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

Маманды ты
атауы

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті

5В010800

«Дене шыны тыру 1. Педагогика
жəне спорт»
2. Жас ерекшелік физиологиясы жəне
мектеп гигиенасы
3. Спорт жəне дене тəрбиесін о ыту
əдістемесі
4. Та даған спорт т'ріні теориясы
мен əдістемесі (базалы спорт т'рлері
бойынша)

1. С(ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т(рады:
1. Педагогика
2. Жас ерекшелік физиологиясы жəне мектеп гигиенасы
3. Спорт жəне дене тəрбиесін о ыту əдістемесі
4. Та даған спорт т'ріні теориясы мен əдістемесі (базалы спорт т'рлері
бойынша)
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.
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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;
- 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. Білім мазм(ныны формальды теориясын (станушылар:
A) Цицерон
B) Ж.Ж. Руссо
C) Платон
D) А.Я. Коменский
E) Демокрит
F) Аристотель
2. Жеке т(лғаны е ма ызды белгiлерi:
A) жауапкершiлiгi
B) дене ерекшеліктері
C) орталы нерв ж'йесіні асиеттері
D) дене асиеттері
E) дене бітімі
3. Педагогика саласында балаларды жас жəне дара ерекшеліктерін
зерттеген ғалымдар:
A) К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой
B) В.А. Сластенин, Н.В. Кузьмина
C) А. Дистервег, В.А. Сластенин
D) Л.Н. Толстой, Н.Д. Хмель
E) Л.Н. Толстой, В.А. Сластенин
4. Ғылыми-педагогикалы зерттеулер:
A) əдіснамалы
B) практикалы
C) теориялы
D) психологиялы
E) технологиялы
F) əдістемелік
5. Эстетикалы тəрбие міндеттеріні бірі:
A) эстетикалы білімдер беру
B) ой абілеттерін дамыту
C) эстетикалы мəдениетті тəрбиелеу
D) мемлекетке деген (рмет сезімін алыптастыру
E) е бек абілеттілігін арттыру
F) эстетикалы талғамды жəне сезімді дамыту
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6. Мектепті инновациялы бас ару аспектілерін зерттеді:
A) В.С. Леднев
B) Д.Б. Эльконин
C) М.М. Поташник
D) В.С. Лазарев
E) И.Я. Лернер
7. Д'ниетаным - б(л:
A) ;оғамны жағдайына деген к з арастар ж'йесі
B) Мектеп (жымыны алатын орнына деген к з арастар ж'йесі
C) Мектепті жағдайына деген к з арастар ж'йесі
D) Мемлекетті дамуына деген к з арастар ж'йесі
E) Адамны д'ниеде алатын орнына деген к з арастар ж'йесі
F) Сынып (жымыны алатын орнына деген к з арастар ж'йесі
8. Тəрбие бағыттары:
A) кəсіби-бағдарлы , экологиялы
B) рухани-адамгершілік
C) дене, е бек
D) əдеби-шығармашылы
E) əділдік-сыпайылы , шыншылды
F) шыдамды-т зімділік, имандылы
G) к пшілік-интернационалды , азаматты
9. Педагогикалы процесті зерттеген ғалым педагогтар:
A) В.Г. Белинский
B) А.И. Герцен
C) И.А. Иванов
D) С.Т. Петров
E) М.А. Данилов
F) Б.Т. Лихачев
G) К.Д. Ушинский
10. Тəрбие əдістерін жіктеуде (станатын принциптер ( ағидалар):
A) Жеке т(лға іс-əрекет нəтижесінде дамып, алыптасады
B) Жеке адамны ойлау абілеттері
C) Жеке адамны пайымдау абілеттері
D) Жеке адамны іс-əрекет ар ауы
E) Жеке адамны эстетикалы талғамы
F) Жеке адамны алыптасып келе жат ан асиеттеріні к'рделі болуы
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11. >жымны зіндік ма ызды белгілері:
A) Бірлескен орта іс-əрекет болуы
B) ;арама- арсы жауаптарға тəуелділік
C) Жалпы əлеуметтік мəнді ма сатты болуы
D) >жымды дəст'рді болуы
E) Жеке əлеуметтік ма сат
F) Жеке та далған бас арушы орган
G) Жеке əлеуметтік іс-əрекет
12. Сынып жетекшісіні о ушыларды зерттеу əдістері:
A) Жағдаятты талдау
B) Жеке дара жəне топты ə гімелесу
C) Тəжірибені арастыру
D) Контент талдау
E) Индукция жəне дедукция
13. Мектеп пен отбасыны ынтыма тасты əрекеттері:
A) к ркем- нер ж(мыстары
B) ата-аналармен (йымдастырушылы -педагогикалы ж(мыс
C) олимпиадаларға даярлы
D) ата-аналармен педагогикалы ағарту ж(мыстары
E) мектепті материалды жабды тау ж(мыстары
F) баланы о у 'лгерімі мен тəрбиесін жа сарту бойынша ж'йелі
ж(мыстар
14. О ытуды жалпы за дылы тары:
A) О у (рылымы мен сапасы
B) О у мен о уды (йымдастыру
C) О уды (йымдастыру, о у сапасы, жеке т(лғаны дамуы
D) О у мазм(ны, о у барысы
E) О ыту мен тəрбиені бірлігі
15. Білім беру стандарты:
A) Міндетті о ыту компоненттерін аны тайды
B) Міндетті білім беруді негізгі (жаты
C) Білім беру саласын амтиды
D) О у жоспарларын олданады
E) О ыту де гейін ай ындайды
F) Білім беру нормаларын аны тайды
G) Бағдарламаларды сапасын аны тайтын (жат
H) Білім беру сапасын аны тайды
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16. Топты ж(мыстарды (йымдастыру мəселелерімен айналыс ан
зерттеушілер:
A) К.И. Дружинин
B) И.Т. Волков
C) А.М. Раевский
D) М.В. Огородников
E) В.И. Безруков
F) В.Н. Иващенко
G) В.В. Тихонов
17. Білім беру ж'йесін стандарттау ажет:
A) Ты о у жоспарларыны енгізілуі 'шін
B) Философиялы негізін алыптастыру 'шін
C) Нəтижелілік де гейін арттыру 'шін
D) Баламалы о улы тарды осылуы 'шін
E) Мектептегі о у процесіні жа а еркін (йымдастыру формаларына туі
'шін
18. >жымды - танымды іс-əрекетті мынадай белгісі бар:
A) Жалпы нəтижелерді болуы
B) >жымды іс-əрекет барысында, əрбір о ушы зіндік білімін к рсете
алуы
C) Іс-əрекет барысында аны талған материалдар бойынша т(жырым жасау
D) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
E) Іс-əрекеттер барысында о ушылар арасында зара жауапкершілікті
жəне тəуелсіздікті пайда болуы
19. О ыту 'дерісі:
A) Адамгершілікті дамытатын іс-əрекет
B) Т зімділіктерін дамытады
C) О ушыларды абілеттерін дамытатын іс-əрекет
D) О ушыларды к з арасын дамытатын іс-əрекет
E) Білімді, біліктілік пен дағдыны ме гертеді
F) Тəрбиені ме гертеді
G) О ушыларды д'ниетанымын дамытатын іс-əрекет
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20. Мектеп пен жоғары о у орындарындағы баға оюды субъективті
ателіктері:
A) о ушыны интеллектуалды м'мкіншілігін ескеру
B) орташа бағалау (станымында болмау
C) орташа бағалау (станымында болу
D) к іл-к'йге орай баға оя салу
E) жауапты жан-жа тылығын ескеру
F) баланы тəртібіне ойылатын бағаны пəн 'лгеріміне ауыстыру
G) ынталандыру принципін са тау
21. А паратты технология:
A) На ты (ралдарды, əдістер мен тəсілдерді пайдалану
B) На ты мағл(маттар жиынтығы
C) А паратты деумен байланысты 'дерістер
D) А паратты деу 'дерісінде олданылатын (ралдар мен əдістер
жиынтығы
E) Адам іс-əрекеті ар ылы ауызша, жазбаша немесе бас а т'рлі
тəсілдермен жеткізілетін ажетті мағл(маттар жиынтығы
22. О улы а ойылатын негізгі талаптар:
A) О ушылар 'шін (ғымды, ыс а жəне ызы ты болуы, о у
бағдарламасынан тыс жазылуы
B) Тілі балаларды жас ерекшеліктеріне сəйкес болуы керек немесе
к'рделі ғылыми стильде жазылуы тиіс
C) О у бағдарламасына сəйкес болу, о ушылар 'шін (ғымды, ыс а жəне
ызы ты болуы
D) Тексеру, зін- зі тексеру жəне о у нəтижелерін т'зетуге арналған
с(ра тар мен жаттығуларды болуы
E) Мазм(нында келтірілген материалдар к лемді болуы керек
F) О у 'дерісінде тексерілген со ғана баспадан шығуы тиіс
G) К'рделі ғылыми стильде жазылуы тиіс
23. Бас аруда басшылы а алатын а параттар:
A) Жекелеген
B) Аналитикалы
C) Бағалаушылы
D) Шолушылы
E) Жобалаушылы
F) Прагматикалы
G) Баяндаушылы
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24. Педагогикалы 'дерістегі диагностиканы мəні:
A) Маман шеберлігіні де гейін аны тау
B) Педагогтарды жетістіктерін бағалау əдісі
C) Педагогикалы деректерге басшылы
D) Педагогикалы а парат т'рлеріне сипаттама
E) М(ғалімні бас ару (станымы
F) М(ғалімдерді кəсіби дайындығын жетілдіру ж'йесі
25. Мектепте əдістемелік ж(мысты (йымдастыруға əсер етеді:
A) о ыту принциптері
B) м(ғалімдерді педагогикалы мəдениетіні де гейі
C) (жымдағы моральды -психологиялы жағдай
D) ата-аналарды с(ра тары
E) м(ғалімдерді мəртебесін к теру
F) білім саласындағы мемлекеттік саясат, за ды актілер мен (жаттар
Педагогика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Жас ерекшелік физиологиясы жəне мектеп гигиенасы
1. Эритроциттерді « мір с'ру» (за тығы (к'н):
A) 200
B) 70
C) 90
D) 120
E) 140
F) 60
G) 80
2. Дене ж(мысыны анға əсері:
A) Эритроциттер саны седі
B) Тромбоциттер саны згермейді
C) Лейкоциттер саны седі
D) ;анны физикалы – химиялы
E) Эритроциттер саны згермейді
F) Лейкоциттер саны азаяды

асиеттері згермейді

3. Бір жастағы баланы тыныс жиілігі:
A) 42
B) 30
C) 20
D) 10
E) 18
4. Тынышты к'йдегі тыныс алуды минутты к лемі (л):
A) 12
B) 15
C) 8
D) 6
E) 10
5. Ересек адам арыныны сыйымдылығы (л):
A) 2
B) 0,5
C) 15
D) 20
E) 1
F) 10
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6. Балалар ағзасында дəрумендерді жо тығы, кемшiлiгі жəне к птігіні
атауы:
A) Гиповитаминоз
B) Гипофункция
C) Гипотония
D) Гипоксия
E) Аменорея
F) Авитаминоз
G) Гипертония
H) Гипервитаминоз
7. Кіші жастағы балаларды е (за шомылу уа ыты:
A) 12 мин
B) 10 мин
C) 9 мин
D) 13 мин
E) 8 мин
F) 14 мин
G) 11 мин
H) 15 мин
8. Салауатты мiр салтыны (ғымына кiредi:
A) Дистресс
B) Гипокинезия
C) Зиянды ылы тарға (марлы
D) Тиімді тама тану, жағымды эмоциялар
E) Адамгершілікке жат мінез- (лы
F) ;имыл аздығы
G) О тайлы озғалыс режим
H) Зиянды əдеттерден бас тарту
9. Майда еритін витаминдер тобы:
A) КрФ
B) С
C) В1; В2; В3; В6 т.б.
D) А
E) Е, К
F) Д
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10. Суда еритін витаминдер тобы:
A) В1; В2; В3; В6 т.б.
B) АFФ
C) Д
D) С
E) РР
11. Омыр а жотасыны исаюы сипатталады:
A) Дене симметриялы орналас анда
B) Дене пішініні к ркемдігімен
C) Сымбатты болмаумен
D) Иы пен жауырынны ассиметриялы та болуы
E) Дене пішініні д(рыстығымен
F) Омырт а жотасыны исаюымен
G) Б'кірлікпен
H) Д(рыс ж'руімен ( озғалуымен)
12. Арты м лшерде олданған к мірсулар мен майлар гипокинезия жəне
шектен тыс тама тануды зардаптары əкеп со тырады:
A) ;ажуға
B) Арты салма а
C) Семіздікке
D) Салма жоғалтуға
E) ;озғалыс белсенділігіні азаюына
F) К руді нашарлауына
G) Гипербелсенділікке
13. Жоғарғы мектеп жасындағыларды ж'йке ж'йесіні тозуыны
белгілері:
A) Ж'ректі шаншуы
B) Ашуланша , адекватсыз реакциялар
C) О удағы жетістіктер
D) Дене ызуыны (былмалылығы
E) Спорттағы жетістіктер
F) Барлы іске (стамдылы
G) Тынышты , адекватты реакция
14. 6 жастағы баланы ерікті зейін оюы 'шін:
A) 25 мин
B) 40 мин
C) 30 мин
D) 15 мин
E) 20 мин
F) Аз уа ытты зейін
12
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15. Мектепке дейінгі жəне бастауыш мектеп жасындағыларды ж'йке
ж'йесіні шаршауыны к рсеткіштері:
A) Тынышты
B) Дене дамуыны артта алуы
C) ;алыпты даму
D) Мазасыздану
E) >й ыны нашарлығы
16. Жалпы білім беретін мекемелерде саба кестесін (растыруда
ескерілетін жайттар:
A) Пəнні иындығы
B) О ытушыны жалпы ж'ктемесі
C) О ушыларды денсаулы жағдайы
D) Бос сыныптарды бар болуы
E) Пəн бойынша жалпы сағат саны
F) О ушыларды ж(мыс абілеттілігін физиологиялы т(рғыдан
арастыру
17. Балаларды иы с мкесін тағынуыны арты шылығы:
A) Ж'ктемесі 'лкен
B) Талаптарға сай емес
C) Ж'ктеме біркелкі б лінеді
D) Ж'ктеме біркелкі емес б лінеді
E) Ж(мыс абілеттілігін са тайды
F) Денені симметриялы алпы са талады
G) Гигиеналы жағынан таза
H) Орташа ж'ктеме
18. Никотинні к рсетілген іс-əреттерге теріс əсері бар:
A) Тыныс алу ж'йесіне
B) ;ан т'зілу ж'йесіне
C) Ішкі секреция безіне
D) Миға
E) Ас азан, ішек жолына
F) Ж'рек, ан тамырлар ж'йесіне
G) Несеп ж'йесіне
H) ;озғалыс белсенділігіне
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Жас ерекшелік физиологиясы жəне мектеп гигиенасы

19. Жоғарғы (рамды а уыз німдерін олдануды спортшылар 'шін
'лесі:
A) Стимуляцияға
B) Дененi массасын алыптандыруға
C) Тартылуға
D) ;алып а келуге
E) Gдемiлiкті дамуға
F) Б(лшы ет массасыны к беюіне
20. К зді торлы абығында орналас ан (бырлар т'рі:
A) Екіншісі – ара т'сті жары тол ындары
B) Екіншісі – сары т'сті жары тол ындары
C) Бірі – ызыл т'сті жары тол ындары
D) Fшіншісі – к'лгін т'сті жары тол ындары
E) Fшіншісі – к к т'сті жары тол ындары
F) Бірі – а т'сті жары тол ындары
G) Бірі – о ыр т'сті жары тол ындары
21. Шапша б(лшы ет талшы тарыны ерекшеліктері:
A) Тез шаршайды
B) Т зімді
C) Жиырылу жылдамдығы мен к'ші жоғары
D) Жиырылу к'ші орташа
E) Жиырылу жылдамдығы мен к'ші т мен
F) Шаршамайды
G) Жиырылу жылдамдығы орташа
22. Еріксіз озғалысты ерекшеліктері:
A) Ми ыртысыны атысуымен
B) ;ыртысты рефлекстер
C) Шартсыз рефлекстер
D) Ма сатты бас ару ар ылы орындалады
E) Ми ыртысыны атысуынсыз

23. ;арын с ліні (рамындағы т(з ыш ылыны ма ызы:
A) ;арындағы асты 12 – елі ішекке туіне септігін тигізеді
B) К мірсуларды ыдыратады
C) Майларды ыдыратады
D) Бактериоцидтік ма ызы бар
E) Витаминдерді ерітеді
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24. Баланы (йы тамау себебі байланысты:
A) Сырт ы тітіркендіргіштерді əсеріне
B) Миды ж'йке талшы тарыны озу ызметіне
C) Денсаулы ты нығайтуға
D) Жалы тыруға
E) Тиісті рецепторларға
F) Балаларды тəртіпке 'йретпейді
G) Ж(мыс а абілеттілікті жоғалтуға
H) Тəбетті жоғалтуға
25. Жас спірім жəне жеткіншек жаста симпатикалы типті вистибуловегетативтік реакцияларға (лғаяды. Вестибулярлы ж'ктемені əсерінен
əрт'рлі реакциялар жəне жағдайлар болуы м'мкін:
A) Сілтілерді б лінуі
B) ;ыш ыл реациялар
C) Теріс эмоционалды реакциялар
D) Субъективті уа ытты туі т мендейді
E) Субъективті уа ытты туі жоғарылайды
F) Объективті уа ытты туі
G) О эмоционалды реакциялар
H) Объективті уа ыт
Жас ерекшелік физиологиясы жəне мектеп гигиенасы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Спорт жəне дене тəрбиесін о ыту əдістемесі
1. «Дене тəрбиесі білімі»:
A) Денсаулы , шынығу
B) Спорт, жатты тану
C) Дене асиеттері
D) Дене тəрбиесі əдістерін (ғыну
E) Fйірме ж(мыстарына атысу
F) ;озғалыс іскерлігі мен дағдыға о ыту
2. Белсенділік ағидасы мазм(нына ойылатын талаптар:
A) ;иынды лшемін табу
B) Міндеттерді шешу бірлестігі
C) ;иын жағдайды амтамасыз ету
D) О ай жағдайды амтамасыз ету
E) О ушыларды шығармашылығын (птау
F) Hзіндік тəрбиені амтамасыз ету
G) О ушыларды одан əрі ынталандыру
3. Дене жаттығуларыны педагогикалы əсерiнi нəтижесi:
A) Физиологиялы к рсеткiштерi
B) О ыту мiндеттерiн шешу
C) ;озғалыс дағдысы
D) Тарихи алыптас ан ж'йе
E) Гигиеналы факторлар бойынша
F) Анатомиялы белгiсi
G) ;озғалыс iскерлiгi
4. ;имыл т'рлерiне жатады:
A) Д(рыс орындау
B) Дəлме-дəл, 'немдi озғалыстар
C) Икемдi озғалыстар
D) ;озғалыс iскерлігi
E) Байсалды озғалыстар
F) Бiлген жаттығуларын байыпты орындау
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5. Ауырлы а ажетті дене сапасы:
A) К'ш-ептілік
B) Икемділік
C) Вестибулярлы аппарат жатты тануы
D) К'ш т зімділігі
E) К'штілік
F) К'ш-жылдамды
G) К'ш шыдамдылығы
6. Мектепке дейінгі балаларды дене тəрбиесі:
A) Мектепке дейінгі балаларды дене мəдениеті
B) Мектепке дайын балаларды дене имылын амту жолдары
C) ;озғалмалы ойындардан т(рады
D) Hскеле (рпа ты денсаулығын алыптастыратын іс-шаралар
E) Т тенше к п жоспарлы мəселе
F) Бала-ба шадағы тəрбие ж'йесіні дене тəрбиесін даярлайды
G) Дене тəрбиесiнi арнайы б лiгi
7. Жалпы білім беретін мектептердегі дене тəрбиесі сабағында шешілетін
міндеттер:
A) Е бекке баулу
B) Білім беру
C) Жан-жа ты дене дайындығы
D) Спортты міндеттер
E) Этнопедагогика ілімдерін о ыту
F) Тəрбиелеу міндеттері
8. Техникалы даярлы 'шін о тайлы жас:
A) 5-11 жас
B) 5-7 жас
C) 18 жас жəне одан 'лкен
D) 16-18 жас
E) 8-10 жас а дейін
F) 15-17 жас
9. Адамны дене дамуы:
A) Hркениетті дамуы
B) К'ш-ерік дамуы
C) Барлы дене асиеттерін бірдей дамыту
D) ;оғамды (былыс
E) Табиғи морфологиялы даму
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10. Дене тəрбиесіні коррекциялы тапсырмалары:
A) Дене дамуындағы кемшіліктерді т'зету
B) ;ате орындалған жаттығуларды т'зеу
C) Ағзаны сауы тыру
D) Алынған дағды-машы ты одан əрі жетілдіру
E) Ағзаны шыны тыру
F) ;озғалыс əрекеттеріне 'йрету
11. Дене тəрбиесіндегі тамыр соғысын есептеу жолымен зерттеу əдісі:
A) Медициналы
B) Хронометраж
C) Ж'ректі соғу жиілігін аны тау
D) Пульсометрия
E) Ж'ктемені ж'ректі соғу жиілігіне орай реттеп т(ру
F) Телеметрия
12. Бас миындағы ж'йке жасушасыны жетілуі:
A) 1-3 тен 8-10 жас а дейінгі кезе де
B) 5-6 дан 10-11 жас а дейінгі кезе де
C) 2-3 тен 9-10 жас а дейінгі кезе де
D) 4-5 тен 6-7 жас а дейінгі кезе де
E) 3-4 тен 15-17 жас а дейінгі кезе де
F) 4-5 тен 12-13 жас а дейінгі кезе де
G) 3-4 тен 6-7 жас а дейінгі кезе де
13. Денсаулы тары аздап нашарлаған, дене уаты дайындығы т мен топ:
A) Дайынды топ
B) Негізгі медициналы топ
C) Тəжірибелік топ
D) Денсаулы тары мы ты медициналы топ
E) Дене шыны тыру сабағы кесте бойынша ткізілетін топ
14. Анаэробты м'мкіндігін т зімділікті тəрбиелеу барысында шешу:
A) Жатты тырушыны н(с ауымен орындау ар ылы
B) Жарысты кезе де шешіледі
C) Hкпе сыйымдылығын арттыру
D) Ағзаны арсылы м'мкіндіктерін к бейтеді
E) Фосфорреактивтік механизм м'мкіндігін арттыру
F) Ауаны максималды абылдауды арттыру
G) >за уа ыт бойынша ауа абылдау абілетін дамыту
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15. Мектепте дене тəрбиесінде о у 'дерісінде к'нделікті олдану (жаты:
A) Дене тəрбиесіні бағдарламасы
B) Саба ты жоспар-конспект
C) Бағдарламалы кестесін б лу жоспары
D) ;осымша ж(мыс жоспары
E) К'нтізбелік-та ырыпты жоспар
F) Кесте жоспары
16. Студенттерді дене тəрбиесі сабағына арналған о у б лімдері:
A) Бастап ы
B) Жоғары спортты шеберлілік
C) Негізгі
D) Спортты
E) Дайынды
F) Кіріспе
G) Арнайы
17. Тəжiрибе ж'зiндегi зерттеу əдісі:
A) Ба ылау
B) ;орытындылау
C) Gдебиеттiк талдау
D) Тəжірибе
E) Берiктiк

18. Жаттығу ж'ктемесі:
A) ол жеткізген ызметтік озғалыстар
B) дене асиеттерін ж'йелі т'рде жетілдіреді
C) жаттығу ж(мысы
D) жаттығуларды жалпы саны
E) кг, м. ар ылы белгілі болған ж(мыс к лемі
F) ар ынды жаттығуларды орындау
19. Циклдік спорт т'рлері:
A) Акробатика
B) Гимнастика
C) К'рес т'рлері
D) Спортты ойындар
E) Ша ғы спорты
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20. Ретроспективті а параттарды абылдау əдісі:
A) О у 'дерісімен ж(мыс істеу
B) Жа алы тарды енгізу
C) Педагогикада ертедегі зерттеу ке інен олданылатын əдіс
D) Б(рынғы зерттеулерді айтадан жа аша етіп абылдау
E) Ескі зерттеу əдістеріні е пайдалы т'рлерін іріктеп алу
21. Тəжiрибе ж'зiндегi зерттеу əдісі:
A) Эксперимент
B) Есептеу формулаларымен
C) Саналылы жəне берiктiк
D) Педагогикалы ба ылау
E) ;орытындылау ар ылы
22. Семіздіктен са тандыруға əсер ететін (ралдар:
A) Ж'зу, диета са тау
B) К'шті талап етпейтін жаттығулар
C) Дене м'шесіні бір б лігіне ғана əсер ететін жаттығулар
D) Орта к'шті талап ететін жаттығулар
E) Тыныс алу жаттығуы, таза ауада серуендеу
F) Біркелкі ар ындағы жаттығулар
G) Ж'гіру жаттығулары
23. Зерттеу əдістеріні аны тау аясы:
A) Сапалы талдауды аны тайды
B) Зерттеу саласында міндеттер кешенін аны тайды
C) Де гей дəрежесін аны тайды
D) Педагогикалы (былыстарды сипаттайды
E) Ғылыми жа алы ашуға септігін тигізеді
F) Ғылыми ж(мыстарды міндеттері
24. Жаттығу саба тары кезінде спортшы ағзасында болатын згерістер:
A) Б(лшы етіні то таусыз суі
B) Е жоғарғы темділігі
C) Жаттығу тиімділігі
D) Дағды-машы ты одан əрі жетілуі
E) Ағзаны ан, тер ар ылы зиянды (рамдардан арылуы
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25. Анаэробты м'мкіндігіне əсер ету жолын т зімділікті тəрбиелеу
барысында шешу:
A) Вакуумды алыпта к'ш абілеттерін жетілдіру
B) Ауаны максималды абылдауды арттыру
C) Фосфорреактивтік механизм м'мкіндігін арттыру
D) Hте жоғары жылдамды тағы жаттығу ырғағын (за уа ыт т'сірмеу
E) Жаттығуды орындауда ауаны олданбай, т зімділікті арттыру
Спорт жəне дене тəрбиесін о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ

21

12

Та даған спорт т'ріні теориясы мен əдістемесі (базалы спорт т'рлері бойынша)

Та даған спорт т.ріні теориясы мен əдістемесі (базалы спорт т.рлері
бойынша)
1. Спортты ойын т'рлерінде жоғары жетістікке жетуге ажетті дене
сапасы:
A) К'ш т зімділігі
B) Дене абілеттілігі
C) Ептілік
D) Шапша ды
E) Т зімділік
F) К'ш к рсеткішіні жоғары дамуы
2. Спортты за дылы ж'йесіндегі жеке де гейді к ріну саласы:
A) Ж'йелiк, академиялы , эстетикалы
B) Дағды-машы тарды алыптасуында
C) Дене асиеттерін жарысты де гейге дейін жетілдіргенде
D) ;озғалысты , практикалы
E) О ыту, физиологиялы
F) ;имыл-əрекеттерді автоматтандыруда
3. Шапша ды ты дене абілеті ретінде аны тайтын сипаттама:
A) Спорт ойындарындағы к рініс
B) ;озғалыс жиілігіні максималды к рінуі
C) ;ыс а уа ыт ішінде к п ашы ты ты игеру
D) Ма сат а сай имыл реакциясыны уа ыты
E) Ауыр атлетика жаттығуларын тез арада орындау
F) ;имылды керекті уа ытында орындау
G) К'ш имылын шапша орындау
4. Спортты машы тану:
A) т'рлі əдіс пайдаланып, білімдер мен дағдыларды 'йрету
B) о ушыны спортты жаттығулар техникасын игеру 'дерісі
C) ж.ж.ж. иілгіштік, к'ш, дəлдік жəне икемділік асиеттерін дамыту
D) жарысты іс- имылдарды автоматты т'рде орындау
E) спортпен кəсіби айналысу 'шін ма сатты т'рдегі жаттығулар кешені
5. Жылдамды ты мыналар (райды:
A) Жеке озғалысты жасырын уакыты
B) Реакцияны латенттi уа ыты
C) ;озғалыс жылдамдығы
D) Ми ыртысындағы импульстер жиiлiгi
E) Жеке дене м'шелерінi озғалыс жиiлiгi
F) Физиологиялы к рсеткiштер, анатомиялы белгiлерi
22
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6. «Акробатика» б(л:
A) Адамны дағдыға айналған ж'ріс т(рыс мəнері
B) Жеке спорт т'рі
C) Гимнастика спортыны жеке бір т'рі
D) Спортта да, циркте де олданылады
E) Ерекше ептілікті талап ететін спорт т'рі
7. Спорттағы икемдiлiктi к рсеткiшiне əсер етушi сырт ы əсерлер:
A) Иiлiмдiлiктi айталай жасай беру
B) Жасы, жынысы
C) К'н, ай, жыл, тəулiк мезгiлi
D) Дене бiтiмi
E) Тəулiк мезгiлi
8. К'штілік дене асиеті неғ(рлым к п к рінетін спорт т'рлері:
A) Футбол
B) Гимнастика, акробатика
C) Баскетбол, волейбол
D) ;ол добы, ж'зу, секіру
E) ;ылыштасу
F) Же іл атлетика
G) Кір к теру спорты
9. О у-'йрету сабағыны ма саты:
A) Спорт ойындарын айталау жəне дамыту
B) ;имылды б(рмалау жəне толы тыру, 'йрену
C) ;озғалысты бағалау, ба ылау, адағалау т'рі
D) Дене асиеттерін жетілдіре, жарысты іс-əрекеттерге 'йрену
E) Жаттығулар т'рлерін талдап, дағды-машы тар əліппесін 'йренуді
бастау
F) Жаттығуды на ты орындау айталау əдістері
G) Жаттығуды б лшектерін 'йрену, талдау, ткізе білу
10. Спортшыны озғалыс асиеттерiне (сапаларына) жатады:
A) Ептiлiк
B) ;озғалыс ауданы
C) Сальто жасап, екi олмен т(ру
D) Т зiмдiлiк, иiлгiштiк
E) ;озғалыс к лемi
F) ;ар ынды озғалыс
G) Баяу озғалыс
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11. Спортшыны ой-саналы тəрбиелік ызметі б(л:
A) Жарыстарда ел мерейін асыру
B) Тактикалы дайынды ж'йесінде олданылады
C) Жарыстардан алмау
D) Ескi жағдайдан жа а жағдайға арай озғалу 'дерісі
E) Жатты тырушы мерейі
F) Теориялы білімді практика ж'зінде іске асыру
12. Спорттағы болжам т'сініктемесі:
A) Болаша ты жоспар жасауда септігі тиеді
B) Жас ғылым
C) Оккульттік ғылым
D) Жарыстар алдында жасалынады
E) Ойыншылармен тығыз байланыста болады
F) Fйлесiмді жағдайда орындалады
13. Спорт пен эстетикалы атынастар т'сінігі:
A) Хоккейде к рініс береді
B) Тек акробаттар олданады
C) Жаттығуды с(лу, əдемі орындау
D) Тек ж'зушілер олданады
E) Жеке жəне оғамды гигиена талаптарын са тау
F) Сырт к рінісіні əсем, жина ы болуы
G) Тек гимнастар олданады
14. Адамны дене дамуы:
A) Ерік дамуы
B) Морфологиялы даму
C) Жас айырмашылығындағы ағзаны
D) Рухани даму
E) Адамгершілікті дамуы
F) ;озғалысты дамуы

згеруі

15. Ж(л у к'шіні дамуына əсер ететін жаттығуларды т'рлері:
A) Реактивтік со ылар жаттығуы
B) Же іл ж'ктермен орындалатын динамикалы жаттығулар
C) Орындалуы кезінде те жоғары жылдамды ты алайды
D) Ауыр ж'ктермен орындалатын статикалы жаттығулар
E) Изометриялы жаттығулар
F) Hте жоғары де гейлік ар ынында орындалатын жаттығулар
G) Динамикалы шапша ды жаттығулары
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16. ;арсылы əрекеті əдісіні бағытталу бағыты:
A) Дене имылы сапалылығын тəрбиелеуге
B) ;озғалысты 'йренуге
C) Т зімділікті жетілдіруге
D) ;озғалыс əрекеттерін жетілдіру мен бекітуге
E) Ме герген əдіс-айлаларды одан əрі жетілдіруге
17. Спортты жатты тырудағы зерттеу тəсiлдерi:
A) Ба ылау жаттығулар (моторлы тест)
B) К рнекiлiк тəсiлдердi олдану
C) Hзiндiк теория жолымен
D) С збен əсер ету жəне анатомиялы жолмен
E) С збен əсер ету
F) Т'сiндiрме, ескертпе жəне дыбысты к рнекiлiктi олдану
18. ;озғалысты кезе дері:
A) Дайынды кезе
B) Жарысты б лшектеп ткiзу кезе і
C) К рнекiлiк кезе
D) Гимнастикалы дамыту кезе і
E) ;орытынды кезе
F) Негiзгi кезе
19. ;айталау ағидасын ж'зеге асыру жолдарыны саны:
A) М'мкін болған жағдайда 5
B) Негізінде 3
C) Жатты тырушы н(с ауымен 8
D) К бінесе 6
E) Кейде 2
F) Т(ра ты т'рде 3
G) К біне 3
20. Денені реабилитациясы:
A) Ауыр ж'ктемеден со б(лшы еттерді демалуы
B) Ғылыми-зерттеу ж(мыстарында 'лесі мол
C) ;алып а келу
D) ;ан, тер ар ылы денедегі зиянды алды тардан арылу
E) Жарысты дағды-машы тары жетілдіру
F) К'ш-жігерден айырылу
G) Теориялы біліммен арулану
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21. Зияткерлік дайынды ты пайдаланылу аясы:
A) Б(лшы етті згерту
B) Тактикалы дайынды тағы септігі мол
C) Б(лшы еттердегі с'т ыш ылыны б лінуіні к беюі
D) К'ш-ерік асиеттеріні алыптасуы
E) ;ара ж(мыс істеуге денені алыптасуы
F) Мінез- (л ын жатты тыру 'шін
22. Пульсометрия ма саты:
A) Дене сапаларын жетілдіру
B) О ушыларды белсенділігін арттыру
C) Іс-əрекетті жылдамдығын ба ылау
D) Саба бойы ж'ктемені реттеп т(руға к мектеседі
E) Саба барысында берілген ж'ктемені аны тау
23. Пульсометрия зерттеуінде олданылатын (рал:
A) Ыс ыры , жалаушалар
B) Секундомер мен ба ылау хаттамасы
C) Жаттығу
D) Ба ылау хаттамасы
E) Тор, доп, ыс ыры
24. Тамыр соғуы к теретін ж'ктемелер:
A) Бір орында секіру
B) Т'рлі фильмдер к рсету
C) Серуенге шығу
D) >йы тау алдында жəне кейін
E) Тама танудан кейін
25. Болжамдау пəніне кіретіндер:
A) Дене мəдениетіні бір б лігі
B) Престижді, бейресми командалы сына ты м'мкін болар нəтижелері
C) Ірі шараларда к іл к теру (ралдары
D) Тəрбие ж(мысына к мектеседі
E) Дене тəрбиесіні халы ты (ралы
Та даған спорт т.ріні теориясы мен əдістемесі (базалы спорт
т.рлері бойынша)
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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