рметті студент!
2018 жылы «Ауыл шаруашылығы ғылымдары - 3» 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
5В080400

Маманды ты атауы

«Балы шаруашылығы
жəне неркəсіптік
балы аулау»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Зоология
2. Ихтиология
3. Аквакультура
4. Балы аулау

1. С*ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т*рады:
1. Зоология
2. Ихтиология
3. Аквакультура
4. Балы аулау
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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Зоология
1. .арапайымдыларға тəн белгілер:
A) денесі к п клеткадан т*рады
B) жиырылғыш вакуоліні болуы
C) ас орыту вакуоліні болуы
D) денесі ,ш абаттан т*рады
E) денесі екі абаттан т*рады
2. Губкаларды негізгі ерекшеліктері:
A) бекініп тіршілік етеді
B) дене уысы парагастральды
C) денесі ,ш абаттан т*рады
D) жынысты жəне спорогония жолымен к бейеді
E) жынысты жолмен к бейеді
F) паразиттік тіршілік етеді
3. Паразиттік тіршілік ететін жалпа
A) Банкрофт жіпшесі
B) Бала острицасы
C) Шош а солитері
D) Ришта
E) Сиыр солитері

*рттар:

4. Паразиттік тіршілік ететін сорғыштар:
A) Банкрофт жіпшесі
B) Сиыр солитері
C) Адам аскаридасы
D) Шош а солитері
E) Бауыр сорғыш
F) Трихинелла
G) .ан осезуі
5. Буыная тылар типіні кластары:
A) Аз ылтандылар
B) Сорғыштар
C) С,ліктер
D) Коловраткалар
E) Насекомдар
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6. К пая тыларға тəн ерекшеліктер:
A) денесі бас, кеуде жəне *рса б лімдерінен т*рады
B) буындалған ая тары бар
C) денесі бас, т*лға жəне ая б лімдерінен т*рады
D) ,ш абатты де гейдегі жануарлар
E) алғаш ы уыстылар
7. Шаянтəрізділер класыны
A) *ршаяндар
B) пішеншілер
C) жалған *ршаяндар
D) крабтар
E) креветкалар

кілдері:

8. Басая ты моллюскаларға тəн ерекшеліктер:
A) денесі т*лға жəне ая б лімінен т*рады
B) алғаш ы уыстылар
C) билатериальды симметриялы
D) ба алша ты жануарлар
E) сəулелі симметриялы
F) асимметриялы жануарлар
9. Ай *ла а тəн ерекшеліктер:
A) ба алша ты жануарлар
B) алғаш ы уыстылар
C) асимметриялы жануарлар
D) билатериальды симметриялы
E) денесі т*лға жəне ая б лімінен т*рады
10. .осжа таулы моллюскаларды ма ызы:
A) жануарларды эндопаразиттері
B) жануарларды эктопаразиттері
C) адамны эндопаразиттері
D) сімдіктерді зиянкестері
E) адам корек ретінде пайдаланады
F) балы тарды орегі
G) биофильтраторлар
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11. Тынысалу ж,йесіне жататын м,шелер:
A) ж,рек
B) желбезек
C) клоака
D) еш
E) лимфа апшығы
F) ауыз уысы
12. .остынысты балы тар:
A) Лай-балы
B) Сауытты шортан
C) Лепидосирен
D) Латимерия
E) Каламаихт
F) Нил к п анаты
13. Катрантəрізді акулаларға жататын балы тар:
A) те із т,лкісі
B) поляр акуласы
C) а акула
D) те із періштесі
E) плащты акула
F) гіз акула
14. Майшаба тəрізділерге жататын балы тар:
A) таймень
B) кета
C) тюлька
D) аражон
E) кижуч
F) кумжа
G) анчоус
15. .аза станда кездесетін *йры ты осмекенділер:
A) ;кпесіз саламандра
B) Жалды тритон
C) Жетісу ая тыбалығы
D) Мəрмəр амбистомасы
E) Сібір б*рыштістісі
F) Тритон
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16. Жа тарында тістері болмайтын рептилиялар
A) бисса
B) алып тасба а
C) трионикс
D) келес (кесел)
E) жылан
F) кесіртке
G) дала тасба а
17. Амфибиялар отрядтарына жататын абырша тылар
A) а амфисбена
B) те біл осбасар
C) питондар
D) ш*на кеселдер
E) жилатье
F) хирот
G) со ырлар
18. .аза станны «.ызыл» кітабына тіркелген азтəрізділер
A) мəрмəрш,регей
B) к кала ,йрек
C) кайра
D) арат*рпан
E) а бас,йрек
19. .*старды тынысалу м,шесіні ерекшеліктері
A) б,йенні болуы
B) ауа апшы тарыны болуы
C) ос тынысалуды дамуы
D) ректальды безді болуы
E) пилорикалы сінділерді болуы
F) асты ғы к мекейді болуы
20. Ж*мырт аларын о ыс а салатын *стар
A) дуада
B) безгелдек
C) дəук з тауы
D) малео
E) о ыс тауығы
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21. <ясын т*рғын ,йлерді шатыр астына салатын *стар
A) кептер
B) ,йрек
C) тырна
D) жағалтай
E) сарыжағал (майна)
F) лəйлек
G) сауыс ан
22. Ескекая тылар отрядына жататын с,т оректілер:
A) дюгонь
B) т,тіктіс
C) морж
D) те із арыстаны
E) сирен
F) сивуч
23. Амниоталарды эпидермисінде болатын бездер:
A) бокалтəрізді бездер
B) ректальді без
C) шырышты бездер
D) тер бездері
E) иіс бездері
F) колбатəрізді бездер
G) жыныс безі
24. Гаструляцияға атысатын процестер:
A) органогенез
B) инвагинация
C) б лшектену
D) *ры тану
E) эпиболия
F) элиминация
G) нейруляция

8
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25. Орман-тоғай с,т оректілері
A) а б кен (киік)
B) *дыр
C) *ндыз
D) б*лан
E) арса
F) ар ар
Зоология
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Ихтиология
1. Омырт а жотасыны со ыны пішіні мен орналасуы бойынша
*рса ж,збе анаттарыны т,рлері:
A) гетероцеркалды
B) каудалды
C) вентралды
D) торакалды
E) югулярлы
2. Дене пішіні жыланбалы тектес балы тар:
A) треска
B) угорь
C) шырма-балы
D) амур
E) албырт
F) майшаба
3. Пелагофилдерге жататын балы тар:
A) сазан
B) сазан
C) ылышбалы (чехонь)
D) к ксерке
E) д ма дай
F) бекіре
4. Суды т*здылығыны к,рт згеруіне тіршілік етуге бейімделген
балы тар:
A) пелядь
B) гамбузия
C) атерина
D) сазан
E) к ксерке
F) амур
G) д ма дай
5. ;сімдік оректі балы тар:
A) скат
B) к ксерке
C) д ма дай
D) бекіре
E) а амур
F) ара амур
10
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6. Ерте пісіп-жетілетін балы тар:
A) танабалы
B) амур
C) д ма дай
D) сазан
E) атерина
7. К ктемде уылдыры шашатын балы тар:
A) алаб*ға
B) севрюга
C) плотва
D) амур
E) бекіре
F) белуга
G) шортан
8. Gasterosteidae т* ымдасыны т,рлері
A) атеринкалар
B) те із шаншары
C) те із инелері
D) ,ш инелі шаншар балы
E) тоғыз инелі шаншар балы
9. Берш келесі отряд а, т* ымдас а, туыс а жатады
A) Cyprinidae
B) Carassius
C) Lucioperca
D) Percidae
E) Cypriniformes
10. Сазан келесі отряд а, т* ымдас а, туыс а жатады
A) Acipenseriformes
B) Acipenseridae
C) Perciformes
D) Perca
E) Cypriniformes
F) Pseudoscaphirhynchus
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11. Бас а асыздар класына тəн белгілер:
A) денесі плакоидты абырша пен жабылған
B) ж,регі болмайды
C) желбезектері желбезек а пағымен жабылған
D) т менгі жағы меккелев шеміршегімен келтірілен
E) осьтік а асы хорда
F) ж*п анаттары бар
G) атриальды уысы болады
12. Д гелекауыздылар класыны
A) бекірелер
B) майшаба тар
C) птераспидтер
D) миксиналар
E) биркенидтер
F) к п анаттылар
G) миногалар

азба отрядтары:

13. Та тажелбезектілер класс тармағына тəн белгілер:
A) б*ғана асты артериялары болады
B) ж,регі т рт камералы
C) желбезек са ылаулары екі б,йірінен 1-ден 15-ке дейін
D) денесі плакоиды абырша пен жабылған
E) ауыз аппараты са иналы шеміршекпен келтірілген
F) эпидермис к п абатты, к птеген тері бездері болады
14. Б,тінбасты балы тарға тəн балы тар:
A) денесі м,йізді абырша пен келтірілген
B) ж*п анаттары болады
C) желбезегі терілі желбезек а пағымен жабылған
D) ж,регі т рт камералы
E) жоғарғы жағы шаршы-та дай шеміршекпен келтірілген
15. Сəуле анаттылар класс тармағына жататын отрядтар (Actinopterygii):
A) Salmoniformes
B) Petromyzoniformes
C) Ceratodiformes
D) Lamniformes
E) Myliodatiformes
F) Belonoformes
G) Pleuronetiformes
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16. Сəуле анаттылар класс тармағына жататын отрядтар (Actinopterygii):
A) Petromyzoniformes
B) Ceratodiformes
C) Belonoformes
D) Salmoniformes
E) Lamniformes
F) Myliodatiformes
G) Coelacantiformes
17. Сəуле анаттылар класс тармағына жататын отрядтар:
A) Coelacantiformes
B) Rajiformes
C) Cypriniformes
D) Perciformes
E) Acipenseriformes
18. С,йекті балы тар класына жататын отрядтар:
A) Myxini
B) Lepidisireniformes
C) Coelacantiformes
D) Rajiformes
E) Hexanchiformes
F) Squaliformes
G) Petromyzoniformes
19. .остынысты балы тар т,рлері:
A) К п анат
B) >лкен протоптер
C) Лай балы
D) Ескект*мсы
E) Псефур
F) Австралиялы м,йізт*мсы
G) Америкалы чешуйчатник
20. Ганоидты балы тарды т,рлері:
A) Протоптер
B) М,йізтіс
C) Ескект*мсы
D) К п анат
E) Чешуйчатник
F) Сауытты шортан
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21. >лкен амудариялы к,рект*мсы келесі отряд а, т* ымдас а, туыс а
жатады:
A) Perciformes
B) Cypriniformes
C) Perca
D) Pseudoscaphirhynchus
E) Acipenseridae
22. Шо ыр келесі отряд а, т* ымдас а, туыс а жатады:
A) Acipenser
B) Perciformes
C) Perca
D) Acipenseridae
E) Cyprinus
F) Acipenseriformes
23. Leuciscus тырма-балы туысыны
A) а айран
B) тарань
C) гольян
D) арак з
E) ысты к л шабағы
F) торта

кілдері:

24. Хромистер Cichlidae т* ымдасыны туыстары
A) Eleotris
B) Cichlasoma
C) Rutilus
D) Cyprinus
E) Tinca
F) Carassius
25. Pleuronectidae камбалалар т* ымдасыны т,рлері
A) кəдімгі ж*лдызсанама (звездочет)
B) ара палтус
C) ершоватка
D) кəдімгі барабулька
E) те із айдаAаршасы
Ихтиология
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Аквакультура
1. Балы тарды ересек кезе інде бай алады:
A) жыныс бездеріні жетілмеуі
B) жыныс бездеріні жылдам жетілуі
C) сырт ы азы а к шкендігі
D) осал ы жыныс белгілеріні дамуы
E) жыныс бездеріні толы жетілмеуі
2. Балы су мерзіміндегі шаба кезе інде бай алады:
A) осал ы жыныс белгілері
B) сырт ы к рінісі ересек организмге жа ын екендігі
C) жынысты ызметіні т мендеуі
D) жынысты бездеріні тез дамуы
E) экзогенді азы а ауысуы
F) осал ы жыныс белгілеріні жо тығы
3. Су абатына уылдыры шашатын балы тар:
A) ылыш балы
B) т* ы
C) шортан
D) албырт
E) кекіре
F) бекіре
4. Тиляпия балығыны биологиялы ерекшеліктері:
A) оттегі жетіспеушігін к тере алмауы
B) эврагалинді балы
C) жартылай тпелі балы
D) сал ын с,йгіш балы
E) жылы с,йгіш балы
F) жынысты жетілуі 10 жылда
G) оптималды су температурасы 150С
5. Лен бекіресін жасанды жолмен к бейту:
A) салмағы 3-4 кг
B) жынысты жетілуі 10-12 жасынан ерте емес
C) суды температурасы 10-110С
D) салмағы 50 кг
E) к беюі ыс ы мерзімде
F) уылдыры шашуы суды т*здылығы жоғары кезінде
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6. Бестер балығын сіруді биологиялы ерекшеліктері:
A) тоғандарда оттегі м лшері 2-4 мг/л
B) стеногалинді балы
C) сіру барында суды о тайлы температурасы 20-250С
D) эвритермді балы
E) сіру барысында суды о тайлы температурасы 35-400С
F) тоғандарда оттегі м лшері 6-10 мг/л
7. Бекіре балы тарыны шаба тарын кіші ауданды тоғандарда белсенді
сіруді биотехникалы м лшерлері:
A) балы салмағы 100 г
B) отырғызу тығыздылығы 100 мы .дана/га
C) мірше ділігі (тірі алу) 50%
D) тоғанға отырғызу барысында балы салмағы 50 г
E) отырғызу тығыздығы 20 мы .дана/га
F) мірше ділігі (тірі алу) 95 %
G) мірше ділігі (тірі алу) 100%
8. Бекіре балы тарыны *ры танған уылдыры тарыны жабыс а тығын
кетіруге арналған заттары:
A) с,т ерітіндісі
B) жанартау балшығы
C) танин
D) су+ с,т
E) хлорды əк
F) тоған суы
G) минералды лай
9. Жерсіндіруді алғы шарттары
A) к бею сатысы
B) экономикалы
C) Карантинизация
D) бейімделу
E) физиологиялы
F) геограциялы
G) неркəсіптік шаруашылы
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10. Зауытты əдіспен т* ым алуды жағымды жа тары:
A) ж* палы аурулары белгіленген шаруашылы тардан денсаулығы жа сы
*рпа алу
B) балы тарда жоғары жара ат болуы
C) сіру гормондарын олдану
D) *дайы ндіріс процесіні к,рделілігі
E) ндірушілерді жылдам істен шығуы
F) балы сіруде шығын к п болуы
11. <ры танған уылдыры тын дамуында т* ы шабағыны
постэмбрионалды кезе і:
A) жынысты жетілмеген
B) бір жазды
C) *ртшаба ты
D) бір жылды
E) кəрілік
F) жынысты жетілген
12. Т* ы шаба тарын ыстау жағдайында биотикалы фактор топтары:
A) балы т,рі
B) су ойманы газды алмасуы
C) ортаны уыттылығы
D) су *рамындағы т*здар
E) тоған ауданы
13. Балы шаруашылығы тоғандарында ,йректерді сіру əдістері:
A) салда сіру
B) астауда
C) акваториалды
D) ,йшіктерде
E) отарлы ,йшікте
14. Тоған шаруашылы тарды жалпы ауданына байланысты т,рлі
де гейдегі тоғандар атынасы, %,
A) ыстау- 50
B) бас тоған- 5
C) ыстау- 3-4
D) уылдыры шашу- 2
E) сіру- 94-95
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15. Жазғы тоғандар:
A) карантинді
B) ыстау
C) уа ытша *стау тоғаны
D) уылдыры шашу
E) басты
F) сіру
G) ата-аналы ысты тоғандар
16. А саха балы тарын тоған шаруашылығында
ерекшеліктері:
A) сімдік оректі
B) біржазды тарды салмағы 70-90 г
C) жынысты жетілуі 2-3жасында
D) судағы оптимальді оттегі м лшері 8-10 мг/л
E) жынысты жетілуі 15жасында
F) максималді салмағы 30кг

сіруді

биологиялы

17. Балы тар т*ншығатын к лдерде тауарлы балы тарды сіру тəсілдері:
A) ағынды
B) жылды
C) науалы
D) бір уа ытты
E) шарба ты
18. К лдерді классификациясы:
A) гидрокарбонатты
B) бейтарапты
C) сутекті
D) ыш ылды
E) сульфатты
19. К лді балы шаруашылығында балы тарды
факторлар:
A) минералды заттар *рамы
B) к лді тере ділігі
C) оттегі м лшері
D) балы т,рлері
E) табиғи азы оры
F) к лді *зындығы
G) т,р жəне топтар аралы балы ара атынасы
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20. .*растырушылы шешімдері бойынша шарба т,рлері:
A) алыт ы
B) зендік
C) понтонды
D) стационарлы
E) ж,збелі
21. Балы тарды ондылы коэффициенті неге байланысты
A) абырша а
B) балы суіне
C) дене пішініне
D) анаттарына
E) балы т,рлеріне
F) кəсіптік *зындығына
G) балы жасына
22. Индустриалды балы сіруде олданылатын жылы су к здері:
A) геотермальді
B) б гет сулары
C) жанартаулы
D) тоған сулары
E) неркəсіптік ндірістегі босатылған сулар
F) к л суы
G) жылу электостанцияларыны босатылған жылы сулары
23. Микробиологиялы шикізатыны компоненттері:
A) с,йекті *н
B) ет-с,йекті *н
C) микробты масса
D) *рға гемоглобин
E) биотрин
F) биокорн
24. Азы тану физиологиясы жағынан балы ты даму кезе дері:
A) кəрілік кезен
B) постэмбрионалды
C) жынысы жетілген
D) *ртдернəсілді
E) шаба ты
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25. Тоғандарда жыланбалы шабағыны
A) су температурасы 120С т мен
B) су температурасы 120С жоғары
C) балы салмағынан 26%
D) пастатəрізді азы пен оректендіру
E) к,ніне 2-3рет
F) балы салмағынан 3-6%

оректенуі:

Аквакультура
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Балы аулау
1. >йірлік асиет аны к рінеді:
A) скумбрияларда
B) алаб*ғаларда
C) жайындарда
D) бекірелерде
E) т* ыларда
F) тікенектерде
2. Желбезекті аулар:
A) *рма аулар
B) с,зіп алатын аулар
C) дрифтерлі аулар
D) торлы аулар
E) ілмектер
3. Кемелерде балы тарды алталау кезінде пайдаланылатын ж,к арбалар:
A) тралды-сейнерлік
B) ілінге
C) ол ж,к арбасы
D) механикалы
E) ж,ктелген
F) автомобильді
G) баулы
4. .алталы жылымны формалары:
A) əмбебап
B) мəстектерсіз болатын жылымдар
C) егізді
D) орны тырылған анаты бар те абырғалы
E) анатты
F) еківаерлі
5. Балы сорғысы *ралдарымен аулау барысында олданылатын негізгі
кемелер:
A) дрифтерлер
B) траулерлер
C) жолаушылар кемесі
D) гарпун кемелер
E) балы аулайтын жəне то азыт ыш кемелер
F) ж,кжолаушылар кемесі
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6. Дрифтерлік аулауда пайдаланылатын кемелер:
A) драгер
B) сейнерлер
C) дрифтер
D) ғылыми-кəсіптік кемелер
E) ярусник
7. Аулармен аулау тиімділігін жоғарылату жолдары:
A) ауларды *яшы тарыны к лемін ,лкейту
B) бекіткіштерді к рінуін жоғарылату
C) толы тырғыштары бар бекіткіштерді олдану
D) бекіткіштерді к рінуін т мендету
E) ауларды сары т,стерге бояу
F) ауларды ж,ктелуін оптимизациялау
G) аулау нысандарыны таралу жəне мінез- ылы тарына назар аудару
8. ;зендік ығызба аулармен аулауды *йымдастыру параметрлері:
A) ауланатын балы тарды к лемі
B) ауларды *зындығы мен биіктігі
C) ал ымалы ауларды арасындағы ашы ты
D) ауларды ал у жылдамдығы жəне иілу б*рышы
E) кемені *зындығы
F) алыт ыны к лемі
G) ауланатын балы та абырша тарыны бар немесе жо болуы
9. .алталы жылыммен аулау кезі де ,йірлерді іздеу тəсілдері:
A) гидроакустикалы *ралдарды олдану
B) сына талған
C) *ша тар мен тік*ша тардан
D) алталау
E) біріктірілген
F) арапайым
10. Тралды торлы б лігі дайындалады:
A) шəштан
B) мамы тан
C) пластмассадан
D) нейлоннан
E) капроннан
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11. Аулау *ралдарды сенімділігін сипаттайтын асиеттер:
A) психологиялығы
B) эргономикалығы
C) м,лтіксіздігі
D) т зімділігі
E) са талғыштығы
12. Аулау *ралдарды олдану кезе дері:
A) əдеттегі олдану
B) *растырылым
C) анда-санда пайдалану
D) ж ндеу
E) бағалау
F) б лу
13. .*рма ауларды *ру тəсілдері:
A) кемеге
B) зəкірлерге
C) топыра а
D) ығызбаға
E) тере дікке
14. .*рма аулармен аулауды ар ындатуды физикалы тəсілдер:
A) к лдені ен уу
B) т,нгі режимді олдану
C) балы тарды электрмен уу
D) к,ндізгі режимді олдану
E) тігінен уу
15. ;зендік ығызба аулармен аулау технологиясыны операциялары:
A) ауларды зəкірлерге *ру
B) ауларды жина тау
C) ауларды шығару
D) ауларды ж ндеу
E) ауларды сатып алу
F) ауларды *рғату
G) балы ты іздеу
H) суды бетіне шығу
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16. ;зендік ығызба аулармен балы аулау тəсілдері:
A) ау ағыс бойымен ал ып ж,зеді
B) ауды зенні жиегіне кесе-к лдене ояды
C) ау ағыс а арама- арсы бағытта ж,зеді
D) ауды ағыс а арсы ,ш кемемен буксирлейді
E) ауды ағыс а арсы кемемен бірге буксирлейді
F) ауды ағыс бойымен бір кемемен буксирлейді
G) ауды кеме ж,зе алатын арнаға ояды
H) ауды ағыс бойымен екі кемемен буксирлейді
17. Дрифтерлі аулармен аулау орындарын та дауда ескерілетін факторлар:
A) оректерді су оймада таралуы
B) желді жəне суды ағыс к,ші мен бағыты
C) *рал-саймандарды мы тылығы
D) маусымды факторлар
E) аулау нысандарыны орын ауыстыруы, жина талуы, бағытталуы
F) су ойманы гидрологиялы режимі
G) шуа к,нді жəне жылы ауа-райы
18. Тастама жылымдармен аулауды тиімділігін жоғарылату жолдары:
A) жасанды жары ты пайдалану
B) команданы техникалы жабды тармен амтамасыз етілуін жа сарту
C) аулайтын орынды та дау
D) жа а торлы маталарды сатып алу
E) акустикалы дыбыстар
F) торк здерді к лемін та дау
G) балы аулайтын команданы біліктілігін жоғарылату
H) жа а мамандарды ж*мыс а тарту
19. Тастама жылымдармен аулау барысында балы тарды ,йірі табылған
кезде жасалынатын іс-əрекеттер:
A) ауланған жерді жоспарын о ып ,йрену
B) ,йірді озғалу бағытын аны тау
C) аулар жиналған екі айы борт а атарынан ою
D) су ойманы ихтиофаунасын о ып-,йрету
E) балы тарды еліктіру
F) ау ширату, айы тар тар ап кеткенде жəне балы ты оршап алу
G) тере дігі лшеу
H) желді бағыты аны тау

24

Балы аулау

83

20. Торлы матамен т,йіскен кезде м,мкіндік туғызады:
A) балы тарды оректендіреді
B) балы тар тік рістейді
C) балы тарды шоғырландырады
D) балы тарды бағытталған жа а озғалтады
E) балы ты *стайды
F) балы тарды озғалу белсендігін т мендетеді
21. Балы тарды бағдарлау реакциясын туғызады:
A) а пандар
B) трал
C) алталы жылымдар
D) *рма аулар
E) дрифтерлі аулар
F) тастама жылым
22. >йірлерді алуан т,рлі формалары:
A) оры ан
B) пелагиалды
C) сиретілген
D) тығыздалғанда
E) ыстап шы ан
23. С,зіп аулайтын аулау *ралдар:
A) зендік ығызба аулар
B) дрифтерлі аулар
C) тралдар
D) мереж
E) тастама жəне сут,бі жылымдар
24. Балы сорғысы *ралымен аулады автономиялы *йымдастыру:
A) ғылыми зерттеулерді ж,ргізу
B) балы ты аулап алу
C) жағадағы базаларға тапсыру
D) торлы материалдарды са тау
E) кəсіптік *ралдарды жина тау
F) кəсіптік *ралдарды ж ндеу
G) кəсіптік *ралдарды тексеру
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25. Балы сорғысы *ралдарымен аулау операциялар:
A) кəсіптік *ралдарды ж ндеу
B) балы тарды шоғырлану орындарын аны тау
C) гидродинамикалы рістерді əрекет ету айма тарыны *зынды
лшемдерін аны тау
D) кəсіптік *ралдарды са тау
E) аулауға дайындалу
F) балы тарды жасын аны тау
G) балы тарды т,рін аны тау
Балы аулау
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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