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Мамандық бойынша тест: 2-пән  

 
 1. Атыс дайындығы бойынша оқушылар білуі тиіс:  
A) Ату жəне бақылау үшін орын таңдап алу 
B) ҚР ҚК рəміздерін жəне бөлім жауынгерлік туының маңызын 
C) Қазіргі заманғы ұрыстың жалпы сипаттамасы 
D) Бөлімше позициясын инженерлік жабдықтау 
E) Калашников автоматының материалдық бөлігі 
F) Автоматтан ату кезіндегі болатын кідірістерді жоя білуді 
G) Сап жəне саптың элементтері жайлы түсінік 
H) Атыс негіздерін 
 
 2. Әскери қызметшілердің жалпы міндеттері:  
A) Әскери қызметшілердің əскери атақтарына мəн беру 
B) Командирлер мен бағыныштыларға көмек көрсету 
C) Қырағы болуға, əскери жəне мемлекеттік құпияны қатаң сақтауға 
D) Адал, тəртіпті, ержүрек болуға, əскери борышын орындау кезінде 
байыпты бастама жасауға 
E) Тəртіптк жарғыда, заңда белгіленген тəртіптік шаралар түрлерін айыру 
F) Саптағы орнын, уақытын білуге жəне оған əбігерсіз тұруға 
G) Қазақстан Республикасының Конститутциясы мен заңдарын қатаң 
сақтау 
H) Тəуліктік күзеттегі құжаттарды жатқа білу керек 
 
 3. Құрлық əскерлерінің арнайы бөлімшелері мен бөлімдері:  
A) Инженерлік əскерлер 
B) Шекара əскерлері 
C) Байланыс іскерлері 
D) Химиялық əскерлер  
E) Әуе шабулына қарсы қорғаныс əскерлері 
F) Ішкі əскерлер 
G) Әскери əуе авиациясы 
H) Әуе қорғаныс күштері 



Мамандық бойынша тест    

 

2 

 
 4. Әскери топография бойынша оқушылар оқып біледі:  
A) Көкжиек тұстарын анықтау тəсілдерін 
B) Жергілікті жерде картасыз бағдарлануды 
C) Химиялық қару ерекшелігін жəне оны қолдану қағидаларын 
D) Жұқпалы аурулардың негізгі топтарының сипаттамасын 
E) Жеке қорғану құралдарына техникалық қызмет көрсету тəртібін 
F) Азимуттар мен дирекциондық бұрыштарды анықтауды 
G) Азаматтық қорғанысының міндетімен мақсаты 
H) Қан айналымына қышалар пайдалану арқылы əсер ету шараларын 
 
 5. Артиллериялық батареяның командалық-штаб дивизиясының көлігі 
жабдықталған:  
A) СА-45Р атты Телефон кабелі (250 м əрқайсысында)  
B) Р-326 Радиоқабылдағышымен 
C) 3 Антенналық жинақ 
D) П-193М Телефон коммутаторымен 
E) 4 дана Антенналық жинақ, Т-2 атты 5-6 катушка 
F) Р-012М Іріктемелі шақыру құрылғысымен 
G) P-001К атты Радиостанциясы 
H) 0КП-201М Телефон кабелімен (150 м əрқайсысында)  

 

 
 6. Сабақты ұйымдастыру жəне өткізу бойынша негізгі құжаттары 
A) Қазақстан Республикасында жұмылдыра даярлаудың жəне 
жұмылдырудың нормативтвік құқықтық базасы 
B) Сабақ кестесі 
C) Ақпараттық-анықтама 
D) Алғашқы əскери дайындық бағдарламасы 
E) Апталық жылдық оқу жоспары 
F) Әскери педагогика жəне əскери психология 
G) Материалдық-техникалық құралдар 
H) Оқытушы ұйымдастырушының жеке жоспары 
 
 7. Бес күндік дала жиындарын ұйымдастыру жəне өткізудің мақсаты:  
A) Әскери өмірге, қызметке бейімделу 
B) Қазіргі заманғы ұрыстың жалпы сипаттамасы 
C) Ерлік пен жанқиярлықтың мəнін түсіну 
D) Жауынгерлік тапсырмаларды орындай білуге тəрбиелеу 
E) Әскери дайындық бойынша машықтану 
F) Теориялық жəне практикалық сабақтарда тəрбиелеу 
G) Оқу-дала жиындары ретінде өткізу 
H) Сап жəне саптық элементтері тұралы  түсінік 
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 8. Тактикалық-саптық сабақтарда оқушыларда болу керек:  
A) Теориялық конференцияларда баяндамасы  
B) Оқу қаруы мен автомат  макеттері 
C) Халықтардың теңдігі, тəуелсіздік идеясының бірлікте көрсету 
D) Әр азаматтың міндетіне жауапты тұлғалар 
E) Оқу-дала жиындарда өзіне жүктелген міндеттер  
F) Кітап, қаламсап жəне дəптер  
G) Газ тұмылдырығы мен жаяу əскер күрегі 
H) Гранатаға арналған сөмке мен оқу қол гранаталары 
 
 9. Ұрыстық  іс-қимыл негіздері жəне мотоатқыштар бөлімшесінің 
ұйымдастырылуы тақырыбында қарастырылады:  
A) Сапта жүріп айтатын əндерді орындау 
B) Жалпы əскери жарғының талаптары,  
C) Саптық қадамдарды орындау 
D) Тамақтану үшін бөлінетін уақыт 
E) Бөлімшенің ұрыстық мүмкіндіктері 
F) Ұрыс техникасы жəне штаттық қару жарағы  
G) Әскери жарғыны зерделеу үшін 
H) Мотоатқыш бөлімшесінің атқаратын қызметтері 
 
10. Оқыту үдерісінде алғашқы əскери дайындық бойынша оқытудың 
əдістері:  
A) Сухбат 
B) Деректі фильмдер, макеттер, кестелер 
C) Түсіндіру 
D) Жаттығулар 
E) Сауалнама 
F) Көрнекілік құралдар 
G) Практикалық оқу қалашығы 
H) Тест қабылдау 

 


