рметті студент!
2018 жылы «Ауылшаруашылығы ғылымдары - 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

5В080300

Маманды ты атауы

«А шылы тану жəне
а шаруашылығы»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Орнитология
2. Териология
3. А дар мен $старды аулау
техникасы жəне а шылы тану
4. Биотехния жəне жабайы
жануарларды сіру

1. С$ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т$рады:
1. Орнитология
2. Териология
3. А дар мен $старды аулау техникасы жəне а шылы тану
4. Биотехния жəне жабайы жануарларды сіру
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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Орнитология
1. +азіргі заманғы $ша алмайтын $старды
A) +арлығаш
B) Киви
C) Бір азан
D) +азуар
E) Шағала
F) /лар

кілдері:

2. +$старды тыныс алу м(шелеріні ерекшеліктері:
A) Газ алмасу ауа апшы тарында да теді
B) 1кпесі т$тас ағза
C) Дыбысты к зі - ке ірдекті со ғы са иналарыны жарға тары
D) Ж$п кпесі те (лкен
E) Жіліктері толы уысты емес
3. +$старды тірек а асы-омырт а жотасыны б лімдері:
A) Сегізк з жəне $йры
B) Бел
C) Т с
D) Сан жіліктері
E) Арт ы ая тар
F) Жауырын
4. +$старды адам міріндегі алатын орны:
A) Бау-ба шаға еш андай пайдасы жо
B) +$стар тек əуес ойлы а шылы та колданады
C) Егістікке тікелей зиянын келтіреді
D) Саятшылы та олданады
E) Биоценозды бір тізбегін $райды
F) Бау-ба ша зиянкестерін жояды
5. +ырсыз т стілерге жататын $стар отряды:
A) Тырна тəрізділер
B) Нанду тəрізділер
C) +аз тəрізділер
D) Казуар тəрізділер
E) Дауылпаз тəрізділер
F) Торғай тəрізділер
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6. +азтəрізділерді ішінде +аза станда $яламайтын біра
ма ызы бар $стар:
A) А ма дайлы аз
B) Барылдауы (йрек
C) Алтай $лары
D) С$р аз
E) +о ыр (йрек
F) Ысылда ш(регей

а шылы

7. +аза станда $ялайтын Ескекая тылар отрядына жататын $стар:
A) Ба ылда $тан
B) 6лкен су $зғын
C) Жалғабай
D) Сары $тан
E) 6лкен к лб$ а
8. То ылда тар т(ріне тəн ерекшеліктер:
A) Олар негізінен ымырт $стары
B) Азы тары негізінен ағаш жемістері, жидектер
C) Азы тарын ағаштарды абы тарынан алады
D) Басым т(рлері ағаш а рмелегіштер
E) Ж$мырт аларын тек $рғашылары бастырады
9. /шып ж(ріп орегін аулаушы $стар:
A) Жалбағай
B) +аздар
C) +ырғилар
D) +арлығаштар
E) Су $зғындары
10. +$старды ауырсын типтері:
A) Ар а ауырсындар
B) +алыпты ауырсындар
C) Мамы ауырсындар
D) Т с ауырсыны
E) Бала ауырсындары
F) Бірінші дəрежелі а па ауырсындар
G) +ылты ауырсындар
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11. Су ма ы немесе жағалау $стары:
A) Дала ыраны
B) Ителгілер
C) /зынсира шалшы шы
D) Тəтре тəрізділер
E) Жапала тар
F) Майма аздар
G) Балы шы т$йғын
12. +азтəрізділер отрядына жататын $старды ерекшеліктері:
A) Барлы т(рлері т$ра ты ж$п $райды
B) Жоғарғы жа ты $шында атты «тырна » бар
C) Балапандарын аналы тары азы тандырады
D) Ж$мырт аларын $рғашысы мен еркегі кезектесіп басады
E) Ж$мырт аларыны т(сі ш$бар-ала
13. +ырғауылдарды негізгі аны тау белгілері:
A) Ж$мырт алары ш$бар
B) +ырғауылдар те жылдам $шады
C) Негізгі оректері насекомдар
D) /яларына 2-3 ж$мырт а салады
E) Ая тарында тепкі тырна тары болады
F) Ж$мырт алары сары - о ыр т(сті
G) +$йры тары те $зын, ызғылт т(сті, ара жола тары бар
14. Барылдауы (йректерді негізгі морфо-биологиялы ерекшеліктері:
A) 8детте 9-13 ж$мырт а туады
B) 2-3 ж$мырт а салады
C) Жаз айларында (збей ж$мырт алайды
D) Еркектері мен $рғашыларыны ре - т(сі $ сас болады
E) Негізгі оректері су сімдіктері мен организмдері
F) +аза станда $ялайтын $с
15. +арабауыр б$лдыры ты таралу айма тары жəне биологиясы:
A) А шылы ма ызы жоғары
B) Арт ы саусағы жо , бар болса те кішкентай
C) Ая тары $зын, тепкі с(йегі жа сы дамыған
D) Ая тары те ыс а
E) +аза станны о т(стік айма тарында таралған
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16. К гершіндер туысына тəн белгілер:
A) Жылына бір рет ж$мырт а салады
B) Жалпы ре і к кшіл
C) Сира тары $зын
D) Мойны ыс а, басы кішкентай
E) Ж$мырт асыны т(сі ш$бар
F) Т$мсығы $зын жəне жуан
G) Ж$мырт асы а т(сті
17. +$тан т$ ымдастарына тəн белгілер:
A) Жылына екі рет ж$мырт алайды
B) Судан алыс $рға жерлерде мекен етеді
C) Жоғарғы жа тарыны иегінде арт а араған ара тəрізді тісі бар
D) Жылына бір рет ж$мырт алайды
E) Ая тарында жарға пен жалғас ан т рт саусағы бар
18. Кептер тəрізділерді биологиялы ерекшелігі:
A) Жылына бір рет балапан рбітеді
B) Жайылма суларда мекендейді
C) Балы пен, шаяндармен оректенеді
D) /ясында 2 ж$мырт а болады
E) Балапандары ызыл ша а болады
F) /ясы ираса айта ж$мырт аламайды
G) 8уес ой а шылы а жатпайды
19. +аза станда ызғылт бір азандарды таралу айма тары:
A) Есіл зені жоғары ағысында
B) Торғай зеніні т менгі жағында
C) Еділ зеніні атырауларында
D) Бал аш-Алак л су алаптарында
E) Сырдария зеніні а ғарларында
20. Те із шағаласыны - Larus genei - таралу аймағы:
A) Те із-+орғалжын су алабы
B) Тобыл зені
C) Каспий те ізіні Солт(стік жағалауы
D) Ертіс зені
E) Бал аш к лі
F) +апшағай су оймасы
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21. Ителгілерді биологиясы жəне +аза станда таралуы:
A) Тянь - шань тауларыны биік шы дарын мекендейді
B) /ясына 3-5 ж$мырт а салады
C) Мойынында ара "м$рттары" жо
D) Санында $зын ауырсынды "шалбары" жо
E) Тек о т(стік +аза станда кездеседі
F) Биік таулар мен жазы далалардан бас а жерлерді бəрінде кездеседі
G) /яларына тек 1-2 ж$мырт а салады
22. Жапала тəрізділер т$ ымдасы т(рлеріні аны тамасы жəне тіршілік
ететін аймағы:
A) Топтасып а шылы жасайды
B) Танауы екі жа ты емес
C) Орбита(сті бездері жо
D) Т$мсы тары екі жа а ашы емес
E) Орбита(сті бездері бар
F) Т с с(йегінде 7-8 ж$п арт ы жағына кескіндері бар
G) 25 мойын омырт асы бар
23. 6й торғаларыны ерекшелік белгілері:
A) Балапандары шира
B) /яларын тек уыстарға салады
C) Азы тары жеміс-жидектер
D) Негізгі орегі дəнектер
E) Т$мсығы ара, а па анаттары к( гір-с$р
F) Денесіні ре і т(гелдей ара
24. 6лкен с$ сырға жалпы сипаттама:
A) К лемі орташы (900-1200гр)
B) Суда жа сы ж(зеді біра с( гімейді
C) Шығыс +аза станда таралған $стар
D) Су астында жа сы ж(зеді
E) +аза станда тек 2 т(рі кездеседі
F) Тек +аза станны Солт(стік аймағында таралған
G) +аза станны тек батыс аймағында таралған

8

Орнитология

82

25. Кəдімгі тентек $старға тəн ерекшеліктер:
A) Ымырт $стары
B) Дала $стары
C) Ж$мырт аларын б$таларға салады
D) 6-9 ж$мырт а салады
E) Ж$мырт асын 15-16 к(н бастырады
F) К(ндізгі $с
Орнитология
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Териология
1. Жырт ыштар отрядыны
A) +$дыр
B) Сібір тауешкісі
C) А аю
D) C$р оян
E) Борсы
F) +арса

кілдері:

2. Алғаш ы а дарды жердегі таралу аймағы:
A) Жа а Каледония
B) Австралия
C) Африка
D) О т(стік Америка
E) Жа а Гвинея
F) Галапагос аралдары
3. Фитофаг с(т оректілер:
A) Борсы
B) Б$лан
C) Те із мысығы
D) Елік
E) Тас сусары
4. Борсы ты биологиялы ерекшеліктері:
A) +ыста $й ыға кетеді
B) Тек ш птесін сімдікпен оректенді
C) К(ндізгі уа ытта жемін $стайды
D) Тек жануартектес азы пен оректенеді
E) Полигамды жануар
F) /я $рап тіршілік етеді
G) Моногамды жануар
5. Lutra lutra орегі:
A) Елік
B) Насекомдар
C) Ш птер
D) 6йрек
E) Сазан
F) +$рба а
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6. Жырт ыштарды ма ыздылығы:
A) табиғи санитарлар емес
B) зиянкес кеміргіштерді сан-м лшерін реттейді
C) трофейлік а дар болып табылмайды
D) орман шаруашылығына зиян келтіреді
E) мал шаруашылығына пайдасын тигізеді
F) газ-м$най $бырларына зиян келтіреді
7. +азіргі кезде $лан сірілетін ерекше орғалатын табиғи аума тар:
A) Алтын Емел /лтты паркі
B) Барса-келмес орығы
C) 6стірт орығы
D) К кшетау /лтты паркі
E) Бурабай /лтты паркі
F) Аскания-Нова орығы
8. +$ланны бас а та т$я тыларға арағанда ерекшеліктері:
A) Жынысты жағынан $ландар 2-3 жасында жетіледі
B) Жыл ы секілді денесі сымбатты
C) Жалы $зын, желпілдеп т$рады
D) +$йры тары $зын жа сы шаша танған
E) Басы кішкентай, $ла тары ыс а
9. Тянь –шань аюларыны +аза стан жерінде таралу айма тары:
A) 6стірт
B) +ар аралы
C) 1гем мен +оржынтау
D) Жетісу Алатауы
E) Павлодар облысыны ормандары
F) Жайы зеніні бойы
G) А су-Жабағылы орығы
10. Териология пəніні зертеу нысаны:
A) суда мекендейтін а дар
B) $рлы та мекендейтін а дар
C) рептилилер
D) осмекенділер
E) жəндіктер
F) $стар
G) балы тар
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11. Мысы т$ ымдастарына тəн ерекшеліктер:
A) тырна тары ішіне арай тартылмайды
B) сауса тарыны $шына басып ж(реді
C) тырна тары жасырынды
D) таза ет оректілер
E) негізгі оректері жеміс-жидектер
12. Каспий итбалығыны ерекшелігі:
A) +$ла ал аны бар
B) Басы ай ын б лектеніп т$рады
C) К(шіктерін суда туады
D) Каспий итбалығы тек Каспий те ізінде кездеседі
E) Каспий итбалығы бас а жерлерде де кездеседі
13. Кеміргіштер отрядына тəн ерекшеліктер:
A) табандарына немесе жартылай табандарына басып ж(реді
B) сойда тістері жа сы дамыған
C) тер бездері шабында орналас ан
D) сауса тарына басып ж(реді
E) əдетте б$ғана с(йегі болмайды
F) к(рек тістеріні тамыры болмайды сонды тан (немі седі
14. +$ндыздарды негізгі оректері:
A) балдырлар
B) су сімдіктері
C) ыл ан жапыра тар
D) ш птесін сімдіктерді кепкен дəндері
E) ағаштар мен б$таларды б$та тары
F) ыл ан жапыра ты ағаштарды дəндері
15. Жайра (Hystricidae) т$ ымдастарына тəн ерекшеліктер:
A) +ыл ан жапыра ты ормандарды мекендейді
B) Инелерін аталы тар талас анда пайдаланады
C) Т(ктеріні к бі $зын инелерге айналған
D) Орта пішінді жануарлар
E) Инелерін орғануға пайдаланады
F) +аза станда ке тараған
G) /са жануарлар
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16. Саз $ндызыны +аза станда жерсінбеу себебі:
A) Браконьерлер аулап алған
B) +аза стан табиғатында жа сы жерсінген
C) Жырт ыштарға жем болған
D) +ыста мір с(руге бейімделмеген
E) Жануарларды саны аз болған
17. Аламан тəрізділер т$ ымдасыны биологиялы , ж(йелік ерекшелігі
жəне таралуы:
A) Тек $мды жерлерді мекен етеді
B) Т$ ымдас тармағы – аламандар, $мтыш андар, то алтістер
C) Тек орманды жерді мекендейді
D) Тек сулы жерлерді мекендейді
E) Таулы айма ты мекендейді, т$ра ты
F) Т(рі: орман аптесерлер
18. +аптесерлер (Muridae) т$ ымдастарыны сипаттамасы:
A) т$мсы тары созы ы
B) $йры тары $зын
C) ірі жануарлар
D) сойда тістері жа сы дамыған
E) $йры тары те ыс а
F) $йры тары болмайды
G) $са жəне орта пішінді жануарлар
19. +осая (Dipodidae) т$ ымдастарыны +аза станда кездесетін т(рлері:
A) (лкен осая
B) ж(нбала осая
C) ержегейлі бес сауса ты осая
D) ж(йрік осая
E) (ркек осая
F) та ылдағыш осая
20. +аза станда кездесетін ша ылда тар т(рі:
A) алтай жəне монғол ша ылдағы
B) ал ан $ла жəне кіші ша ылда
C) дауыр ша ылдағы
D) алатау ша ылдағы
E) к к ша ылда
F) $зын $ла ша ылда
G) ызыл ша ылда
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21. Б кендерге биологиялы жəне морфологиялы жалпы сипаттама:
A) олар оныстарын аударып ш л, ш лейтті дала жағдайларына
беймделген
B) $ла тары $зын, денесін тік $стап ж(реді
C) к(йек кезі ырк(йек айы
D) (сті гі ерні салбырап етті т$мсы а айналған
E) жаз айларында ар а т(сі сарғыштанып жезге $ сайды
22. Жабайы шош аны
а шылы
асиеттері:
A) тез к бейеді
B) ті алынады
C) ет пен май алынады
D) терісі (шін ауланады
E) тістері те $нды трофей

шаруашылы тарда

23. +$дырды ыс ы негізгі оректері:
A) м(ктер
B) жуан б$та тар
C) б$ршіктер мен ыл ан жапыра тар
D) ағаштарда сетін ыналар
E) жі ішке б$та тар
24. +аза станда кездесетін кермарал т(ршелері:
A) марал
B) аустралия б$ғысы
C) кавказ б$ғысы
D) тоғай б$ғысы
E) азия б$ғысы
F) солт(стік б$ғысы
G) изюбрь

14
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25. +аза станды мекендейтін ар ар т(ршелері:
A) +аратау ар ары
B) Жо ғар ар ары
C) Алатау ар ары
D) Ертіс ар ары
E) Тибет ар ары
F) +ызыл $м ар ары
G) +ара $м ар ары
Териология
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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А дар мен

старды аулау техникасы жəне а шылы тану

1. А шылы шаруашылығын $руда жина талатын мəліметтер алынады:
A) экономикалы циклден
B) математикалы циклден
C) техникалы циклден
D) негізгі циклден
E) тарихты циклден
2. А шылы
кезе дері:
A) негізгі
B) камералды
C) далалы
D) алдын алу
E) со ғы
F) осымша
G) дайынды

ісін $йымдастыру ж$мыстарыны

толы

3. Орман категориялары:
A) толыс ан
B) ыл анжапыра ты
C) кəрі
D) жапыра ты
E) жас
F) сирек
G) аралас
4. Абсолюттік есептеу əдістері:
A) осымша оректендіретін жерлерде есептеу
B) іздері бойынша ала шаларда есептеу
C) оректеріні алды тарынан есептеу
D) с$рау ар ылы есептеу
E) іздері бойынша маршрутта есептеу
F) (йшіктері ар ылы есептеу
5. 1ндірістік жəне мемлекеттік тексеруді ж(ргізетін мекемелер:
A) облысты əкімшілігі
B) жануарларды орғау ж ніндегі облысты айма бас армасы
C) жергілікті маслихат
D) орман жəне а шылы шаруашылығы комитеті
E) облысты маслихат
F) а шылы ісін $йымдастыру мекемесі
16
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6. А шылы шаруашылы ты картасын $руға пайдаланылатын карталар:
A) тарихи
B) азбалы-байлы ты
C) геоботаникалы
D) демографиялы
E) саясатты
F) əскери
7. +а пандарды сыры а орнатуды себебі:
A) жануарды алуға аз уа ыт ж$мсалады
B) тауып алу о ай
C) олжаны зге жануарлар жеп кетпейді
D) жануар к п ж$л ынбайды
E) жануар жа сы т(седі
F) а панды $руға аз уа ыт ж$мсалады
G) жануар а панны иісін сезбейді
8. +ыста ауланатын терісі бағалы жануарлар:
A) б$лғын
B) тарбаған
C) егеу $йры
D) камшат
E) сарш$на
F) байба
G) $м тыш аны
9. А шылы ісін $йымдастыру ж$мыстарыны далалы кезе інде
ат арылатын іс-шаралар:
A) жануарларды оректік орын аны тау
B) жерді орналастыру $жаттарымен танысу
C) а шылы жануарларды санын аны тау
D) техниканы дайындау а шылы аулау $ралдарын дайындалу
E) ауіпсіздік техникасы бойынша жаттығулар ткізу
F) орманды орналастыру $жаттарымен танысу
10. +аза станды мекендейтін кəсіптік орман $стары:
A) $р
B) са ырау $р
C) б дене
D) жыл ышы
E) безгелдек
F) с$р шіл
G) тундра шілі
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11. +абан аулауда негізгі а шылы тəсілдері:
A) оректендіретін жерлерде
B) ара ғы т(скен кезде
C) лайка иттерімен
D) ар ша ғысымен
E) та бозарған ша та
F) т(нде
12. С(йретпе т(рлері:
A) сым
B) жіп
C) томар
D) са иналар
E) зығыр
13. Арандармен ауланатын жануарлар:
A) ас ыр
B) б$ғы
C) сілеусін
D) $ну
E) елік
F) аю
14. «Жевело» капсюліні т(рлері:
A) «Жевело – А»
B) «Жевело» нормалы»
C) «Жевело – В»
D) «Жевело - М»
E) «Жевело» нормалы»
15. 1здігінен аулайтын $ралдарды жіктеу:
A) олдан жасалатын
B) к(рделі
C) орны ты
D) алып ж(ретін
E) жасырын
16. +$ламалармен ауланатын жануарлар:
A) оян
B) харза
C) б$лғын
D) $ну
E) камшат

18
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17. Ондатраны аулағанда тарелкалы а пандарды
əдістері:
A) ет салып
B) иісті еліктіргіштер олданып
C) (йшікті (стіне
D) амыс, оғаларды арасындағы ткелдеріне
E) жасанды столдарға баратын азы жолына
F) індерді аузына

$ратын жерлер мен

18. +ас ырды аулағанда а панды $ратын жерлер:
A) суаттарға
B) індерге
C) ізіне
D) ора ма ына
E) апандарына
F) (йшіктерге
19. Улы заттарды олдану тəсілі:
A) етті ішіне салып беру
B) пластик капсулдарға салып беру
C) ашы шашып тастап беру
D) дəнді да ылдарға сі іріп беру
E) майға $йып беру
F) індеріне салу
20. А шылы ісін $йымдастыру ж$мыстарыны негізгі ма саттары:
A) а дарды орғау, орғау шараларын белгілеу
B) дайынды алды ке ес $йымдастыру жəне ткізу
C) дайынды ж$мыстарын ткізу
D) талдау ж$мыстарын ж$ргізу
E) а шылы жануарларды орын пайдалану м лшерін аны тау
21. Тиінді аулауды е тиімді мерзімі:
A) ысты бастап ы кезе інде
B) ар алын кезінде
C) ысты ортасында
D) ысты аяғында
E) ар жамылғысы ж$ а кезінде
F) к(зді аяғында
G) ыста ар т(скенге дейін
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22. Бір айма тағы жануарлар тығыздығыны
популяцияға əсер етуі:
A) лім т мендейді
B) мірше дігі жоғарылайды
C) популяцияны мірше дігі т мендейді
D) лім - жітім $лғаяды
E) жастары к бейеді
F) к бею барысы т мендейді
G) к беюі жоғарылайды

жоғары

болуыны

23. Су к(зеніні негізгі оректері:
A) ой еті
B) аз ж$мырт асы
C) балы тар
D) тыш андар
E) ба алар
24. Бір айма тағы жануарларды тығыздығыны
популяцияға əсер етуі:
A) популяцияны мірше дігіне əсер етеді
B) популяцияны сапасы жоғарылайды
C) лім к бейеді
D) лім т мендейді
E) к беюі жоғарылайды

жоғары болуыны

25. А шылы ты бас аратын адамны міндеті:
A) а шылы ты ая талғанын хабарлап, лицензияны келесі бетін толтыру
B) аруды сынау
C) а шылы ты ережелерімен таныстыру
D) т(сіндіру ж$мыстарын ж(ргізу
E) жаттығу ткізу
F) аруды олдану ережесімен таныстыру
G) аруды тексеру
А дар мен старды аулау техникасы жəне а шылы тану
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Биотехния жəне жабайы жануарларды +сіру
1. +осымша оректендірілетін жануарлар:
A) су $стары
B) борсы
C) суыр
D) оян тəрізділер
E) жырт ыш
F) орман $стары
G) т$я ты
2. +аза станны ерекше орғалатын табиғи аума тары:
A) А шылы шаруашылығындағы тынышты б$рышы
B) Мемлекеттік оры ты айма тар жəне табиғи орғалымдар
C) Мемлекеттік табиғи оры тар, мемлекеттік жəне $лтты табиғи парктер
D) Ауданды ма ызы бар а шылы шаруашылы тар
E) А шылы шаруашылығындағы жануарларды сімін молайту аймағы
F) Облысты ма ызы бар а шылы шаруашылы тар
G) К рсететін а шылы шаруашылы тары
3. Тынышты айма тарды $руды ма саты:
A) Орман кесу кезінде ж$мысшылар демалу (шін
B) +ар $стау (шін
C) +$стар $я салу жəне балапан шығару (шін
D) Т л жа сы суі мен даму жəне ересек жануарлар мен $старды
демалуы (шін
E) Орманды айта жа арту (шін
F) Демалыс к(ндері техниканы са тау (шін
G) Тынышты б$рышы $рылмайды
4. Далалы жағдайда тынышты айма тарын $ру (шін орындар:
A) Орманны ашы жерлерінде
B) Орманны сирек жерлерінде
C) 1зенні арнасында
D) Шаруашылы ты е алыс жерлерінде орналастыру
E) Суы бар жерлерге жа ын орналастыру
F) Б$та жəне ірісаба ты ш п сетін жыраларда
G) Судан алыс жерлерде
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5. Сулы ал аптағы орғаныс жəне $ялы жағдайларын жа сарту:
A) Су ойма жағалауында ағаш, б$та, жағалау бойында сетін сімдіктер
отырғызу
B) Жануарларды суару (шін сулы ал аптарды тере дігін азайту (шін
сулы ал аптар б лігіне топыра себу
C) +амыс опаларында шалғыжол салу
D) К пір салу
E) +$рма ау ою (шін амыс жою
F) Сулы ал аптарда биотехниялы шаралар ж(ргізілмейді
6. Далалы айма тарды а шылы шаруашылы тарындағы азы ты
орын жоғарылату:
A) Жыралар мен сайларды баурайларында сімдіктер отырғызу
B) Орманда сімдіктер отырғызу
C) Далалы ремиздер сімдіктерін отырғызуына кірісу
D) Далалы ал аптар жырасына к лдене егістік сімдіктерді отырғызу
E) Азы -т(лік да ылдар сірілетін егістерде сімдіктер отырғызу
F) Тау баурайында сімдіктер отырғызу
7. Патшалы Ресейде сірілген (йректер:
A) Тазат$ ымды барылдауы
B) Будан барылдауы пен (й (йректері
C) Будан с( гуір (йректер
D) Тазат$ ымды с( гуір (йректер
E) 6йді с$р (йректері
F) 6й тазат$ ымдары
8. Инкубациялауға шарамсыз ж$мырт аларды шығару:
A) +абығында жырығы жо ж$мырт алар
B) Сырты т(зу емес немесе əк онған
C) +абығы алы ж$мырт алар
D) +абығы жа сы ж$мырт алар
E) Салмағы д$рыс ж$мырт алар
9. +ыс мезгілінде к(йіс айыратын т$я тыларға осымша азы тандыру
(шін олданылатын азы тар:
A) Майы алынған с(т
B) Тамырт(йнек жемістер жəне $рама азы тар
C) Ағаш пен б$таларды сыпырт ылары
D) +айы ны жас б$та тары
E) Пішен ш пті əр т(рі
F) Сірне (патока)
G) Жа а əкелінген балы
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10. +осымша азы тандыру орындарын орналастыру жəне айта
орналастыру:
A) +осымша азы тандыру орындарында азы ты к(зету (шін к(зетші
болады
B) Жануарларды осымша азы тандыру ж(йелі т(рде ж(ргізіледі
C) Жануарларды осымша азы тандыру 20-30 тəулік сайын ткізеді
D) +осымша азы тандыру орнына азы тасымалдау (шін техника болуы
тиіс
E) Жануарларды осымша азы тандыру орындарында жел мен ардан
орғау (шін ал алар салынады
F) +осымша азы тандыру орындарында вагон болуы тиіс
G) Жануарларды тəулігіне 5 рет осымша азы тандырады
11. +ыс ы мезгілде абандарды осымша азы тандыру (шін азы ты
т(рлері:
A) К(нбағыс с(рлемі
B) Б$талардан əзірленген жануарлар азығы
C) К ктерек абығы
D) Жануар текті азы тар
E) Бидай-пішендеме
F) +$рама азы тар
G) Пішен
12. К птеген жырт ыш а дар мен $старды а шылы шаруашылығына
кері əсері:
A) Бағалы олжа
B) Бағалы терісі бар
C) 6й малына шабуыл жасайды
D) Ж$ палы ауруларды тасымалдаушылары болады
E) А шылы а дар мен $старды жояды
F) Бағалы мамығы бар
13. Негізгі əдістер олдану ар ылы зиянды жəне жырт ыш $стармен
к(рес ж(ргізу:
A) Аумен аулау
B) Ілмекпен аулау
C) Тормен аулау
D) /яларын б$зып тастау
E) Атып алу
F) +а панмен аулау
G) 1здігінен аулайтын $ралдармен аулау
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14. Жерсіндірілген а дарды сатып алу кезінде а шылы шаруашылығында
болуы тиіс:
A) Белгілі бір жануарларды зге жануарлармен ауыстыру
B) Арам ш п сімдіктер
C) К п а шылар саны
D) Тіршілік етуге ажетті жағдайлар
E) +оныс аударушылар жергілікті а шылы жануарларға кері əсерін
тигізбеуі тиіс
15. +айта жерсіндіру жəне оны жетістіктері:
A) Тиімді биологиялы жетістік ( алыпты мір с(ру жəне к бею)
B) Тиімді экономикалы жетістік (саны к бею жəне німділік сапасыны
жа саруы)
C) Бас а жануарлар т(ріні болуына байланысты
D) Жыл сайын, а шылы жануарларды жа а т(рлерін əкелу
E) Б$рын со ды мекендеген аудандарға жойылып кеткен жануарларды
енгізу
16. Интродукциялау орындарын дайындау жəне а шылы жануарларды
интродукциялау жерлеріне жіберу:
A) Жіберілетін жерлерде осымша азы тандыру ала дар немесе азы
салынып ойған астауларды $йымдастыру
B) Б(кіл аума бойынша таралу (шін жануарларды (ркітуге тырысады
C) Жіберілгеннен кейін жануарларды мазаламау (шін ызмет к рсететін
ж$мыскерлер к рінбеуге тиіс
D) Жіберілетін жерлерде еш андай дайынды ж$мыстары ж(ргізілмейді
E) Жіберілетін жануарлар (шін ауіпті жырт ыштарды жою немесе санын
азайту. Інде мекендейтін жануарларға алдын-ала жасанды індер дайындау
F) Интродукцияланатын жануарларды жіберу ашы есіктен, аз-аздан,
асы пай ж(зеге асырылады. Жіберілетін жерлерде к(зет
$йымдастырылады
17. Жа а жерге орналастыратын жануарларды тірідей аулау:
A) Жіберілетін жерге $ сас ауданды тандау
B) Жа а жерге орналастыратын жануарларды аулау
C) Ауланғанғаннан кейін жануарларды сол кезде жіберілетін жерге
тасымалдайды
D) Жа а жерге орналастыру (шін жіберілетін жерге $ сас емес аудан
тандалады
E) Жануарларды ауламай, з ж(рісімен айдап апарады
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18. Жабайы жануарларды аныны б$зылуына əкелетін жағдайлар:
A) Популяцияны жынысты $рылымы згерсе
B) Жануарларды олдан $ры тандырса
C) Жануарларды к беюге кеш атыстырса
D) Жануарлар арсында с$рыптау ж(ргізсе
E) 8р жыныс а жататын жануарларды б лек $стаса
19. Селекциялы атуды жа сы нəтиже беретін кезе і:
A) сыр аты бар дара тарды жазда ату
B) а шылы біткеннен кейін жараланғандарын ату
C) толы жетілмеген аталы тарды к(йлеу алдында ату
D) зиян келтіретін жырт ыштарды ату
E) жас т лдерін ату
F) физиологиялы жетілмегендерді жыл бойы ату
20. Революцияға дейін Ресейде ырғауылды $стау əдістері:
A) Аралас
B) Торлы
C) Вольерлік
D) +аумалы
E) Парктік
21. Жабайы $с сіру кезінде к бею жəне тынышты кезе дері:
A) К бею кезе і а тар
B) Тынышты кезе і маусым
C) +$старды шағылыстыру
D) Ж$мырт а салу жəне басу
E) +$с к беймейтін кезе
22. +$с сірудегі тыным уа ыты жəне оны $за тығы:
A) К ктемні ортасынан жазды со ына дейін
B) +$старды т(лейтін уа ыты
C) +ысты со ынан жазды со ына дейін
D) Жазды ортасынан ысты со ына дейін созылады
E) Мекиендер ж$мырт алауларын то тататын уа ыт
F) Аталы тар шағылысуларын то тататын уа ыт
G) Аталы тар $йы тайтын уа ыт
H) Аналы тар ж$мырт а басатын уа ыт
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23. +ырғауыл, шіл, барылдауы (йректін орташа ж$мырт алығыштығы:
A) Шілді орташа ж$мырт алығыштығы 15-20 ж$мырт а
B) Шілді орташа ж$мырт алығыштығы 2–6 ж$мырт а
C) +ырғауылды орташа ж$мырт алығыштығы 120-150 ж$мырт а
D) Барылдауы (йректі орташа ж$мырт алығыштығы 350 ж$мырт а
E) Шілді орташа ж$мырт алығыштығы 70-80 ж$мырт а
F) Барылдауы (йректі орташа ж$мырт алығыштығы 4-6 ж$мырт а
24. +$старды к бейту (шін (йірлерді жасы мен іріктеп $ру мезгілі:
A) Табын к(зде іріктеп $рылады (к бею ая талғаннан кейін)
B) Аталы тарды жасы 6 жылға дейін
C) Аталы тарды жасы 5 жылға дейін
D) К беюге 1 жыл алғанда табын іріктеп $рылады
E) Аталы тарды жасы 1 жылға дейін
F) К беюге 1 к(н алғанда табын іріктеп $рылады
25. 1-30 к(н; 31-80 к(н; 81-150 к(н жастағы балапандарды сіру кезінде
рационда ы клетчатка пайызы:
A) 31 – 80 к(нде – 15,3%
B) 1-30 к(нде – 3,0%
C) 1-30 к(нде – 12,3%
D) 1-30 к(нде – 8,1 %
E) 31 – 80 к(нде – 10,1%
Биотехния жəне жабайы жануарларды +сіру
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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