рметті студент!
2017 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. «Т(лға» (ғымыны мəнін ашуда олданылатын (ғым:
A) білім беру
B) педагог
C) индивид
D) білім
E) адам
F) о ушы
2. Жас ерекшеліктер:
A) Белгілі бір жас кезе іне тəн даралы ерекшеліктер
B) -р балаға тəн белгілі мінез- (лы
C) -р балаға тəн белгілі сипат
D) Белгілі бір жас кезе іне тəн табиғи ерекшеліктер
E) Белгілі бір жас кезе іне тəн психикалы сапалар
F) Интеллектуалды
3. Дəст'рлі педагогикада т(лғаны базалы мəдениетін алыптастыруда
тəрбиелік істерді бағыттары:
A) -леуметтік тəрбие
B) 0оғамды тəрбие
C) Экологиялы тəрбие
D) Е бек тəрбиесі
E) Адамгершілік тəрбиесі
F) Мемлекеттік тəрбие
G) Азаматты тəрбие
4. Баланы жас ерекшеліктеріне арай зіндік сенімдері, к з арастарыны
алыптасуында сананы алыптастыру əдісі:
A) ə гіме-с( бат
B) н(с ау
C) жаттығу
D) жарыс
E) талап
F) а ыл-ке ес
G) жазалау
H) дəріс
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5. Тəрбиені ма саты:
A) жоғары мəдениетке (мтылыс нəтижесі
B) ата-ана міндеттері
C) тəрбиеленуші шешетін міндеттер
D) тəрбиеленушілерді жағымды іс-əрекетке згертуге бағыттылы
E) тəрбие сипаттамасы
F) мектепті ма саты
G) амалдар ж'йесі
6. Ғылыми д'ниетанымны (рамдас б лігі:
A) к з арастар
B) діни білімдер
C) практикалы іскерліктер
D) мифологиялы білімдер
E) т(рмысты к з арастар
7. Тəрбие бағыттары:
A) шыдамды-т зімділік, имандылы
B) азаматты -патриотты , экономикалы
C) əдеби-шығармашылы
D) кəсіби-бағдарлы , экологиялы
E) əділдік-сыпайылы , шыншылды
F) к пшілік-интернационалды , азаматты
8. О у бағдарламаларыны т'рлері:
A) Авторлы
B) Т(лғалы
C) Типтік
D) Мектеп
E) Міндетті
9. Педагогиканы на ты ғылымилы əдіснамалы принциптеріне жататын
т(ғырлар:
A) (ндылы тар теориясы
B) аксиологиялы
C) т(лғалы
D) квалиметриялы
E) таным теориясы
F) синергетикалы
G) іс-əрекеттік

5
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10. Білім мазм(ны дегеніміз:
A) О ушыларды тəрбиелеу мен о ыту 'дерісі
B) О ушыларды д'ниетанымды жəне адамгершілікті-эстетикалы
идеялар ж'йесін ме геруі
C) О ыту (ралдарыны мазм(ны мен сапасы
D) О ушыларды о у процесі барысында ме геруге тиісті сауаттылы
жəне дағдылар ж'йесі
E) О ушыларды білімділікке, тəрбиелікке 'йрету жəне дамыту
11. Ынталандыру əдістеріне жатады:
A) Жарыс
B) Жазалау
C) Тəрбиелік жағдайлар
D) Психологиялы ə гіме
E) Сендіру
F) Мада тау
G) Тапсырма беру
12. 0азіргі оғамды пайдалы ж(мыстарға атысуда о ушы белсенділігі
байланысты:
A) М(ғалім позициясына
B) Мектеп директорыны позициясына
C) Мектепте (йымдастырылатын ж(мыстарды к леміне
D) Сынып жетекшісіні з алдына ма сат оюына
E) С(раныс а ие болуына
F) 0ойылатын талаптарды мазм(нына
G) Директор орыбасарыны позициясына
13. Сыныптағы тəрбие ж'йесіні кезе дері:
A) О ушылар (жымын зерттеу
B) Ж'йені лайы ты тəртіп бойынша алыптастыру
C) 7жым іс-əрекетіні ж'йесі мен мазм(нын жоспарлау
D) Ж'йені дамуы
E) Ж'йені алыптасуы
F) О ушыларды зара арым- атынасын зерттеу
G) Ж'йені алыптастыруда сынып жетекшісіні бас арушылы р лі
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14. Тəрбиеде ата-аналарды жіберетін негізгі ателіктері:
A) Мектеп пен жан(яны ынтыма тастығы
B) Тəрбиелік іс-əрекетті ж'йесіздігі
C) Лайы ты тəртіпті алыптастырмау
D) Тəжірибесіздік
E) Мінез- (лы ерекшеліктері
F) Насихат, жазғыру, (рсу
G) Ж(мыс бастылы
15. О ыту (станымдары:
A) Мазм(нды
B) 7йымдастырушылы
C) К рнекілік
D) Ж'йелілік
E) Сананылы жəне белсенділік
16. О ытуды (йымдастыру формасы:
A) Саба
B) О у саяхаты (экскурсия)
C) Семинар
D) Жаттығу
E) Ата-аналармен ж(мыс
F) Сендіру
17. 7жымды - танымды іс-əрекетті белгілері:
A) Жалпы іс-əрекетті негізіні болуы
B) Іс-əрекет барысында аны талған материалдар бойынша т(жырым жасау
C) Іс-əрекеттер барысында о ушыға жағдай жасау жəне оларды бас ару
D) Жалпы іс-əрекет негізіні болмауы
E) Жалпы нəтижелерді болуы
F) 7жымды іс-əрекет барысында, əрбір о ушыны зіндік білімін к рсете
алуы
G) Іс-əрекеттер барысында о ушылар арасында зара жауапкершілікті
жəне тəуелсіздікті пайда болуы
H) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
18. О ыту 'дерісі:
A) Т зімділіктерін дамытады
B) Адамгершілікті дамытатын іс-əрекет
C) О ушыларды к з арасын дамытатын іс-əрекет
D) О ушыларды д'ниетанымын дамытатын іс-əрекет
E) Білімді, біліктілік пен дағдыны ме гертеді
F) О ушыларды абілеттерін дамытатын іс-əрекет
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19. Тест мазм(нына ойылатын талаптар ж'йесі:
A) Саяси-əлеуметтік
B) Эстетикалы
C) -леуметтік
D) На ты
E) 0ыс а
F) Аны
20. Ю.К. Бабанский (сынған о ыту əдістеріні топтары:
A) О ытуды зіндік ба ылау жəне ба ылау
B) О у 'дерісінде к рнекіліктерді пайдалану
C) О ыту 'дерісінде о ушыларды о у іс-əрекетін стимулдау
D) О ушыларға сауалнама ж'ргізу жолдары
E) 7йымдастыру жəне о у-таным іс-əрекетін іске асыру
21. А паратты технология:
A) Кез келген мəліметтер жиынтығы
B) Адам іс-əрекеті ар ылы ауызша, жазбаша немесе бас а т'рлі
тəсілдермен жеткізілетін ажетті мағл(маттар жиынтығы
C) Белгілі (ралдар мен əдістер жиынтығы
D) Адам іс-əрекетіні ажетті салаларыны бірі
E) На ты (ралдарды, əдістер мен тəсілдерді пайдалану
F) На ты мағл(маттар жиынтығы
22. О у орындарыны инновациялы талаптары:
A) О у-тəрбие 'дерісіне (ралдар мен медиа ж'йелерді енгізу
B) О у-тəрбие 'дерісін педагогты м'мкіндігіне сəйкестендіру
C) О ушыларды белгілі кəсіпке бейімделу
D) 0Р азаматтарыны білім алу ( ығына толы ие болу
E) Жеке т(лғаны тек дарынын дамыту
F) О у-тəрбие 'дерісіні нəтижелі болуы
23. Бас аруды (йымдастыруды формалары мен бағыттары:
A) Психологиялы -педагогикалы тестілеу нəтижесін адағалау
B) Педагогтарды психологиялы -педагогикалы т(рғыда диагностикалау
C) Н(с ау-əдістемелік
D) -дістемелік бірлестіктер
E) Педагогтарды жаппай сауаттандыру, сауы тыру
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24. Г.И. Щукина бойынша мектепішілік бас ару бағыттары:
A) ғылыми
B) дидактикалы
C) жобалаушылы
D) психологиялы
E) (йымдастырушылы
25. Мектепті жылды ж(мыс мазм(нын талдауды мазм(нына енеді:
A) Педогогикалы ке ес ж(мысыны нəтижесі
B) О ушыларды тəрбиелік де гейі
C) Ата-аналар комитетіні ж(мыс жоспарын аны тау
D) Білім мазм(нын арастыру
E) Директорды міндетін аны тау
Педагогика
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Жас ерекшелік физиологиясы жəне мектеп гигиенасы

1. Жа а туған нəресте ж'регіні салмағы (г):
A) 22
B) 10
C) 100
D) 50
E) 12
2. Тыныс жолдары:
A) Бауыр
B) Ас азан
C) Бронхылар
D) М(рын уысы
E) Ке ірдек
3. Омыр а жотасыны исаюы бай алған балаларда осымша болуы
м'мкін:
A) К зді жа сы к руі
B) Тыныс алу ж'йесіні аурулары
C) Ж'рек аурулары
D) Тырна тарды болмауы
E) М(рынны сезгіштігі
F) Д(рыс дене пішінімен
G) Ж'йке, ас орыту аурулары
H) 0(ла ты жа сы естуі
4. 7 жас а дейін (рылған озғалыс абілеттер мен алыптасулар ажет:
A) Неғ(рлым к'рделі озғалыстарды 'йренуге же ілдетеді
B) Мектептен тыс 'йірмелерге
C) 0абілеттерді мектепте одан əрі жетілдіру 'шін
D) Д(рыс те дестірілген тама тану 'шін
E) Білім алу 'дерісін жа сарту 'шін
F) О ытушыларды тəрбие 'дерісі 'шін
G) Болаша та спортта жоғары нəтижелерге жету 'шін
H) Саба ты о айлатуға
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5. О ушыларға арналған жи@аздар, балалар мен жас спірімдерді
б лмелеріне ойылатын талаптар ай заманауи деректерге сай əзірленеді:
A) Антропометриялы
B) Гигиеналы
C) Жалпы медициналы
D) Спорт медициналы
E) Терапиялы
F) Спорт морфологиялы
G) Физиологиялы
6. Ерте жəне мектепке дейiнгi балаларды орталы ж'йке ж'йесі
жасушаларын айта алыпты к'йге келтіру 'шін аса ма ызды болып
табылады:
A) Bстіртін (й ы
B) Баланы (за уа ытты (й ысы
C) Д(рыс емес (йымдас ан (й ы
D) К рген т'ске о к з арасы
E) Bзілістермен (й ы
7. Есту сенсорлы ж'йені д(рыс жасау ызметіне, əсіресе
жас спірімдерді ағзасына жағымсыз əсер етеді:
A) Жағымды музыка
B) Bйдегі тынышты
C) 0олайлы жағдай
D) Бір алыпты ж(мыс жасау
E) 0атты дыбыстар
F) Жағымсыз музыка
8. Сумен емдеу шаралары:
A) Шомылу
B) Шапала тау
C) Сығу
D) С'рту
E) Озондау
F) Су (йыну
G) 0ыздырыну
H) Сумен с'ртіну
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9. Ересек адамны ж'йкесі ар ылы сек ндіне тетін импульс саны (имп/с):
A) 100 имп/с
B) 2 имп/с
C) 300 имп/с
D) 20 имп/с
E) 600 имп/с
F) 1000 имп/с
G) 7 имп/с
10. 6 жастағы баланы систола ан ысымыны де гейi:
A) 90-130 мм.сын.бағ.
B) 90-95 мм.сын.бағ.
C) 80-90 мм.сын.бағ.
D) 98-103 мм.сын.бағ.
E) 96-102 мм.сын.бағ.
11. Жоғарғы сынып о ушыларыны
A) 22с.
B) 15с.
C) 12с.
D) 13с.
E) 16с.
F) 20с.
G) 21с.

ан айналым ж'йесіні уа ыты:

12. Орта сыныпта о итын о ушыларды ағзасында жалпы тəуліктік
шығыныны к лемі (райды:
A) 2110 кал.
B) 2000 кал.
C) 2100 кал.
D) 2600 кал.
E) 2500 кал.
F) 2050 кал.
G) 2700 кал.
13. Балаларды д(рыс (йымдастырылған к'н тəртiбі жағдай жасайды:
A) Е бек пен демалысты тиімді алмасуына
B) Ағза ызметiнде белгiлi ырға ты ндiруге
C) Ж(мыс абілеттілігін са тауға
D) Зейінді т мендетеді
E) Уа ытты жеткіліксіздігіне
F) Ауруларды таралуына м'мкіндік туғызады
G) Отбасындағы олайсыз жағдайға
H) К'н тəртібіні б(зылуына
12
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14. Балаларда ж'йке ж'йесіні шаршауы д(рысталады:
A) Д(рыс тəрбие алумен
B) 0оршаған ортаны əсерінен
C) Ағзаны ызуымен
D) 7йы тау тəртібімен
E) Ағзаны сал ындауымен
F) О ытумен
G) Б(рыс о ытумен
H) Е бек тəртібіні б(зылуымен
15. Балаларды иы с мкесін тағынуыны арты шылығы:
A) Талаптарға сай емес
B) Ж'ктеме біркелкі емес б лінеді
C) Ж'ктеме біркелкі б лінеді
D) Гигиеналы жағынан таза
E) Ж(мыс абілеттілігін са тайды
F) Ж'ктемесі 'лкен
G) Орташа ж'ктеме
H) Денені симметриялы алпы са талады
16. Балаларға шыны тыру емдік шараларын д(рыс м лшерде олданбау
туғызады:
A) Психикалы тонусты т мендеуіне
B) Тежеулікке
C) -лсіздікке
D) Функционалды б(зылулар ша ырмайды
E) 0озғышты
F) 0имылды белсенділігін
G) Психикалы тонусты жоғарылауын
H) Жоғарғы белсенділікті
17. Ас 'лесінде балы жəне балы
бай:
A) Пепсиндерге
B) К мірсутектерге
C) А уыздарға, майларға
D) Секрецияларға
E) Т(нбаға
F) К міртегі
G) Дəрумендерге
H) Минералды т(здарға

німдері андай (рамдас б ліктерге

13

12

Жас ерекшелік физиологиясы жəне мектеп гигиенасы

18. К мірсутектер т(рады:
A) дисахаридтардан
B) аны ан майлы ыш ылдардан
C) аны паған майлы ыш ылдардан
D) амин ыш ылдары жəне липоидтардан
E) крахмалдан
F) гликогеннен
G) триглицеридтерден
H) моносахаридтардан
19. Балаларларды денсаулы к рсеткiштерiне байланысты медициналы
топтар б лiнеді:
A) Жа сартылған
B) Жоспардан тыс
C) Негiзгi
D) К мекшi
E) Дайынды
F) Арнайы
G) 0осымша
H) Жоспарлы
20. Даму деген т'сінікті (райтын негізгі процесс:
A) Сапалы згерістер немесе алыптасу
B) 0осымша білім алу
C) 0имыл белсенділігіні дефициті
D) Бойды жетіспеушілігі
E) Fзгертілген цикл
F) 0имыл белсенділігі
21. Есту талдағышыны б лімдері:
A) Шеткі б лім - хеморецепторлар
B) Аралы ткізгіш б лім – есту ж'йкесі
C) Орталы б лім – 'лкен ми сы арлар ыртысыны самай б лімінде
орналас ан айма тар
D) Шеткі б лім – дыбыс абылдаушы рецептор: Корти м'шесі
E) Аралы ткізгіш б лім – к ру ж'йкесі
F) Орталы б лім – 'лкен ми сы арлар ыртысыны ш'йде б лігінде
орналас ан айма тар
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22. Мектепке дейінгі жəне бастауыш мектеп жасындағы балаларды
ж'йке ж'йесіне тəн:
A) Тежегiш 'дерісі жоғары
B) Тежегіш 'дерісіні алыптылығы
C) Т мен озғышты
D) 0имыл- озғалысты 'йлесiмдiлiгіні жеткiлiксiздігі
E) Жоғары д'ниедегі озғышты
F) 0имыл- озғалысты жеткiлiкті 'йлесiмдiлiгі
G) 0озғыштығы орташа
23. Гомеостаз дегеніміз:
A) Ағзаны ішкі с(йы ортасы (рамыны салыстырмалы т'рде
бір алыпты са талуы
B) Тер (рамыны т(ра ты болуы
C) Fкпе (лпасыны физико – химиялы асиеттеріні т(ра ты болуы
D) Бауыр ызметіні т(ра ты болуы
E) К птеген реттеу ж'йесіні ызметі ар ылы ағзаны ішкі ортасыны
салыстырмалы т'рде бір алыпты са талуы
F) Ағзаны ішкі с(йы ортасыны физико – химиялы асиеттеріні
салыстырмалы т'рде са талуы
24. Ас корыту с лдеріні концентрациясы ересек адамдардікіне жа ындап,
ас орыту ферменттеріні белсенділігі максималды, ас орыту с ліні
ыш ылы жоғарылайды, ас азанда орытылу дамиды:
A) 14 жаста
B) 8 жаста
C) 7 жаста
D) 6 жаста
E) 15 жаста
F) 5 жаста
G) 9 жаста
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25. Бастауыш мектеп жасындағы о ушыларға тəн ерекшеліктер:
A) Шаршау сезімін нашар бағалайды
B) Шаршау сезімін сезеді
C) Шаршауды с збен жеткізе алмайды
D) Шамадан тыс тырысу сезіледі
E) Шаршауды толы анды бағалайды
F) Шаршау сезімін жа сы дамыған
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 мəдениеті:
A) Мемлекеттік ызмет алпыны жиынтығы
B) Адамны дене дамуына бағытталған 'деріс
C) 0оғамдағы мəдениетті бір б лігі
D) Халы ты дене тəрбиесін ж'зеге асыру
E) 0оғамды ызмет алпыны жиынтығы
F) Халы ты дене тəрбиесіне бағытталған ілім
2. Дене тəрбиесiнi згеше айырмашылы тары:
A) Дене тəрбиесiнi асиеті
B) К п рет олданылатын к'рделі (былыс
C) Дене дамуы
D) Дене дайындығы
E) Дене тəрбиесіні амалдары
F) 0озғалыс а 'йрету
3. Дене тəрбиесіні əдісін, (ралын, міндетіні ( састығын ай ындайтын
ағида:
A) Статикалы
B) Динамикалы
C) Ж'йелік
D) Айры шалы
E) -серлік
F) Ерекшелік
4. Дене жаттығуларыны пайда болу жолдары:
A) Биологиялы т'р ретінде аман алу 'шін
B) Сауы тыру бағытындағы жеке адамны дамуы ар ылы
C) -скери практикасыны байланысы ар ылы
D) Е бек (ралдарын пайдалану ар ылы
E) С здi пайдалану ар ылы
F) Билеушілерді б(йрығы ар ылы
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5. Ке iстiктегi уа ыт сипаттамасыны негiзi:
A) 0озғалыс тездігі
B) 0озғалыс шапша дығы
C) Жылдамды ар ыны
D) Баяу озғалыс
E) 0озғалыс ар ыны
F) 0озғалыс жылдамдығы
G) 0атты озғалыс
6. Негiзгi дене асиеттерi:
A) К'ш
B) Статикалы
C) Сенімділік
D) Т зiмдiлiк, иiлгiштiк
E) Вестибулярлы
F) Динамикалы
G) Сенсорлы
7. Мектепке дейінгі балаларды дене тəрбиесі:
A) Т тенше к п жоспарлы мəселе
B) 0озғалмалы ойындардан т(рады
C) Fскеле (рпа ты денсаулығын алыптастыратын іс-шаралар
D) Бала-ба шадағы тəрбие ж'йесіні дене тəрбиесін даярлайды
E) Fскеле (рпа ты д(рыс дене бітімін алыптастыратын іс-шаралар
F) Мектепке дайын балаларды дене имылын амту жолдары
G) Мектепке дейінгі балаларды дене мəдениеті
8. Жалпы білім беретін мектептердегі дене тəрбиесі сабағында шешілетін
міндеттер:
A) Тəрбиелеу міндеттері
B) Этнопедагогика ілімдерін о ыту
C) Жан-жа ты дене дайындығы
D) Дағды-машы а 'йрету əліппесін бастау
E) Спортты міндеттер
F) Е бекке баулу
G) Денсаулы ты нығайту
9. Дене шыны тыруды жалпы мəдени ызметі:
A) Кəсіптік функция
B) Сауы тыру функциясы
C) Патриотты , тəрбиелік, моральдік функция
D) Коммуникативтік функция
E) Рухани, к'ш-ерік функциясы
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10. Адамны дене дамуы:
A) 0оғамды (былыс
B) Барлы дене асиеттерін бірдей дамыту
C) Fркениетті дамуы
D) Адамгершілікті дамуы
E) К'ш-ерік дамуы
11. Денсаулы тары аздап нашарлаған, дене уаты дайындығы т мен топ:
A) Тəжірибелік топ
B) 0орытынды топ
C) Денсаулы тары мы ты медициналы топ
D) Дене шыны тыру сабағы кесте бойынша ткізілетін топ
E) Арнайы медициналы топпен бірге ш(ғылданатын топ
F) Дайынды топ
12. Сыныптан тыс дене тəрбиесіні мəні:
A) О ушыларды зіндік ызығушылығын анағаттандырады
B) Бос уа ытты пайдалы ткізуге м'мкіндік жасайды
C) С'йікті спорт т'рлерін əрі арай жетілдіруге м'мкіндік жасайды
D) Дене асиеттерін одан əрі дамытады
E) Тəрбиелік мəні зор
13. Мектептерде о ушыларды со ғы 'лгерiмiн бағалау т'рлерi:
A) То санды бағалау
B) Жылды бағалау
C) 0орытынды бағалау
D) Баға тестiлеу
E) Жарты жылды бағалау
14. Т(рмыстағы дене мəдениетіні (рылымы:
A) Белсенді тынығу, жалпы денені дамыту жəне спортпен ш(ғылдану
B) Fзіндік жəне оғамды гигиена, гигиеналы гимнастика
C) Туристік серуендер
D) Демалыс жəне е бек тəртібі, аула спорт клубыны іс-шаралары
E) Спортты жарыстар
F) Bлкен спортты жарыстардағы жанк'йерлік
15. Теориялы жолмен тетiн зерттеу əдістері:
A) К рсету жолымен
B) -дебиеттiк шолу
C) Педагогикалы ба ылау, сауалнамалы , тестілік
D) Биохимиялы
E) К лемдiк к рсету жолымен
F) Физикалы
19
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16. Жаттығу ж'ктемесі:
A) Дене асиеттерін ж'йелі т'рде жетілдіреді
B) Уа ыт бойынша белгілі болған ж(мыс к лемі
C) кг, м. ар ылы белгілі болған ж(мыс к лемі
D) 0ар ынды жаттығуларды орындау
E) Жаттығуларды жалпы саны
F) Жаттығу ж(мысы
G) 0ол жеткізген ызметтік озғалыстар
17. Шапша ды ты к'рделі имыл реакциясы олданылатын спорт
т'рлері:
A) Спортты гимнастика, акробатика
B) Мотоспорттан жарыстар т'рлері
C) К ркем гимнастика
D) Сада ату, трамплиннен секіру
E) Техникалы спорт т'рлері
F) Циклді спорт т'рлері
G) Ойын жəне жекпе-жек спорт т'рлері
18. Спорт техникасы тиімділігіні к рсеткіші:
A) 0озғалысты жетілдіру біліктілігі
B) Іс ж'зіндегі спортты нəтиже
C) Теориялы білімні болуы
D) Сенімділік
E) Дағды-машы ты бастап ы игеру
F) 0озғалыстарды автоматтандырылуы
19. 0озғалыс ызметі мына жаста ар ынды дамиды:
A) 17-19 жас а дейін
B) 10-12 жас а дейін
C) 14-16 жас а дейін
D) 13-15 жас а дейін
E) 16-18 жас а дейін
F) 12-15 жас а дейін
20. Ба ылау əдісі:
A) Математикалы
деу
B) Жалпы о у-тəрбие ж(мысыны т'рі
C) Зерттеу ж(мыстарында олданылады
D) Физиологиялы əдісті жиынтығы
E) Психологиялы əдістерді кешені
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21. Тəжірибелік əдіс:
A) Жалпы о у-тəрбие ж(мысыны мазм(ны
B) О ытуды де гейі
C) Ескі жəне жа а а параттарды салыстыру ар ылы жа алы ты енгізу
D) М(ғалім жеке жоспармен ж(мыс істейді
E) Мінездемені аны тау
F) Ғылыми-зерттеу ж(мыстарыны бір б лімі
G) Педагогикалы 'деріске жа а педагогикалы фактор енгізу
22. Дене тəрбиесі пəніні 1-ші б лімі:
A) Дене тəрбиесі (ралдарыны əдістемесі
B) Дене тəрбиесі (ралдарыны ілімі
C) Дене тəрбиесіні əдістемелік жалпы негізі
D) Дене тəрбиесіні жалпы ж'йесіні аны тамасы
E) Дене тəрбиесі тəсілдеріні негізі
23. Дене жаттығуыны озғалысты тығыздығы т мен саба т'рлері:
A) 0озғалысы к'рделі бағдарлы спорт т'рлері
B) 0озғалмалы ойындар т'рлері
C) Спорт ойындарыны т'рлері
D) Спортты ойын т'рлері мен жекпе-жек
E) Жекпе-жек т'рлері
F) Же іл атлетиканы секіру, ла тыру, ыс а ашы ты а ж'гіру т'рлері
G) Т'сіндірілуі к'рделі, орындалуы иын жаттығуларды 'йренгенде
24. 1-4 сыныптардағы саба
A) 7-10; 30-35; 2-3
B) 11-13; 23-25; 5-7
C) 7-9; 23-26; 8-10
D) 10-12; 28-30; 3-5
E) 8-12; 25-27; 3-6

(рылымыны уа ыт б лімі:

25. Жаттығу микроциклі:
A) Бір ғана жаттығу сабағынан т(рады
B) Жаттығу 'дерісіні ая талған б ліміні жиынтығы
C) Жаттығу 'дерісіні салыстырмалы т'рде айталамалы б лімі
D) 7за ты циклі 4-6 апта (райтын жаттығу 'дерісіні циклі
E) Жеке жаттығу саба тары
Спорт жəне дене тəрбиесін о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
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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 к рсеткішіні жоғары дамуы
B) К'ш т зімділігі
C) Bйлесімділік
D) Икемділік
E) Т зімділік
2. Дене жаттығуына 'йретуді тиімді бас ару жолдары:
A) На ты жаттығуларға 'йрету бағдарламасы
B) 0имыл əрекеттеріні т(ра тылығы
C) Bйретуді жеке міндеттерін орындау
D) 0имыл əрекеттерін айталап орындау
E) Дене тəрбиесі ағидаларын (стану
F) Жатты тырушыны н(с ауларын б(лжытпай орындау
3. О у-спортты ж(мыстарды олданылу саласы:
A) Демалыс орындарында
B) Мектептен тыс дене тəрбиесі спортты іс-шараларында
C) Мектептердегі тəрбие іс-шараларында
D) Т'рлі 'йірмелерде
E) К пшілік т(ратын аудандарда
4. Тепе-те дік жаттығуларын орындау əдістері:
A) Иілгіштік, к'ш, дəлдік асиеттерін дамыту
B) Реттік, сапты , ж'ру, ж'гіру жаттығулары
C) Секіру жаттығулары
D) Вестибулярлы аппаратты жатты тырады
E) Гимнастикалы орынды ты 'стінде ж'ру
F) Ағзаны ыздыру, о ушы назарын шоғырландыру
G) Спортта б(лшы еттер мен сі ірлерді ты даярлау
5. К'штi т'рлерi:
A) Статикалы
B) Т(ра ты
C) К п дəрежелi
D) 0озғалысты
E) Динамикалы
F) Негiзгi
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6. «Акробатика» б(л:
A) Кедергілері к п, ойлы ырлы жерлермен ж'гіру
B) Адамны дағдыға айналған ж'ріс т(рыс мəнері
C) Гимнастика спортыны жеке бір т'рі
D) Жеке спорт т'рі
E) Ерекше ептілікті талап ететін спорт т'рі
7. Жатты тыру сабағындағы дайынды б ліміні міндеттері:
A) Иілгіштік, к'ш, икемділік асиеттерін дамыту жаттығуларын игеру
B) Спорт т'ріні техникасын игеру
C) Реттік, сапты , ж'ру, ж'гіру, секіру жаттығуларын игеру
D) Саба та ырыбын естірту, алдағы жаттығу т'рлерін орындауға даярлы
E) Денені ыздырып, саба ты негізгі б лімін игеруге даярлау
8. Мектеп бағдарламасында олданылатын (за а ж'гіру ашы тығы:
A) 2400м, 6 минутты ж'ру-ж'гіру
B) 3000м-4000м
C) 3000м.-5000м
D) 2000м- 3000м
E) 5000м-8000м
F) 2800м-6000м
9. Спортты жатты тырудағы айталау тəсiлi:
A) Бiр жаттығуды айталап бiрнеше рет орындау
B) Спортшыны шеберлігін жетілдіре (штайды
C) Bйренген іс-əрекетті жоғары де гейде ме геруге ажет
D) Жаттығуды бiрiнен со бiрiн айталау
E) Жаттығуды 'зiлiспен бiрнеше рет орындау
10. Спортшыны озғалыс асиеттерiне (сапаларына) жатады:
A) 0ар ынды озғалыс
B) 0озғалыс к лемi
C) К'ш, жылдамды
D) Сальто жасап, екi олмен т(ру
E) 0озғалыс ауданы
11. Спортты жалпы педагогикалы ызметіне жататындар:
A) Жатты тырушыны жарыстардағы əрекеті
B) Эстетикалы -тəрбиелік
C) Ой-саналы -тəрбиелік, рухани-тəрбиелік
D) Е бектік-тəрбиелік
E) Ата ты спортшыларды (рметтеу
F) Ескi жағдайдан жа а жағдайға арай озғалу 'дерісі
G) Спортты жалпы саласы
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12. Спортшыны озғалыс дағдысыны сипаттамасы:
A) Сапасыз т'рде орындау
B) Іскерлiктi бiр т'рі
C) Дене асиеттеріні дамуыны шары тау шегі
D) Жылдамды ар ынмен
E) Сапалы т'рде орындау
F) Дағды-машы ты əбден жетілуі
13. Спортты жатты тыру ж'йесіндегі негізгі б лімі:
A) Техникалы дайынды
B) Тактикалы дайынды
C) Педагогикалы дайынды
D) Теориялы дайынды
E) Дене асиеттеріні дайындығы
F) Жарысты дағды-машы тарды жетілдірілуі
G) Дене дайындығы
14. Дене дамуыны к рсеткіштеріне жататындар:
A) Fмір с'руге те ажетті дене бітімі
B) Икемділік пен ептілік асиеттері дамуыны к рсеткіштері
C) Дене имылы дайындығыны , жоғары спортты нəтижені жалпы
де гейі
D) Fмір с'руге те ажетті денсаулығы
E) К'ш, жылдамды , т зімділік асиеттері дамуыны к рсеткіштері
15. Сауы тыру- алпына келу ызметіні ай ындалу саласы:
A) Спортты жатты тануда
B) Дене тəрбиесі сабағында
C) Тынығуды (йымдастыруда
D) О у-жатты тыру, о у-сауы тыру жиындарындағы міндетті іс-шара
E) Жарыстардан кейінгі спортты -медициналы іс-əрекеттер
F) Арнайы алпына келу ж'йесіні ше берінде
16. Адамны дене дамуы:
A) Табиғи даму
B) Рухани даму
C) 0озғалысты дамуы
D) 0оғамды (былыс
E) Адамгершілікті дамуы
F) Ерік дамуы

24

12

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

17. Ке iстiктегi уа ыт мiнездемесiнi негiзi:
A) 0озғалыс ар ыны
B) 0озғалыс жеделдігі
C) Жылдамды ептілігі
D) Жылдамды к'шi
E) Жылдамды т зімділігі
F) Жылдамды икемділігі
G) 0озғалыс жылдамдығы
18. 0озғалыс жылдамдығыны сипаттамасы:
A) Жылдамды озғалысы
B) 0арапайым жылдамды пен сипатталады
C) К'рделі жылдамды пен сипатталады
D) Алдын ала орындау
E) Уа ытсыз орындау
F) Жылдамды ептілігі
G) Берiлген уа ытта орындау
19. Жазғы спорт т'рлеріні саны:
A) 80-нен астам
B) 60-тан астам
C) 100-гетаяу
D) 40-тан астам
E) 75-тен астам
F) 70-тен астам
G) 72-ден астам
20. Денені рекреациясы:
A) 0алып а келу
B) К'ш-жігерден айырылу
C) Пайдалы 'зіліс
D) Пайдалы а ылы ке ес
E) Дайынды ты барлы т'рлерінен жоғары де гейде болу
F) Ауыр ж'ктемені орындағаннан со , демала же іл ж'ктемені орындау
21. Спортты жалпы педагогикалы ызметіні б ліну саны:
A) Кейде 3
B) 10 болуы м'мкін
C) 2-3-тен к п, 5-6-дан аз
D) Сан есебімен 9
E) Мейлінше 7
F) 0ызметтік де гейі бойынша т ртеу
G) К біне 2
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22. К'рделі озғалыс а 'йретуде к бінесе олданылатын əдіс:
A) Б'тін-конструктивті жаттығулар
B) Жаттығуды арапайымнан к'рделіге арай 'йрену
C) Жарыс əдісі
D) Б ліп 'йрету əдісі
E) Жаттығуларды айталай орындау
23. Пульсометрия зерттеуінде олданылатын (рал:
A) Тая шалар, матылар
B) Ба ылау хаттамасы
C) Секундомер
D) Жаттығу
E) Тор, доп, ыс ыры
F) Доп, жалау
G) Ыс ыры , жалаушалар
24. Болжамдау пəніне кіретіндер:
A) Спортты ойынды т'рлеріндегі жағдайларды болжамдау
B) Дене тəрбиесіні халы ты (ралы
C) Дене мəдениетіні бір б лігі
D) К бінесе динамикалы жаттығулардан (ралған
E) Тəрбие ж(мысына к мектеседі
F) Ірі шараларда к іл к теру (ралдары
25. К ріністі негізгі б лігін д(рыс талдай алу -б(л:
A) Жатты тыру 'дерісі
B) А ыл-ой тəрбиесі
C) Жатты тырушыны болаша спортшыны та дай алуы
D) Жатты тыру жоспары
E) Жарыстар к'нтізбесі
F) Жарыстар жоспары
Та даған спорт т.ріні теориясы мен əдістемесі (базалы спорт
т.рлері бойынша)
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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