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Мамандық бойынша тест: 1 - пән Музыка пәнін оқыту әдістемесі

1. Мектептегі алғашқы музыка бағдарламасының авторлары
A) О.Апраксина
B) А.Райымбергенов
C) М.Балтабаев
D) Ө.Спанов
E) Б.Ғизатов
F) Д.Кабалевский
2. Балалар композиторлары
A) Е.Рахмадиев
B) С.Мұхамеджанов
C) Ә.Еспаев
D) М.Төлебаев
E) К.Қуатбаев
F) А.Жұбанов
G) Л.Хамиди
3. Оқушылардың әншілік мәдениетін тәрбиелеу міндеттері
A) вокалдық-хор дағдыларымен жұмыс жасау
B) көпдауыстылыққа үйрету
C) әншілік қорды молайту
D) әншілік диапазонды кеңейту
E) орындаушылық дағдыларды меңгерту
F) ән айту интонациясын дамыту
4. Жаңартылған білім берудегі оқыту мақсаттарының жүйесі
A) сөйлеу қызметінің түрлерін қолдану
B) коммуникативтік дағдыларды дамыту
C) пәнаралық байланыстарды пайдалану
D) презентациялау және бағалау
E) тыңдау, талдау және музыканы орындау
F) музыкалық шығармашылық жұмыстарды жасау
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5. Бастауыш сынып оқушыларына тән психологиялық-педагогикалық
ерекшеліктер
A) өзбетінше жұмыс істеуге бейімділік
B) анық қиялдау, шашыраңқы зейін
C) теңеуге, салыстыруға ұмтылыс
D) халық музыкасына қызығушылық
E) ойынға бейімділік
F) қайталау, пысықтауға бейімділік
6. Музыкалық жанр - ол
A) музыкалық шығармалардың реттілігі
B) халық музыкасы
C) музыканың күрделігі
D) джаз музыкасының тарихы
E) жеңіл музыканың түр-сипаты
G) музыкалық бағыттар
F) музыкалық шығармалардың түрлері
7. Мутацияның түрлері
A) тұрақты мутация
B) жұмсақ мутация
C) аралас мутация
D) қалыпты мутация
E) жасырын мутация
F) өткір мутация
8. Музыка пән сабағы мен басқа пәндер ортақ қарастыратын білім беру
аймақтары
A) жалпы дидактикалық принциптер
B) қорытынды жасау
C) жас ерекшеліктерін ескеру
D) оқыту әдістері
E) оқытудың ортақ мақсаты
F) қоғамның даму заңдылықтарын ескеру
9. Оқушылардың шығармашылығын тежейтін кедергілер
A) жалқаулық, тұрақсыздық
B) өзіне тым сенімді болу, өзін жоғары бағалау
C) шешімдерді үйлестіре алмау, қорытындылай алмау
D) сәтсіздікке ұшырау қорқыныш сезімі
E) уақытты үнемдеу, тез орындау
F) өзіне-өзі риза болмау, бағаламау

Мамандық бойынша тест

3

10. Аралас сабақтың құрылымы
A) оқу материалын қайталау, пысықтау
B) жаттығуларды орындау, пысықтау
C) жаңа тақырыпты түсіндіру, өткенді қайталау
D) үй тапсырмасын тексеру, қорытындылау
E) өткен тақырыпты еске түсіру, жинақтау
F) музыканы тыңдау, әнді орындау

