рметті студент!
2017 жылы «Ауылшаруашылы
ғылымдары - 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
5В080700

Маманды ты атауы
«Орман ресурстары
жəне орман
шаруашылығы»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Ормант" ымы ісі
2. Орман питомниктері
3. Орман шаруашылығы
4. Орман сімдіктері

1. С"ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т"рады:
1. Ормант" ымы ісі
2. Орман питомниктері
3. Орман шаруашылығы
4. Орман сімдіктері
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

7. - С"ра кітапшасын ауыстыруға;
- С"ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
2

- 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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Ормант" ымы ісі

81

Ормант

ымы ісі

1. Жемістер мен т" ымдарды пісу белгілері:
A) Генеративтік
B) Морфологиялы
C) Физиологиялы
D) Орны ты жеміс
E) Б%ршіктерді
F) К%з мезгілдері
2. Орман ағаштарыны т" ымдарыныны німділігін болжағанда ыс а
мезгілдік болжау негізінде фенологиялы ба ылаулар олданылады,
сонды тан келесі жеміс беру кезе дері белгіленеді:
A) Жеміс піспеуі
B) Жапыра тану
C) Жемісті пісуі
D) Т%йін байлану
E) Г%лдеу кезе і
3. Ормандағы ағаштарыны жемістену кезе ділігі:
A) Жемісі піскен жыл
B) Т" ым мол жыл
C) Т" ымды жыл
D) Физикалы піскен жыл
E) Т" ым аз жылы
F) Т" ым шы паған жыл
G) Биологиялы жыл
4. Жала аш т" ымдылар:
A) шырша
B) шаған
C) бал арағай
D) терек
E) айы
F) андағаш

4
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5. Піскен жемістеріні т%сі ашы
A) шарын шағаны
B) кəдімгі шырғана
C) а %лпек айы
D) дала алшасы
E) "са жапыра ты ж ке

о ыр болатын ағаш т%рлері:

6. Шырынды жеміс т%рлері:
A) %йе кі
B) шырша
C) шырғана
D) жа ға
E) айы
7. Жабы т" ымдылар:
A) Талшын
B) 0арағай
C) Сібір шыршасы
D) Сібір май арағайы
E) 0айы
8. Орман шаруашылығындағы т"ра ты орман т" ым базасыны
нысандары болып табылады:
A) Т" ым учаскелері
B) Т" ым плантациясы
C) Жас ормандар
D) Жеміс ба тары
E) Орман питомниктері
F) Егістік ал аптар
9. Т" ымдарды аудандастыруда т" ым сапасын сипатта:
A) айма тарға тəн т" ымдарды ауыстыру аралығын аны тау
B) екпелерді суі мен дамуын зерттеу
C) екпелерге климатты жағдайды əсерін зерттеу
D) екпелерді т%р "рамын зерттеу
E) к шеттерді ауруын аны тау

5
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10. Орман т" ым ісі учаскелері:
A) гендік ма сатта "рылған питомниктер
B) уа ытша орман т" ым ісі учаскелері
C) т"ра ты орман т" ым ісі учаскелері
D) орман т" ым ісі плантациясы
E) селекциялы ма сатта "рылған учаскелер
F) жемістік орман питомниктері
11. Резервті орларды са тау мəселелерді шешеді:
A) клонды екпелерді "ру
B) бағалы генотиптерді б лу
C) орман генетикалы орларын шешу
D) гендік ағаштарды шешу
E) клонды м"рағат, коллекциялы екпелерді "ру
F) жеке бағалы ағаштар мен ал аағаштарды шешу
G) орман генетикалы орларын б лу
12. 0аза мемлекеттік орман т" ым мекемесіні зертханасы орташа
%лгідегі орман т" ым партиясына, талдау негізінде т" ым сапасы туралы
"жаттар береді, олар:
A) Т л "жаттар к шірмесі
B) Сəйкестік шартты куəлігі
C) Зиянкестерді аны тау акті
D) Т" ым сапасыны аны тамасы
E) Пайдалы функцияларыны тізімі
F) Орташа %лгі алу н"с аулығы
G) Ылғалдылы к рсеткіші
13. «МОС-1» -1 т" ым тазалағыш машинада:
A) т" ымдар с"рыпталады
B) ара ат т" ымдары шығарылады
C) т" ымдар тазаланады
D) арлыған т" ымдары шығарылады
E) т" ым анатсыздандырылады
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14. 7й жануарларына азы ретінде берілетін ағаш т%рлері:
A) андағаш
B) емен
C) шырша
D) арағай
E) кəдімгі ына ағашы
F) атбасталшын
G) сексеуіл
15. Табиғат жағдайында орманды алпына келтіруде селекциялы –
генетикалы негізіндегі орман т" ым шаруашылығын "йымдастыру
келесі мəселелерді шешеді:
A) Т" ым беруді жа сарту
B) Ағашты т" ымын жинау
C) Пісіп-жетілген ағаштар алу
D) 0"нды б"та т" ымын сіру
E) Т" ымды сіруді "йымдастыру
F) Биологиялы алуан т%рлілік
16. Емен ағашыны жа ға тарын са тау ерекшеліктері:
A) Траншеяларда
B) Себеттерде
C) 0ар астында
D) Шыны "тыларда
E) Сумен жуады
F) 8за кептіреді
G) 0"мға к меді
17. Шаған, %йе кі, жиде т" ымдарын стратификациялағанға дейін
са талатын жерлер:
A) герметикалы жабы шыны ыдыстарда
B) ашы ала дарда
C) жабы шыны ыдыстарда
D) ағаш жəшіктерде
E) алы дығы 20 см аспайтын- себеттерде
F) жəшіктерде
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18. 1000 дəнні салмағын аны тау:
A) т" ымдарды ірілігіне, т%сіне арамастан 2 рет 500 дəннен жеке –
жеке санап алу
B) аралас т" ымдарды б лу
C) т" ымдарды та дап 2 рет 1000 дəннен жеке-жеке санап салу
D) дəннен сынама т" ымды таразыда лшеп, талдау карточкасына жазу
E) таза т" ымды "рама та таға т гіп жеке-жеке ою
F) аралас т" ымды "рама та таға т гіп араластыру
19. Т" ымдарды сіру кезіндегі орындалатын шарттар:
A) т" ым сірілетін б лме температурасы 25 градус болу керек
B) т сеніш ылғалды болуы керек
C) б лме температурасы 0 градустан жоғары болмау керек
D) т сеніш "рға болуы керек
E) к%нде 6 сағат бойы т сеніш температурасын 20 градустан 30 градус а
жеткізу
F) т сеніш ылғалдылығы бір де гейде- те кеуіп кетпеуіне тым суланып
кетпеу керек
G) т" ым сірілетін б лме температурасы 15 градустан т мен болмауы
керек
20. Орман шаруашылығында əрбір дайындалған орман т" ым
шикізатыны партиясына:
A) Да ылдар с"рыптайды
B) Жеке куəлік беріледі
C) Са тау орнын бекітеді
D) Тексеріледі, кептіреді
E) Этикетка бекітіледі
21. Орман т" ым шикізатын алыс ашы ты а тасымалдау шарттары.
Орман т" ым шикізаты бір м лшердегі партиялармен абылдау
шарттары:
A) 0олайлы температура са талады
B) Екпе ағаш т" ымын с"рыптау
C) Тиісті сертификаттар бойынша
D) Орман билеті беріледі
E) За ды ережелерге сəйкес
F) Арнайы куəлік толтырылады
G) Екпе ағашты сорттайды
8
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22. Орман т" ым дəніні нуіне əсер ететін оршаған ортаны басты
факторлары:
A) Су, температура
B) Ағаш т" ымдарын тазалау
C) Ылғалдылы болмау
D) Т" ымын сорт а б лу
E) Т" ымдарын с"рыптау
F) Механикалы
деу
23. 0аза мемлекеттік орман т" ым мекемесіні зертханасында орман
т" ым шикізатыны т" ымыны су сапасын зерттеу, фитопатологиялы
талдау, т" ымны ауіпті са ырау "ла тар мен бактериялармен ж" тыру
дəрежесін аны тайды, əдістемелері:
A) Т" ым зиянкестерін
B) Уа ытында тексереді
C) Ағаш ауруларын
D) Центрифугалау
E) Биологиялы
F) Макроскопиялы
24. Т" ым ба ылау станциясыны мамандары тексеруге келіп т%скен
орташа %лгілерді алдымен тексерістен ткізетін к рсеткіштер:
A) Контейлерде, жəшікте
B) Тиісті формадағы паспорт
C) Ағаш т" ымдарын сорттау
D) Селекциялы с"рыптау
E) Партия салмағы сəйкестігін
F) Ыдысты б%тіндігіне
G) Этикетка міндетті т%рде
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25. 0аза мемлекеттік орман т" ым мекемесіні зертханасында
зиянкестермен зияндану дəрежесін аны тау кезінде, т" ымдарды белгілі
с"йы тарға батыру ар ылы аны тайды, шарттары:
A) Тірі зиянкестер санын
B) За ымдану пайызын
C) За ды ережелерге сəйкес
D) Сертификаттар, "жат
E) Зиянкестерді т%рлерін

Ормант ымы ісі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Орман питомниктері

1. Уа ытша питомникті мерзімі:
A) 5 жыл
B) 3 жыл
C) 10 жыл
D) 8 жыл
E) 4 жыл
F) 6 жыл
G) 15 жыл
2. 0азып алынған к шеттерді с"рыптау нешеге б лінеді
A) 5
B) 8
C) 2
D) 1
E) 6
3. Сеппелерге жататын к шеттерді жасы:
A) 3
B) 2
C) 9
D) 4
E) 7
F) 5
4. Питомникті суару техникасы:
A) БДН-3
B) КПН2,0
C) ДДН-70
D) ПКУ-4-35
E) насос CHП-50-80
F) КДУ-47
G) ДДД-100
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5. Орман питомнигіні мектеп б лімінде тікпе к шеттерді
орналастыру тəсіліндегі атарлар арасындағы ашы ты :
A) 0,8 м
B) 1,8 м
C) 1,3 м
D) 1,5 м
E) 1,7 м
F) 1,9 м

атарлап

6. 0азып алынған к шеттерді уа ытша са тайтын əдістер:
A) питомникте "стау
B) су астында "стау
C) м"здат ышта са тау
D) орман ішінде са тау
E) к ле кеде са тау
F) сабанмен жауып са тау
G) траншеяда са тау
H) жəшікті ішінде са тау
7. Жарамды екпе к шеттерді к рсеткіштері:
A) тамыры шіріген
B) суі то таған
C) тамырлары сау
D) б%ршіктері жетілген
E) саба тары т%зу
8. 1-2 жылды екпе ормандарды
"райтын облыстар:
A) 0арағанды
B) Алматы облысы
C) О т%стік 0аза стан облысы
D) Жамбыл облысы
E) Атырау облысы
F) А мола облысы

12
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9. Орман питомнигіні тығыздалған мектеп б лімінде питомниктерін
аралап орналасуындағы атарлар саны:
A) 1
B) 2
C) 5
D) 6
E) 8
F) 7
10. Орман питомниктерінде
гербициттер:
A) лотус Д
B) артразин
C) секатор
D) пума супер
E) барс супер

арамш птерге

арсы

олданылатын

11. Орман питомниктерінде топыра ты тырмалауға арналған тырмалар:
A) БДТ-3
B) КРХ-4
C) БЗТС-1.0
D) КФП-1.5
E) ЗККШ-6
F) ПОН-30
G) СШН-3
12. Ш пті танапты жерлерді деу ж"мысына жатады:
A) к пжылды ш птерді себу
B) ш п скен жерді деу
C) минералды ты айт ыштар енгізу
D) жыртылмалы абатты тере дету
E) топыра ты тере опсыту
F) жерді толы тегістеу
G) жыртылмалы абатты таяздау

13

Орман питомниктері

81

13. Азот ты айт ыштары:
A) аммиак суы
B) селитра
C) аммофос
D) суперфосфат
E) преципитат
F) диаммофос
G) аммиак
14. @скіндерді алыптасу, сіп- ну фазасында к%н жарығын 50 % ажет
ететін ағаш т%рлері:
A) армала
B) айы
C) %йе кі
D) арағай
E) шегіршін
15. 0аза станда жəне 0ырғызстанда 1958 жылдан бастап екпе
к шеттеріні т" ымдарын ке атарлап себе бастаған ағаш т%рлері:
A) %йе кі
B) шренк шыршасы
C) айы
D) ж ке ағашы
E) шаған
F) шегіршін
16. @скіндері топыра
сезімтал ағаш т%рлері:
A) долана
B) а араған
C) арағай
D) шырша
E) армала

абатыны
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17. Мектеп б ліміні міндеті:
A) к галдандыру к шеттерін сіру
B) бір жылды сеппе к шеттерін сіру
C) сеппе к шеттерін сіру
D) бір жылды екпе к шеттерін сіру
E) бір жəне жылды сеппе к шеттерін сіру
F) екпе к шеттерін сіру
G) тікпе к шеттерін сіру
18. Т"ра ты орман питомниктеріні
т%рлері:
A) бал арағай
B) "ш ат
C) ж"парг%л
D) сексеуіл
E) шырша
F) шаған

мектеп б лімінде сірілетін ағаш

19. Алматыдағы жалпы генетика жəне цитология институтында
микроклондау ж%ргізілген ағаш т%рлері:
A) Шренк шыршасы
B) татар %йе кісі
C) отыр айы
D) боз жиде
E) кəдімгі емен
F) шығыс туясы
20. Ауыспалы егіс танабыны 1 га жо ыш а себу м лшелері, кг:
A) 6,5
B) 9
C) 3
D) 7
E) 6
F) 5
G) 4
H) 10
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21. 0аза станда орман питомниктері ІV-топ а жататын облыстар:
A) Орталы 0аза стан облысы
B) А мола облысы
C) Солт%стік 0аза стан облысы
D) 0останай облысы
E) Алматы облысы
22. 0азіргі кезде олданылатын барлы ты айт ыштарды топтары:
A) биохимиялы
B) физикалы
C) химиялы
D) биологиялы
E) бактериялды
F) физиологиялы
G) органикалы
23. Калийді жетіспеуіні нəтижелері:
A) синтетикалы %рдістерді бəсе детеді
B) жапыра тар те ж" а болады
C) а уызды алмасу б"зылады
D) фотосинтез процесін нашарлатады
E) сахароза м лшері т мендейді
24. Екпе к шеттерін ашы питомниктерде сірумен салыстырғанда
жылыжайларда сіруді арты шылы тары:
A) к шеттерді фотосинтез ар ындылығы бəсе дейді
B) к шеттерді суды буландыруы артады
C) екпе к шеттеріні аудан бірлігі шығымы 4-7 есе кемиді
D) стандартты к шет материалын сіру мерзімі бір жылға ыс арады
E) к шеттерді суды буландыруы жоғары болады
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25. Екпе к шеттерді полиэтилен астында сіру кемшіліктері:
A) пленка астында ауа ылғалдылығыны орташа болуы
B) пленка астында ауа ылғалдылығыны т мендеуі
C) суару шығыныны артуы мен зияндылығы
D) пленка астында ауа ылғалдылығыны артуы
E) жылу шығыныны артуы мен к беюі
F) пленка астында ауа температурасыны т мендеуі

Орман питомниктері
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Орман шаруашылығы

1. Іле Алатау орманыны басты ма ыздылығы:
A) техникалы німділігі
B) сімдіктерді ғылыми зерттеу
C) шипалы сауы тыру
D) əсемдік жəне к галдандыру
E) орман німдері
2. Т%бір скінімен жа сы к бейетін ағаш т%рлері:
A) шаған
B) май арағай
C) емен
D) арағай
E) ара ат
F) татар %йе кісі
G) айы
3. @сімдіктер к мір ыш ыл газын сі іру жəне хлорофилл "рау %шін
пайдаланатын к%нні т%рлі сəулелері:
A) о ыр
B) к гілдір
C) ызыл
D) ызғылт-сары
E) к к
4. Топыра ты "нарлығына талғампаз мегатрофты ағаштар:
A) арша
B) май арағай
C) шамшат
D) отыр айы
E) тау арағай
F) %йе кі
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5. Ағаш т%рлеріні жары с%йгіштігін с%рекді ні
бойынша аны тау:
A) ағаш желегіні тығыздығы
B) топыра ты жары тану дəрежесі
C) жапыра тарды алы болуы
D) топыра ты ылғалдану дəрежесі
E) ркенні даму ар ыны
F) ағаш желегіні "зындығы
G) скінні шығымдылығы
6. @сімдіктерде б%ршіктерді
т%рлі сəулелері:
A) жасыл
B) к к
C) к гілдір
D) сары
E) ызыл
F) о ыр
G) ызғылт-сары

сырт ы белгілері

суі мен дамуына пайдаланатын к%нні

7. Ағаш жəне с%рекді ні жары с%йгіштігіні сырт ы белгілері:
A) ағаш желегіні "зындығы
B) даму жылдамдығы
C) табиғи сиреуді жылдамдығы
D) ді дерді б"та шалардан тазару
E) су жылдамдығы
8. С"латпа саба тар ар ылы к бейетін ағаш т%рлері:
A) шырша
B) емен
C) ара андыағаш
D) татар %йе кісі
E) айы
F) май арағай
G) арағаш
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9. Орманны табиғи жа аруына ы пал ететін шаралар:
A) т%біртекке отырғызу
B) топыра ты бетін опсыту
C) ағаштарды "лату
D) скіндерді са тау
E) ағаш алдыру
F) б"та тарды кесу
G) кеспе ағаш а б лу
10. Мезотрофты ағаштар:
A) отыр айы
B) %лпек айы
C) ара андыағаш
D) дала %йе кісі
E) шамшат
F) %шкір жапыра ты %йе кі
11. К%ту %шін кесу ж"мыстарын "йымдастыру шаралары:
A) технологиялы картаны "ру
B) шығындарды азайту
C) ағаштарды дайындау
D) учаскелерді та дау
E) ж"мысшыларды дайындау
F) учаскелерді жіктеу
G) машиналарды дайындау
12. Б"та тылы ажетті с%рек шикізатыны сапасын т мендететін %лкен
а ау болып табылады:
A) іске жарамды ағаш алуда
B) т мен сортты кесілген ағаш алуда
C) "рылыс материалдарын алуда
D) жоғарғы сортты жиCаз ндірісі німін алуда
E) жоғары сортты кесілген ағаш алуда
F) ағаш "тыларды жасау ндірісінде

20

Орман шаруашылығы

81

13. Пісіп жетілудегі с%рекді дерде бай алатын к ріністер:
A) ді дік са ырау "ла ауруларымен за ымдану аупі бəсе дейді
B) к%шті желді əсерінен "лау аупі бəсе дейді
C) ді дік ауруларымен за ымдану аупі к%шейді
D) ді дік са ырау "ла ауруларымен за ымдану аупі к%шейді
E) ді дерді б"та тардан тазару процесі ай ын к рінбейді
F) ді дік ауруларымен за ымдану аупі бəсе дейді
G) к%шті желмен "лау аупі к%шейе т%седі
14. Ертіс іріні "мды- арағайлы ормандары:
A) аралас ш пті к ктерек ормандары
B) шо тоғайлы айы орманы
C) ия ле ді к ктерек ормандары
D) талды айы ормандары
E) ш птесін арағай орманы
F) б"талы арағай орманы
15. Г.Ф. Морозов бойынша орман ал аптарыны типі:
A) жоғарғы жəне т менгі бонитетті
B) азіргі заманауи
C) тарихи алыптас ан
D) аналы жəне уа ытша
E) ыл анды жəне жапыра ты
F) толымдылы бойынша
16. 0алдырылатын т" ымды ағаштарыны санына əсер етеді:
A) скінні жо болуы
B) жауын-шашын м лшері
C) скінні ал аптағы таралуы
D) ағаш кесетін жер "зындығы
E) ағаш кесетін жер ені
17. Шоғырлап кесулерде кейінгі табиғи жа артуға топыра а əсер ету
ар ылы ы палдасу:
A) табиғи жа ару %шін топыра ты жырту
B) табиғи жа ару %шін топыра ты тырмалау
C) топыра ты минералды абатын ашу
D) органикалы б лігін минералды пен араластыру
E) тиісті микрорельефті пайдалану
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18. 7ш жылда бір мол жеміс беретін бірінші шамадағы ағаш
т" ымдастары:
A) шырша
B) емен
C) айы
D) шамшат
E) жиде
F) %йе кі
19. Орманды осымша пайдалану:
A) "с сіру
B) мал жаю
C) орман сіру
D) с%рек дайындау
E) егін егу
F) к к ністер сіру
20. 0аза стан Республикасы аумағындағы ағаш т%рлеріні жары
с%йгіштік дифференциалды шкаласы бойынша жартылай к ле кеге
т зімді ағаш т%рлері:
A) дала %йе кісі
B) кəдімгі мойыл
C) к ктерек
D) кəдімгі шегіршін
E) кəдімгі емен
21. П.С. Погребнякты ылғалды талап етуі бойынша ағаш т%рлерін
жіктеуіндегі гигрофиттер:
A) кəдімгі емен
B) с"р тал
C) ара андыағаш
D) арағаш
E) ж ке
F) шамшат
G) %шкір жапыра ты %йе кі
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22. Мал азығы ретінде жас ркендері "нды ағаштар:
A) к ктерек
B) шырша
C) бал арағай
D) ж ке
E) самырсын
23. Жас ркендері мал азығы ретіндегі "нды т" ымдастар:
A) туя
B) айы
C) арағаш
D) %йе кі
E) шегіршін
24. Мемлекеттік орман орын к%зету мен орғауды негізгі міндеттері:
A) "рға кеуіп алған ағаштарды жинау
B) ормандарда са ырау "ла тарды жинауды "йымдастыру
C) орман рті пайда болғанда дер кезінде хабарлау
D) орманды ал аптарды к бейту
E) ормандарды тиімді пайдалану
F) орман зиянкестері оша тарын дер кезінде аны тау
25. Жануы те жоғары ормандар:
A) шамшат ормандары
B) шырша ормандары
C) айы ормандары
D) андыағаш ормандары
E) арағай ормандары
F) бал арағай ормандары

Орман шаруашылығы
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Орман &сімдіктері

1. @су орны жағдайларыны типтерін жəне экономикалы ма сат а
лайы тылы ты ескере екпе орман оры ал аптарыны əр айсысы %шін
аны талатын екпе орман ж"мыстарыны сипаты:
A) Т" ымдарды нгіштігі
B) Араласу с%лбелері
C) Дəндерді тазалығы
D) Дəндерді сапасы
E) Ағаш т" ымдарын іріктеп алу
2. Республика аумағыны ормандығын негізгі арттыру ауыл
шаруашылы пайдалануындағы жерлерді орман мелиорациясы есебінен
арастырылуы керекті шаралар:
A) Жайылымды жерлерде орғаныш орман екпе ағаштарын "ру
B) 0олайсыз жерлер мен "мды алаптарда ағаш сіру
C) Егістікті орғайтын орман ал аптарын "ру
D) 0олайлы жерлер мен "мды алаптарда ағаш сіру
E) 0"нарлы жерлерде ағаш сіру
F) Шабынды ды жерлерде орғаныш орман екпе ағаштарын "ру
3. Екпелер тығыздығыны д"рыс та далуына тəуелді:
A) Топыра ты "нарлығы
B) Тікпе к шеттеріні жетілуі
C) Екпе ағаштарды алыптасуы
D) 0атарлардағы екпелерді б рікбастарыны тоғысу мерзімдері
E) Екпе ағаштарыны суі
4. Жоғары німді екпе ағаштары сіруде тіршілігі %шін ажетті
факторлар:
A) 0ыш ылды орта
B) 0оректік заттар
C) К ле келі жағдай
D) Сал ынды
E) Жылу
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5. Топыра ты жырту тере дігі:
A) 15 см
B) 12 см
C) 7 см
D) 5 см
E) 35 см
6. Топырағы ішінара
A) Ты айған жерлер
B) 0ара топыра тар
C) Ты жерлер
D) @рте дер
E) Сорта дар

делетін ал аптар:

7. Т" ымдарды себуге дайындауды е к п тараған тəсілдері:
A) Т" ымды себу орнына тасымалдау
B) Т" ымды кептіру
C) Т" ымды то азыту
D) Т" ымды нгіштікке тексеру
E) 1000 дəнні салмағын лшеу
F) Т" ымды б ктіру
G) Т" ым абығын ж" арту
8. Жасы 5 жыл жəне одан %лкен аз бағалы екпе ағаштарын
реконструкциялау %шін негіз болып табылатын ормандарды нысаналы
пайдалану бағытына сəйкес келмейтін асиеттері:
A) @німділік
B) Жапыра тылығы
C) Жасына к%тілетін саба тану
D) Тамырларды жан-жағына таралуы
E) Толы ты
F) Биіктік
G) 0"рамы
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9. Сексеуілді т" ымдар себу ар ылы сіреді, б"ны т%сіндіретін
жағдайлар:
A) Сексеуілді сіруді иындығы
B) Тікпе к шеттеріні спеуі
C) Екпе орман ж"мыстарыны к п к лемі
D) Ш лді атал жағдайлары
E) Орман шаруашылығы кəсіпорындарыны сексеуілді екпе к шеттерін
отырғызуға арналған екпе орман техникасымен нашар
жабды талғандығы
F) Кəсіпорындарды техникамен жа сы жабды талғандығы
10. Т" ымдар тере ірек сі ірілетін жағдайлар:
A) К ктемгі себуде же іл топыра тарда
B) К%згі себуде же іл топыра тарда
C) Жазғы себуде ауыр топыра тарда
D) 0"ға шылы жағдайларында
E) К%згі себуде дым ыл топыра тарда
F) Ылғалдылы жағдайларында
G) К%згі себуде "рға топыра тарда
11. Себуге арағанда отырғызу "сынылатын топыра тар:
A) Ластанған топыра тар
B) Жел эрозиясына "шырамаған
C) Жел эрозиясына "шыраған
D) Су эрозиясына "шыраған
E) 0"рға топыра тар
12. Екпе ормандарын отырғызу əдісімен "рғандағы жағымды
нəтижелерді алуда са талатын жағдайлар:
A) Отырғызылатын материал стандартты болмау керек
B) Себілетін дəндерді іріктеу керек
C) Отырғызылатын материалды кеш отырғызу керек
D) Топыра т%пкілікті дайындалуы керек
E) Отырғызылатын материалды кеуіп алудан са тау керек
F) Себілетін дəндер стандартты болу керек
G) Отырғызылатын материалды ерте отырғызу керек
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13. Отырғызуды себуден арты шылы тары:
A) Отырғызылған екпе к шеттер ш птесін сімдіктен аз зиян шегеді
B) Отырғызылған тікпе к шеттер топыра ты жоғарғы абаттарыны
те "рғап кетуінен аз зиян шегеді
C) Отырғызылған тікпе к шеттер ш птесін сімдіктен к п зиян шегеді
D) Отырғызу технологиясы себу технологиясынан о айыра
E) Отырғызылған екпе к шеттер ш птесін сімдіктен к п зиян шегеді
F) Екпе жəне тікпе к шеттері отырғызғаннан кейінгі алғаш ы жылдары
скіндерге арағанда жай седі
G) Екпе жəне тікпе к шеттері отырғызғаннан кейінгі алғаш ы жылдары
ауа-райыны олайсыз жағдайларын ауыр к тереді
14. Екпе ормандарын механикаландырылған к%тіп-баптауларын ж%ргізу
%шін арналған орман опсыт ыштары:
A) КПЭ-3,8
B) КШ-3,6
C) КЛБ-1,7
D) КПШ-9
E) КПШ-5
F) КЛД-1,8
G) КДС-1,8
15. Екпе орман ндірісіні "за тығына əсер ететін жағдайлар:
A) Отырғызылатын материалды жасы
B) Отырғызылатын материалды сапасы
C) Топыра ты "нарлығы
D) Екпе орман ал абыны категориясы
E) Себілетін материалды сапасы
F) Топыра ылғалдылығыны м лшері
G) Ауруларды болуы
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16. Екпе ормандарды к%тіп-баптауды тиімді, біра экологиялы
жағынан жағымсыз тəсілі ретінде арборицидтерді олданғандағы
жасанды екпе ағаштарын деу т%рлері:
A) Біртекті жерді деу
B) Т"тас деу
C) Жола ты деу
D) 0абаттап деу
E) Негізгі деу
17. 7лгілі ал аптарыны материалдарын талдау негізінде аны талатын
жағдайлар:
A) Екпе ормандарыны жасы
B) Орман сіру жағдайларыны т%рі
C) Отырғызу жиілігі
D) Топыра "нарлығы
E) Арамш птермен ластануы
F) Ағаштарды сапасы
G) Т%рлік "рамы
18. 0аза станны орманды дала орман сіру аймағында екпе
ормандарды орманмен амтылған ауданға аударғандағы жасы 4 жыл
болатын т" ымдар:
A) 0арағай
B) Терек
C) 0айы
D) Май арағай
E) Емен
F) Шаған
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19. Орманды дала аймағыны шо тоғайлы айы ды ормандарындағы
"сынылатын арағайды екпе ормандары т%рлеріні екпе орман
ал абыны «А» категориясына жататын екпе ормандарыны т%рлері
жəне т" ым "рамы:
A) 0айы ды – ары тар бойына (100)
B) 0арағайлы биотопты (100)
C) 0арағайлы-жалпа жапыра ты – топыра ты тегіс деумен (802Ж)
D) 0арағайлы- айы ды-б"талы – топыра ты тегіс деумен
(60ар20ай2Б)
E) 0арағайлы – ары тар бойына (100)
20. Алдын-ала екпе ормандарды əсерінен ж%ретін процестер:
A) Екпе ормандарды німділігі артады
B) С%рек т" ымдарыны ажетті емес ауысуы ж%реді
C) Екпе ағаштарыны німділігі т мендейді
D) С%рек т" ымдарыны ажетті ауысуы ж%рмейді
E) Екпе ағаштарыны биіктігі артады
F) Орманны жа а буыны сіру мерзімі "зарады
21. Кенді Алтайды к% гірт ыл ан жапыра ты ормандары %шін
"сынылатын екпе ормандары т%рлеріндегі арасы 2,5-3 м, ені 1,5-2,0 м
жола тармен топырағы делетін екпе ормандарыны т%рлері жəне
т" ым "рамы:
A) Май арағайлы – жола тармен (10М)
B) 0арағайлы екі амалды – жола тар бойына (100)
C) Шыршалы- айы ды – жола тармен (5Ш50)
D) 0арағайлы- айы ды – енді жола тар бойына (70ар30ай)
E) Шыршалы – со алы ары тар бойына (10Ш)
F) Май арағайлы – со алы ары тар бойына (10М)
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22. @зен а ғары ормандарында "сынылатын екпе ормандар т%рлерінде
атарлар арасындағы жəне атарлардағы ара ашы ты 3 х 1 м болатын
екпе ормандарыны т%рлері жəне т" ым "рамы:
A) Еменді-шағанды – топыра ты тегіс деумен (5Е5Ш)
B) Теректі – жола тар бойына (10Т)
C) Еменді – ала дармен жиі себу (10Е)
D) Теректі – топыра ты тегіс деумен (10Т)
E) Шағанды – топыра ты тегіс деумен (10Ш)
F) Шағанды – жола тар бойына (10Ш)
23. Солт%стік Тянь-Шаньны таулы ормандарында "сынылатын
шыршалы екпе ормандар т%рлеріндегі отырғызатын орындарды
орналастыру тəсілі ала ны ортасында болатын екпе ормандарыны
т%рлері жəне т" ым "рамы:
A) Шыршалы- арағайлы саты тəрізді ала дар бойына (8Ш20)
B) Шыршалы-шетенді – ала дар бойына (8Шы2Ше )
C) Шыршалы – саты тəрізді ала дар бойына (10Ш)
D) Шыршалы- арағайлы ала дар бойына (7Ш30)
E) Шыршалы-шетенді – ішінара екпе ормандарында саты тəрізді ала дар
бойына (10Ш)
F) Шыршалы – ішінара екпе ормандарында саты тəрізді ала дар бойына
(10Ш)
24. Топыра жағдайларына байланысты Солт%стік 0аза станны далалы
жеріндегі шо ормандарында енгізуге болатын т" ымдар:
A) Орташа механикалы "рамды к%лгіндеу топыра тарында - к ктерек
B) Же іл механикалы "рамды опа топыра тарында - мырзатерек
C) Ауыр механикалы "рамды орманны к% гірт с"р жəне с"р,
сілтісізденген ара топыра тарында - сібір шыршасы
D) Же іл механикалы "рамды ш гінді топыра тарында - а терек
E) Ауыр механикалы "рамды "ба топыра тарында - а тора ғы
F) Ылғалды т мен орналас ан жерлері бойынша сілтісізденген ара
топыра тарында - бальзам иісті жəне лавр жапыра ты теректері
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25. Екпе ағаштарын реконструкциялауды дəліз тəсіліне кіретін шаралар:
A) Екпе ағаштарында алдын-ала кесу ж"мыстарын ж%ргізіп, дəліздер
жасау
B) Б"талы опаларды жаппай томардан тазартып тегістеу
C) Б"талы опаларды толы ауыстыру
D) Аз бағалы екпе ағаштарын толы ауыстыру
E) 0атараралы тардағы арамш птерді жою
F) Аз бағалы екпе ағаштарын жаппай томардан тазартып тегістеу
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