы , ашы арым- атынас, ынтыма тасты , дербестік,
жауапкершілік
D) Дербестік, айт ан с зде т%ру, сыпайлылы
E) :алыпты
F) Лабораториялы
G) :алыптастырушы
19. Тəрбие )дерісінде арнайы олданылады:
A) Тəрбие əдістері
B) Спорт ойындары
C) Т%лға дамуыны əлеуметтік жағдайы
D) Тəрбие %станымдары
E) Ойлау іс-əрекеттері
F) К іл к теру мерекелері
G) Орта
19
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20. Тəрбиені тиімділігі тəуелді:
A) тəрбие )дерісіні əдістемесіне
B) педагогті талдау, бағалау абілетіне
C) мектеп Жарғысыны мазм%нына
D) т% ым уалаушылы а
E) педагогті шеберлігіне
F) о ушыны е бек орлығына
21. Жеке адамны санасын алыптастыру əдістері:
A) ə гіме
B) мектептегі əдістемелік ке ес
C) этикалы ə гіме
D) тəрбиелік жағдаяттар
E) пікірталас
22. Топты тəрбие ж%мысын %йымдастыру формалары:
A) тəрбие т%жырымдамасын жасау
B) кештер
C) %сынылған кітаптарды о ып талдау
D) сынып сағаты
E) балалар лагері
F) )йірмелер
G) клубтар
23. Тəрбие, адамды с)юге бағыттау
бірт%тастығына байланысты:
A) баланы е бегі мен ісін бағалауына
B) баланы жеке т%лға ретінде сыйлауына
C) жа а оғамды р лді ме геруіне
D) ерік-жігерді бірлігіне
E) балаға т%ра ты д%рыс атынасына
24. Мінез- %лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) марапаттау
B) мада тау
C) этикалы ə гіме талдату
D) жарыстар ткізу
E) зін- зі бас ару %йымына м)ше сайлау

20
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25. В.П. Тугаринов бойынша жеке адамны сапалы к рсеткіштері:
A) Биологиялы ерекшеліктері
B) Даралы , оғамды белсенділік пен саяси-идеялы бағыт
C) Тəрбиені %йымдастырушылы асиеті
D) Тəрбие гуманизациясы
E) Саналылы , жауапкершілік
F) Тəрбие іс-əрекетіне араласуы
G) Тəрбиелік ы палдар бірлігі
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Психология жəне адам дамуы
1. Біз б%рын абылдаған заттар, %былыстар, бейнелерді
жа ғыртылуы:
A) тану
B) еске т)сіру
C) абылдау
D) %ғыну
E) ойлау

айта ойша

2. :ызмет ат арушы м)ше немесе б)кіл ағза к)шіні іс-əрекет процесінде
таусылуы:
A) жалығу
B) рефлекс
C) тежелу
D) озу
E) шаршау
F) сезгіштік
G) тітіркену
3. =леуметтенуді негізгі кезе дері:
A) жекелену, о шаулау
B) ажырау, жекелену
C) даралану
D) бейімделу
E) ойлану
F) ы ғайлану
G) бірігу
4. Іс-əрекетті т)рлері:
A) ойын
B) əдет
C) шартты
D) шартсыз
E) мінез- %лы
5. Жеке адамны биологиялы тума асиеттері:
A) мінез- %лы , имыл- озғалыс
B) əдет-ғ%рып, салт-дəст)р
C) ойлау, абылдау
D) инстинкттер
E) рефлекторлы ызмет
F) темперамент
22
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6. Дене м)шелеріні бір к)йдегі алпын, озғалысын білдіретін т)йсіктер:
A) иллюзия
B) статикалы
C) вибрациялы т)йсік
D) ет тарамыс, сі ірлердегі ж)йкелеріні %штарында орналас ан т)йсіктер
E) кинестезиялы т)йсік
F) адаптация
G) вибрациялы
7. Толып жат ан обьектілерді ішінен біреуін іріктеуіміз:
A) абылдау т%тастығы
B) абылдауды та дамалылығы
C) апперцепция
D) əрбір нəрсені сапасын, асиетін ерікті абылдау
E) иллюзия
F) абылдауды мағыналылығы
8. С йлеуді т)рлері:
A) Ішкі
B) Реактивті
C) Активті
D) Монологты
E) Диалогты
9. Астеникті (əлжуа адамны ) сипаттамасы:
A) домала басты, к пшіл
B) тар иы , ол-аяғы серейген %зын
C) б%лшы етті, дене б ліктері зара сəйкес дамыған
D) кіші не орта бойлы, етше
E) биік кеуделі, арынды, ыс а мойын
10. Іс-əрекет барысында алыптасатын зейін асиеттері:
A) Ыры сыздығы
B) Ыры тылығы
C) К лемі
D) Асығыстығы
E) @стірттігі
F) Ала дауы
G) Т%ра тылығы
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11. Т%лғаны бірт%тас асиеттері орғаныс механизмдеріне жатады:
A) фалликалы
B) генитальды
C) орнын баса т%ру
D) проекция
E) гумертальді
F) оральді
G) гиритальді
12. Ойын іс-əрекетіні бала психикасыны дамуына əсерін зерттеген
ғалымдар:
A) В.В. Давыдов
B) Х.Т. Шерьязданова
C) Д.Б. Эльконин
D) А.С. Выготский
E) А.А. Люблинская
13. Ж. Пиажені генетикалы эпистемологиясын алыптастыратын ғылым
жиынтығы:
A) Танымды операциялар
B) Индукция
C) =рекет схемасы
D) Рефлекстер
E) ;ғымдар
14. Л.С. Выготский бойынша тпелі кезе негіздері:
A) жас спірімдік кезе
B) тəрбие процесіні згерістері
C) психикалы згерістер
D) табиғи жынысты жетілу
E) əлеуметтік арым- атынас
15. Іс-əрекетті айры шаланатын ерекшеліктері:
A) ;йымдастырылуы
B) :орытындылауы
C) Та ырыптары
D) Келісулері
E) К лемі
F) Есептеулері
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16. Нəрестелік кезе де балада есту əрекетіні к рінісі:
A) 5 аптада
B) Дыбыс а еле дейді
C) Анасыны даусын таниды
D) 16 аптада
E) 4-6 апта кезе інде дамиды
F) Сəбилік жасында ерекшеленеді
G) 3 апталы кезе нен кейін
17. Сəбилік кезе де баланы психикалы дамуыны негізгі факторлары:
A) Ойын іс-əрекеті
B) Шығармашылы əрекеті
C) С йлеу əрекетін ме геру
D) О у іс-əрекеті
E) Затты əрекеттер
F) Жазу əрекеті
G) Тік ж)ру
18. Ерте сəбилік кезе де бала дамуыны басты ерекшеліктері:
A) @йренуге деген %штарлы
B) Индивидуалды даму шапша дығы
C) Тəртіпке )йренуі
D) Ойын белсендігі
E) :оршаған ортаны абылдауы
F) :иялдай білуі
G) Физикалы жəне психикалы дамуы
19. Л.В. Занковты «Даму» %ғымына берген аны тамасы:
A) На тыдан абстрактіге к шу
B) О уды ме геру
C) Бай ампазды а арай %мтылу
D) :ыс а мерзімде жоғарғы сапаға жету
E) :иынды тарды шеше білу
F) Абстрактіден на тыға
20. Эмоцияны ат аратын ызметі:
A) гомеостатикалы
B) инстинктивті
C) эмоциялы
D) нығайтушы
E) мазасызды
F) эвристикалы
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21. И.П. Павловты пайымдауы бойынша ж)йке ж)йесіні типтері ми
абығындағы негізгі жиынтығы:
A) %стамсызды
B) психологиялы ерекшеліктері
C) к)шті озу
D) озғалғышты
E) тітіркендіргіштігі
F) озу мен тежелу алмасуы шапша дығы
22. Мінезді е бек іс-əрекетіне байланысты асиеттері:
A) адалды
B) ас а ты
C) айырымдылы
D) сергектік
E) % ыпсызды
F) тəккапарлы
23. С.Л. Рубинштейнні айтуы бойынша:
A) абілетті к мегімен алыптас ан іскерлік пен дағдыны жа а жағдайға
ауыстыруға болады
B) адам табиғатын %райды
C) абілеттер іс-əрекетті сəтті орындауға ы пал етеді
D) адам абілеті оларды бас а тіршілік иелерінен ерекшелей
E) абілеттер жеке адамға ғана тəн асиет
F) адам табиғатыны зі-ол тарих німі
24. З. Фрейдті сублимация т)сінігі:
A) Топты же істер
B) Спортты жетістіктер
C) :а тығыс а %мтылу
D) Ғылыми жетістіктер
E) Бірлікке %мтылу
F) Шығармашылы жетістіктер
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25. Кіші мектеп жасыны зіне тəн анатомиялы ерекшелігі:
A) бала а асы с)йектенуі əлі де ая талмаған
B) с здерді д%рыс айта бастайды
C) 6 жас пен 10-11 жас аралығын амтиды
D) к ру т)йсігіні шоғырлануы жетіледі
E) жалпы б%лшы ет к)ші седі
Психология жəне адам дамуы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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