рметті студент!
2017 жылы «Гуманитарлы ғылымдар - 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
5В020500

Маманды ты
атауы
«Филология»( аза )

Жауап парағыны 6-9 секторларындағы
пəндер реті
1. XIX ғасырдағы аза əдебиетіні
тарихы
2. %азіргі аза тіліні морфологиясы
3. Жалпы тіл білімі
4. %азіргі аза тілі жай с йлем
синтаксисі

1. С'ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т'рады:
1. XIX ғасырдағы аза əдебиетіні тарихы
2. %азіргі аза тіліні морфологиясы
3. Жалпы тіл білімі
4. %азіргі аза тілі жай с йлем синтаксисі
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.

3

ХІХ ғасырдағы аза əдебиетіні тарихы

21

ХІХ ғасырдағы аза əдебиетіні тарихы
1. ХІХ ғасырдағы аза əдебиетінде əн- ле жанрын дамыт ан шығармашыл
т'лғалар:
A) Мысалшы
B) Драматург
C) Аудармашы
D) 0нші-орындаушы
E) Сал-серілер
F) Шығарушы-композитор
G) К семс зші
2. «Біржан - Сара» айтысыны айтыс т)рлеріне арай жіктелуі:
A) Жазба айтысы
B) %ыз бен жігіт айтысы
C) Ру айтысы
D) Дін айтысы
E) 5лі мен тіріні айтысы
F) Ж'мба айтыс
G) 0леуметтік айтысы
H) Бəдік айтыс
3. Майлы ожаны аллегория тəсілімен 'рылған толғаулары:
A) «Кəрілік»
B) «Бал адиша»
C) «6лы арман»
D) «Тоты 'с»
E) «Тілек»
4. А ан серіні əн(дер)і:
A) «Гəкку»
B) «Ма ма гер»
C) «Сырымбет»
D) «Жанбота»
E) «Бал адиша»
5. Махамбетті з бейнесін танытатын толғаулары:
A) «Мен едім»
B) «Заман-ай»
C) «%амысты басы майда, т)бі сайда»
D) «Ала да, ала , ала ж'рт»
E) «Б'дырайған екі шекелі»
F) «К)лдір де к)лдір кісінетіп»
4
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6. Махамбетті «Баймағамбет с'лтанға айт аны» шығармасыны мазм'ны:
A) Халы пен хандар арасындағы айшылы ты бітімсіздігі
B) Отыры шылы ты насихаттау
C) Дінді уағыздауы
D) Халы а ындары жағдайы туралы
E) О уға, білімге ша ыру
F) Халы арманы, жер-су )шін к)ресі
G) Исатай ісіні əділдігі
H) 0йел те сіздігін жою
7. Махамбетті арнау ле дері:
A) «Жə гірге»
B) «С)лейменге»
C) «О, Бара жас, Бара жас»
D) «%ылыштай иғыр алмас ем»
E) «Абыралыға»
F) «Баймағамбет с'лтанға»
8. Махамбет 5теміс'лы:
A) Драматург
B) Жоры жырауы
C) Рухты а ын
D) Прозашы
E) Ағартушы
9. ХІХ ғасырдағы айтыскер а ын əйелдер:
A) 6лбике
B) Сара Тастанбек ызы
C) Б'рым
D) А бала
E) Ж'маш
F) Шолпан Иманбаева
10. %аза əдебиетіні классикалы Шығыс əдебиетімен зара саба тастығын
зерттеген ғалымдар:
A) М.Базарбаев
B) Ж.Рахманова
C) С.Ержанова
D) Б.Майтанов
E) Т.Есембеков

5
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11. ХІХ ғасырдағы шығысты
A) «Ба ытсыз Жамал»
B) «Ж)сіп-Зыли а»
C) «А Білек»
D) «%алам ас»
E) «Жетім ыз»
F) «Бозжігіт»

исса-дастандар:

12. А молла М'хамедияр'лыны туындылары:
A) «Бал адиша»
B) «М'нар к)н»
C) «Жаз»
D) «Жетім ыз»
E) «К)з»
13. Дулат а ынны «Он бес жас айда» толғауыны бас а жыраулар
поэзиясымен )ндестігі:
A) Майлы ожа
B) Шал
C) Мəделі
D) Асан
E) Шортанбай
F) %азтуған
G) Б' ар
14. Шортанбай толғаулары:
A) «Тілек»
B) «%ожа емес едім, сарт едім»
C) «М'нар к)н»
D) «Ай, Заман-ай, заман-ай»
E) «Кəрілік»
F) «Жетім ыз»
15. Шортанбай туындыларыны та ырыбы:
A) О у-білімге ша ыру
B) Замана зары
C) 0йел те сіздігі
D) Халы жағдайы
E) Драмалы
F) Ғашы ты сарында
G) Отарлау саясаты

6
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16. Дулат Бабатай'лыны ле (дер)і:
A) «Опасыз жалған»
B) «Тырна тай ме і болған со »
C) «Тілек»
D) «>ш иян»
E) «%аза айнасы»
F) «Кəрілік туралы»
17. Дулат Бабатай'лыны дастандары:
A) «Манас»
B) «Еспембет»
C) «Тілек»
D) «Ер К кше»
E) «5сиетнама»
F) «Шаштараз»
18. М'рат а ынны мір, тіршілік туралы толғаулары:
A) «Сарыар аны кімдікі екендігі»
B) «Насихат аза ия»
C) «М'сылманды шарты»
D) «5лім»
E) «Не деп айтсам жарасар»
F) «>лгілі с зді с йлейін»
19. М'рат а ынны шығармалары:
A) «Насихат аза ия»
B) «О удан айт ан азамат а»
C) «Елге сəлем»
D) «%аза ты айнасы»
E) «Шайтанны саудасы»
F) «Сарыар аны кімдікі екендігі»
G) «М'сылманды шарты»
20. Ш.Уəлихановты фольклортанудағы зерттеулері:
A) «Манз'мат аза ия»
B) «Абылай мен оны батырлары туралы а ыз»
C) «6лы ж)з аза тарыны ертедегі а ыздары»
D) «Тірлікте к п жасағанды тан к рген бір тамашамыз»
E) «5лі мен тірі»

7
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21. Ш.Уəлихановты Омбы Кадет корпусында о ып ж)рген уа ыты:
A) 1853
B) 1855
C) 1844
D) 1848
E) 1847
22. Ыбырай Алтынсаринні этика, мінез- 'лы , əдептілік, досты идеясына
жазылған ə гімелері:
A) «Ананы анасы»
B) «Шайтанны саудасы»
C) «Ананы арашасы»
D) «Жаман жолдас»
E) «%аза ты айнасы»
F) «А ыма дос»
G) «0діл-Мария»
23. Ы.Алтынсаринні сатира жанрында жазылған туындылары:
A) «Екі б шке»
B) «А у, шортан Bəм шаян»
C) «Маймыл мен айна»
D) «Фітнелік к)ннен к)нге барады асып»
E) «Аласы ағайынны ала датады»
F) «Ма та ыз бен мысы »
G) «Маса»
24. Абайды Лермонтовтан аударма(лар)ы:
A) Есек
B) %арға мен т)лкі
C) Піл мен анден
D) Шегіртке мен 'мырс а
E) Ба а мен гіз
F) Жалау

8
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25. Абайды 16, 29, 31 ара с здерінде озғалатын негізгі та ырып(тар):
A) Мінез жайы
B) %аза ты ма ал-мəтелі жайы
C) %'дайға 'лшылы жайы
D) Кəсіп жайы
E) Ма тан жайы
F) А шылы жайы
G) О у жайы
ХІХ ғасырдағы аза əдебиетіні тарихы
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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азіргі аза тіліні морфологиясы
1. Бір с зге бірнеше грамматикалы форма жалғанған с з:
A) балалар
B) к)зге
C) саба ты
D) )йлерімізді
E) айттым
F) жерлерінде
G) далада
H) жазғыздым
2. Т)бір морфема:
A) т'лғалы та, мағыналы та дербестiгi бар тiлдiк бiрлiк
B) фонетиканы е кіші единицасы
C) мағыналы дербестігі жо тілдік бірлік
D) коммуникативтік дербес т'лға
E) с з мағынасыны негiзгi 'йыт ысы
3. Прономиналдану:
A) зат есімнен зге с з табына ауысу
B) бас а с з таптарына жататын с здерді есімдікке айналуы
C) есімдікке айналу
D) зге с з табына жататын с здерді есімдікке ауысуы
E) заттанған есімдіктер
F) зат есімнен сын есімге айналу
G) есімдіктен сын есімге айналу
H) есімдіктен зге с з табына айналу
4. Еркелету мəнін )стейтін ж'рна тар:
A) -ыс
B) -жан
C) -тай
D) -шік
E) -дай
F) -ш
G) -лы
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5. Атауыш с здер:
A) грамматикалы мағыналары басым с здер
B) тек грамматикалы ызмет ат аратын с здер
C) лексикалы мағыналары солғындаған с здер
D) əр алуан грамматикалы атынастарды білдіретін с здер
E) з алдына жеке с йлем м)шесі бола алатын с здер
F) жа а с з жасауға негіз болатын т'лға
G) дербес мағыналы с здер
6. Салыстырмалы шырай:
A) а шыл перде
B) жа сы адам
C) сарғылт т)с
D) е 'зын жол
E) к гілдір к л
F) те ке б лме
G) таныс жер
H) тап-таза ке се
7. Туынды сан есім жасайтын ж'рна тар:
A) -ыншы
B) -ер
C) -лы
D) -ды
E) -паз
F) -сыз
8. Еліктеу с зден жасалған туынды етістік:
A) сырыл
B) жалпа
C) ш' ыр
D) кекір
E) д)рсіл
F) ты ыр
G) пыс ыр
H) арбай

11
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9. С йлемде бастауыш болып т'рған субстантивтенген сан есім:
A) Домбыраға ол со па шымырлатып бір-бірлеп
B) Екі ағайынды жігіт едік
C) Ол кезде т рт балалы əйел еді
D) Біреуіні к)ні жо біреуінсіз, Ғылым сол )шеуіні ж нін білмек
E) Біреулері ара о ыр бешпенттерін, екіншілері жамаулы, с'р шекпендерін
киген
F) Бірлік бар жерде - тірлік бар
G) Он бірде биыл баламыз
H) Біреу тойып секіреді, біреу то ып секіреді
10. С йлемде аны тауыш ызметінде ж'мсалып т'рған есімдік:
A) Б'л )йді мен анадайдан танып келемін.
B) Сендермен ашаннан аға-інілі болғанмын.
C) Оны əлде ашан к ріп ойған екен.
D) Жыл ыда т жо .
E) Барлы колхозшылар ж'мыс а шы ты.
F) Мен сол елсіз 'зды мə гі 'мытпаймын.
G) Осынша со ыма т)сетін, мен саған не істедім?
H) Ол сенсі ғой, Абай?
11. %абаттасып олданылып т'рған есімдік:
A) кейбіреу
B) мен зім
C) əлдекім, əлдене
D) бəрі, б)кіл
E) сіздер здері із
F) əрне
G) олар здері
H) барша, барлы
12. Есім негізді етістіктер:
A) бар, кел
B) ж'дыры та, рле
C) ж)гір, секір
D) сына, тазар
E) ашулан, к мектес

12
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13. %'ранды етістіктер:
A) ала сал
B) апар
C) к мек к рсет
D) жəрдем ет
E) т бесі к кке екі елі жетпеу
F) т бе шашы тік т'ру
G) ызмет жаса
14. Салт етістікті саба тыға айналдыратын етістік осымшасы:
A) -ыс
B) -дай
C) -тір
D) -кіз
E) -дір
15. Тіркес 'рамында сын есімні
A) -ғалы,-гелі
B) -атын, -етін
C) -ып, -іп
D) -а, -е
E) - ыз, -гіз
F) -ыс, -іс

асиеттерін к рсететін етістік осымшасы:

16. К)шейту )стеуі:
A) нағыз
B) о и-о и
C) орасан
D) 'р бос а
E) кейде
F) с йлей-с йлей
G) дəл
H) əсте
17. С йлемде толы тауыш ызметінде ж'мсалып т'рған )стеу:
A) Мен м'ндамын
B) Ерте ояндым, ойландым, жете алмадым
C) Баяғыны а сады
D) Мен сенімен біргемін
E) 0лібек амалсыздан то тады
F) Б)гінді – ерте же еді
G) Бозбаламын мен де енді
H) Екеуі ерте ін ойлады

13

%азіргі аза тіліні морфологиясы

21

18. Шылауы атыс ан с йлем:
A) 6старасыз аузы а т)сті-ау м'рты
B) Ашуы келсе, олы ды тарт
C) %ызыл алманы ыш ылы бар
D) Сонымен мен шығарма жазамын
E) Ашу–д'шпан, а ыл–дос
F) 5зен бойындағы ауыл та атысымен к зге т)седі
19. Мен, бен, пен т'лғасы шылау ызметінде ж'мсалған с йлем:
A) Жарба дасып жас к)лер 'рбысы(мен)
B) Машина(мен) келдім
C) Ауыл айма (пен) 6лжан, Айғыздай енелер болып бəрі де Ділданы к)тіп
т'рады
D) Ы ылас(пен) то ылы
E) %айрат (пен) а ыл жол табар, аш анға да уғанға
F) Ағаш тамыры(мен), адам 'рпағы(мен) мы ты
G) А шо ыда туған ле , ле (мен) əн, сан-салалы жырлар к шіріліп
жатталып, əуендеп, тол ып тарап жатты
20. 6рып-соғуды ос с зіні жасалу жолы:
A) одағай - шылау
B) есiмдiк - к семше
C) сын есiм - сын есiм
D) к семше - т'йы етiстiк
E) етістік - етістік
F) етістікті категориялары ар ылы
21. Еліктеуіш с здерге тəн белгі:
A) есімдер жасауға атыспайды
B) зіне тəн лексика-семантикалы мағынасы жо
C) дара т)рлеріне де, осарланған т)рлеріне де к птік, тəуелдік жалғаулары
тікелей жалғанады
D) морфологиялы т'лға-т'рпаты бар
E) зіне тəн лексика-семантикалы мағынасы болады
F) етістіктер жасауға атыспайды
G) еш згеріссіз тікелей етістіктермен тіркесе алады
H) дара т)рлеріне де, осарланған т)рлеріне де септік, жіктік жалғаулары
тікелей жалғанады

14
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22. А.Байт'рсын'лы бойынша, ша ырыс одағай:
A) ма -ма
B) мыс-мыс
C) уа
D) пыс-пыс
E) əй
F) ар - ар
G) ғайри
H) аттан
23. А.Байт'рсын'лы бойынша, к)йінгенде айтылатын одағай:
A) ойбай-ай
B) пəлі
C) ай
D) апырым-ау
E) ойшы
F) ехо
G) 'дай-ай
H) о дариға
24. С йлемде тек синтаксистік ыстырма м)ше ызметіндегі модаль с здер:
A) тиіс, расы
B) əлбетте, шынында
C) бəлкім, əрине
D) кəдік, асылында
E) исыны, керек
F) т)рі, шамасы
G) ажет, асылы
H) кəдік, лазым
25. К)рделі туынды )стеу:
A) сырт ары
B) ж німен
C) а даусызда
D) екіншілей
E) к ре-к ре
F) əлдекімше
G) екіншəрі
H) апелімде
азіргі аза тіліні морфологиясы
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Жалпы тіл білімі
1. ХІХ ғасырда салыстырмалы-тарихи тіл біліміні негізін салушылар:
A) Б. де Куртенэ
B) Ф. Фортунатов
C) Ф. де Соссюр
D) Ф. Бопп
E) И. Гердер
F) В. Лейбниц
2. Тіл білімінде ХХ ғасырда пайда болған ғылым салалары:
A) Палеонтология
B) Этнография
C) Лингвомəдениеттаным
D) Археология
E) Психолингвистика
F) 0леуметтік тіл білімі
3. В. Гумбольдтты тіл мен этносты байланысы ж ніндегі к з арасын
дамытушылар:
A) Э. Сепир
B) И. Бердер
C) Б. Уорф
D) В. Пауль
E) С. Карцевский
F) В. Хилл
4. Функционалды лингвистиканы басты кілдері:
A) Д. Бонфанте
B) Б. Трнка
C) В. Матезиус
D) Р. Карнап
E) И. Мещанинов
F) Г. Шухардт
G) Б. Уорф
5. Прага лингвистикалы мектебіні негізгі кілдері:
A) В. Матезиус
B) Л. Блумфилд
C) Н. Трубецкой
D) Б. Уорф
E) Л. Ельмслев
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6. А. Шлегельді типологиялы жағынан жіктеген тілдер тобыны атауы:
A) Даралаушы
B) Аморфты
C) Полисинтетикалы
D) Фузиялы
E) Агглютинативті
F) Герман
G) Флективті
H) Инкорпоративті
7. Лингвистикалы зерттеу əдістері:
A) Эксперименттік
B) Картографиялы
C) Математикалы
D) Ба ылау
E) %'рылымды
F) Географиялы
8. Дистрибутивтік əдісті міндеттері:
A) Кез келген конструкциялар ішіндегі лексика-грамматикалы
байланыстарды зерттеу
B) С йлемдегі с здерді айналасындағы элементті жасанды т)рде ауыстыру
ар ылы семантикалы байланыстарын аны тау
C) Адамны с йлеу əрекетін, с йлеуді т)сініп абылдау жəне оны тудыру
)дерісін зерттеу
D) Тілді дивергентті даму за дылы тарын зерттеу
E) Ана тілі мен зге тілді сəби жəне ересектер тарапынан ме герілу
)дерістерін зерттеу
F) Тілдік ж)йе бірліктері мен ережелері т'рғысындағы мəліметтерді
психикалы шынайылығын тексеру
G) Систематология (лингвистикалы типтер ж)йесін аны тау жəне осы
типтерге сəйкес д.ж. тілдерін классификациялау)
9. Жас грамматистер бағытыны негізін салушылар:
A) Г. Штейнталь
B) Б. Дельбрюк
C) И.А. Бодуэн де Куртенэ
D) А. Потебня
E) К. Бругман
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10. Структуралы тіл біліміні туу, алыптасу себептері:
A) Ғылымда жа а бағыттарды пайда болуы
B) Ғылыми парадигмаларды орын алмастыруы
C) Тілді ішкі за дылы тарыны шиеленісе т)суі
D) Тіл ғылымындағы ғалымдарды к з арастарыны згеруі
E) Салыстырмалы-тарихи əдісті зерттеу нысаныны əлсіреуі
11. Б. Уорф идеяларындағы ателіктер:
A) Тілді зерттеуде нəсілдік сипаттағы т'жырым жасады
B) Тіл мен мəдениетті атынасын жо а шығарды
C) Тілдерді салыстыра арастыруды олдамады
D) Тілді р лін шамадан тыс асыра бағалады
E) Тіл мен ойлауды байланысын жо а шығарды
F) 0мбебап грамматика жасауды 'сынды
12. Парадигмалы атынасты зіндік сипаты:
A) Тіл элементтерін диахронды т'рғыда арайды
B) Тіл элементтерін к лдене бағытта зерттейді
C) Тілді бір мезгілдік де гейіндегі к)йін зерттейді
D) Тілді əр мезгілдік де гейіндегі к)йін зерттейді
E) Морфеманы с зді 'рамында зерттейді
F) 0р тектес т'лғалар байланысын зерттейді
13. Синтагмалы атынасты зіндік сипаты:
A) Морфеманы с зді 'рамында зерттейді
B) Тілді бір мезгілдік де гейіндегі к)йін зерттейді
C) Тіл элементтерін к лдене бағытта зерттейді
D) Тіл элементтерін тік бағытта арастырады
E) Тіл элементтерін диахронды т'рғыда арайды
F) Тіл элементтерін синхронды т'рғыда арайды
14. Тіл дыбыстарыны
згермейтін тілдер:
A) Татар
B) Орыс
C) Испан
D) Португал
E) %ырғыз

ыс а не созылы
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15. Негізгі фонетикалы супрасегментті бірліктер:
A) Энклитика, проклитика
B) Буын жəне оны т)рлері
C) Дыбыс жəне оны т)рлері
D) Такт, фраза
E) Фонема, морфема
16. Грамматика терминіні ке мағынадағы т)сінігі:
A) С зге арағанда кіші я ірі бірліктерге атысты
B) С здікті бірт'тас бірлігі ретіндегі с зге атысты
C) С йлеу əрекеті туралы ғылым
D) Жеткізу ресі т'рғысындағы ғылым
E) С здерді айтылу емлесі туралы ғылым
F) Тек морфемаларды тіркесімділік за дылы тары туралы ғылым
17. Граммемаға тəн сипаттар:
A) Т менгі де гей бірлігі
B) Грамматикалы мағынаға ие
C) Лексемалар арасындағы категориялы байланыстарды білдіреді
D) Лексикалы мағынаға ие
E) Екіжа ты бірлік, номинативтік ызмет ат арады
F) Мағына ажыратушылы ызмет ат арады
G) Орта де гей бірлігі
18. С з тіркесіне тəн белгілер:
A) Толы мағыналы кемінде екі с зді тіркесі
B) Интонация с з тіркестеріні органикалы элементі болып табылады
C) С з тіркесі коннотаты мағынада болады
D) С з тіркесі предикативтілікті білдіруі шарт
E) С з тіркесі – грамматикалы категория
F) С йлем ар ылы тілде коммуникативті ызмет ат ара алады
G) Грамматикалы жағынан зара байланысты тіркес
19. Трансформациялы бағыт а тəн синтаксистік ағидалар:
A) Синтаксистік ж)йе элементарлы с йлемдер жиынтығынан т'рады
B) С йлем та ырып – темаға жəне жа а хабар – ремаға м)шеленеді
C) Элементарлы с йлемдерден т)рлі 'зынды тағы əрт)рлі жа а с йлемдер
алуға болады
D) Элементарлы с йлемдер шығу тегі жағынан к не болып табылмайды
E) С йлемдерді элементарлы типтері ядро с йлемдер деп танылады
F) Морфеманы дистрибуциясы – морфеманы бас а морфемалармен
оршауыны барлы жиынтығы
G) С йлемдегі зара тікелей байланысты с здер – тікелей 'растырушылар
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20. К не шумер тіліні алтай тілдерімен туыстығы ж нінде пікір айт ан
ғалымдар:
A) Ф. Хоммель
B) С.П. Толстов
C) Н.А. Баскаков
D) А.С. Аманжолов
E) А.И. Томсен
F) Б. де Куртенэ
G) В. Гумбольдт
21. Пор-Рояль грамматикасына негіз болған тілдер материалдары:
A) К не )нді тілі
B) К не француз тілі
C) К не исланд тілі
D) К не еврей тілі
E) К не испан тілі
F) К не ытай тілі
G) К не грек тілі
22. Тіл философиясын зерттеушілерді концептуалды ма саты:
A) Тілді грамматика деп арау
B) Тіл философиясын негіздеу
C) Ғылыми арым- атынас орнату
D) 6лтаралы арым- атынасты нығайту
E) Философиялы грамматика жасауға тырысу
F) Тілді философиялы т'рғыдан т)сіндіру
23. Тілдер типін ажыратуда типологиялы белгі ретінде алынатын нысандар:
A) Синтаксистік атынастар
B) Грамматикалы категория
C) С з 'рылымы
D) С з таптары
E) С здерді т'лғалы т)рленісі
24. Тілдік талдауда тілдік т'лғаларды сипаттау, талдау кезе дері:
A) Деректер біріктіріледі
B) Деректер іріктеледі
C) Деректер м)шелерге жіктеледі
D) Деректер компьютерге т)седі
E) Деректер зара салыстырылады
F) Деректер талдауға т)седі
G) Деректер зара байланыстырылады
H) Деректер ызметке б лінеді
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25. %'рылымды талдауды ма саттары:
A) С йлеуді ма сат а бағытталған əлеуметтік əрекет ретінде зерттеу
B) Тілді 'рылымды бірліктері арасындағы шекараны аны тау
C) Бір с йлеу туры уа ытындағы бір коммуникантты с йлеу əрекетін
зерттеу
D) Бір де гей м)шелері арасындағы парадигмалы байланыстарды аны тау
E) Тілдік та баларды с йлеудегі ызметтерін аны тау
F) Систематология (лингвистикалы типтер ж)йесін аны тау жəне осы
типтерге сəйкес д)ниеж)зі тілдерін классификациялау)
G) Абзацты т)зілімді автор ниеті т'рғысынан зерттеу
Жалпы тіл білімі
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азіргі аза тілі жай с/йлем синтаксисі
1. %имыл-іс пен логикалы субьектіні
A) Тынышты бермейтін – жасты .
B) %артты тынышты ты алайды.
C) Жасты тыным бермейді.
D) 0кем ауылдан кеше келген.
E) 0кемні ауылдан келгені кеше.
F) %уаныш əкелмейтін - мəнсіз мір.
G) Ауылдан кеше келген – əкем.

атынасын білдіретін с йлемдер:

2. Аналитика-синтетикалы тəсіл ар ылы жасалған с з тіркесі:
A) >йді жанына жа ындады
B) К шеге шы тым
C) Саба тал ыланды
D) Ініммен бірге айтты
E) Жа а саба ызы ты
F) Інімді ерттім
3. Таза эмоциялы атынасты білдіретін лепті с йлем:
A) Аш к зі ді, жауыз
B) Суы а то у дегенді біле ме олар
C) Мынау жа сы екен
D) %андай ғажап к рініс
E) Ал ендеше айтпайсы ба
F) %оры па, же гей
4. Синтаксисті зерттеу обьектісі:
A) Морфемалар тіркесімі
B) Дыбыстарды тіркесімі
C) С здерді мағынасы
D) С йлемдерді 'рылымы
E) С йлемдегі с здерді орын тəртібі
F) С здерді к п мағыналылығы
G) С здерді 'рылымы
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5. Етістікті с з тіркесі:
A) ойға салыну
B) асы пай салу
C) сурет салу
D) ол салу
E) 'ла салу
F) )й салу
G) бір-бірден салу
6. Синтетикалы тəсіл ар ылы жасалған есімді с з тіркесі:
A) маманға ке ес
B) маманны ісі
C) орындалатын іс
D) істі болды
E) маман ар ылы жолығу
F) маманға серік
7. Ме геруді т)рі:
A) еліктеуішті
B) есімдікті
C) )стеулі
D) одағайлы
E) есімді
F) орта басы ылы
G) етістікті
8. Матаса байланыс ан изафеттік с з тіркесіне тəн белгі:
A) іс- имылды себебі
B) б)тінні б лшегі ретіндегі мағына
C) іс- имылды мекені
D) іс- имылды ая талу шегі
E) атысты мағына
F) іс- имылды мезгілі
G) меншіктік мағына
9. Етістікті с з тіркесі:
A) Нашар о ушы
B) Саған бола аялдады
C) Келген адам
D) Адал жар
E) К шені аралау
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10. Ай ындауыш м)ше атыс ан с йлем:
A) Мен саған зімше, ж)ргізушіше, айтайын.
B) Т)сінбегендіктен, т)сіне алмағанды тан сезбей алар деп ойлады.
C) Артынан, Абай 'ғындырған со , олар )ндемей алды.
D) Асан семізше келген ыры па ызыл то тыны алып келді.
E) Кеше, мамырды онында, немерем алғаш ы адамын жасады.
11. Бағыны ы сы ары есімшеден жасалған с з тіркесі:
A) келген студент
B) хабар бермек
C) )немі келетін
D) ерте келер
E) баратын уа ыт
F) айтпа ойы
12. %аратпа с з атыс ан с йлем:
A) Шатаспасам, солай болу керек.
B) Ойбай-ау, мыналар не дейді, Ба а?
C) Екіншіден, б'л шаруаны зіміз реттейміз.
D) Ой, Бəке, к іл аударма ыз.
E) Біріншіден, олар істі мəн-жайын білмейді.
F) Тəйірі, соны да с з деп.
13. Есімді с з тіркестері сы арларыны байланысы:
A) Сын есім мен етістік
B) Есімдік пен етістік
C) Зат есім мен етістік
D) Сын есім мен зат есім
E) Етістік пен зат есім
F) Зат есім мен зат есім
14. Біры ғай м)шелер атыс ан с йлемдер:
A) Абай, Біржан, 0йгерімдер тыс а шығып, оларды аттандырып жатыр.
B) Ауылды бір шеті - ат шаптырым
C) 5зі бір тəжірибелі адам секілді к рінеді.
D) К)н к)ле шығып, ар ан бойы к терілді.
E) Ж'рт кешкі шаруаларын жайғап, малдарын ота дап ж)р.
F) Ас ар сағатына араса, сағат тоғыз болып алған екен.
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15. С з тіркесіне атысты барлы пікірлерге тəн орта т'жырым:
A) саба таса байланыспайды
B) к мекші с здер жеке келіп бір компонеті ретінде атыса алады
C) с з тіркестеріні компоненттері лексикалы дербестікке ие т'лғалар
D) 'рамындағы т'лғалар аналитикалы жəне синтетикалы тəсілдер ар ылы
тіркеседі
E) предикативтік атынас а ие бірлік
16. Мағынасына арай б лінетін с'раулы с йлемдер:
A) Альтернативтік с'ра ты білдіретін с'раулы с йлемдер
B) Хабарды баяндау )шін ж'мсалатын с йлемдер
C) Болымсыз пікірді білдіретін с йлемдер
D) Риторикалы с'ра ты білдіретін с'раулы с йлемдер
E) Біреуді пікірін білдіру )шін ж'мсалатын с йлемдер
F) Ашы с'ра ты білдіретін с'раулы с йлемдер
17. С здерді байланыстырушы амалдар:
A) Орын тəртібі
B) Ме геру
C) %иысу
D) %абысу
E) Жалғаулар
F) Матасу
G) Жанасу
18. Етістікті с з тіркесі:
A) Келе бер
B) Ар анмен т)су
C) К зі жету
D) >йіне жету
E) Иесіне бер
19. С з тіркесіне ' сас 'былыстар:
A) %ыстырма с здер
B) О шау с здер
C) К)рделі с здер
D) Т)йдекті тіркестер
E) %осарланған с здер
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20. %имыл-іс пен оны себебіні атынасын білдіретін с йлем:
A) %'рмаш ашып кетті деуге имады.
B) Олай дейтіні – жанына жылу 'ялат андығынан.
C) Достығына сызат т)сті.
D) 0 гіме ылатындары балалы ша тағы ызы сəттер.
E) %имағаны жа сы к ргендіктен.
F) Бала кезімнен бірге келе жат ан досым еді.
21. «%айталау» амалыны коммуникативтік ма саты:
A) іс-əрекетті субьектіге атысын білдіру
B) іс-əрекетті ар ындылығын білдіру
C) актуалдылы ты білдіру
D) экспрессивтілікті білдіру
E) болған іс-əрекетке к з арасты білдіру
F) іс-əрекетті уа ыт а атынасын білдіру
G) іс-əрекетті болған-болмағанын білдіру
H) іс-əрекетті ту амалын білдіру
22. Предикатты атынас:
A) 'рамындағы с здер абыса байланысады
B) 'рамындағы с здер ме геріле байланысады
C) бастауыш пен баяндауышты атынасы
D) с йлемдегі модальдылы пен с йлем бойындағы ша ты белгілермен
атар ж)реді
E) субъекті мен предикатты атынасы
23. Жа сыз с йлемдерді жасалу жолдары:
A) Т'йы райлы етістік пен ІІІ жа ар ылы
B) 5ткен, келер ша ты етістіктер ар ылы
C) Баяндауышы ІІ жа ты жіктік жалғаулы с з ар ылы
D) Жатыс септіктегі с з бен тура келеді с зі ар ылы
E) Ілік септігіндегі с з тəуелдік жалғаулы с здер ар ылы
F) У, ма ж'рна ты т'йы райлы имыл есімі мен керек с зі ар ылы
G) Барыс септік т'йы рай етістік пен тура келеді с зі ар ылы
H) Болымсыз шартты рай етістік пен болмайды с зі ар ылы
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24. С йлемні логика-грамматикалы типтері:
A) Хабарлы, с'раулы, б'йры ты с йлемдер
B) Репликалы с йлемдер
C) Жа ты, жа сыз с йлемдер
D) Зат пен оны имыл-к)йін хабарлайтын с йлемдер
E) %имыл-іс пен оны сыныны атынасын білдіретін с йлемдер
F) %имыл-іс пен оны себебіні атынасын білдіретін с йлемдер
G) Болымды, болымсыз с йлемдер
H) Толымды, толымсыз с йлемдер
25. Атаулы с йлемдер:
A) Адасатыным рас
B) 1916 жыл. Шілдені а ыры
C) Барамыз
D) К)н жылы
E) 0демі ғимарат. %айнап жат ан 'рылыс
F) Оюлы текемет. Жинаулы б лме. >йде А ботадан бас а ешкім жо
G) Омар - студент
H) %она тар осында
азіргі аза тілі жай с/йлем синтаксисі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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