рметті студент!
2017 жылы «Білім - 1» 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
5B011600

Маманды ты
атауы
«География»

Жауап парағыны 6-9 секторларындағы
пəндер реті
1. Педагогика
2. Географияны о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж%мысыны теориясы мен
əдістемесі
4. Жаратылыстану

1. С%ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т%рады:
1. Педагогика
2. Географияны о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж%мысыны теориясы мен əдістемесі
4. Жаратылыстану
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. Жеке т%лғаға бағытталған білім беруді ғылыми-теориялы негіздерін
зерттеген ғалымдар:
A) И.С. Якиманская
B) И.Я. Лернер
C) Л.В. Занков
D) В.В. Давыдов
E) Р.Г. Лемберг
2. Жас ерекшеліктер:
A) 3р балаға тəн белгілі мінез- %лы
B) Белгілі бір жас кезе іне тəн даралы ерекшеліктер
C) Белгілі бір жас кезе іне тəн табиғи ерекшеліктер
D) Белгілі бір жас кезе іне тəн физиологиялы сапалар
E) Интеллектуалды
F) 3р балаға тəн белгілі сипат
3. Педагогикалы зерттеулерді дəст'рлі əдістері:
A) 3 гіме
B) Математикалы
деу
C) Статистикалы
деу
D) Кибернетикалы
деу
E) 3дебиетті зерделеу
F) Сауалнама
G) Арнаулы
4. О у-тəрбие процесіні %станымдары:
A) Педагогикалы процестегі іс-əрекеттерді о ушыларды ажеттілігін
ескере отырып %йымдастыру
B) Тек педагог іс-əрекетіні нəтижелілігін арастыруы
C) Педагогикалы процесті оғам талабына сəйкестілігі
D) Педагогикалы процесс табиғи процесс болып табылады
E) Педагогикалы процестегі іс-əрекеттерді сынып жетекшісіні
ажеттілігін ескере отырып %йымдастыру
F) Іс-əрекетті о ушыны тек д'ниетанымын алыптастыруға
бағыттылығы
G) Іс-əрекетті сана мен мінез- %лы бірлігін алыптастыруға
бағыттылығы
H) Педагогикалы процесті ізеттілігі, нысанды бағыттылығына ғана
с'йенуі
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5. Жоғары мектеп аты:
A) негізгі орта
B) жоғары
C) орта кəсіптік
D) бастауыш
E) университет
F) академия
G) жалпы орта
6. Ғылыми д'ниетанымны %рамдас б лігі:
A) практикалы іскерліктер
B) т%рмысты к з арастар
C) сенімдер
D) к з арастар
E) діни білімдер
F) ғылыми-білімдер ж'йесі
7. Тəрбие бағыттары:
A) əдеби-шығармашылы
B) азаматты -патриотты , экономикалы
C) шыдамды-т зімділік, имандылы
D) к пшілік-интернационалды , азаматты
E) əділдік-сыпайылы , шыншылды
F) рухани-адамгершілік
G) дене, е бек
8. Білім мазм%нын аны тайтын нормативті %жаттар:
A) О улы тар, о у %ралдары
B) Т%жырымдамалар
C) О у жоспарлары
D) 3дістемелік н%с аулар
E) О у-əдістемелік кешендер
F) 3деби шығармалар
9. Педагогиканы теориялы
A) Болжау
B) С%хбат
C) :алыптастыру
D) Тəрбиелеу
E) Т'сіндіру

ызметтері:
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10. Т%лға дамуыны макрофакторларыны бірі:
A) т%ратын аймағы
B) оғам
C) мəдениет
D) мемлекет
E) этнос
11. 3 гімелесуді т'рі:
A) ə гімелесу-экспромт
B) жеке дара этикалы ə гіме-с%хбаттар
C) жазалаушы
D) ынталандырушы
E) мада таушы
F) шығармашылы
G) эпизодты (ауы -ауы ə гіме-с%хбаттар)
12. ;жымны тəрбиелеуші %йым ретіндегі ма ызды белгісі:
A) жеке іс-əрекет
B) əрт'рлі ма сат
C) %жымда белсенді топты болуы
D) %жымны ма сатыны оғамды мəнде болуы
E) %жым м'шелеріні бірлігі, əр айсыны зіндік пікіріні болуы
13. Сынып жетекшісіні о ушыларды зерттеу əдістері:
A) Ж%пты іс-əрекет
B) Тəжірибені арастыру
C) Индукция жəне дедукция
D) Жеке дара жəне топты ə гімелесу
E) Ба ылау
F) Бай ау
G) Контент талдау
14. Отбасыны жалпы сипаттамаларыны к рсеткіші:
A) балаларыны дарынды, талантты, мəдениетті, талапшыл болуы
B) ата-ананы тəрбиенi ма сатын, мiндеттерiн %станбауы
C) ата-ананы баланы мір əрекетiннi мазм%нына к iл б луi
D) отбасы %рылымы
E) баланы отбасы мiрiне белсендi араласуы
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15. Дидактика ғылым ретінде арастырады:
A) Не 'шін о ытамыз
B) :ашан о ытамыз
C) Балаларды кім о ытады
D) Баланы кім 'шін о ытамыз
E) Отбасында о ытамыз
F) :ай жерде о ытамыз
16. О ытуды %йымдастыру формалары:
A) Дəріс
B) Жаттығу
C) Т'сіндіру
D) Саба
E) Семинар
17. ;жымды - танымды іс-əрекетті белгілері:
A) Іс-əрекеттер барысында о ушыға жағдай жасау жəне оларды бас ару
B) ;жымды іс-əрекет барысында, əрбір о ушыны зіндік білімін
к рсете алуы
C) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
D) Жалпы нəтижелерді болуы
E) Жалпы іс-əрекет негізіні болмауы
F) Жалпы іс-əрекетті негізіні болуы
G) Іс-əрекеттер барысында о ушылар арасында зара жауапкершілікті
жəне тəуелсіздікті пайда болуы
H) Іс-əрекет барысында аны талған материалдар бойынша т%жырым
жасау
18. О ыту 'дерісі:
A) О ушыларды к з арасын дамытатын іс-əрекет
B) О ушыларды абілеттерін дамытатын іс-əрекет
C) Т зімділіктерін дамытады
D) Білімді, біліктілік пен дағдыны ме гертеді
E) О ушыларды д'ниетанымын дамытатын іс-əрекет
F) Отаншылды асиетін арттырады
G) Тəрбиені ме гертеді
19. О ушыларды білімін тексеру т'рлері:
A) К'нделікті ба ылау
B) Тест
C) Ба ылау ж%мысы
D) Бағалау
E) С%хбаттасу
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20. Ю.К. Бабанский %сынған о ыту əдістеріні топтары:
A) О ытуды зіндік ба ылау жəне ба ылау
B) О ыту 'дерісінде о ушыларды о у іс-əрекетін стимулдау
C) О у 'дерісінде с%хбаттасу əдісін пайдалану
D) О у 'дерісінде к рнекіліктерді пайдалану
E) Іс-əрекетті %йымдастыру
21. А паратты технология:
A) Кез келген мəліметтер жиынтығы
B) А паратты деу процесінде олданылатын %ралдар мен əдістер
жиынтығы
C) А паратты деумен байланысты процестер
D) На ты %ралдарды, əдістер мен тəсілдерді пайдалану
E) На ты мағл%маттар жиынтығы
F) Белгілі %ралдар мен əдістер жиынтығы
G) Адам іс-əрекетіні ажетті салаларыны бірі
22. О улы а ойылатын негізгі талаптар:
A) Мазм%нында келтірілген материалдар к лемді болуы керек
B) О у бағдарламасына сəйкес болу; о ушылар 'шін %ғымды, ыс а жəне
ызы ты болуы
C) К'рделі ғылыми стильде жазылуы тиіс
D) К рнекіліктермен жа сы жабды талу; тілі балаларды жас
ерекшеліктеріне сəйкес болуы
E) Тілі балаларды жас ерекшеліктеріне сəйкес болуы керек немесе
к'рделі ғылыми стильде жазылуы тиіс
F) О ушылар 'шін %ғымды, ыс а жəне ызы ты болуы; о у
бағдарламасынан тыс жазылуы
G) Тексеру, зін- зі тексеру жəне о у нəтижелерін т'зетуге арналған
с%ра тар мен жаттығуларды болуы
23. Жылды о у-тəрбие ж%мысы жоспарыны
A) Жоспарды %руға талаптар
B) Жоспарды негізгі б лімдерін сипаттау
C) 3дебиеттерді талдау
D) :ойылатын міндеттер
E) Зерттеу ж%мысыны нəтижелерін к рсету
F) То санды ж%мыстарды талдау
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24. ;жымны жағымды əлеуметтік психологиялы жағдайын жасайды:
A) :% ы ты арым- атынас
B) Креативті ойлау
C) Сын т%рғысынан арау
D) Экологиялы арым- атынас
E) Жеке адамдар арасындағы арым- атынас
F) Экономикалы арым- атынас
25. М%ғалімдерді аттестациялауды ма саты:
A) Нары ты экономикалы атынастар орнату
B) А ыл ойын дамыту
C) О у-тəрбие 'дерісін %йымдастыру
D) О у-тəрбие 'дерісіні сапасын арттыру
E) Т%лғаны əлеуметтік де гейін жоғарлату
F) Педагог ызметкерлеріні əлеуметтік сауаттылығын амтамсыз ету
Педагогика
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Географияны о ыту əдістемесі

1. Географиялы білім беруді дидактикалы %станымдары:
A) Шығармашылы
B) @здіксіздік
C) Тəрбиелік
D) Ме герген білімні беріктігі
E) К рнекіліктік
F) :айталау жəне жаттау
2. Шығыс :аза стан экономикалы ауданыны басты байлығы:
A) Полиметалл
B) :ара металдар
C) Суармалы егіншілік
D) К мір
E) М%най
3. География тіліні б ліктері:
A) Т'сініктер мен %ғымдар
B) Геологиялы за дылы тар
C) Б лшектер
D) Географиялы атаулар
E) Геоморфологиялы за дар
F) Деректер, сандар
G) Aлшемдер
4. Мектеп географиясыны экологиялы мазм%нындағы с%ра тар:
A) Биосфераға сипаттама
B) Гидросфераға сипаттама
C) Адам іс-əрекеті жəне оршаған орта
D) Атмосфераға сипаттама
E) Литосфераға сипаттама
F) Табиғи орлар мəселелері
G) Адамзатты даму индексін талдау
5. :аза станны ірі физикалы географиялы айма тары:
A) Алтай тауы
B) Каспий ма ы ойпаты
C) Сарыар а
D) Бетпа дала
E) Т%ран жазығы
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6. :аза станны физикалы географиясы о улығындағы Жер бедері
та ырыбына берілген айталау с%ра тары:
A) :аза станны морфо %рылымдары
B) :аза стан аумағындағы жазы тар
C) :аза станны морфом'сіндері
D) Ма ғыстау тауларыны тектоникалы %рылымы
E) Алтай тауыны б ліктері
F) Кембриге дейінгі к терілген таулар
G) Тянь-шань таулы лкесіні тау ж'йелері
7. ТМД %рамына кірмейтін мемлекеттер:
A) Литва
B) Тəжікстан
C) Латвия
D) Молдова
E) Азербайжан
8. Дамыған «'лкен жетілік» елдері:
A) Жапония
B) Бразилия
C) Австрия
D) Норвегия
E) :ытай
9. Блок-диаграммалармен к рсете алатын табиғи нысаналар:
A) Геологиялы има
B) Те із айдыны
C) Гидрологиялы блок
D) Биогеоценоз
E) Жер бедері ималары
F) Ландшафт типтері
G) Топыра имасы
10. Географиялы кабинеттегі топтамалар (коллекция) т'рлері:
A) Топыра т'рлері топтамасы жəне оны %рамы
B) Aндірістік шикізат т'рлері топтамасы
C) Атлас карталар
D) Жануарлар т%лыптары
E) О у-əдістемелік кешендер жина тары
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11. География о улығыны мəтіннен тыс %рамдас б ліктері:
A) С%ра тар мен тапсырмалар б лімі
B) Іскерлік аппараты
C) Педагогикалы аппараты
D) Біліммен біліктілікті игеруді %йымдастыру аппараты
E) Бағдарлаушы аппараттар
F) К рнекіліктер аппараты
12. 9-сынып. :аза станны экономикалы жəне əлеуметтік географиясы
о улығындағы термин с здер:
A) Антициклон
B) Альбедо
C) Аллювий
D) Акватория
E) Агломерат
13. План жəне карта тарауын о ытуда пайдаланылатын %рал-жабды :
A) Д'ние ж'зіні физикалы картасы
B) Барометр
C) Топографиялы карта
D) Планшет
E) :арапайым де гейлегіш (нивелир)
14. Материктер мен м%хиттар географиясы о улығындағы, м%хит
суларына байланысы бар географиялы терминдер:
A) Поопо
B) Эри
C) Ш% ғыма
D) Флюгер
E) Психрометр
F) Бриз
15. :ыс а мерзімді сыныптан тыс ж%мыстар:
A) Географиялы кештер
B) Геологиялы факультативтер
C) Aлкетану 'йірмелері
D) Саяхатшылар клубы
E) Географиялы конференция
F) Географиялы клубтар
G) Географиялы 'йірмелер
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16. Мектептегі ау ымды географиялы шаралар:
A) Географиялы домино
B) Мектептегі географиялы конференция
C) Компьютерлік ойын
D) 3 гіме
E) Д гелек 'стел
F) Р лдік ойын
17. Жалпы білім беретін мектепті 6 сыныбына арналған "Физикалы
география" о улығыны "Географиялы абы " тарауыны та ырыптары:
A) Табиғат кешендері
B) Таулардағы биіктік белдеулік. Табиғат кешендерін орғау
C) Тірі ағзаларды жер абы тарына əсері
D) Тірі ағзаларды алуан т'рлілігі
E) Табиғат кешендерін орғау
F) Географиялы белдеулер
18. 6-сыныпты «Физикалы география» о улығындағы «Литосфера жəне
Жер ыртысы» б ліміні тараулары:
A) М%хит т'біндегі таулар мен жазы тар
B) Атмосфералы жауын-шашын
C) :о ыржай, субполярлы жəне полярлы белдеулер
D) Жанартаулар, ысты б%ла тар, гейзерлер
E) Су бетін бейнелеу т'рлері
F) Жерді климатты белдеулері
G) Жазы тар
19. Материктер мен м%хиттар географиясы о улығында о ушылар
танысады:
A) Д'ние ж'зіні хал ы жəне саяси картасымен
B) Жер табиғатыны басты ерекшеліктерімен
C) План жəне картаны, жер геосфераларын
D) Табиғат кешендеріні алуант'рлігі жəне оларды таралуымен
E) Жерді табиғаты мен хал ын
F) Халы ты саны мен нəсілдік %рамын
20. Картографиялы с%рыптау бірнеше бағытта іске асырылады:
A) Белгіленген жерді болжау
B) Атлас карталарды топтастыру
C) Санды к рсеткіштерді топтау
D) Т%ра ты карталарды ж ндеу
E) Сапалы к рсеткіштерді топтау
F) Кескін сызы тарды топтастыру
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21. Де гейлеп о ыту технологиясы тиімді болуы 'шін ескерілу ажет:
A) О ушы іс-əрекетіні бағдарламасы
B) Пəн бойынша білімді игеру де гейі
C) О у 'рдісіндегі о ушы белсенділігі
D) Жеке о ыту
E) Жеке т%лға ерекшеліктері
F) А параттарды жетістігі
G) Психологиялы даму ерекшеліктері
H) О ушыны технологиялы картасы
22. :азіргі кездегі белсенді о ытуды имитациялы емес т'рлері:
A) Семинар
B) На ты жағдайды талдау
C) Тəжірибелік ж%мыс
D) Имитациялы жаттығулар
E) Іскерлік ойындар
F) Зертханалы ж%мыс
23. :азіргі географияны о ыту технологияларыны топтары:
A) А паратты-коммуникативті о ыту
B) Жеке т%лғаға бағдарлап о ыту
C) Практикалы білім беру
D) Экономикалы білім беру
E) Т'сіндірмелі-к рнекілік о ыту
24. Топографиялы диктант орындағанда о ушы дəптерге т'сіреді:
A) Масштабын к рсетеді
B) Гидрологиялы атаулар
C) Планды т'сіреді
D) Номенклатура
E) Aзендер мен к лдер
F) Ормандар
G) Гидрологиялы нысандар
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25. :аза станны мемлекеттік %рылымы:
A) Дамушы
B) Демократиялы
C) Зайырлы
D) Дамыған
E) Діни
F) Монархиялы
Географияны о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі

1. Тəрбие ж%мысыны нəтижелерін жəне тиімділігін диагностикалау
т'рлері:
A) педагогикалы ке есте тал ылау
B) баланы білім де гейіні к рсеткіші
C) мектепте іске асырылатын тəрбие міндеттері
D) жеке т%лғаға бағытталған іс-əрекет
E) о ушыны тəрбиелік картасы
F) жа а тəрбие ж'йесін жасау кешені
G) о ушыларға арналған тест тапсырмалары
2. :иын балаларда бай алатын ерекшеліктер:
A) Спортта жетістіктерге тез жетеді
B) ;рлы жасайды
C) Жоғары адамгершілік %станымы алыптас ан
D) Музыка, бейнелеу нері, сəулет нері саласындағы жоғары
жетістіктерімен к рінеді
E) ;жымды бас аратын, тез шешім абылдайтын о ушылар
F) Отбасында тəртіпте, адағалауда скен балалар
3. Дене тəрбиесіні міндеттері:
A) Спорт саласында о ушылармен бірлікте табыстарға жету
B) Дене шыны тыру жəне спорт саласында арнаулы білімдер беру
C) Гигиеналы дағдыларды алыптастыру
D) Баланы жеке басы с%лулығын алыптастыру, талғамын тəрбиелеу
E) Мəдениеттанушылы
4. Тəрбие əдістері:
A) мектептегі əдістемелік ке ес
B) педагогикалы талап
C) жарыс
D) зін- зі бас ару орталығы
E) пəн м%ғалімдер бірлестігі
5. Отбасымен ж'ргізілетін ж%мыс т'рлері:
A) Баланы салауатты мір с'руге тəрбиелеу
B) Педагогикалы білімдер университеті(ашы )
C) Ата –аналар комитеті (ал асы)
D) :ам оршылар ке есі
E) :%рылтайшылар ке есі
F) ;жымны ма ызды шешім абылдауына м'мкіндік жасау
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6. Сынып жетекшісіні функциялары:
A) ;жымды топтастыру
B) Практикаға енгізу
C) Балаларды əлеуметтік орғау
D) Инновациялы ты жасау
E) Отбасы міріне ретсіз араласу
F) Мереке %йымдастыру
7. ;жымды тəрбие берудегі сынып жетекшісіні
A) Мада тау мен жазалау
B) Коммуникативтік
C) Тəртіптілік
D) Марапаттау
E) Жатты тыру

ызметтері:

8. :иын балаларды ерекшелік белгілері:
A) ашуша ды
B) кітап о уға %марлы
C) философиялы мəселелерге к п ойлануы
D) аномальді ажеттілік (маск'немдік, наша орлы )
E) %жым арасындағы ынтыма тасты
F) танымды , нертап ышты ж%мыстарға %штарлы
9. Тəрбие жоспарын жасауда ойылатын талаптар:
A) тəрбие ж%мысы т'рлеріні о ушыларды жас жəне тəрбиелік де гейіне
сəйкестігі
B) к'нделікті з мерзімінде жасалуы
C) к лемі екі баспа таба тан аспауы
D) жоспарды оғам талабына, ма сатына сəйкестігі
E) тəрбие ж%мыстарыны педагогті жеке бас ерекшеліктеріне сəйкестігі
F) жоспарды тəрбие т'рлерін толы амтуы
10. Тəрбиеленушіні бойында белгілі бір асиеттерді алыптастыру
ма сатымен оны сана-сезіміне, мінез- %л ына ы пал ететін категориялар:
A) географиялы за дылы тар
B) биологиялы за дылы тар
C) тəрбие əдісі
D) тəрбие %ралы
E) тəрбие нəтижесі
F) тəрбие формасы
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11. :иын балаларды болдырмау, теріс, жағымсыз əдеттерді жою жəне
алдын алу ж%мыстары:
A) иын балаларды о удан шығару, жазалау
B) иын баламен ж%мысты орытындылау
C) % ы б%зушылы ты алдын алу бойынша ке естер
D) бастап ы кезе жəне ж%мыс əдістемесі
E) нарколог, ішкі істер органдарыны ызметкерлерімен кездесулер
F) тəрбие жоспары
G) тəрбие объектісі, аспектілері
12. Ата-аналар жиналысын ткізуде тиімділігі зор ж%мыстар:
A) жиналысты балалармен мереке т'рінде ткізу
B) ата-аналардан бала тəрбиесі туралы ке естер алу
C) балаларды жетістіктерін мада тау
D) əріптестер мен басшыларды т%ра ты атыстыру
E) ата-аналармен жеке ə гімелесу
F) о ушыларды əрдайым т%ра ты атыстыру
13. :иын балаларда жиі кездесетін ерекшеліктер:
A) к тері кі к іл-к'й, ашы мінезді
B) жаман мінез, жасырын əдеттері болуы
C) білімге %мар, %жымда белсенді
D) арнайы спортты , шығармашылы бейімділіктері жоғары
E) нер, музыкада ерекше шығармашылы абілеттері к зге т'суі
14. Е бек нəтижесін %рметтеуге, бағалауға тəрбиелеу ма сатында
айтылған ырымдар мен тыйым с здер:
A) айта ашатын есігі ді атты жаппа
B) жеміс ағашын сындырма
C) ағын суды ластама
D) нанны 'гіндісін ая а баспа
E) 'лкенні алдын кесіп тпе
F) екі тізе ді %ша тама
G) басы ды шай ама
15. Сынып жетекшісіні негізгі міндеттері:
A) о уды 'йлестіру
B) о у бағдарламаларын жасап, тал ылау, бекіту
C) сынып о ушылары мен %жымын диагностикалау
D) білім беруді жоспарлау
E) сыныпты о ыту 'рдісін %йымдастыру
F) зіні біліктілігін к теру жəне əріптестеріне к мек беру
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16. Мінез- %лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) Пікірталас
B) Шаралар %йымдастыру
C) Мектептегі əдістемелік ке ес
D) Жазалау
E) Aзін- зі бас ару орталығы
F) Мада тау
G) Ата-анамен ж%мыс
17. Сынып жетекшісі мен пəн м%ғалімдеріні
зара байланысыны
негізіне мыналар жатады:
A) сыныпты жəне əрбір о ушыны нəтижелі ж%мыс істеуіне м'дделі
болу
B) тəрбие сағатыны мазм%нын %руда о ушыларға жа а мағл%мат беру
C) тəрбие сағатын ткізу тəжірибесін біртіндеп дəст'рге айналдыру
D) ат арылған шараларды нəтижесін бірлесе талдау
E) коммуникативтілік біліктілігі мен дағдысын тəрбиелеу
F) к'рделі мəселелерді шешуде зара к мек, зара олдау к рсету
18. :иын балаларды т'зету ж%мыстары:
A) саяхат
B) ателік, сəтсіздік болғанда, ж ндеу 'шін сенім %ялату
C) жеке %мтылыстары болған жағдайда мада тау
D) конференция
E) «Сенде бəрі жа сы болатынына сенемін» деген с здерді жиі айту
F) саба
G) иын балаларды дер кезінде аны тап, %зырлы орындарға хабарлау
19. Ата-аналар жиналысын ткізуде тиімділігі зор ж%мыстар:
A) о ушыларды əрдайым бірге атыстыру
B) балаларды мада тау
C) əріптестер мен басшыларды ша ырту
D) жыл орытындысын тал ылау
E) ата-аналардан бала тəрбиесі туралы ке естер алу
20. Жеке адамны санасын алыптастыру əдістері:
A) тəрбиелік шара
B) 'лгі- неге
C) мада тау, марапаттау
D) этикалы ə гіме
E) шығармашылы орталы тар
F) пікірталас
G) сендіру
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21. Тəрбиені тиімділігі тəуелді:
A) т% ым уалаушылы а
B) тəрбие 'дерісіні əдістемесіне
C) педагогті шеберлігіне
D) о ыту мерзіміне
E) педагогті талдау, бағалау абілетіне
F) аржы к здеріне
G) о ушыны е бек орлығына
22. Отбасы тəрбиесі, экологиялы тəрбие, е бек тəрбиесі, имандылы
(конфессионалды ) тəрбиесі кіреді:
A) Тəрбие бағыттарына
B) Мазм%нына
C) :арым- атынас стиліне
D) Жазалауына
E) Кешенді тəрбие ж%мысы
F) О у-тəрбие ж%мыстарыны бағыттарына
G) Ынталандыруына
23. Тəрбие 'дерісінде тəрбиені сапасына ы пал жасайтын
басымдылы тар:
A) Жа а сапаларды бағыттылығын аны тау
B) Мектеп пен жан%ядағы байланысты дамыту
C) Сырт ы арама- арсылы ты жою
D) :алыптас ан тəрбиелік атынастар, əрекеттерді %йымдастыру мен оған
ойылған ма саттарды бір-біріне 'йлесуі
E) Тəрбиені негізгі міндеттері мен ма саттарын амтитын 'дерісті
жоспарлау
F) Объективті жəне субъективті факторлар əрекетіні байланысы,
педагогикалы зара əрекеттегі тəрбие 'дерісіне атысушыларды
белсенділігі
G) Тəрбие 'дерісіні ту жағдайларындағы кедергілер
H) Тəрбиемен %штастыра дамытудағы жəне о ыту 'дерістеріні
басымдылығын, тəрбиелік ы палды сапасы жəне педагогикалы əсер ету
'йлесімділігі
24. Мінез- %лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) Жазалау
B) Пікірталас
C) Демонстрациялау
D) Жарыс
E) Марапаттау
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25. Іс-əрекет %йымдастыру жəне оғамды тəрбиеге 'йрету əдістері:
A) мектептегі əдістемелік ке ес
B) оғамды пікір
C) педагогикалы талап
D) зін- зі бас ару орталығы
E) 'йрету
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
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Жаратылыстану

1. 19 ғасырды ортасында креационисттік жорамалға балама концепция:
A) Жердегі ғарышты тіршілікті пайда болуы
B) Панспермия
C) Тіршілік дамуы
D) Биохимиялы эволюция
E) Стационарлы жағдай жорамалы
F) Креационисттік
G) Тіршілік ғарыштан пайда болды
2. Ке істік пен уа ыт сипатталады:
A) Психологиялы
B) Химиялы
C) Биологиялы
D) Теріс
E) Мəдениеттілік
F) Динамикалы
3. Континуум:
A) Физикалы шамаларды бірт%тастығы
B) Біртектілік
C) Физикалы шамаларды байланыс ан т%тастығы
D) Aсімдіктер мен жануарлар т'рлеріні ауысуы
E) :айтымсызды
F) :айтымдылы
4. Сырт ы т%ра сыз атынастарды болмыстағы к рінісі, тəуелсіз
'дерістерді немесе о иғаларды иылысу (т'йісу) нəтижесіні к рінісі:
A) кездейсо ты
B) негізділік
C) на тылы
D) зектілік
E) дəйектілік
5. Тынышты ты массасы н лдік болатын электромагнит рісі:
A) кванттар
B) мезондар
C) лептондар
D) фотондар
E) б лшек

22

Жаратылыстану

11

6. Гравитон:
A) Гравитациялы ала кванты
B) К'шті əрекеттерге атысады
C) М.Планком енгізді
D) Дискретті уатты білдіреді
E) Б лшекті б лінбейтін %рам б лігі
7. К'н ж'йесіні :
A) к'нні тартылыс к'ші басым
B) тол ынды шегі бар
C) ке істік аймағы бар
D) гравитациялы 'дерістерге əсер етеді
E) %рама б ліктерден %ралады
F) космосты %станымы бар
G) материя əлемде біркелкі орналас ан
8. Экологиялы дағдарысты себептері:
A) технократикалы ойлау сререотипі алыптасуы
B) ресурстарды %тымсыз пайдалану
C) табиғатты %тымсыз пайдалану
D) адамны згеруіне %шырамаған ландшафттар
E) табиғи ландшафттар деградациясы
9. Т% ым уалаушылы жəне т%ра ты згеріс ж'зеге асатын 'деріс:
A) Туа пайда болған белгілерді т% ым уалауы
B) Репродукция
C) Сальтоционизм
D) Креационизм
E) Т% ым уалау
F) Ортобиоз
G) Телеогенез
10. :арапайым б лшектер асиеттері:
A) интеграция
B) бірлестіру
C) арапайым б лшектерді ыдырауы
D) айырмаушылы
E) айналдырушылы
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11. 3лемні астрономиялы ба ылауға алынған б лігі:
A) космологиялы горизонт
B) Андромеда т%мандылығы
C) К'н ж'йесі
D) Галактика
E) Жер
F) :%с жолы
G) ірі ж'йе
12. Табиғатта 'дерістер даму концепциясыны негізгі ағидалары:
A) Ж'йелік
B) Динамизм
C) :%рылымды
D) Циклдік
E) Реттілік
13. Юпитерге тəн:
A) ені 6 мы км дейін са иналармен оршалған
B) %рамында оттегі бар
C) 16 спутник
D) тек ана жасанды спутниктері бар
E) ке магнитосфера
F) радиациялы баланс
G) %рамында к мір ыш ыл газ бар
14. Биологиялы дамуға тəн:
A) Регрессивтілік (шегініс)
B) Табиғаттағы 'здіксіздік
C) ;за 'деріс
D) Тірі ағзаларды кезекті мутациялары
E) :айтымдылы
F) :озғалысты айтымсыздығы
G) Кездейсо сипат
15. Неолит революциясыны орытындысы (б.э.д. 8-10 мы .жж.):
A) Жасанды с%рыпталу принциптеріні туындауы
B) Егіншілікті пайда болуы
C) Ғылымны пайда болуы
D) Техногендік ркениетті пайда болуы
E) Т%рғындар саныны к'рт артуы
F) Мутациялы процесс
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16. Эволюциялы триада:
A) ген
B) згерушілік
C) с%рыптау
D) жина тау
E) т% ым уалаушылы
F) же ілдену
G) физиология
17. Метаболизмге тəн сипаттар:
A) ауыспалылы
B) ассимиляция жəне диссимиляция 'рдістері
C) магниттілік
D) %рпа %рылымдарыны згеруі
E) жа а т'рлерді пайда болуы
18. Биосфераны т%ра тылығы, оны эволюциялы даму абілеті
т'сіндіріледі:
A) фитоценоз ж'йесімен
B) тірі ағзаларды к пт'рлігімен
C) дамуымен
D) ырға тылы
E) зооценоз ж'йесімен
F) тірі жəне лі заттарды зара байланысымен
G) т'рлі биоценоздар ж'йлерімен
19. Вернадский "ноосфера" т'сінігін əрт'рлі мағынада олданады:
A) Ғаламшар жағдайы ретінде
B) Жалпылама ж'йелер
C) Техникалы %рылғыны 'йлесімділігі ретінде
D) Геосфера
E) Антропогендік айма
F) Эпигеосфера
20. Жерді жасы:
A) 4,6-4,7 млрд.жыл
B) 4,6-5 млрд.жыл
C) 5,5 млрд.жыл
D) 5 млрд.жыл
E) 5,7-6 млрд.жыл
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21. А ыл-ой иесі, табиғатты ерекше феномені:
A) Адам
B) Тірі ағза
C) Тірі абы ша
D) Тірі ағзалар
E) Автотрофтар
F) Ғылыми т%жырымдар
22. Зиянды заттарды шығындылары:
A) Табиғи
B) Газ т'рінде
C) :ыш ылды, сілтілі
D) Канцерогенді, ара майлы
E) :ыш ыл ерітінділері
F) Антропогендік
23. Ғаламды мəселелер туындайды:
A) климат згерісімен
B) космосты факторлармен
C) ала хал ыны суімен
D) прогрессті жоғарғы ар ынымен
E) əлеуметтік факторлармен
F) геологиялы факторлармен
24. Техносфера:
A) Адамны техникалы əрекеті
B) Экож'йені бір б лігі
C) Экологиялы принциптерді 'йлесімділігі
D) Жалпылама ж'йелерді бір б лігі
E) Техникалы ж'йелерді жиынтығы
F) Техникалы %ралдарды жиынтығы
25. Табиғи жағдайлар:
A) Т%рғындарды мір с'руіне олайлы жағдай туғызу
B) Халы ты ресурстар бар жерде орналасып, əрекет етуі
C) Антропогендік орта
D) Антропогенді ландшафттар
E) :оршаған ортаны сапасы
F) Адамдарды оршаған орта
Жаратылыстану
П НІ БОЙЫНША
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