рметті студент!
2017 жылы «Ауылшаруашылы
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
5В081000

Маманды ты атауы

«Мелиорация, жерді
баптау жəне орғау»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Математика
2. Суғару мелиорациясы
3. Мелиоративтік егіншілік
4. Мелиоративтік топыра тану

1. С&ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т&рады:
1. Математика
2. Суғару мелиорациясы
3. Мелиоративтік егіншілік
4. Мелиоративтік топыра тану
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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Математика
3 − 7 2
1 − 2 2 




1. А = 1 − 8 3  , В = 1 − 3 1 . 3А + 2В матрицасыны мəні:
 4 − 2 3
4 −1 1 




11 − 5 10 


A)  5 − 30 11
 2 − 8 11 


1 − 25 10 


B)  5 − 30 1 
 20 − 8 11


11 − 25 10 


C)  5 − 30 11 
 20 − 8 11 


11
D)  5
0

11

E)  5
 20


25 10 

− 30 11
−3 11 
− 25 10 

− 20 11 
− 8 11 

11 − 25 10 


F) 10 / 2 − 30 11
 20 − 8 11
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 − 4 2 5 3

 −1 1 0 − 2 
 . С – D матрицасыны мəні:
0 

 , D = 
2. С = 
 1 5 6 1
− 2 3 4
− 3 1 5 5 

 3 2 2 1
 −3 1 5 5 
B) 
0 
 3 2 2 2 
 3 30 5 5 
C) 

 3 1 2 1
− 3 1 5 5 

D) 
 3 4 4 1

A) 

− 3 1 2 3 

 3 2 2 1
 −3 1 1 5 
F) 

0
 3 2 2 1
 −3 −1 5 2 
G) 

 3 −2 5 2 

E) 

3. +ш векторды аралас к бейтіндісіні модулі:
A) теріс сан
B) (шб&рышты ауданына те
C) осы векторлардан &рылған тетраэдрді алты еселенген к леміне те
D) осы векторлардан &рылған параллелепипедті к леміне те
E) осы векторларды біреуінен &рылған кубты к леміне те
F) теріс емес сан
4. Екі векторды векторлы к бейтіндісіні модулі:
A) теріс сан
B) осы векторлардан &рылған параллелограммны ауданыны
жартысына те
C) осы векторлардан &рылған параллелограммны ауданына те
D) осы векторлардан &рылған (шб&рышты екі еселенген ауданына те
E) теріс емес сан
5. Ax + By + Cz + 5 = 0 жəне 2 x − 3 y + z + 5 = 0 жазы ты тары A, B , C ны сəйкес параллель мəндері:
A) 4, − 6, 2
B) 4, 6, − 2
C) 6, − 9, − 3
D) − 2, 3, − 1
E) − 6, 9, − 3
5
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6. 3х+2у+7=0 жəне 3х+2у-9=0 т(зулері:
A) 0 б&рыш жасайды
B) перпендикуляр
C) 45 б&рыш жасайды
D) əрт(рлі б&рышты коэффициентке ие
E) параллель
F) бірдей б&рышты коэффициентке ие
7. Жина тылы ты
∞
2n + 9
A) ∑
n =1 ( 3n − 1) ( n − 7 )
 2n −1 
B) ∑ 

n=1  2n + 5 
∞

ажетті шарты орындалатын атар:

n

∞

2
n=1 n −13
∞ n3 − 8n + 5
D) ∑ 3
n=1 n + 12n −1
2
∞ ( n − 8 ) 5n + 1
E) ∑
n =1 9n 2 − 1 ( 5 − n )

C) ∑

(

∞ 
2
F) ∑ 1 + 
n
n =1 

(

)

)

n

∞

(-1)n
8. ∑
санды
2
n =1 n

атарыны м(шелері:

A) a1 = 22

B) a3 = −3−2
C) a1 = −30
D) a3 = 23
E) a3 = 20
F) a2 = −23
G) a2 = −23

6
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9. M (3; − 1; − 5) н(ктесі ар ылы тетін 3x − 2 y + 2 z + 7 = 0 жəне
5 x − 4 y + 3 z + 1 = 0 жазы ты тарына перпендикуляр болатын жазы ты
те деуі:
A) 2( x − 3) + ( y + 1) − 2( z + 5) = 0
B) 2 x − y + 2 z − 15 = 0
C) 2 x + y − 2 z = 15
D) x + 2 y − z = 15
E) 2 x + y − 2 z − 15 = 0

х2

у2

= 1 эллипсі (шін:
25 9
A) с=16
B) эксцентриситет ε = 2
C) (лкен жарты ось b = 3
D) (лкен жарты ось а = 5
E) кіші жарты ось b = 3
F) эксцентриситет ε = 1
G) кіші жарты ось а = 5

10.

+

11. F (1; 0 ) н(ктесінен жəне x = 2 т(зуінен бірдей аралы та орналас ан
н(ктелерді геометриялы орныны те деуі:
A) y 2 + 3 = −2 x
B) y 2 − 2 x = 3

C) y 2 = 2( x + 3)
D) y 2 + 2 x = 3
E) y 2 − 2 x + 3 = 0
F) y 2 = −2 x + 3
12. y = 2 функциясыны n -ші ретті туындысы:
A) y (n ) = 2 x +1 ln n 4
B) y (n ) = 2 x +1 ln n +1 2
x

C) y ( n ) = 2 x −1 ln n 4
D) y (n ) = 2 x −1 ln n −1 2
E) y (n ) = 2 x ln n 2

F) y (n ) = x2 x − n ln n 2
G) y (n ) = 2 x ln n −1 2

7
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5

lim

2

2x − 4x + 3
5

x →∞

x + 3x + 1 шегіні мəні:
13.
0
A) 2 ·10
B) -2·100
C) -0,2·102
D) 0,02·102
E) 0,2·10
1 − cos2 3x
шегі:
x→0
9 x2
A) 0-ден (лкен
B) 0,5-тен (лкен
C) 0,5-ке те
D) 0-ден кіші
E) 0-ге те
F) 0,5-тен кіші
14. lim

2
15. Егер y( x) = x + 3x − 5 болса, онда у′(1):
A) 5 5
B) 50·2
C) 5 log 5 10

D) 5 50
E) 50 log 2 32
16.

∫

dx
9 − 7x

2

интегралы:

7 ⋅ 7 −1 arccos 7 x ⋅ 3−1 + C
B) − 1 arccos 7 x ⋅ 3−1 + C
7

A)

1
7x
arccos
+C
7
3
1
7x
D)
arcsin
+C
7
3
E) − 7 ⋅ 7 −1 arc sin 7 x ⋅ 3−1 + C
C)

8

Математика

82

17. Квадрат (шм(шелікте толы квадратты ажырату тəсілімен табылатын
интеграл:
A) ∫ 2 x + 9dx
B) ∫ xarctgxdx
2 + x2
C) ∫ 3 dx
x
dx
D) ∫ 2
x + 4x − 5
E) ∫ (1 + x ) sin xdx
F) ∫ ln xdx
18. f ( x ) = cos3x функциясыны алғаш ы функциясы:
A) 3sin 3x + C
1
B) sin 3 x + C
3
C) sin3x
D) cos3x
1
E) cos3x + C
3
19.

z = sin x − cos y

туындыларыны

функциясыны

осындысы z′x + z′y :

A) ( 2)2
B) ln 3 e
C) 6
D) 0,02
E) 6 ⋅102
F) -2

9

 π
 0; 
 2

н(ктесіндегі

дербес
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 x1 − x2 + 6 x3 = 1

20. 2 x1 + 3x2 + 2 x3 = 2 те деулер ж(йесіні

− x1 − x2 + x3 = 0

шешімдері мына те деуді

анағаттандырады:
A) x1 + 3x3 = −2
B) 2 x2 − x3 = 2
C) 2 x3 − 4 x2 = 6
D) 2 x1 − x3 = −1
E) x2 − 2 x3 = 0
F) 2 x1 + x2 = 0
G) 4 x3 + x1 = 7
21. Z = 5 x 2 − 3 y 2 x + 8 y − 2 функциясы берілген. А(1;1) н(ктесіндегі
мəні:
A) 0,22 ⋅10−2
B) −102
C) -22
D) 22lg10
E) 0,22 ⋅10−1
22. f(x, y) =

х
функциясы (шін f x′ (1;0) н(ктесіндегі дербес
x−y

туындысыны мəні мына аралы тарда жатады:
A) (1;3)
B) (−2; −1)
C) (−1;1)
D) (−1;3)
E) (−3; −1)
F) (−3;3)
G) (2;3)

10
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23. Егер f ( x, y) =

y 3 − 3 x3
функциясы біртекті болса, онда оны біртектілік
2 x2 y

дəрежесі:
A) ln 1
B) log3 9
C) 5log3 2
D) 3log5 2
E) log3 1
F) log3 27
G) log5 1
H) log5 25
1

2

3

∫ ∫ ∫

24. 2 dx dy хyzdz интегралыны мəні:
0

0

0

A) 4 log 3 3
B) ( 3)4
C) 3log 4 43
D) 3 lne3
E) (log 4 4 + log 3 3) ⋅ 3
F) 12
G) 3 lne

3n n
) атары Кошиді радикалды белгісі бойынша:
n=1 4 + n
1
A) жина ты, йткені q =
2
B) жина сыз
C) жина сыз, йткені q = 3
D) жина ты, йткені q < 1
E) жина сыз, йткені q = 2
F) жина сыз, йткені q > 1
∞

25. ∑ (

Математика
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Суғару мелиорациясы
1. Суғару:
A) суды ж(йектермен ағызып ылғалдандыру
B) ішкі шаруашылы каналдарымен су беру
C) коллекторлы -кəріз желісімен су беру
D) топыра ты жасанды т(рде ылғалдандыру
E) суды та талармен ағызып ылғалдандыру
2. Топыра ты ылғалдылығын аны тайтын əдістемелер:
A) термостатты–салма
B) салма ты
C) электрлі-тенизометрлік
D) б&рғылап- лшеу
E) радиациялы
3. Суғару нормасыны
A) 1000 л/га
B) т/га
C) 1000 кг/га
D) ц/га
E) м3/га
F) л/м2
G) мм/га

лшем бірлігі:

4. /сімдіктерді жалпы су пайдалануы:
A) ыза суларды бетінен булану
B) суғару кезінде суды булануы
C) топыра бетінен булану
D) булану жиынтығы
E) транспирация
F) эвапотранспирация
5. Топыра абатымен сушару:
A) есепті абаттағы т&здарды шаяды
B) топыра бетінен суды булануын азайтады
C) ауаны ылғалдандырады
D) топыра ты біркелкі ылғалдандырмайды
E) суды м лшерлеп бере алмайды
F) сімдіктерді (сіктен са тайды

12
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6. Эрозиялы (дерістерге т зімді ауылшаруашылы да ылдары сірілетін
танаптар:
A) беде
B) жазды бидай
C) картоп
D) жо ыш а
E) к(здік бидай
F) дəндік ж(гері
G) екпе ш птер
H) ант ызылшасы
7. Суғару та тасын механизмдерді к мегімен жасайды:
A) КОН-2,8-П
B) КОР-500
C) ВПУ-0,7
D) ПАЛ-КЗУ-0,3
E) КРН-4,2
F) П-4
G) риджер типтес &рал
8. Суы ауылшаруашылы да ылдарын суғаруға ке інен олданылатын су
к здері:
A) жер асты сулары
B) к лдер
C) а аба сулар
D) жергілікті жер беті сулары
E) те іздер
F) грунт сулары
9. Суғару та тасыны &зындығы байланысты болады:
A) сірілетін да ылды т(ріне
B) топыра тағы оректік заттарды м лшеріне
C) та таны к лбеулігіне
D) суғару суыны температурасына
E) топыра ты механикалы &рамына

13
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10. К птіректі автоматтандырылған жа бырлат ыш машина «Фрегат»:
A) алдыға арай жаппай озғала отырып суғарады
B) суды танапты ортасында орналас ан гидранттан алады
C) суды танапты ортасында орналас ан ашы каналдан алады
D) суды танапты ортасында орналас ан жабы &бырдан алады
E) ше бер бойымен айналып суғарады
F) ажетті арынды машинада орналас ан сораптан алады
G) суды гидравликалы ысымы ар ылы айналады
H) жабы &бырды бойымен озғала отырып суғарады
11. Жа бырлату кезінде:
A) суғару суы арнайы &ралдармен майда тамшыларға ыдыратылады
B) топыра беті жəне атмосфералы ауа абаты ылғалданады
C) су майда жа быр тамшылары т(рінде топыра а, сімдіктерге т(седі
D) суғару суы топыра ты ылғалдамай буға айналып кетеді
E) сімдіктер ажетті су м лшерін ала алмайды
F) атмосфералы ауаны ылғалдылығы к(рт артып сімдіктер ауырады
G) сімдіктерді бетінен болатын транспирация к(шейіп кетеді
H) топыра тағы оректік заттар т менгі абат а шайылып кетеді
12. Т&мандатып суғару:
A) есепті топыра абатыны ылғалдылығын арттырады
B) грунт суларыны де гейін к тереді
C) сімдіктерді атмосфералы &рға ты тан орғайды
D) сімдік тамыры орналас ан абат а əсер етеді
E) фотосинтез (дерісін баяулатады
F) жалпы су пайдалану м лшері арттырады
13. Топыра тары т&зданған, грунт суларыны де гейі жоғары орналас ан
суғару ж(йелеріндегі жабы кəріздерді ат аратын ызметі:
A) сімдіктерді оректік заттармен амтамасыз ету
B) топыра абатында т&ра ты ылғалдылы ты са тау
C) есепті топыра абатын ылғалмен амтамасыз ету
D) есепті топыра абатын жылумен амтамасыз ету
E) грунт суларыны де гейін аймауыт де гейінде &стап т&ру
F) топыра тағы арты т&здарды шығару
G) грунт суларыны де гейін т мендету
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14. Суғару теліміні сипатталуы:
A) онда т&ра ты каналдар желісі жо
B) оған суғару суы беріледі
C) онда суғару суы таратылады
D) оны ауданы егіс танабынан (лкен
E) пішіні (шб&рыш а & сас
F) оған су бірнеше т&ра ты каналдан беріледі
G) суғару ж(йесіндегі негізгі б лім
15. Жер арнасындағы суғару каналдарыны к лдене имасыны
формасы та дап алынады:
A) канал ар ылы тетін тас ынды тімге байланысты
B) канал тетін топыра ты асиеттеріне байланысты
C) ауа-райыны жағдайларына байланысты
D) канал тетін топыра ты т&здылығына байланысты
E) олданылатын суғару техникасына байланысты
F) сірілетін да ылдарды т(ріне байланысты
16. Жылжымалы &бырлы суғару желісінде:
A) тарату желісі ғана &растырмалы
B) танапты &бырлар т&ра ты
C) барлы желі жылжымалы
D) бас &быр т&ра ты
E) барлы желі &растырмалы
17. Жабы &бырлы суғару желісіні негізгі арты шылы тары:
A) к(рделі аржыны аз тілейді
B) энергия к здерін ажет етпейді
C) к(рделі жер бедерінде олданылады
D) суды ысырабы аз
E) жер тиімді пайдаланылады
F) пайдалану шығындары аз
G) əрт(рлі &бырлар олданылады
H) суғару суыны зіндік &ны т мен
18. Те із суларын ауылшаруашылы да ылдарын суғаруға пайдалануды
тиімді тəсілі:
A) ж(йектеп суғару
B) тамшылатып суғару
C) та талап суғару
D) т&мандатып суғару
E) жа бырлатып суғару
F) топыра астынан суғару
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19. К лтабанды толтыру &за тығы тəуелді болады:
A) топыра ты химиялы &рамына
B) топыра ты сулы -физикалы асиеттеріне
C) суды топыра а бірінші сағаттағы сі у жылдамдығына
D) топыра тағы оректік заттарды м лшеріне
E) к лтабандап суғаруды нормасына
20. Бастап ы (ш суғару 80 мм/га м лшермен, кезекті (ш суғару 90 мм/га
м лшермен ткізілген, ма та да ылыны суғармалау м лшерін аны тау
ажет:
A) 510 мм/га
B) 490 мм/га
C) 5200 м3/га
D) 5400 м3/га
E) 4900 м3/га
21. «Фрегат» жа бырлат ыш машинасына арағанда «Днепр»
жа бырлат ыш машинасы:
A) бір орыннан екінші орынға электр уаты ар ылы жылжыйды
B) электр энергиясын анағ&рлым к п ж&мсайды
C) 1,5 есе т мен арынмен ж&мыс істейді
D) микрорельефі к(рделі танаптарды суғаруға м(мкіндік береді
E) гидрантты айналып ж(реді
F) т&зданған жерлерді суғаруды амтамасыз етеді
G) танап ауданыныны толы суғарылуын амтамасыз етеді
22. Жа бырлатуды ар ындылығы 0,29 мм/мин, берілуге тиісті суғару
нормалары 400 м3/га, 500 м3/га, 600 м3/га болғанда "Днепр"
жа бырлат ыш машинасыны бір позициядағы суғару &за тығы:
A) 138 мин
B) 172 мин
C) 110 мин
D) 170 мин
E) 190 мин
F) 220 мин
G) 207 мин

16

Суғару мелиорациясы

82

23. Есепті амтамасызды тағы к ктемгі ағын к леміні шамасы
байланысты болады:
A) су жиналатын аума ты ауданына
B) желден орғайтын ағаш атарларыны ауданына
C) жаз маусымында т(сетін жауын-шашын м лшеріне
D) амтамасызды а тетін модульдік коэффициентке
E) вегетация кезе інде т(сетін жауын-шашын м лшеріне
F) к лтабанны жобалы ауданына
G) к ктемгі жер беті ағыныны орташа тере дігіне
H) к(здегі жер беті ағыныны орташа тере дігіне
24. Санитарлы ережелер бойынша химиялы зауыттарды а аба сулары
су к здеріне тастау алдында:
A) т&ндырғыштарда бір тəулік &сталуы тиіс
B) химиялы тазартудан туі тиіс
C) тек ана биологиялы тазартудан туі тиіс
D) &рамына байланысты тазартудан туі тиіс
E) тазарту т(рі міндеттелмейді
F) биологиялы тазартудан туі тиіс
G) тек ана механикалы тазартудан туі тиіс
H) механикалы тазартудан туі тиіс
25. Суғармалы мəдени жайылымдардағы загондарда алыпты ш п
жамылғысы т мендегі жағдайларға байланысты əдетте 5…8 жыл
са талады:
A) ауа-райыны жағдайларына
B) су к зінен орналасу ашы тығына
C) суғаруға олданылатын суды сапасына
D) гидрогеологиялы жағдайларға
E) топыра жамылғысыны жағдайларына
F) ш п &рамына жəне мал т(ріне
Суғару мелиорациясы
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Мелиоративтік егіншілік
1. Ауылшаруашылы жерлерді (лесі жоғары облыстар:
A) :арағанды
B) Орал
C) Шығыс :аза стан
D) Ма ғыстау
E) Атырау
F) :ызылорда
2. /сімдікті ніп- суіне ажетті факторлар:
A) топыра жамылғысы
B) топыра ты кесектілігі
C) су жəне ауа
D) жары жəне жылу
E) топыра ты радиоактивтілігі
F) оректік орта
3. Егіншілік за дылы тарын аш ан ғалымдар:
A) Гельригель
B) Д.Л.Рудзинский
C) Ю.Либих
D) Р.К.Акчурин
E) С.Д.Лысогоров
F) Б.А.Гринкова
G) И.В.Мичурин
4. Суғармалау ж(йесіні т(рлері:
A) кəрізді
B) к лдене
C) коллекторлы
D) каналды
E) ашы
F) аралас
5. Суғаруды ж(ргізуді ма саты:
A) ылғалдандыру
B) жа бырлатып
C) егісті буландыру
D) &бырлы суғару
E) ж(йекпен суғару
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6. Жапыра ты
A) 85%
B) 100%
C) 70%
D) 97%
E) 90%
F) 50%

&рамындағы суды м лшері:

7. Макроты айт ыштар:
A) мырыш
B) к(кірт
C) бор
D) калий
E) гипс
8. Паразитті арамш птер:
A) ерте пісетін сімдіктерге жатады
B) фотосинтез абілетін жоғалт ан
C) тамыр ж(йесі жа сы дамыған
D) топыра ар ылы оректенеді
E) бас а сімдік ар ылы оректенеді
9. Табиғи ылғалмен жеткіліксіз м лшерде амтамасыз етілетін айма тар:
A) Ку= 1,17
B) Ку= 0,15
C) Ку= 0,97
D) Ку= 0,34
E) Ку= 0,52
10. Егіншілікті негізгі за дары:
A) факторларды алмастыруға болмайтындығы за ы
B) топыра ты тере абатыны т&здану за ы
C) топыра ты гумификациясы за ы
D) факторларды бірлесіп əрекет ету за ы
E) органикалы заттарды т(зілу за ы
F) факторларды уа ытша əсер ету за ы
G) айтарым ( айтару) за ы
11. Суғармалы жердегі егіншілік ж(йесіні міндеттері:
A) топыра ылғалдылығын т мендету
B) топыра &нарлығын т мендеу
C) сімдіктерді т&ра ты есепке алу
D) топыра ты су эрозиясынан орғау
E) топыра ты жел эрозиясынан орғау
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12. :ант ызылшалы ауыспалы егісіні тиімді &рамы:
A) жеміс да ылдары
B) к(здік бидай
C) ант ызылшасы
D) к(ріш
E) жидек да ылдары
F) с(рлемдік ж(гері
13. Суғармалы жағдайда бір жерде бірнеше жыл сіруге болатын бір
жылды да ылдар:
A) эспарцет
B) жо ыш а
C) ма та
D) алма
E) ж(гері
F) к(ріш
14. К(ріш ауыспалы егістігінде жо ыш амен бірге себілетін дəнді
да ылдар (б(ркеме ретінде) :
A) жазды бидай
B) ма сары
C) тритикале
D) ауын
E) ант ызылшасы
F) картоп
15. Алғы да ыл ретінде &сынылатын дəнді да ылдар:
A) жо ыш а
B) к(здік бидай
C) к к ністер
D) ант ызылша
E) эспарцет
F) ма сары
16. / деу ар ылы:
A) топыра ты сулы режимі жа сарады
B) сімдік тамырлары орналасатын абат жоғары дəрежеде т&зданады
C) топыра абаты жоғары дəрежеде сорта данады
D) топыра тар əлсіз т&зданған жəне батпа тануға &шыраған
E) ыза суларды де гейі кейде р& сат етілген де гейден асып кетеді
F) жылулы режимі жа сарады
G) ыза суларды де гейі р& сат етілген де гейден (немі жоғары т&рады
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17. :опсытуды орындауды жиілігі жəне опсыту тере дігі байланысты
болады:
A) да ылдарды морфологиялы белгілеріне
B) топыра ты тығыздалу дəрежесіне
C) ыза суларыны орналасу де гейіне
D) топыра ты т(йіршіктік &рамына
E) да ылды биологиялы ерекшеліктеріне
18. Топыра
деуді тере дігі:
A) алғы да ылға байланысты емес
B) сірілетін да ылға байланысты
C) топыра ты &рылымына тəуелді
D) т&здарды м лшеріне байланысты емес
E) климатты жағдайларға байланысты
F) микроағзаларды м лшеріне байланысты
G) жырту абатыны тере дігіне байланысты
19. Суғармалы жерлерде тегістеп жыртуды:
A) т(ренді мəдени со алармен орындайды
B) о анатты айырмалармен орындайды
C) айналмалы со алармен орындайды
D) б&рандалы со алармен орындайды
E) цилиндрлі со алармен орындайды
20. /сімдікті органикалы салмағыны
макроэлементтер:
A) к міртегі
B) т&з ыш ылы
C) калий хлориді
D) молибден
E) нитраттар
F) марганец

&рамындағы ма ызды

21. :уа айма тағы тəлімді жерлерде к(здік бидай (шін е жа сы алғы
да ыл:
A) к(нбағыс
B) таза пар
C) жазды бидай
D) ерте пар
E) ара пар
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22. Т& ым себу кезінде енгізілетін ты айт ыш:
A) себу тере дігімен бірдей тере дікке енгізіледі
B) себу тере дігінен т мен енгізіледі
C) да ылды тамыр ж(йесін алыптастырмайды
D) негізінен суперфосфат болып табылмайды
E) топыра бетіне шашылып енгізіледі
F) негізінен аммиак селитрасы болып табылады
G) сімдіктерді 1...2 ай бойы оректендіреді
23. Ты айт ыштарды жылды м лшеріні енгізілу мерзімдері:
A) т& ым себуден кейін
B) т& ым себу кезінде
C) да ылды тамыр ж(йесі алыптас анда
D) да ылды жинап алғаннан кейін
E) сімдіктер к ктеп шы ан со
F) да ылды німі алыптаса бастағанда
G) т& ым себумен байланысты емес
24. Арамш птерді жер астындағы тамырлары жəне тамырсаба тары:
A) механизмдерді е бек німділігін т мендетпейді
B) жанармай шығынын айтарлы тай арттырады
C) жер деу &ралдарына т(сетін кедергіні 50%-ға арттырады
D) механизмдерді е бек німділігін т мендетпейді
E) ауылшаруашылы ндірісіне зиян келтірмейді
F) жер деу &ралдарына айтарлы тай кедергі болмайды
G) топыра тағы оректік заттарды орын арттырады
25. Са тандыру шаралары ар ылы арамш птермен к(ресу:
A) арамш птерді арандатып суғару ар ылы к ктетіп алып жою
B) т& ымдарыны таралуына гербицидтерді олдану ар ылы тос ауыл
ою
C) арамш птерді топыра
дейтін машиналарды олдану ар ылы жою
D) арамш п т& ымдарыны жас к мен таралуына тос ауыл ою
E) таралуына əрт(рлі химиялы заттарды олдану ар ылы тос ауыл ою
F) да ыл т& ымымен бірге арамш п т& ымдарыны таралуын болдырмау
G) т& ымдарыны таралуына биологиялы жолмен тос ауыл ою
Мелиоративтік егіншілік
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Мелиоративтік топыра тану
1. Топыра та тетін (дерістер:
A) гумификациялы
B) минералды
C) метаморфты
D) физикалы
E) биологиялы
F) химиялы
2. Топыра т(зілуге əсер етеді:
A) гидросфера
B) биосфера
C) б&лттар
D) слюдалар
E) гелиосфера
F) минералдар
3. Климат к рсеткіштері:
A) температура
B) ауаны ылғалдылығы
C) сімдікті биіктігі
D) суғару м лшері
E) топыра ауасы
4. Бастап ы (біріншілік) минералдардан к п тарағандары:
A) кварц
B) апатит
C) магний
D) калий
E) бор
F) азот
5. Топыра фазалары:
A) тау жыныстары фазасы
B) газ жəне тірі фаза
C) атты фаза
D) ылғал фазасы
E) т(йіршікті фаза
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6. Топыра ты негізгі физикалы асиеттері:
A) табиғи алыптас ан тығыздығы
B) уыстылығы
C) салыстырмалылығы
D) арашіріктігі
E) атты фазасыны тығыздығы
F) ш гінділігі
7. Та ыр тəріздес топыра тар ке інен таралған:
A) Н&ра зеніні кеуіп алған арналарында
B) Іле зеніні кеуіп алған арналарында
C) А су зеніні кеуіп алған арналарында
D) Сырдария зеніні кеуіп алған арналарында
E) Талас зеніні кеуіп алған арналарында
F) Ертіс зеніні кеуіп алған арналарында
8. Ашы -с&р топыра ты жерлер:
A) жайылым ретінде пайдаланылады
B) су жəне жел эрозиясына &шырамайды
C) шабынды ретінде пайдаланылады
D) негізінен сорта дануға &шыраған
E) тəлімді егістікте пайдаланылады
F) егістік ретінде пайдаланылмайды
G) суғармалы егісте пайдаланылады
9. :арапайым т&здар т(ріндегі минералдар:
A) бор
B) гипс
C) кальцит
D) магний
E) доломит
F) фосфаттар
G) к(кірт
10. Н.А. Качинский бойынша уыстылы ты б лінуі:
A) ылт(тіктік уыстылы
B) минералды уыстылы
C) ылт(тіксіз уыстылы
D) тығыз уыстылы
E) жалпы уыстылы
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11. Топыра тағы су озғалысыны т(рлері:
A) еркін емес
B) капиллярлы
C) топыра ты
D) физикалы
E) булану жылдамдығы
F) байланыс ан
12. Топыра тағы ылғалды т(рлері:
A) топыра ты су ткізгіштігі
B) массалы ылғалдылы
C) уа ытша ылғалдылы
D) ж(йек аралы ылғалдылы
E) ерте к ктемгі ылғалдылы
13. Жа сы аэрацияланған, оттегіне бай топыра ты тотығу- алпына келу
потенциалы:
A) 400 мВ
B) 100 мВ
C) 550 мВ
D) 200 мВ
E) 600 мВ
F) 300 мВ
14. Жылу ткізгіштігі жоғары топыра тар:
A) &мды топыра тар
B) ауыр топыра тар
C) батпа ты топыра тар
D) с&р топыра тар
E) магмалы топыра тар
F) сазды топыра тар
15. Топыра пен жа сы сі ірілетін элементтер:
A) магний
B) кремний
C) хлор
D) натрий
E) фосфор
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16. Топыра ерітінділерін &райды:
A) минералды заттар
B) иын еритін т&здар
C) топыра ылғалы
D) гуминдік заттар
E) ауыр металлдар
F) жылжымалы т&здар
17. Топыра а т(сетін сімдік алды тары:
A) микроағзаларды азығы болып табылмайды
B) микроағзаларды энергия к зі
C) микроағзалармен ыдырайды
D) микроағзалармен ыдырамайды
E) микроағзаларды сумен амтамасыз етеді
F) микроағзаларды азы к зі
G) ыдырауға &шырамайды
18. :о ыр топыра тар аймағы:
A) егістік ауданы 14,8 млн.га
B) жыртылмайтын ауданы 75,6 млн.га
C) егістік ауданы 16,2 млн.га
D) жерлері негізінен т&зданған
E) жыртылмайтын ауданы 72,3 млн.га
F) жалпы ауданы 90,4 млн.га
G) жалпы ауданы 105,3 млн.га
H) жыртылатын ауданы 15,6 млн.га
19. :ара топыра ты жаралу теориялары:
A) физикалы
B) механикалы
C) климатты
D) сімдікті – жергілікті
E) те ізден
F) химиялы
G) батпа тан
H) биологиялы
20. Та ыр тəріздес топыра тарды сипаты:
A) арашірік абаты алы
B) пішіні нашар м(шеленген
C) сі іру сиымдылығы жоғары
D) суға т зімді &рылымы жо
E) &нарлығы т мен
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21. Суғармалы жерлерде сор топыра тарды , сорланған топыра тарды ,
тере т&зданған топыра тарды т&зды абатыны жоғарғы бетіні
орналасуы:
A) жер бетінен 320…350 см тере дікте
B) жер бетінен 0…50 см тере дікте
C) жер бетінен 50…100 см тере дікте
D) жер бетінен 100…200 см тере дікте
E) жер бетінен бірдей тере дікте
F) жер бетінен 0…20 см тере дікте
G) жер бетінен 150…250 см тере дікте
22. Гидроморфты сорлар т мендегі сипаттары ар ылы ажыратылады:
A) &рға а шыл т(сті т&зды ала шаларды болуымен
B) т&здарды абы ты-борпылда абатшасыны болуымен
C) шалғынды сімдіктерден &ралған жамылғыны болуымен
D) т&здарды к п м лшері шоғырланған сулы абатшаны болуымен
E) оға сімдігіні алы суімен
F) &йысып скен сімдік жамылғысыны болуымен
G) т&зды - батпа ты абатшаны болуымен
23. Ашы -с&р топыра тарда:
A) жылжымалы фосфорды м лшері 8...15 мг/кг
B) минералды оректік элементтер аз
C) жалпы азотты м лшері 0,2%
D) жалпы азотты м лшері 0,5%
E) арашірікті м лшері 6…9%
F) арашірікті м лшері 9…12%
G) арашірік абатыны алы дығы 30…40 см
24. Мелиоративтік к(йі жа сы деп бағаланатын жерлерде:
A) топыра тар аздап т&зданған жəне сорта данған
B) топыра тар т&зданбаған жəне сорта данбаған
C) ыза сулар 3-4 м тере дікте орналас ан
D) ыза сулар 1,0-1,5 м тере дікте орналас ан
E) ыза суларды де гейі аумалы де гейден т мен
F) оректік заттарды м лшері т мен
G) ылғалды табиғи кəрізделуі т мен дəрежеде
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25. Мелиоративтік к(йі анағаттанарлы сыз жерлерде:
A) топыра тар əлсіз т&зданған жəне батпа тануға &шыраған
B) ыза суларды де гейін т мендету шараларын ажет етеді
C) сімдік тамырлары орналасатын абат жоғары дəрежеде т&зданады
D) топыра абаты жоғары дəрежеде сорта данады
E) ыза суларды де гейі кейде р& сат етілген де гейден асып кетеді
F) ыза суларды де гейінде айтарлы тай згерістер болмайды
G) ыза суларды де гейі р& сат етілген де гейден (немі жоғары т&рады
Мелиоративтік топыра тану
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