рметті студент!
2018 жылы «Білім - 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
5В011700

Маманды ты
атауы
«"аза тілі мен
əдебиеті»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Педагогика
2. "аза тілін о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж%мысыны теориясы мен
əдістемесі
4. "аза əдебиетін о ыту əдістемесі

1. С%ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т%рады:
1. Педагогика
2. "аза тілін о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж%мысыны теориясы мен əдістемесі
4. "аза əдебиетін о ыту əдістемесі
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
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Педагогика
1. Педагогиканы негізгі категориялары:
A) Жетілдіру
B) Дамыту
C) О тайландыру
D) Білім беру
E) "алыптастыру
F) О ыту
G) Белсендіру
2. «Т%лға» %ғымыны мəнін ашуда олданылатын %ғым:
A) индивид
B) білім
C) тəрбие
D) о ушы
E) адам
F) сынып
G) педагог
3. Педагогика саласында балаларды жас жəне дара ерекшеліктерін
зерттеген ғалымдар:
A) Л.Н. Толстой, В.А. Сластенин
B) К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой
C) А. Дистервег, В.А. Сластенин
D) Н.Д. Хмель, К.Д. Ушинский
E) Л.Н. Толстой, Н.Д. Хмель
F) В.А. Сластенин, Н.В. Кузьмина
4. Дəст(рлі педагогикада т%лғаны базалы мəдениетін алыптастыруда
тəрбиелік істерді бағыттары:
A) Адамгершілік тəрбиесі
B) Экологиялы тəрбие
C) Мемлекеттік тəрбие
D) "оғамды тəрбие
E) Экономикалы тəрбие
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5. Эстетикалы тəрбие міндеттеріні бірі:
A) эстетикалы білімдер беру
B) е бек абілеттілігін арттыру
C) мемлекетке деген %рмет сезімін алыптастыру
D) эстетикалы мəдениетті тəрбиелеу
E) эстетикалы талғамды жəне сезімді дамыту
F) ағзаны шыны тыру
6. Мектепті инновациялы бас ару аспектілерін зерттеді:
A) Д.Б. Эльконин
B) Л.В. Занков
C) Г.А. Цукерман
D) М.М. Поташник
E) Л.И. Моисеев
F) В.С. Лазарев
7. Ғылыми д(ниетанымны %рамдас б лігі:
A) т%рмысты к з арастар
B) практикалы іскерліктер
C) діни білімдер
D) ғылыми-білімдер ж(йесі
E) к з арастар
F) мифологиялы білімдер
G) сенімдер
8. Тəрбие бағыттары:
A) рухани-адамгершілік
B) кəсіби-бағдарлы , экологиялы
C) к пшілік-интернационалды , азаматты
D) əділдік-сыпайылы , шыншылды
E) шыдамды-т зімділік, имандылы
F) азаматты -патриотты , экономикалы
9. Педагогикалы əдіснаманы мəні:
A) логика туралы ғылым
B) тіл туралы ғылым
C) адамдар туралы ғылым
D) əдістер туралы ғылым
E) арнаулы зерттеу əдістерін жасауға арналған ғылым
F) философиялы ағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде олдану
туралы ғылым
G) педагогикалы ілімдерді зерттейтін ғылым
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10. «Форма» терминіні мəні білдіреді:
A) Тəрбиелік ж%мыстарды жəне тəрбиелік шараларды бірлікті
жиынтығын
B) Тəрбие (дерісіні сырттай к рінісін
C) Тəрбие элементтеріні жиынтығын
D) Тəрбиешіні іс-əрекетіні к рінісін
E) Тəрбие (дерісіні ерекшеліктерін
F) Тəрбиеші мен тəрбиеленушіні зара арым- атынасын
G) Тəрбиеленушілерді іс-əрекеттерін жоспарлы %йымдастыру ж(йесін
11. =жымны тəрбиелеуші %йым ретіндегі ма ызды белгісі:
A) бас а %йымдармен байланыс болмауы
B) %жым м(шелеріні бірлігі, əр айсыны зіндік пікіріні болуы
C) жеке іс-əрекет
D) тек %жымды жауапкершілік
E) əрт(рлі ма сат
F) жеке басшылы
12. Сыныптан тыс ж%мыстарды тиімділігіне жатады:
A) тəрбиелік ж%мыстар жеке адам тəрбиелеу мазм%нына сай болуы
B) іс-əрекетті мазм%ны, ма саты, барысы о ушыға т(сінікті болуы
C) əрекетті жоспарлы болуы
D) о ушыны саналы болуы
E) сыныппен о ушыны арасындағы арым- атынасты тығыз болуы
13. Мектеп пен отбасыны ынтыма тасты əрекеттері:
A) олимпиадаларға даярлы
B) мектепті материалды жабды тау ж%мыстары
C) к ркем- нер ж%мыстары
D) баланы о у (лгерімі мен тəрбиесін жа сарту бойынша ж(йелі
ж%мыстар
E) ата-аналармен педагогикалы ағарту ж%мыстары
14. О ыту %станымдары:
A) К рнекілік
B) Мазм%нды
C) Сананылы жəне белсенділік
D) Бас арушылы
E) >дістемелік
F) =йымдастырушылы
G) Болжамды
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15. Білім беру стандарты:
A) Білім беру саласын амтиды
B) Білім беру нормаларын аны тайды
C) О ыту де гейін ай ындайды
D) Білім беру сапасын аны тайды
E) Міндетті білім беруді негізгі %жаты
F) О у жоспарларын олданады
G) Бағдарламаларды сапасын аны тайтын %жат
H) Міндетті о ыту компоненттерін аны тайды
16. О у дəрістерін ткізу əдіс-тəсілдеріне байланысты дəрісбаян т(рлері:
A) А паратты
B) К рнекілік
C) >дістемелік
D) Жаппай
E) Ғылымды
F) Мазм%нды
17. Білім беру ж(йесін стандарттау ажет:
A) Білім сапасын арттыру (шін
B) Нəтижелілік де гейін арттыру (шін
C) Тəжірибе ме геруді ғылыми мінездемесі
D) Жа алы тар енгізу (шін
E) Баламалы о улы тарды осылуы (шін
F) Ты о у жоспарларыны енгізілуі (шін
18. =жымды - танымды іс-əрекетті мынадай белгісі бар:
A) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
B) =жымды іс-əрекет барысында, əрбір о ушы зіндік білімін к рсете
алуы
C) Жалпы іс-əрекетті жоспары болуы
D) Іс-əрекеттер барысында о ушылар арасында зара жауапкершілікті
жəне тəуелсіздікті пайда болуы
E) Жалпы ма саттарды ж(зеге асыру
19. О ыту (дерісі:
A) О ушыларды к з арасын дамытатын іс-əрекет
B) О ушыларды д(ниетанымын дамытатын іс-əрекет
C) Т зімділіктерін дамытады
D) Отаншылды асиетін арттырады
E) Тəрбиені ме гертеді
F) Адамгершілікті дамытатын іс-əрекет
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20. Мектеп пен жоғары о у орындарындағы баға оюды субъективті
ателіктері:
A) лшемге сай болу
B) орташа бағалау %станымында болу
C) ынталандыру принципін са тау
D) о ушыны интеллектуалды м(мкіншілігін ескеру
E) жауапты жан-жа тылығын ескеру
21. Дидактикада о ыту технологиялары жіктелетін сипаттар:
A) >дістемелік негіз
B) Философиялы негіз
C) Теорияны ме геруді ғылыми сипаттамасы
D) Психологиялы негіз
E) Нəтижелілік де гей
F) Тəжірибені ме геруді ғылыми сипаттамасы
G) "олдану де гейі
22. Білім беру мемлекеттік стандарттары:
A) %йымдастыру формаларын іріктеуге атысады
B) білім беру ке істігін са тауды амтамасыз етеді
C) білім беру мекемелерін жетілдіруге атысады
D) азаматтарды толы анды, сапалы білім алуын амтамасыз етеді
E) білім беруді жəне оны бас аруды ізгілендіруді амтамасыз етеді
F) білім беруді реттеуді амтиды
23. Мектеп жетекшілері білуге міндетті:
A) Мектепті %жат санын
B) О у ж(йесіні мазм%нын
C) Мектепті материалды жағдайын
D) Мектепті а паратты жабды талуын
E) О у-тəрбие ж%мыстарын %йымдастыруды мерзімдік тəртібін
24. Г.И. Щукина бойынша мектепішілік бас ару бағыттары:
A) %йымдастырушылы
B) жобалаушылы
C) психологиялы
D) зерттеушілік
E) əдістемелік
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25. Біліктілікті к теру ма сатында іс-шаралар %йымдастырылуы м(мкін:
A) Біліктілікті белгілі уа ыт аралығында жоғарлату
B) Мамандарды кəсіби ызмет бағытында біліктілік к теру мекемесінде
%за мерзімді о уы
C) Та ырып аясындағы орташа мерзімді семинарлар
D) Негізгі ж%мыс орнында (зіліссіз ткізілетін ыс а мерзімді
та ырыпты о улар
E) Сала, %йым, мекеме де гейінде ж(ргізілетін та ырыпты проблемалы
емес орташа мерзімді семинарлар
Педагогика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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аза тілін о ыту əдістемесі
1. Мектепте фонетиканы о ытуды міндеті:
A) О ушыны тіл дыбыстарын ажырата білуге (йрету
B) О ушыларды саба а бейімдеу
C) Ба ылау ж%мыстарын жазуға (йрету
D) С здерді д%рыс айтуға (йрету
E) О ушыларды с йлем %рай білуге (йрету
2. К п мағыналы, омоним, неологизм, архаизм с здерді мағынасын
т(сіндіретін с здік:
A) Диалектикалы
B) Орфографиялы
C) Т(сініктемелік
D) Т(сіндірмелі
E) Орфоэпиялы
F) «Синонимдік», «т(сіндірмелік»
G) Фразеологиялы
3. С з тудырушы ж%рна тарды о ытуды тиімді жолы:
A) К рнекілік пайдалану
B) С з тіркесіне талдау
C) С з %рамына талдау
D) С з мағынасына талдау жасау
E) С йлемдерді талдау ар ылы
4. Жалпылау есімдіктері:
A) Бəрі, к(ллі
B) Ешкім, еш андай
C) Бірдеме, біреу
D) Б(кіл
E) Cзім, зі
F) Б%л, сол
G) Мен, мынау
5. Жай с йлем т(рлері:
A) арсылы ты с йлем
B) ы ғайлас с йлем
C) жала жəне жайылма с йлем
D) аралас с йлем
E) атаулы с йлем
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6. С йлемні т%рлаусыз м(шелері:
A) пысы тауыш
B) толы тауыш
C) баяндауыш
D) біры ғай м(ше
E) бастауыш
F) ай ындауыш м(ше
G) аны тауыш
7. Мəтінді д%рыс абылдауға байланысты ж(ргізілетін ж%мыс т(рі:
A) "айталап о у
B) Суреттеу
C) Хабарлау
D) Экскурсия
E) Мазм%ндау
F) Саралау
8. Жалпы адамдар арасындағы тілдесім:
A) Жазбаша с йлеу
B) Дербестік
C) Жазып алу
D) Ресми
E) Ы палды
9. "аза тілін о ытуды жалпы дидактикалы принциптері:
A) > гімелеу принциптері
B) О ытуды материалды д%рыс орналастыру принциптері
C) Тіл дамыту принциптері
D) Материалдарды д%рыс саба тасып орналасуы
E) О ытуды ж(йелілік принциптері
F) Психологиялы принциптері
G) О у процесін ба ылау
10. О ытуды материалды д%рыс орналастыру принципі:
A) О ушыларды ой-санасын ғылыми негізде дамыту
B) Же ілден-ауырға, о айдан- иынға арай баяндау
C) О у материалдарыны д%рыс бір-бірімен саба тасып орналасуы
D) Теориялы білімдерін іс-ж(зінде олдануға (йрету
E) Жалғау, ж%рна тарды ажырата алмау
F) Берілу (йретілетін материалды о ушыны тияна тылы пен %ғуы
G) Алдын-ала болжау
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11. "аза тілінде о ытпайтын мектептерде аза тілін о ыту əдістемесін
ме геру дегеніміз:
A) Fйрету мен (йренуді орытындысы
B) Адамны тілдік атынас %ралы
C) Fйренушіні (йрену жағдайына кіруі
D) Fйрету кезе іні ерекшелігі
E) Ойлау м(мкіншілігі
F) Fйрену кезе і
12. П.А. Зайченко к рсеткен о ыту əдісі т(рлері:
A) Т(сініксіз с здерді (йрету əдісі
B) Монологтік с йлету əдісі
C) Лабораторияда саба ту əдісі
D) Педагогикалы баяндау əдісі
E) "аза тілін теориялы жа тан (йрету
F) Жазу-сызу ж%мыстары əдісі
13. Республикаға танымал озат əдіскерлер:
A) >. Тəжібаев
B) М. Шаханов
C) ". Бітібаева
D) С. "она баев
E) Ж. Fшкемпіров
F) О. С(лейменов
14. "аза тілін о ыту ж(йесіні ауызша əдістері:
A) жаттығуды талдау
B) кроссворд шешу
C) тест тапсырмаларын орындау
D) ə гіме ке ес
E) лекция
F) ребус бейнелеу
G) кітаппен ж%мыс
15. Орта мектепте фразеологияны о ытуды міндеттері:
A) Имандылы а тəрбиелеу
B) Диалектизмдерді ме герту
C) =лтты д(ниетаным ерекшеліктерін таныту
D) Табу, эвфемизмдерді ажырату
E) Т%ра ты с з тіркестеріні мағынасымен таныстыру
F) Т%ра ты с з тіркестерін таба білуді (йрету
G) Кəсіби с здерді ме герту
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16. Мектепте грамматиканы о ытуды ма саты:
A) Д%рыс о уға (йрету
B) Тілді морфологиялы %рылысы туралы т(сінік алыптастыру
C) С йлемдерді д%рыс %растыруға (йрету
D) С з мағынасынын сан алуандығын т(сіну, талдау
E) Д%рыс жазуға (йрету
17. О ушыларға синтаксистен орындатуға тиімді ж%мыстар:
A) Диалог %ру
B) Зат, %былыс атауларымен таныстыру
C) Карта сыздыру
D) С йлемні т(рін ажырату
E) С йлем %рату, талдау
F) Жай с йлемді жайылмаға айналдыру
G) С з тіркесін пайдаландыру
18. С з тіркесін ме геру барысында о ушыда алыптасатын машы дағдылар:
A) С здерді т%лғасына арай жəне %рамына арай айыра білу
B) Тіл дыбыстарыны артикуляциясын т(сіндіру
C) С з таптарыны т(рлену жолдарын ме геру
D) С з тіркесіні байланысу формасын аны тау
E) Бағыны ы мен басы ы с зді ажырата білу
F) С з тіркесіні байланысу тəсілін аны тау
19. Саба тас %рмалас с йлемні т(рлері:
A) Жайылма
B) Талғаулы салалас
C) Ма сат бағыны ылы
D) "арсылы ты
E) Т(сіндірмелі
F) Толымды
20. "аза хал ыны белгілі педагог-ғалымы:
A) Ш. "%дайберді%лы
B) Т. Жароков
C) М. Шаханов
D) Ы. Алтынсарын
E) А. Байт%рсын%лы
F) Ж. Аймауытов
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21. Н. Сауранбаев бойынша %рмалас с йлемдерді негізгі белгілері:
A) Компоненттеріні салыстыра байланысуы
B) Бір с йлемдік мағынаға ие болмауы
C) "%рамындағы əрбір компонентті интонациялы жігі ай ын болуы
D) >р компонентте дербес бастауыш пен дербес баяндауышты болуы
E) "%рамындағы синтаксистік компоненттерде айтылатын ойды
дербестігі
22. Мəтін туралы %ғым алыптастыру əдістемесі:
A) Мəтін туралы %ғым бастауыш сыныптан беріледі
B) Мəтінні белгілі бір мазм%нды бірлігі болады
C) Мəтінні стильге атысы болмайды
D) Мəтінні грамматикамен байланысы жо
E) Мəтін тек əдебиетпен байланысты
F) Мəтін философиялы əдебиеттен %ралады
23. Компьютерді аза тілі сабағында пайдаланғанда к рнекілікті арттыру
(шін олданылатын бағдарламалар:
A) Macromedia Flash
B) Arcon
C) Excel
D) MathLab
E) MS Office Power Point
F) ActiveStudio
24. Пунктуацияны о ыту %станымдары:
A) С здік %рамны с з орына негізделетінін білу
B) С зді синтаксистік ызметіне мəн беруді талап ететін грамматикалы
%станым
C) Тыныс белгілеріні интонацияға арап ойылатыны
D) Cтілген материалды еске т(сіру
E) Мəнерлеп о у мен пунктуация байланысы
25. Синтаксисті о ыт анда олданылатын тіл дамыту ж%мысыны т(рі:
A) Морфологиялы талдау
B) С з т%лғаларын %растыру
C) С йлем %растыру
D) С з мағынасын талдау
E) С з тіркесін %растыру
аза тілін 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) жа а тəрбие ж(йесін жасау кешені
B) педагогикалы ке есте тал ылау
C) ата-анаға сауалнама
D) жеке т%лғаға бағытталған іс-əрекет
E) баланы білім де гейіні к рсеткіші
F) о ушыны тəрбиелік картасы
2. Сынып жетекшісіні басты ызметтері:
A) Коммуникативтік
B) Зерттеушілік
C) Жауапкершілік
D) Ғылымилы
E) Шығармашылы
3. Педагогикалы олдау кезінде табысты зара əрекеттестікті шарттары:
A) 8-шарт – з % ы тары мен м(дделерін орғауы
B) 4-шарт – %пиялылы принципіні са тамау
C) 1-шарт – баланы к мек пен олдау к рсетуге келісімі
D) 2-шарт – з проблемасын шешуде басымды бала жағында болуы
E) 3-шарт – бірлесушілік, ынтыма тасты , жəрдем к рсетуі
4. =жымны даму болашағын жоспарлау:
A) жа ын болаша
B) к лемді, толы жоспар
C) жартыжылды жоспар, шағын жоспар
D) ба ытты келешек
E) к(нделікті жоспар
F) к(нтəртібі, жылды жоспар
5. Тəрбие жоспарына ойылатын негізгі талаптар:
A) Тəрбие ж%мысыны нəтижесін талдау
B) Сынып жайлы мəлімет беру
C) Сынып белсенділерін сайлау
D) Ата-аналармен байланыс орнату
E) Ат арылатын шаралар саны емес, сапасы жағынан аны талатын болсын
F) О ушыларды тəртібін реттеу
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6. О ушылармен тəрбие ж%мысын %йымдастыру формалары:
A) Ғылыми
B) Зерттеушілік
C) Топты
D) Жеке
E) Бастауыш
F) =жымды
G) >діснамалы
7. Латынны «коллективус» деген с зіні мағынасы:
A) =жым
B) Отбасы
C) "оғам
D) =йым
E) К пшілік
8. "иын балаларда бай алатын ерекшеліктер:
A) =рлы жасайтын о ушылар
B) Сəулет нері саласындағы жоғары жетістіктерімен к рінеді
C) =жымды бас аратын о ушылар
D) Cзі- зі т(зетуге абілетті т мендігі
E) Cзі- зі згелерден т мен санайтын о ушылар
9. Авторитарлы тəрбие:
A) Баланы бас бостандығы
B) Т%лғаны басу
C) "алайда лидерлікке %мтылу
D) Т%лғаны дамуын тежеу
E) О ушыларды о уға, (йдегі жəне оғамды орындардағы тəртіпке
еркін арауы
F) Белсенділігін басып тастау
10. Тəрбиелеу жəне о ыту (дерістеріні % састығы:
A) Т%лғаны дамуы мен əлеуметтенуі
B) Cзін- зі тəрбиелейді
C) Cзін- зі айта тəрбиелейді
D) >рекет (дерісінде т%лға дамуына əдістеме %сыну
E) Тəрбиелеу (дерісі зіне о ыту элементтерін осады
F) О ыту (дерісінде о ытушы о ушыға тəрбиелеу əсерін ж(ргізеді
G) Тəрбиеші мен тəрбиеленушіні зара əрекеті
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11. Педагогикадағы тəрбие принциптері:
A) Батылдылы
B) Тəрбие ы палдарыны тізбектестігі, ж(йелілігі, беріктілігі жəне
(здіксіздігі
C) =жымда жəне %жым ар ылы тəрбиелеу
D) Тəрбие ережелеріні жиынтығы
E) >рекетті жан-жа ты ойластыру
F) Тəрбие барысында шешілуге ажетті міндеттер
12. Тəрбие ісіні %рылымы:
A) Даярлау, істерді салдарын талдау
B) Ма сатты тікелей ж(зеге асыру
C) Ма сат ою, %йымдастыру
D) Жекеленген ж(йелік %рылымдар тəрізді
E) "ол жеткізген нəтижелерді талдау
13. Тəрбиені оғамдағы жалпы ызметі:
A) О ушыны дара даму ерекшелігін танып-білу
B) "ызығушылығын ояту
C) М%ғалімдер %жымны зара педагогикалы əрекетін олдау
D) "оршаған ортасын танып-білу
E) Баланы əрт(рлі əлеуметтік атынастарға атыстыру
F) =рпа тан-%рпа а əлеуметтік тəжірибе мен мінез- %лы нормаларына
атысты білім, білік, дағдыларды беру
G) Адам баласында адамгершілік сапа ж(йесін алыптастыру
14. Салауатты мір салтын %руға атысты дəрігерлерді берген ке есі:
A) Саба та ойын элементтерін пайдалану
B) Таза суды пайдалану
C) Таза ауамен демалу
D) К(н сəулесін пайдалану
E) Мəдени орындарда зі ді д%рыс %стау
F) Ая ты бір-біріне ай астырмау
G) Басты тік %стау
15. >деби-музыкалы оғам бірлестігіне атысушылар %йымдастырады:
A) Ашы есік к(ндері
B) "ол нер б%йымдарыны жəрме кесі
C) Баланы е бек тəрбиесін дамыту
D) Би кеші сайыстары, к рмелері
E) Т(рлі спектакль ойылымдары
F) "ызығушылы тары бойынша о ушыларды топтастыру
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16. Отбасымен ж(ргізілетін тəрбие ж%мысыны т(рлері:
A) Ата-аналарды пəн м%ғалімдерімен таныстыру
B) О ушыларды ата-аналарыны материалды жағдайын аны тау
C) Лекторий
D) Отбасы мен мектепті балаға ойылатын талаптарыны жоспарын %ру
E) Ата-аналарды педагогикалы білім дəрежесі мен мəдениетін (немі
арттырып отыру
F) Ата-аналар мен балаларыны арым- атынасы туралы мəліметтер алу
17. Саба тан тыс əрекеттерді %йымдастыру формасы:
A) Саба барысында кездесулер %йымдастыру
B) К ркем нер – шығармашылы əрекет
C) Лабораториялы саба ж(ргізу
D) Сынып б лмелерін ж ндеу ж%мыстары
E) "оғамды пайдалы е бек əрекеті
F) Дене тəрбиесі, спортты əрекет
18. Социометрия əдісі:
A) Дайын жауаптардан біреуін та дап алу
B) Cзара арым- атынасты зерттейді
C) Fлгерімні де гейін аны тау
D) О ушыны темпераментін аны тау
E) Сыныптағы шағын топтарды барын аны тайды
19. Тəрбие (дерісінде амтылған адам санына арай тəрбие формалары:
A) Отбасылы
B) Б% аралы
C) "алыптас ан
D) =йымды
E) Жеке
F) К пшілік
G) Ресми
20. Тəрбиені тиімділігі тəуелді:
A) тəрбие (дерісіні əдістемесіне
B) мектеп Жарғысыны мазм%нына
C) аржы к здеріне
D) педагогті талдау, бағалау абілетіне
E) педагогті шеберлігіне
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21. Мінез- %лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) этикалы ə гіме талдату
B) мектептегі əдістемелік ке еске атысу
C) марапаттау
D) пікір аясын ке ейту
E) мада тау
F) тəрбиелік жағдаяттарды згерту
G) зін- зі бас ару %йымына м(ше сайлау
22. Тəрбие, адамды с(юге бағыттау т мендегі
бірт%тастығына байланысты:
A) ғылымилы жəне ж(йелі ж%мыс ж(ргізілуіне
B) баланы ортаға тез бейімделгіштігіне
C) баланы жеке т%лға ретінде сыйлауына
D) (дерісті аса ар ындылығына
E) жа а оғамды р лді ме геруіне
F) ерік-жігерді бірлігіне
G) баланы е бегі мен ісін бағалауына
23. Жеке адамны санасын алыптастыру əдістері:
A) тəрбиелік жағдаяттар
B) пікірталас
C) (йрету
D) ə гіме
E) этикалы ə гіме
F) зін- зі бас ару
G) педагогикалы талап
24. Топты тəрбие ж%мысын %йымдастыру формалары:
A) сынып сағаты
B) клубтар
C) кештер
D) балалар лагері
E) %сынылған кітаптарды о ып талдау
F) (йірмелер
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25. В.П. Тугаринов бойынша жеке адамны сапалы к рсеткіштері:
A) Тəрбие іс-əрекетіне араласуы
B) Тəрбиені %йымдастырушылы асиеті
C) Еркіндік, жеке басыны адірі
D) Биологиялы ерекшеліктері
E) Саналылы , жауапкершілік
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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аза əдебиетін о ыту əдістемесі
1. Fй тапсырмаларыны берілу ма саттары:
A) О ушыны патриот етіп тəрбиелеу
B) О ушыларды білімдерін осымша материалдар ар ылы байыту
C) О ушыларды эмоциясына əсер ету
D) Проблемалы жағдаят туғызбау
E) О ушы іс-əрекетін дамыту
F) Тек кітаппен ғана ж%мыс істету
2. >дебиетті о ытудағы кіріспе ж%мысыны ма саттары:
A) О ушыны абілетін ескеру
B) О ушыны з ойын айта білуге жатты тыру
C) О ушыны танымды ызығушылығын туғызу
D) Fйге берілген тапсырманы орындалуын тексеру
E) О ушыны шығармашылы пен ж%мыс істеуге (йрету
F) О ушыны білім дəрежесін аны тау
3. Кіріспе с зге орыс əдістемешісі В. Голубков ойған талаптар:
A) Ш%бала ы болуы
B) Талданатын мəтінге еш атысы болмауы
C) Та ырып а байланыссыздығы
D) >деби тілде болмауы
E) Білімдік-логикалы ар ауыны берік болуы
F) >деби тілде болуы
G) Білімдік-логикалы ар ауыны болмауы
4. >дебиеттен білім беруде пəнаралы байланыс а ж(гінетін жағдай:
A) Cтілетін та ырыпты тере дете бергісі келгенде
B) О ушыларды мəдениеттілігін к тергісі келгенде
C) Бір мезгілде бірнеше пəндегі %ғымды жина тап беру ма сатында
D) О ушыларды абілеті мен дарынына əсер еткісі келгенде
E) Бас а пəннен білім беру (шін
F) Cтілетін білім мазм%ны толы тыруды, байытуды ажет етсе
G) О ушыларды эмоциясына əсер еткісі келгенде
5. >дебиет о улығыны дидактикалы ызметтері:
A) Практикалы шеберлік алыптастыру
B) Ма сат а ол жеткізу
C) Білімді хабарлау, баяндау
D) =рпа тəрбиелеу
E) Психологиялы кедергіні жою
F) Ауызекі с йлеу тіліне (йрету
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6. Естуге негізделген к рнекіліктер:
A) М(сін
B) Альбомдар
C) К(йтаба тар
D) Кесте - плакат
E) Fнтаспаға жазылған естеліктер
F) Макеттер
7. Эвристикалы о ыту əдістері:
A) Баяндау əдісі
B) С здік əдіс
C) К рнекілік əдіс
D) Проблемалы баяндау əдісі
E) Cзіндік ж%мыс əдісі
F) Зерттеу əдісі
8. Мектепте м%ғалім басты т%лға болуы (шін оған ойылатын талаптар:
A) Ата-аналармен тіл табыса алу
B) Шығармашылы пен айналысу
C) >деби ə гімелеп, мəнерлеп с йлей алу
D) О ушыларды тəртіпке бағындыру
E) Педагогтік неге-əдеп
F) Жоғары білім туралы дипломы болу
G) Бекітілген сыныбыны жа сы нəтиже к рсету
9. Кіріспе саба тарында ескерілетін мəселелер:
A) Монографиялы е бектерді туге атысты кіріспе саба
B) Шолу та ырыптар
C) "орытынды саба
D) К ркем мəтінмен ж%мыс кезе і
E) Жазушы мірі мен шығармашылығы
10. Жазушы мірбаянын о ыту:
A) Білімі, ызметі
B) Шығармашылығына ыс аша шолу
C) Алған біліміне ғана мəн беру
D) Педагогикалы технологиямен о ыту
E) Жазушыны мір кезе деріні басты о иғаларына то талу
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11. Мəнерлеп о уды шарттары:
A) Мəтінді бір алыпты ырға та о у
B) О ығанды д%рыс %ғу
C) Cле нен əсер алу
D) Демді д%рыс алу
E) Cле ні к ркемдік ерекшеліктерін тану
12. >дебиетті о ытуды ауызекі əдістері:
A) К рнекілікпен ж%мыс
B) Пікірлесу
C) Шығарма жазу
D) Мазм%ндама жазу
E) С%хбат
F) Мəнерлеп о у
G) Жазбаша жаттығулар
13. >дебиет сабағын о ыту барысыны нəтижелі болуына ажет басты,
негізгі ережелер:
A) "имылы
B) С йлеу шеберлігіне
C) =йымдастыру абілеті, %стазды шеберлігі
D) Келбетіне
E) Мəнерлеп о у
F) >дістемесі
14. О ытуды о ушы атысуына арай формалары:
A) Ж%пты
B) "ызығушылы ты ояту
C) =жымды
D) Та ырыпты
E) Баяндау
F) С%ра - жауап
15. >дебиет сабағын ғылыми тере детіп о ытуды ма ызды саласы:
A) Зерттеулерді о ыту
B) Де гейлеп о ыту
C) Сын зерттеулерді о ыту
D) >деби теориялы %ғымдарды %ғу
E) Шығармалар жаздырту
F) Ғылыми е бектерді о ыту
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16. Педагогикалы практикада %штасатын білімні негізі:
A) Мектепте
B) Fйде
C) Колледжде
D) Балаба шада
E) Институтта
17. Педагогикалы практика кезінде практикант студентті тығыз ж%мыс
жасайтын адамдары:
A) Декан
B) Кітапханашылар
C) Мектеп басшылығы
D) Ата - анасы
E) Кафедра ме герушісі
18. Fздіксіз ж(ргізілетін сыныптан тыс ж%мыстарға жатады:
A) Драмалы (йірме
B) К ркем нерпаздар (йірмесі
C) Мəнерлеп о у мектебі
D) Атаулы к(ндер
E) Апталы тар
F) >деби орындарға саяхаттар
G) Олимпиадалар
19. Сыныптан тыс ж%мыстар ткізілу мерзіміне арай б лінеді:
A) Жарты жыл бойы ж(ргізілетін ж%мыстарға
B) Жарты то сан бойы ж(ргізілетін ж%мыстарға
C) Апта бойы ж(ргізілетін ж%мыстарға
D) Fздіксіз ж(ргізілетін ж%мыстарға
E) Жыл бойы ж(ргізілетін ж%мыстарға
F) То сан бойы ж(ргізілетін ж%мыстарға
G) Д(ркінді ж(ргізілетін ж%мыстарға
20. 1914 жылы шы ан «"ирағат» о улығыны авторы:
A) «Айтыс» поэмасыны авторы
B) «Маса» жинағыны авторы
C) А. Байт%рсынов
D) «Ба ытсыз Жамал» романыны авторы
E) «Оян, аза » жинағыны авторы
F) «"ыры мысалды » авторы
G) М. Дулатов
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21. Саба а арағанда сыныптан тыс ж%мыстарға:
A) Барлы т(ріне о ушы атысуға міндетті емес
B) Fлгерімі т мен о ушылар ғана атысады
C) Белгіленген уа ыт м лшері жо
D) =сынылатын шығармаларды к лемі мен мазм%ны ескерілмейді
E) Арнайы шығармалар тізімі берілмейді
22. Орта мектептегі əдебиет пəні бағдарламаларында сыныптан тыс о у
ау ымыны к рсетілген т(рлері:
A) Кітап о уға %штарлы ты оятуға арналған шығармалар
B) Тілін байытып, білімін ке ейтуге арналған шығармалар
C) Курсты айталауға арналған шығармалар
D) Сыныптан тыс ерікті о уға %сынылатын шығармалар
E) Шығармашылығын дамытуға арналған шығармалар
F) Міндетті о уға жəне талдауға %сынылатын шығармалар
G) Cздігінен о уға жəне сыныпта пікір алысуға %сынылатын шығармалар
23. "аза əдебиеті пəні бойынша 10-11 сыныптарға арналған типтік о у
бағдарламасыны ерекшеліктері:
A) Білім мазм%нын с%рыптауда ғылымилы , ж(йелілік, пəнаралы
байланыс сия ты дидактикалы %станымдар басшылы а алынады
B) Бағдарламада а ын-жазушылар шығармашылығы хронологиялы
сипатта %сынылады
C) Бағдарламада тек əдебиет кезе дері мен шолу та ырыптары %сынылады
D) Бағдарламада тек автор %сынылады, шығармаларын м%ғалім та дайды
E) Тəуелсіздік жылдарындағы əдебиет енгізілмеген
24. 9-сыныпта фантастика жəне детектив жанрларын
арастырылатын шығармалар:
A) С. Сейфуллин «Бандыны уған Хамит»
B) Т. >лім %лов «"ара ой»
C) Ғ. М(сірепов «=лпан»
D) ". То аев «Сарғабандағы о иға»
E) >. Мархабаев «К(нге тағы да т(сті»

25

ткен кезде

"аза əдебиетін о ыту əдістемесі

12

25. >дебиет пəнінен 11-сыныпта І. Жанс(гіров шығармашылығы бойынша
о ытылатын туындылар:
A) «К(йші»
B) «Бозторғай»
C) «Анам тілі»
D) «"%лагер»
E) «Жетісу суреттері»
F) «Домбыра»
аза əдебиетін о ыту əдістемесі
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