рметті студент!
2017 жылы « ызмет к рсету - 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
5B090700

Маманды ты атауы

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Геодезия
2. Жер ресурстарын бас ару
3. Жер-кадастрлы ж$мыстарын
$йымдастыру жəне жоспарлау
4. Жерді мемлекеттік тіркеу жəне
есепке алу

«Кадастр»

1. С$ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т$рады:
1. Геодезия
2. Жер ресурстарын бас ару
3. Жер-кадастрлы ж$мыстарын $йымдастыру жəне жоспарлау
4. Жерді мемлекеттік тіркеу жəне есепке алу
2. Тестілеу уа ыты – 180 минут.
Тестіленуші 'шін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.
3. Та даған жауапты жауап парағындағы пəнге сəйкес секторды
д гелекшесін толы бояу ар ылы белгілеу керек.
4. Есептеу ж$мыстары
пайдалануға болады.

'шін

с$ра

кітапшасыны

бос

орындарын

5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м$ ият толтыру керек.

2

тиісті

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.
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Геодезия

1. Мына масштабтағы топографиялы карталарды топографиялы пландарға
жат ызады:
A) 1:250000
B) 1:2000
C) 1:100000
D) 1:50000
E) 1:200000
F) 1:25000
2. Картада олданылатын шартты белгілерді т'рлері:
A) Масштабтан тыс
B) Аналитикалы
C) Жергілікті
D) Проекциялы
E) Ауданды
F) К лдене
3. Топографиялы карталар мен пландарда жер бедеріні негізгі формалалары
к рсетіледі:
A) азанш$ ыр
B) Орман
C) Электр желілері
D) Авток лік жолдары
E) Таулар
F) Елді мекендер
G) Шабынды
4. Санды масштабты т'рлері:
A) к лдене масштабты
B) те майда масштабты
C) абсолютті масштабты
D) $са масштабты
E) салыстырмалы
5. Ая - ол жетпейтін ара ашы ты тарды лшейтін аспаптар:
A) светодальномер
B) лазерлік рулетка
C) сым
D) буссоль
E) тахеометр

4

Геодезия

92

6. Жер бетіндегі н'ктені орны карта мен мен планда мыналармен
аны талынады:
A) абцисса, ордината
B) бойлы , абисса
C) полюстік б$рыш, ара ашы ты
D) ендік, бойлы
E) бойлы , ордината
F) биіктік, ендік
7. Дəл жəне жоғары дəлдікті теодолиттерге жатады:
A) Т1
B) Т60
C) Т30
D) 2Т5К
E) Т15К
F) Т15
G) 2Т2
8. Жергілікті жерде уа ытша н'ктелерді белгілейді:
A) ағаш азы пен
B) оба тас ағашпен
C) алаған кірпішпен
D) темір шыбы пен
E) асбест $бырымен
9. Буссольға ойылатын талаптар:
A) ызыл бояумен боялған
B) Тас жа сы тегістелген
C) Магниттік тіл жа сы магниттелген болуы тиіс
D) Штативпен жара талған
E) Брезент аптама кигізілген
F) Рейкаға байланған
G) Планшет бағытталған
10. Трасса исығыны элементтері:
A) Биіктік сімшесі
B) Дирекционды элемент
C) Масштаб
D) Трасса б$рылу б$рышы
E) Координаталар
F) Координата сімшесі
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11. АВ бағытыны дирекционды б$рышы 210°. АВ створы бойынша С, D
н'ктелері бекітілген. Ара ашы ты тар АС=100 м, CD=60м, DB=80 м. ∆уАС,
∆уCD, ∆уCВ координаталар сімшелері мынаған те :

A) - 40 м
B) -100 м
C) - 50 м
D) - 80 м
E) 50 м
12. Трассадағы исы ты негізгі н'ктелері:
A) исы ты басы
B) Тангенсті со ы
C) исы ты центрі
D) Жанасу н'ктесі
E) исы ты ортасы
F) Тангенсті басы
G) Б$рылу б$рышы
13. Нивелирлеу ж$мыстарыны т'рлері:
A) Жергілікті жерді бетін нивелирлеу
B) Б$рышты лшемдер
C) Сызы ты лшемдер
D) Н'ктелерді биіктігін аны тау
E) Сызы ты 'ймереттерді трассалау
14. Дəл нивелирлер тобына жататындар:
A) HА720
B) H - 05
C) HВ10
D) H10Л
E) H 3
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15. Ше берлі исы ты негізгі н'ктелері:
A) Б$рылыс б$рышы
B) исы радиусы
C) Тангенс
D) Домер
E) исы ты со ы
F) Биссектриса
16. Теодолиттік ж'рістерде $зынды ты лшеуге олданылатын таспа т'рлері:
A) шкалалы
B) екі жа ты
C) к'рделі
D) материалды
E) штрихты
F) жай
G) темірлі
17. :лшем т'рлері:
A) Те дəлдікті лшемдер
B) Абсолюттік лшемдер
C) Те $ ы ты емес лшемдер
D) Топты лшемдер
E) Те дəлдікті емес лшемдер
18. :лшенген АВ сызығыны арифметикалы орта мəнін жəне салыстырмалы
ателігін аны та. Берілгені: тура лшемі – 120,20 м, m= ± 0,05 жəне кері
лшемі 119,80 м, m= ± 0,04:
A) 120.10
B) 1/2985
C) 1/2995
D) 1/2404
E) 120.05
F) 1/2450
G) 120.0
19. Екі лшем арасындағы байланысты тудыратын себептер:
A) Бір аспаппен
B) Шектеушілік лшем шарттары
C) Бір əдістеме
D) ателіктерді жалпы к здері
E) Бір уа ыттағы лшемдер
F) Бірдей жағдайларда
G) иыспаушылы тарды шеттік мəндері
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20. Те дəлдікті лшеулерді ателіктері мына асиеттерге ие:
A) кездейсо ателіктер бір алыптыдан згешеленбейді
B) абсолютті шама жағынан белгілі бір шектен аспайды
C) кездейсо шамалар бір алыпта əсер етеді
D) лшемдерді нəтижелеріне біраз шектеулер ойылған
E) лшемдерді біраз ателік к здері бірдей болады
F) атарда о жəне теріс шамалар бірдей кездеседі
G) абсолютті шамасы 'лкейген сайын, ателіктер атарда аз кездеседі
21. 2 разрядты толы тыру торыны негізгі сипаттамалары (триангуляция):
A) S ≤ 5 км
B) f β доп = 40"
C) ' mβ = 5"
D) S ≤ 10 км
E) mβ = 10"
22. 1, 2 жəне 3 классты полигонометриядағы б$рыштарды лшеуді орташа
квадратты ателіктері:
A) 1,5"
B) 2,5"
C) 3,5"
D) 2,0"
E) 1,0"
F) 0,4"
G) 4,0"
H) 3,0"

23. 1, 2, 3 классты триангуляцияда б$рыштарды лшеуді орташа квадратты
ателіктері мынаған те :
A) 0,7"
B) 1,5"
C) 3,0"
D) 4,0"
E) 5,0"
F) 6,0"
G) 2,0"
H) 1,0"

8

Геодезия

92

24. 1, 2, 3 классты триангуляциялы торлардағы абырға $зынды тары:
A) 1-2 км
B) 3-4 км
C) 0,5-1 км
D) 7-20 км
E) 5-8 км
F) 20 км жəне одан жоғары
G) 1-5 км
H) 0,5-3 км
25. 1, 2 жəне 3 классты полигонометриядағы сызы тарды
салыстырмалы орташа квадратты ателіктері:
A) 1:400 000
B) 1:200 000
C) 1:50 000
D) 1:40 000
E) 1:500 000
F) 1:100 000
G) 1:25 000
H) 1:1 000 000
Геодезия
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Жер ресурстарын бас ару

1. Жерді ндірісті бас а $ралдарынан айырмашылығы:
A) беріктігі
B) ке істігі шектелген
C) бас а жерге к шірілмейді
D) $ндылығы
E) топыра $нарлығы
F) материалдығы
2. Саяси-экономикалы мағынада жер - б$л:
A) ндіріс $ралы
B) адамны орналасу орыны
C) ндірісті даму орыны
D) кəсіпорын орналасатын орын
E) адамны тіршілік орыны
F) ндірісті сипаты
3. Жер ресурстарын бас аруда пайдаланылатын іс-шаралар:
A) кадастрлы бағалау
B) сараптамалы -экологиялы
C) мемлекеттік $ ы ты
D) мемлекеттік $йымдастырушылы
E) табиғи-сараптамалы
F) мемлекетті жоспарлы – экономикалы іс-шаралары
G) $ ы ты -жобалы
H) жобалы -ізденістік
4. Жер ресурстарын бас аруды ма саты:
A) жерді санды жəне сапалы мінездемесін ай ындау
B) жерді асиеттерін пайдалану негізінде анағаттандырылатын оғам
ажеттіліктерін амтамасыз ету
C) Р жер орыны б'кіл жерлерін орғауды жəне пайдалануды жоғары
тиімділігін амтамасыз ету
D) жерді жеке т$лғаларға сату
E) жерді за ды т$лғаларға сату
F) жерді $тымды, тиімді пайдалану жəне орғау
G) жер учаскесіні санағын ж'ргізу
H) аза стан Республикасыны егемендігі белгілінетін шектегі аума ты
ке істік, табиғи ресурс, жалпыға орта ндіріс $ралы
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5. Жер ресурстарын бас ару ж'йесіндегі мемлекеттік жер кадасрыны ролі
мен орны:
A) бас а шараларды ж'зеге асыру ма сатында ызмет етеді
B) ол жерді $ ы ты жəне табиғи жағдайы ажет жиынды тан т$рады
C) жер тіркеу кадастры
D) т'скен табысты пайдалану
E) жерді тиімсіз пайдалану
F) жер за намасы мен нормативтік базасын жетілдіру, жер атынастарын
реттеу
G) жер ресурстарын бас аруды əлеуметтік-экономикалы , экологиялы
ж'йесінде ндірісті е бекті $йымдастыру
6. Жерге орналастыру т'сінігі:
A) Жерді реттеу
B) Жер атынастарын $йымдастыру
C) Р жер за дарын са талуын амтамасыз ету ж ніндегі шаралар ж'йесі
D) Р жершараларын са талуын амтамасыз ету ж ніндегі шаралар ж'йесі
E) Р жер за дарын са тамауын амтамасыз ету ж ніндегі шаралар ж'йесі
F) Жерді $тымды пайдалану жəне орғауға бағытталған шаралар ж'йесі
7. алыптас ан жер атынастарыны згерісіне əсер ететін факторлар:
A) барлы жерді тегін пайдалану
B) шаруашылы ж'ргізу 'шін жерлерді бекіту
C) жер ресурстарын бас аруды $ ы ты жəне экономикалы əдістеріне
к шу
D) шаруашылы ж'ргізу 'шін жерлерді $сыну
E) экономиканы дамуыны к п салалығы
F) жер телімдерін пайдалану $ ығы 'шін $жаттарды рəсімдеу
G) арнайы жер орын $ру
H) меншікті к п т'рлілігін енгізу
8. Д'ние ж'зі бойынша барлы елдердегі жер кадастрыны мазм$ны:
A) жер ресурстарын пайдалануын жəне жағдайын бағалау
B) жер пайдалану
C) инженерлік ызмет
D) $дайы жа сарту
E) есепке алу
F) иелену
G) жалға беру
H) сатып-алу жəне сату
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9. Жер атынастарын экономикалы реттеуге кіреді:
A) салы
B) ба ылау
C) санкциялар
D) айыпп$лдар
E) аулылар
F) н$с аулар
10. Жер атынастарын реттеу мен жер ресурстарын бас ару т
нормаларды топтары:
A) тікелей жерді бағалау
B) тікелей жер атынастарын бас ару
C) тікелей жер атынастарын реттеу
D) топыра ты бонитеттеу
E) тікелей жер ресурстарын бас ару

ірегіндегі

11. Жер $ ығын реттеу бойынша за намалы $жаттарды айнар к здері:
A) Жер мəселелері бойынша хаттамалар жинағы
B) Жерді географиялы картасы
C) аза стан Республикасыны За дары, соны ішінде 2003 жылы 20
маусымда абылданған аза стан Республикасыны Жер кодексі
D) Жер мəселелері бойынша $сыныс хаттар жинағы
E) Жер мəселелері бойынша іс-шаралар жинағы
F) Р Президентіні Нормативтік Жарлы тары
G) аза стан Республикасыны Конституциялы За ы
12. Жер учаскесіне меншік $ ығыны туындауы:
A) Жерді кадастрлы $ны
B) Жерге меншік $ ығын іске асыру негізінде
C) Жерлерді $йымдастыру негізінде
D) Азаматты - $ ы ты мəмілелер негізінде
E) аза стан Республикасыны за дарында к зделген зге де негіздерде
F) Жерлерді есепке алу негізінде
G) Жерлерді тіркеу негізінде
13. Жеке меншікке берілетін елді мекендегі жер учаскелері 'шін
т лема ыны базалы ставкалары екі есеге арттырылатын айма тар :
A) облыс орталы тарыны ма ындағы айма
B) елді мекен жерлері
C) емдеу аймағы
D) сауы тыру айма тары
E) астана аласыны , республикалы ма ызы бар алалар ма ындағы айма
F) курортты айма
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14. Р за намасы бойынша жер 'шін т лемні т'рлері:
A) жерді нормативтік бағасы
B) сапалы бағасы
C) тіркеу $ны
D) жалға беру т лемі
E) табиғи $ндылы ставкасы
F) есепке алу $ны
G) жер салығы
15. Жерге орналастыруды т'рлері:
A) инвестициялы жобалаудағы жерге орналастыру
B) экономикалы -техникалы жобалау
C) учаскелік жерге орналастыру
D) жерге орналастырудағы жобалау
E) айма ты жерге орналастыру
16. Бас ару ж'йесіні тиімділігін бағалау к рсеткіштері:
A) Жер ресурстарын бас ару процесіні ма ызы
B) МЖК ААЖ аудан орталы тарын əдістемелік, бағдарламалы жəне
материалды -техникалы амтулар
C) Бас аруды барлы де гейлері бойынша а паратты те ыс а уа ытта
туі
D) Орта мерзімді жəне болаша ты жоспарлау
E) Жер есептік жəне мəліметтерді рəсімдеу
17. Мемлекеттік жер кадастрыны автоматтандырылған а паратты
ж'йесіндегі типтік программа-техникалы кешен $рылғыларыны $рамы:
A) а паратты енгізу $рылғылары (сканерлер, дигитайзерлер)
B) $жаттарды к бейту $ралдары
C) МЖК ААЖ аудан орталы тарын əдістемелік, бағдарламалы жəне
материалды -техникалы амтулар
D) жер $рамыны згерістері
E) коммуникация жəне байланыс $ралдары (модемдер, факсмодемдер, теле
станциялары)
F) бас аруды барлы де гейлері бойынша а паратты те ыс а уа ытта
туі
G) жер есептік жəне мəліметтерді рəсімдеу
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18. Салы салынбайтын жерлер:
A) елді мекен жерлері
B) ауыл шаруашылы ма саттағы жерлер
C) ауылды жерлер
D) орман орындағы жерлер
E) су орындағы жерлер
F) ордағы жерлер
19. Жер орын зерттеу кезінде ж'ргізілетін шаралар:
A) орғау
B) жер 'сті геодезиялы зерттеу
C) игеру
D) аэрофотогеодезиялы зерттеу
E) ғарышты зерттеу
20. Бас аруды негізгі принциптері:
A) ж'йелілік жəне кешенділік, уа ытты 'немдеу, кері байланыс
B) ғылымилы , пропорционалдылы , кілеттікті табыстау
C) іздестірушілік жəне зерттеушілік
D) байланыстылы , зерттеушілік
E) ж'йелілік, іздестірушілік
21. Р жер атынастарындағы Орталы уəкілетті органны $зыреті:
A) жерге орналастыру бойынша əдістемелік н$с ауларды сараптау
B) аулы шығару
C) аза стан Республикасы >кіметіні аулыларын шығару
D) жерге орналастыру, мемлекеттік жер кадастры жəне жер мониторингі
ж ніндегі нормативтік $ ы ты актілер мен нормативтік $жаттарды,
əдістемелерді əзірлеу жəне бекіту
E) мемлекеттік жер кадастры мен жер мониторингін ж'ргізуді д$рыстығын
ба ылауды ж'зеге асыру
22. Жер мониторингі бойынша ж$мыстар бағыты:
A) а паратты -техникалы
B) ғылыми-əдістемелік
C) болжамдау
D) зерттеу
E) жобалау
F) маркетингтік
G) аны тамалы
H) олданбалы - əдістемелік
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23. Бас ару ж'йесіні тиімділігін бағалау к рсеткіштері:
A) $йымдастрыу $рылымыны тиімділігі
B) уа ытылы а парат
C) азіргі технология
D) жер ресурстарын бас ару 'рдісіні мазм$ны
E) $за мерзімді жобалар
F) ызметті орташа нəтижесі
G) жер пайдаланушыны ызығушылығы
24. Жер ресурстарын бас ару тиімділігін арастыратын де гейлер:
A) болжау де гейінде – шаруашылы есептегі (коммерциялы ) тиімділік
B) на ты жер иелену, жер пайдалану де гейінде – шаруашылы есептегі
(коммерциялы ) тиімділік
C) ір (облыс, аудан) де гейінде – ірлік тиімділік
D) ластану дəрежесі
E) жетілдіру дəрежесі
F) зара атынас дəрежесі
G) ба ылауды аймағы
25. Жер учаскелерін мемлекетке айтарып алынатын жағдайлар байланысты:
A) ауа-райыны згеруіне
B) жер айналымыны нашарлауына
C) гумусты азаюына
D) аграрлы ндірісті ыс аруына
E) мемлекеттік м$ тажды 'шін
F) жерді иеленуне
G) ма сатына сай пайдалануға
H) ма саты сай пайдаланбауға
Жер ресурстарын бас ару
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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1. аза стан Республикасыны мемлекеттік жер кадастрын жоспарлау мен
ж'ргізу ережесіні мəні:
A) Су ресурстарын пайдаланумен иеленуді рəсімдеу
B) Мемлекеттік жер кадастрыны мəліметтерін о ып білу
C) Б'лінген жерді айы тау
D) Мемлекеттік жер кадастрын ж'ргізу, жерді санды жəне сапалы есепке
алу мен жерді бағалау тəртібін белгілейді
E) Мемлекеттік $жаттарды о ып білу
F) Су иелену тəртібін белгілейді
G) Кадастр а паратын пайдалану тəртібін белгілейді
2. Объективті жəне жан-жа ты кадастр ж$мыстарын $йымдастыру де гейін
сипаттайтын принциптері:
A) адастрлы мəліметтерді толы тығы
B) Жер кадастрыны ж'йесіні 'здіксізділігі
C) Жер кадастрыны тиімділігі
D) Бірізділік
E) Сана ты
F) Жиілік
3. аза стан Республикасындағы жер кадастрыны
A) Мəліметтерді деу
B) $ ы ты зерттеу
C) Топыра ты бонитеттеу жəне жерлерді бағалау
D) Жерлерді мəліметін жинау
E) Сапасы туралы мəліметтер
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4. аза стан Республикасыны мемлекеттiк жер кадастрын ж'ргiзу
ережесiні мəні:
A) жылжымайтын м'лікті бағалау мен келісім ж'ргізу ж$мысын арастыру
B) жер атынастарын реттеуде $тымсыз пайдалануды алдын алу шараларын
$йымдастыру
C) жерге орналастыру мəлiметтерiн алу жəне деуде салы комитетіні
к мегіне ж'гіну
D) мемлекеттiк жер кадастрыны мəлiметтерiн беру жəне кадастр а паратын
пайдалану тəртiбiн белгiлеу
E) мемлекеттiк жер кадастрын ж'ргiзу, жердi санды жəне сапалы есепке
алу мен жердi бағалау тəртiбiн белгiлеу
F) жерге орнастыру ж$мыстарын $йымдастыру жəне ж'ргізуді адағалау
G) жер учаскелерін экономикалы бағалау ж$мыстарын ж'ргізу
H) тiркеу ма саты 'шiн жер учаскелерiн есепке алу тəртiбiн белгiлеу
5. «ЖерҒ:О» РМК $рылымы:
A) Республикалы мемлекеттік кəсіпорны
B) Облысты жер атынастары бас армасы
C) Елімізді барлы ауданды ( алалы ) орталы тарында 189 жер кадастры
б лімшелері
D) Р >кіметі
E) Ауданды жер атынастары б лімдері
F) Астана аласында ғылыми- ндірістік орталығы жəне Алматы аласында
«ЖерҒ:О» РМК Алматы аума ты филиалы
G) А т бе аласында ғылыми- ндірістік орталығы жəне Орал аласында
«ЖерҒ:О» РМК Атырау аума ты филиалы
H) Республикалы ма ыздағы барлы облыстар мен алаларда 19 филиалы
6. Жер кадастрлы ж$мыстарын жоспарлау мен болжау, олданылу аясына
байланысты болатын т'рлері:
A) комплекстік немесе халы шаруашылы
B) б ліктік
C) шетелдік
D) монополиялы
E) мемлекетік
7. Жер кадастрлы ж$мыстарыны Болжауды негізгі принциптері:
A) саналылы жəне белсенділік
B) жоспарлы есепті ғылыми негізделуі
C) беріктік
D) жерді $тымды пайдалану 'шін болжам жсау
E) жоспарлы есепті ғылыми дəлдігі
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8. Жер кадастры бойынша кəсіпорындарға аржылы жоспарлаудағы белгілі
əдістерді белгіле із:
A) Де гейлік
B) Нормативтік
C) Жобалы
D) Б лу əдісі
E) $ ы ты
F) Экономикалы талдау
9. Жер атынастарын мемлекеттік реттеудегі негізгі арнайы органдары:
A) Экологиялы ауіпсіздік мекемелері
B) Ауыл шаруашылығы министрлігі
C) Жер атынастарыны бас армалары
D) Сот мекемелері
E) Орман шаруашылығы комитеті
F) Жер ресурстарын бас ару ж ніндегі комитеті
G) Жер атынастары ж ніндегі ат арушы орган
10. Жерді орғау мен пайдалану бойынша ызметтері:
A) За дарға сəйкес таныстыру
B) Агенттікті $рылымы мен штатты кестесін бекіту
C) Агенттікті мемлекеттік органдар мен зге де $йымдарда за дарға сəйкес
таныстыру
D) Жер заны б$зу 'шін жауапкершілікке тарту
E) Жерді орғау мен пайдалануды мемлекеттік ба ылау
F) Жер за дылығын б$зуды аны тау
11. Жер ресурстарын бас ару Комитетіні т рағасыны кілетті:
A) Комитетін мемлекеттік органдар мен зге де $йымдарда за дарға сəйкес
таныстыру
B) Орынбасарларыны жəне Комитетіні $рылымды б лімшелері
жекетшілеріні міндеттері мен кілеттіктерін белгілеу
C) Республика аумағыны географиялы а паратты ж'йесін $ру
D) Жер ресурстарын ба ылау ж ніндегі халы аралы $йымдарда аза стан
Республикасыны ынтасын білдіру
E) Пайдаланылмай жат ан жер мен за дарды б$за отырып пайдаланылып
ж'рген жерді аны тау
F) Жерге $ ы ты куəлайтін $жаттарды дайындау
G) Жер ресурстарын пайдалану ж ніндегі жина тар мен бас а да материалдар
шығару
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12. Жер ресурстарын дамытуды $ ы ты амтамасыз ету:
A) жалға алушыларды жалға алу т лема ысын т леуін ба ылау
B) реформа бойынша ж$мыстарға тапсырыс беру
C) жерге жəне зге де жылжымайтын м'лікке меншік атынастарын реттейтін
за ны дамыту
D) жерді тиімді бас аруды $ ы ты тетігін $руды, нары ты
инфра $рылым $руды арастыратын за актілерін абылдау
E) жер заны жетілдіру
13. Е бек нормасы т'рлері:
A) журнал
B) уа ыт
C) сызба
D) ж$мысты игеру
E) а ы т леу
14. Ж$мыс уа ытыны
A) аудан
B) $зындығы
C) шаршы метр
D) минут
E) к'н
F) метр

лшенуі:

15. Орындалу мазм$нына жəне сипатына
ж$мыстарына тиісті уа ыт норма б лшектері:
A) жоспарлау жəне тексеру
B) сараптау
C) ба ылау жəне тексеру
D) эколого-экономикалы
E) жобалау
F) топографиялы -геодезиялы
16. ЖАЖ ж$мыс жасайтын базалар:
A) сапалы
B) атрибутты
C) санды
D) графикалы жəне атрибутты
E) кейінгі
F) бастап ы
G) кезекті
H) графикалы
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17. Жер учаскелері бойынша мемлекеттік жер кадастрыны
автоматтандырылған а паратты ж'йесін ж'ргізуде міндетті а парат тізбесі:
A) жер бедеріні сипаттамасы, гидрологиясы
B) учаскені орналас ан жері
C) жылжымайтын м'лік н мірі
D) жер учаскесіні кадастрлы н мірі
E) физикалы -географиялы жағдайы
F) жер учаскесіні ала ы
G) учаскесіні саны
H) жер учаскесіні нормативтік н мірі
18. Аптасына 36 сағаттан аспайтын ыс артылған $за тығы белгіленген
ж$мыс уа ытын жасайтын ызметкерлер:
A) е бек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды)
B) же іл ж$мыстар
C) ауыр ж$мыстар
D) ауіпті ж$мыстарда істейтін ызметкерлер 'шін
E) ызметкерлерге $наған жағдайда
19. Е бек шартыны мазм$ны:
A) ж$мысты бағыты
B) тараптарды деректемелері
C) жер учаскесіні орналас ан орны орны
D) ызметті сапасы
E) ма сатты деректемелер
F) ж$мысты орындалатын орны
G) белгілі бір маманды , кəсіп, біліктілік немесе лауазым бойынша ж$мысы
20. Мемлекеттік жер кадастрыны автоматтандырылған а паратты ж'йесін
$йымдастыру $рылымы
A) əділет министрлігі
B) мемлекеттік жер кадастрыны автоматтандырылған а паратты ж'йесіні
облыс орталығы
C) жер атынастары бас армасыны автоматтандырылған а паратты
ж'йесіні ауылды орталығы
D) ауданды ма ызы бар алалар əкімшілі
E) ЖерМемҒ:О-ны облыс а арасты кəсіпорындарды ауданды жер
кадастрлы бюросы
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21. Е бек ресурстары ж'йесін реттеу ажеттілігі келесілерден т$рады:
A) елді орғаныс абілеттілігін амтамасыз ету
B) экономикалы ж'йе модельдері
C) игіліктер мен ызметтерді ндіру 'дерісін ж'зеге асыру
D) оршаған ортаға е бек ресурстары жағымсыз əсер етуін т мендету жəне
экологиялы ауіпсіздікті амтамасыз ету
E) жaғдайды жағымсыз əсерін шектеу
F) нары та ерекше сипатта ызмет ету
22. Тəжирбие ж'зінде аржылы жоспарлауда олданылатын əдістер:
A) баланс есептеу
B) тауарларды ндіру жəне ызметтер
C) кадрлы жəне е бек
D) ғылыми
E) логистика
F) ғылыми жəне ғылыми-технологиялы
23. Е бекке абілетті халы жасы:
A) əйелдер 16-58
B) I-II топтағы м'гедектер
C) е бекке абілетті жастағы ж$мыс істемейтіндер
D) зейнета ы алатын т$лғалар
E) денсаулы проблемасына шалды андар
F) е бекке абілеттілігі жо тар
24. А паратты кілеттіктерді б ліну т'рлері:
A) ызмет к рсетуші
B) Aйымдастырушы
C) Жеке а парат
D) >йлестіруші
E) Ж$мыс беруші
F) Ке ес беруші
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25. $зыретті ат аратын функциясы:
A) Ол зіні функциясын сол ызмет ше берінде іске асыру
B) Мəселелерді з бетінше шешу
C) Ма саттарды орындалуын адағалау
D) Бас ару ж'йесін $йымдастыру
E) Тиісті $ ы а ие болу
F) Aйымды ынталандыру
G) Шешімдер абылдау
Жер-кадастрлы ж мыстарын йымдастыру жəне жоспарлау
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Жерді мемлекеттік тіркеу жəне есепке алу

1. Жерге $ ы тарды мемлекеттік тіркеуге жатады:
A) жерді нары ты $ны
B) №22 форманы ж$мыс ведомосі
C) бас а да $ ы тар
D) халы саны
E) жерді кадастрлы $ны
F) жер балансы
2. Жерлерді бастап ы (негізгі) есепке алудағы мəліметтер
A) жерлерді б лінуі мен пайдаланылуы
B) жерлерді ма саты
C) халы саны
D) жерлерді сипаттамасы
E) сімдік $рамы мен т'рлері
3. $ ы тарды мемлекеттік тіркеу 'шін ажетті $жаттар
A) жерді айма тау схемасы
B) базалы ставкаларға т'зету коэффициенті
C) кадастрлы карта
D) жылжымайтын м'лік нысанына $ ы орнатушы $жат
E) бекітілген 'лгідегі мемлекеттік тіркеу туралы тініш
F) аланы схемасы
G) жеке куəлік
4. Мемлекеттік жер кадастрын ж'ргізу кезіндегі ізденістер мен зерттеулер
т'рлері
A) топографиялы -геодезиялы , картографиялы
B) медициналы -биологиялы
C) гляциологиялы
D) геопалеогеографиялы
E) агрохимиялы
F) геоботаниялы
G) палеогеографиялы
H) медициналы
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5. Жерлерді есепке алуда жан-жа ты жина талатын, ж'йеленетін жəне
талданатын мəліметтер
A) əлеуметтік нысандарды саны
B) жауын-шашын м лшері
C) мал басы саны
D) жерді сапасы
E) халы саны
F) меншік $ ығы мен жер пайдалану $ ы тары
G) жер учаскелеріні саны
H) инфра $рылымны дамуы
6. Жер кадастрыны деректеріні ж'йелендірілу бағыты
A) сімдік шаруашылығын дамыту т$рғысынан
B) халы саны
C) жерге меншік т'рлері бойынша
D) жауын-шашын саны
E) мал шаруашылығын дамыту т$рғысынан
F) жер санаттары бойынша
G) жануарлар т'рі
7. Мемлекеттік жер кадастрыны деректерін са тау жəне есепке алу бірлігі
A) ала
B) елді мекендер
C) $жымды кəсіпорын
D) жер учаскесі
E) ауыл
F) т$рғын 'й
8. Мемлекеттік жер кадастрын ж'ргізу бойынша ызмет т'рлері
A) ауыл шаруашылы німдеріні ау ымымен ай ындау
B) жер теліміне сəйкестендіру $жаттарын жасау
C) ауылды жерлерді əлеуметтік-экономикалы дамыту жоспарыны болуы
D) халы ты е бекке жарамдылығы туралы а паратты болуы
E) кадастрлы карталар дайындау жəне ж'ргізу
F) ауылды жерлерді əлеуметтік дамуы
G) жер-кадастрлы ісін дайындау
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9. Мемлекеттік жер кадастры:
A) жануар мен мал саны туралы деректер базасын алыптастырады
B) жер учаскелеріне $ ы тарын есепке алуды ж'ргізеді
C) жер-кадастрлы объектілерді алыптастырады
D) халы саныны есебін ж'ргізеді
E) зендер саныны есебін ж'ргізеді
F) сімдік шаруашылығы жалпы німі туралы деректер базасын
алыптастырады
10. Мемлекеттік жер кадастры амтамасыз етеді:
A) əкімшілік жəне аума ты т$тастығын
B) жерді есепке алуды жəне тіркеуді
C) жауын-шашын м лшері туралы а паратты
D) атмосферадағы о ыстар туралы а паратты
E) туу к рсеткіші туралы а паратты
F) е бекке жарамды халы ты саны туралы а паратты жинауды
G) сімдік шаруашылығын ж'ргізуді
11. Ауданда ( алада ) жерді есепке алуды к рсеткіштері
A) су объектілерді саны
B) орман т'рлері
C) жауын-шашынны саны
D) жер алаптар бойынша б лінуі
E) сімдіктер т'рлері
F) халы саны
12. Аума ты кадастрлы б лінуіні негізгі міндеттері:
A) климатты айма тарды аны тау
B) кадастрлы кварталдарды шекараларын алыптастастыру
C) автомобиль жолдары тарма тарын аны тау
D) аума ты иерархиялы кадастрлы б ліктерге б лу
E) ауылды округ елді мекенні халы санын аны тау
13. Зерттеулерді т'рлері
A) топыра ты
B) жанама
C) орташа
D) та дамалы
E) к'н
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14. Жер телімімен з бетінше айналысу – б$л:
A) жер учаскесінде р$ сатсыз 'йлер салу
B) жер теліміні меншік иесіні билік ету $ ығы
C) жер теліміні меншік иесі немесе жер игерушіні р$ сатынсыз б тен жер
телімімен айналысу
D) жер телімін сыйға тарту $ ығы
E) жергілікті ат арушы органны немесе Р >кіметіні шешіміне сəйкес
келмейтін, жерді пайдалануға берілмеген жер телімімен айналысу
F) меншiк иесi жер учаскесiн пайдалану $ ығы
G) т$ра ты жер пайдалану $ ығы
15. Жерлерді сапасын есепке алуда ескеретін физико-химиялы
A) $са тастылығы
B) к лдерді болуы
C) тастылығы
D) б лінбеушілігі
E) зендерді болуы

асиеттер

16. Ауданда есептегі кварталдар ретінде болуы м'мкін:
A) а/ш кəсіпорын
B) республика
C) желілік объектілер (жолдар т.с.с.)
D) ал аптар сапасы
E) жайылым к лемі
F) республикалы ма ызы бар ала
G) бау-ба ша оғам
17. Жерлерді уа ытша пайдалануға берілетін ауыл шаруашылы
кəсіпорындар
A) босал ы жерлерге
B) ерекше орғалатын табиғат аума тары жерінде жер пайдалануды ж'зеге
асыратын мемлекеттік за ды т$лғаларға
C) су оры жерлеріне
D) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
E) акционерлік оғамдар
F) шаруа (фермер) ожалығы
18. Испанияда кадастр $ғымыны мəні
A) елді мекендерді саны
B) экономикалы жəне за ды а параттар
C) жерді пайдалану т'рі
D) жер учаскелеріні ауданы мен шекарасы туралы деректерді жиынтығы
E) геолгиялы а параттар
F) гидрологиялы а параттар
26
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19. Жер кадастрыны автоматтандырылған а паратты ж'йелері:
A) тек ана шетелде олданылады
B) гео-а паратты ж'йелерін (ГАЖ) -технологияларын пайдалану негізінде
ж'ргізіледі
C) мамандандырылған бағдарламалы -техникалы кешендердi базасында
$рылады
D) шындығын к рсетпейді
E) жер ресурстарын бас ару ж нiндегi орталы уəкілетті орган ж'ргізеді
F) аза станда олданылмайды
20. Жер пайдалану мен иеленуді тіркеу алдында за ды рəсімдеулер
A) сімдіктер санын есептеу
B) орман ресурстарыны сапасын аны тау
C) халы санын аны тау
D) жергілікті жерде учаскелерді белгіленген шекарасын бекіту
E) су ресурстарыны сапасын аны тау
F) босал ы жерлерге ауысу
G) тиісті жоспарларды $ру
21. Данияда жер тізілімі $райды:
A) су ресурстарыны сапасы
B) жер учаскелеріні кепілдемелер
C) німні $ны
D) жерді пайдалану $ ығы туралы а парат
E) жер учаскелер туралы за ды а парат
22. Жапониядағы кадастрлы ж$мыстарды ерекшеліктері
A) Жерге орналастыру
B) Ауаны ластануына жол бермеу
C) Aлтты жер агенттіктері оларды аражаттандырады
D) Жергілікті бас ару органдары ж$мыс орындаушы ретінде болып
табылады, геодезиялы негіздеуді географиялы т'сірілімдер институты
жасайды (GIS)
E) Aлтты жер т'сірілімдері туралы за мен сəйкес ж'ргізіледі
23. Калифорния штатыны кадастрлы к п ма сатты а паратты ж'йесіні
ма саты
A) жерді игеруге т$ра тылығын $ру 'шін деректер базасын алыптастыру
B) жер айырмашылығыны негізін алау
C) деректер базасын алыптастыру
D) су ресурстарыны бағасын алыптастыру
E) каланы жоспарын $ру
F) климатты сипаттау
G) парцелланы сипаттау
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24. Францияны мемлекеттік жер кадастрыны кадастрлы а параты
A) карта
B) кадастрлы матрица
C) жерді пайдалану жоспары
D) кітап
E) жер учаскелері туралы деректер базасы
25. Франциядағы жерге меншік $ ығыны формалары
A) оры ты
B) жеке
C) ауымды
D) шартты
E) сенімді
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