рметті студент!
2017 жылы «Білім - 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
5B010200

Маманды ты
атауы
«Бастауыш о ыту
педагогикасы мен
əдістемесі»

Жауап парағыны 6-9 секторларындағы
пəндер реті
1. Педагогика
2. Математиканы о ыту əдістемесі
3. Бастауыш мектептегі тəрбие
ж"мысыны теориясы мен əдістемесі
4. $азіргі аза (орыс) тіліні негіздері

1. С"ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т"рады:
1. Педагогика
2. Математиканы о ыту əдістемесі
3. Бастауыш мектептегі тəрбие ж"мысыны теориясы мен əдістемесі
4. $азіргі аза (орыс) тіліні негіздері
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

2

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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Педагогика
1. Т"лға дамуыны негізгі бағыттары:
A) ызығушылы
B) білімдік
C) эмоционалды
D) əлеуметтік
E) дене
F) тəрбиелік
G) психикалы
2. О у-тəрбие процесінде тиімді "йымдастыру 'шін педагогты
басшылы а алатын темперамент т'рлері:
A) Холерикалы
B) Физиологиялы
C) Психологиялы
D) Флегматикалы , меланхоликалы
E) Психофизиологиялы
3. Педагогикалы зерттеулерді дəст'рлі əдістері:
A) Математикалы
деу
B) Арнаулы
C) Ба ылау
D) Статистикалы
деу
E) 0дебиетті зерделеу
F) 0 гіме
4. Педагогикалы 'деріс за дылы тарындағы байланыстар:
A) шартты байланыс
B) т"ра сыз
C) субъективті байланыс
D) арапайым
E) ажетсіз
F) диалектикалы
G) мерзімді
H) зара
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5. Тəрбие:
A) Т"лғаны кəсіби алыптасу проблемасын арастырады
B) Жеке т"лғаны тəрбиелілігі нəтижесіні белгілі бір эталоныны болуы
C) Тəрбиеленушіні д'ниетану к з арасын алыптастыру
D) 3зін- зі тəрбиелеу туралы ғылым
E) О у - тəрбие процесіні табысты болуын зерттейді
F) Ата-ананы тəрбиелеумен айналысады
6. Д'ниетаным - б"л:
A) $оғамны жағдайына деген к з арастар ж'йесі
B) Мектепті жағдайына деген к з арастар ж'йесі
C) Адамны д'ниеде алатын орнына деген к з арастар ж'йесі
D) Адамны з- зіне атынасына деген к з арастар ж'йесі
E) Сынып "жымыны алатын орнына деген к з арастар ж'йесі
F) Мемлекетті дамуына деген к з арастар ж'йесі
G) Мектеп "жымыны алатын орнына деген к з арастар ж'йесі
7. Тəрбие бағыттары:
A) азаматты -патриотты , экономикалы
B) əдеби-шығармашылы
C) шыдамды-т зімділік, имандылы
D) рухани-адамгершілік
E) əділдік-сыпайылы , шыншылды
F) кəсіби-бағдарлы , экологиялы
G) к пшілік-интернационалды , азаматты
8. Білім мазм"нын аны тайтын нормативті "жаттар:
A) О у жоспарлары
B) 0дістемелік н"с аулар
C) О улы тар
D) Ж"мыс кестелері
E) 0деби шығармалар
9. Білім беру философиясы мəртебесін аны таудағы к з арастар:
A) Білім беру философиясы ғылыми білімдерді пəнаралы саласы
B) Философия саласы
C) Педагогика саласы
D) Білім беру философиясы жеке ғылыми сала емес
E) 0діснамалы о улар
F) $олданбалы философия
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10. Білім мазм"ны дегеніміз:
A) О ушыларды ғылыми білім, біліктілік жəне дағдыны игеру 'дерісі
B) О ушыларды тəрбиелеу мен о ыту 'дерісі
C) О ушыларды о у процесі барысында ме геруге тиісті сауаттылы
жəне дағдылар ж'йесі
D) О ыту процесі барысында о ушыларды ме геруге тиісті эстетикалы
идеялар ж'йесі
E) О ушыларды д'ниетанымды жəне адамгершілікті-эстетикалы
идеялар ж'йесін ме геруі
F) О ушыларды а ыл-ой, танымды жəне шығармашылы абілетін
дамыту 'дерісі
11. Саба тан тыс іс-əрекетте зара əрекет ету бойынша тəрбие формалары
жіктеледі:
A) кеш
B) ж"пты ж"мыс
C) жеке ж"мыс
D) топты ж"мыс
E) фронталды
F) дара
12. А.С. Макаренко бойынша "жымны даму принциптері:
A) Жариялылы , жауапты бағынушылы
B) Тəуелсіздік, гуманизм адамға жағымды əсер ететін тірек
C) Гуманизм, альтуризм
D) 3з тəжірибе ді тəрбиелеуде олдану
E) Тəртіпті ата са тау, кез келген ателікті ата жазалау
F) Бас аларды пікірін "рметтеу
13. Сыныптан тыс ж"мыстарды тиімділігіне жатады:
A) əр о ушыға тигізетін тəрбиелік ы палды болуы
B) сыныппен о ушыны арасындағы арым- атынасты тығыз болуы
C) о ушылармен ата-аналарды арасындағы арым- атынас ж'йесіне сай
болуы
D) тəрбиелік ж"мыстар жеке адам тəрбиелеу мазм"нына сай
E) іс-əрекетті мазм"ны, ма саты, барысы о ушыға т'сінікті
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14. Тəрбиеде ата-аналарды жіберетін негізгі ателіктері:
A) Ж"мыс бастылы
B) Насихат, жазғыру, "рсу
C) Лайы ты тəртіпті алыптастырмау
D) Мінез- "лы ерекшеліктері
E) Мектеп пен жан"яны ынтыма тастығы
F) Тəжірибесіздік
G) Тəрбиелік іс-əрекетті ж'йесіздігі
15. О у бағдарламасыны мазм"нды "рылысы ол:
A) Мазм"ны иынды дəрежесі жағынан алды ғыдан же іл болады
B) О ытуды тілетін материалдары к'рделеніп о ытылады
C) О у материалы арапайымнан к'рделіге ауысып отырады
D) О у материалы ол жетерлік де гейде болады
E) О ыту материалдары о ушыларды жас ерекшелігіне сай болады
16. Топты ж"мыстарды "йымдастыру мəселелерімен айналыс ан
зерттеушілер:
A) А.М.Раевский
B) М.В. Огородников
C) И.Т. Волков
D) В. Оконь
E) В.И.Безруков
17. ;жымды -танымды іс-əрекет:
A) О ушыларды ата-аналарымен ж'ргізілетін іс-əрекеті
B) О ушыларды кəсіби əрекеттеріні ж'йесі
C) Педагог пен о ушыларды орта к з арастары
D) Сыныптастармен бірлесіп əрекет ету
E) 0леуметтік тəжірибені игерудегі м"ғалім мен о ушыны біріккен ісəрекеті
F) “Педагог-о ушылар” ж'йесіні ызметі
G) О ушыларды жеке бас асиеттерін дамыту процесі
H) О ушыларды т"лғалы асиеттерін дамыту
18. О ыту 'дерісі:
A) Білімді, біліктілік пен дағдыны ме гертеді
B) Отаншылды асиетін арттырады
C) Тəрбиені ме гертеді
D) Адамгершілікті дамытатын іс-əрекет
E) О ушыларды к з арасын дамытатын іс-əрекет
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19. О ушыларды білімін тексеру т'рлері:
A) Ауызша с"рау
B) Пікір алысу
C) Ба ылау ж"мысы
D) С"хбаттасу
E) К'нделікті ба ылау
20. И.П. Подласый бойынша о ыту əдістері:
A) К рнекілік
B) Педагогикалы
C) С здік
D) Теориялы
E) Технологиялы
F) Практикалы
G) Психологиялы
21. Дидактикада о ыту технологиялары жіктелетін сипаттар:
A) 0діснамалы де гейі
B) Психологиялы негіз
C) Философиялы негіз
D) $олдану де гейі
E) Нəтижелілік де гейі
F) Теорияны ме геруді ғылыми сипаттамасы
G) 0дістемелік негіз
22. Білім беру мемлекеттік стандарттары:
A) "йымдастыру формаларын іріктеуге атысады
B) азаматтарды толы анды, сапалы білім алуын амтамасыз етеді
C) о ыту əдістерін та дауға ы пал етеді
D) білім беруді жəне оны бас аруды ізгілендіруді амтамасыз етеді
E) білім беруді реттеуді амтиды
F) білім беру мекемелерін жетілдіруге атысады
23. Мектеп жетекшілері білуге міндетті:
A) Мектепті "жат санын
B) Мектепті материалды жағдайын
C) О у-тəрбие 'рдісін диагностикалауды
D) Мектепті а паратты жабды талуын
E) Мектепте о ушыларды білімін бағалау формаларын
F) О у-тəрбие ж"мыстарын "йымдастыруды мерзімдік тəртібін
G) О у ж'йесіні "рылымы мен мазм"нын
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24. ;жымны жағымды əлеуметтік психологиялы жағдайын жасайды:
A) Жеке адамдар арасындағы арым- атынас
B) Креативті ойлау
C) Эмоционалды арым- атынас
D) Ашы арым- атынас
E) Сын т"рғысынан арау
F) Экологиялы арым- атынас
25. Біліктілікті к теру ма сатында іс-шаралар "йымдастырылуы м'мкін:
A) $осымша ж"мыс орнында 'зіліссіз ткізілетін ыс а мерзімді
та ырыпты о улар
B) ;за мерзімді та ырыпты о улар
C) Та ырып аясындағы орташа мерзімді семинарлар
D) Негізгі ж"мыс орнында 'зіліссіз ткізілетін ыс а мерзімді
та ырыпты о улар
E) Біліктілікті белгілі уа ыт аралығында жоғарлату
F) Сала, "йым, мекеме де гейінде ж'ргізілетін та ырыпты пролемалы
емес орташа мерзімді семинарлар
G) Мамандарды кəсіби ызмет бағытында біліктілік к теру мекемесінде
"за мерзімді о уы
Педагогика
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Математиканы о ыту əдістемесі

1. Математиканы о ыту əдістемесіні бас а ғылымдармен байланысы:
A) Анатомия
B) Физика
C) Философия
D) Биология
E) Физиология
2. $Р математикасыны бастауыш курсын
алынған идея т'рі:
A) проблемалы о ыту
B) 'ш лшемді о ыту теориясы
C) дидактикалы бірліктерді ірілендіру
D) т"лғалы -іскерлік о ыту
E) т'сіндірмелік-иллюстрациялы о ыту
F) сатылай-кешенді талдау
G) дамыта о ыту

"растыруда басшылы а

3. Жазбаша ба ылау ж"мыстарын бағалауда «нашар» деген баға о ушыға
ойылатын жағдай:
A) егер м"ғалімні к мегімен ғана шығара алса
B) ойылған с"ра тарға д"рыс əрі толы жауап бермесе
C) м"ғалімні басшылығымен де орындай алмаса
D) есептерді д"рыс, біра жай орындаса
E) барлы тапсырманы д"рыс орындамаса
F) практикалы ж"мыстарды д"рыс орындаса
G) барлы есеп шығарылмаса
4. Математиканы о ытуда о ушыларды
"зыреттілігіне ойылатын
талаптар:
A) Есепті ерекшелігі жəне белгілері туралы на ты т'сінікті болуы
B) 3здігінен білімін к теру, зін- зі ба ылай алуы
C) Тапсырманы мағынасы туралы т'сінікті болуы
D) Пəнні мазм"ны, негізгі "ғымдар бойынша талдау ж'ргізе білуі
E) Натурал сандарды, н л санын о у, жазу жəне салыстыру
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5. Бастауыш сыныптарда математиканы о ыту əдістемесі т мендегідей
зерттеу əдістерін олданады:
A) индукция
B) ə гіме
C) интервью
D) жіктемелеу
E) сауалнама
F) абстрактілеу
G) эксперимент
H) ба ылау
6. $олдану ма сатына арай дидактикалы материалдар т'рлері:
A) 3здігінен ж"мыс жасауға арналған
B) Жатты тырушы
C) Ба ылаушы
D) А паратты
E) С здік
7. «Математиканы о ыту əдістемесі» "ралы:
A) О у-əдістемелік топтамаға жатады
B) О ытуды "йымдастыру бойынша əдістемелік н"с аулы
C) О ушыға арналған к мекші "рал
D) Тəрбиешіге арналған к мекші "рал
E) М"ғалім ж"мысын тексеруге арналған "рал
8. Бастауыш мектепте математиканы о ыту барысында арастырылатын
о ушыны негізгі "зырлылығы:
A) $"ндылы ты-бағдарлы
B) О у іс-əрекеттік
C) Жеке танымды
D) Е бектік
E) Жеке-бағдарлы
F) Коммуникативтік
9. Бағдарлама бойынша (2013 ж.) 1-сыныпта математиканы о ытуға
б лінген о у ж'ктемесіні к лемі:
A) Жылына 34 апта
B) Жылына 33 апта
C) Барлығы 170 сағат
D) Аптасына 5 сағат
E) Барлығы 132 сағат
F) Барлығы 136 сағат
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10. Бағдарлама бойынша (2013 ж.) 3-сыныпта математиканы о ытуға
б лінген о у ж'ктемесіні к лемі:
A) Барлығы 136 сағат
B) Барлығы 132 сағат
C) Жылына 34 апта
D) Аптасына 5 сағат
E) Аптасына 4 сағат
F) Барлығы 170 сағат
11. Математикадан дəст'рлі саба ту:
A) Ба ылау сабағы
B) 3тілген материал бойынша білім, білік, дағдыларды тексеру
C) М"ғалімні талдау жəне жалпылауы
D) Жа а материалмен таныстыру
E) Жа а материалды бекіту
F) О ушыларды "йымдастыру, саба та ырыбы мен ма сатын хабарлау
G) Жа а білік пен дағдыларды алыптастыру
12. Математикадан сыныптан тыс ж"мысты саба тан айырмашылығы:
A) Математикалы ырағылы ты дамытады
B) Еріктілік принципіне "рылады
C) ;йымдастыру жолдары арастырылмайды
D) Математикалы тапсырмалар ж'йесі болады
E) Ойын жарыс т'рінде теді
F) $ызы ты есептер мен тапсырмалар та далады
13. Бастауыш сынып математикасын о ыту барысын жоспарлау
аны талады:
A) тəрбие жоспарымен
B) педагогикалы технологиялармен
C) о у жоспарымен
D) о у бағдарламасымен
E) к'нтізбелік жоспармен
14. Математикалы б"рышта болуы тиіс материалдар:
A) макеттер мен муляждар
B) к'нделікті саба жоспары
C) цифрлы мəліметтер
D) к рнекі "ралдар
E) есептер жинағы
F) математикалы сызбалар
G) математикадан к'нтізбелік жоспарлар
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15. О ушыларды білім, іскерліктері мен машы тарын тексеруді негізі:
A) зіндік ж"мыс
B) зара тексеру
C) математикалы диктант
D) тапсырмалар ойлау
E) сауалнама ж'ргізу
F) к рнекілік дайындау
G) тест жаздыру
16. Бағдарлама бойынша (2013 ж.) 2-сыныптағы о у материалыны
мазм"ны:
A) Миллион к леміндегі сандарға арифметикалы амалдар олдану
B) 10-нан 20-ға дейінгі сандарды осу
C) К бейтуді кестесі жəне б луді сəйкес жағдайлары сандармен 2, 3, 4
D) 100 к леміндегі ауызша осу мен азайту
E) 1000 к леміндегі жазбаша осу мен азайту
17. 3-4 сыныптарда негізінен о ытылатын арифметикалы амал:
A) к п та балы сандарды тек ауызша осу амалы
B) к п та балы сандарды жазбаша осу мен азайту
C) к п та балы сандарды жазбаша к бейту мен б лу
D) к п та балы сандарды тек азайту амалы
E) к п та балы сандарды ауызша б лу амалы
18. «Арифметикалы амалдар жəне оларды
əдістемелік желілеріні "ғымдары:
A) Санды жəне əріпті рнек
B) Б лшек жəне 'лес
C) Сандарды осу жəне азайту
D) Сандарды к бейту жəне б лу
E) 3рнектерді о у, жазу, салыстыру
F) Геометриялы материалдармен таныстыру
G) Те деулермен таныстыру
H) Санды те дік жəне те сіздік

асиеттері» мазм"нды -

19. Бастауыш сыныптарда те деуді шешуді тəсілдері бар:
A) тура те дікті асиетін олдану
B) амалды белгісіз компонентін табу
C) амалдарды зара тексеру ар ылы
D) те деуді екі б лігін те естіру тəсілі
E) алгебралы осу тəсілі
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20. Бастауыш сыныптардағы арастырылатын математика курсыны
негізгі мазм"нды -əдістемелік ж'йесі "ғымдары:
A) Есептеу тəсілдері
B) Информатика элементтері
C) Векторлы шамалар жəне лшеу
D) Статистика элементтері
E) Геометрияны ж'йелі курсы
F) Нумерациялы білім
G) Ы тималды тар теориясы
H) Есептерді шешуге 'йрету
21. «Бестен бір б лігі 3 метр болатын арағайды "зындығы неше метр?»
есебі:
A) Бір амалмен шығарылатын есеп
B) Б лу амалымен шығарылатын жай есеп
C) К бейту амалымен шығарылатын жай есеп
D) Бірнеше бірлікке кем санды табуға берілген есеп
E) Саны бойынша 'лесін табуға берілген есеп
F) Сандарды еселік салыстыруға берілген есеп
G) Бірнеше бірлікке есе кем санды табуға берілген есеп
H) @лесі бойынша санын табуға берілген есеп
22. Жазбаша б лу алгоритмін тап:
A) б луді к бейтумен тексереді
B) санды бірлікке к бейтеді
C) онды тардан онды тарды азайтады
D) бірліктерді бірліктерге осады
E) бірінші толымсыз б лінгішті табады
F) бірінші толымсыз к бейтіндіні табады
23. Амал компоненттері мен нəтижелері арасындағы тəуелділікке берілген
жай есептерді т'рлері:
A) белгісіз осылғыштарды табуға арналған жай есеп
B) сандарды айырмалы салыстыруға арналған есеп
C) саны бойынша 'лесін табуға арналған жай есеп
D) бірдей осылғыштарды осындысын табу есебі
E) белгісіз азайт ышты табуға арналған жай есеп
F) алды ты табуға арналған жай есеп
G) тиісінше б луге берілген жай есеп
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24. 3зара кері есептерді т'рлері:
A) осындыны табуға арналған жай есеп
B) сандарды еселік салыстыруға берілген жай есеп
C) белгісіз азайғышты табуға арналған жай есеп
D) белгісіз азайт ышты табуға берілген жай есеп
E) 'лесі бойынша санды табуға арналған жай есеп
F) сандарды айырмалы салыстыруға берілген жай есеп
G) бірнеше бірлікке кем санды табуға арналған жай есеп
25. «Шамалар жəне оларды лшеу 'дерісі» та ырыбын о ыту барысында
о ушыларды іс-əрекеті:
A) Заттарды екі тобын салыстыру
B) Мəтінді д"рыс о у
C) Таразыны кір тастарды к мегімен лшей білу
D) Дəптерді таза толтыра білу
E) Кесіндіні "зындығын табу
F) 0рт'рлі лшем бірліктерді жазу
G) Сандарды жазу жəне осу
Математиканы о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Бастауыш мектептегі тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
1. Тəрбие ж"мысын "йымдастыруды к рнекілік формалары:
A) Натуралистер 'йірмесі
B) Олимпиада к рмелері
C) Мектеп м"ражайлары
D) К ркем нер к рмелері
E) Е бек ардагерлеріні залдары
F) Соғыс ардагерлеріні залдары
G) Кітаптар к рмелері
2. ;жымны даму болашағын жоспарлау:
A) Орта перспектива
B) $ашы перспектива
C) Алыс перспектива
D) Жа ын перспектива
E) ;жымды перспектива
F) Біры ғай перспектива
G) Болаша перспектива
3. Тəрбие ж"мысын "йымдастыруды с здік формалары:
A) Олимпиада
B) Жиналыс
C) Сайыстар
D) Кітап к рмелері
E) Баяндама
F) Саяхат
G) Жоры
4. Тəрбие ж"мысын "йымдастыруды тəжірибелік формалары:
A) Мектеп м"ражайлары
B) Соғыс ардагерлеріні залдары
C) Жас техниктер 'йірмесі
D) Е бек ардагерлеріні залдары
E) Олимпиадалар
F) Натуралистер 'йірмесі
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5. Кіші мектеп жасындағы балалар 'шін ж'ргізілетін тəрбие 'дерістеріні
ма ызды блоктарыны мотивтері:
A) О ушы болуға табандылы пен талпынуы.
B) 3зін- зі бағалау абілеттілігі.
C) $оғамға аса ажетті əрекеттерді орындауға деген талпыныстары.
D) @лкендерді əрекеттеріне осылу талпыныстары.
E) Жас а айшылы əрекеттерді шешу талпыныстары.
F) @лкендермен іскерлік атыныстарды жеттілдіруге талпыныстары.
G) ;жымда з орынын табуға талпыныстары.
6. Белгілі бір уа ыт аралығындағы педагогикалы ж'йені на ты к'йі –
б"л:
A) Тəрбиелеуші оғам.
B) Психологиялы -педагогикалы жағдай.
C) Тəрбиелік жағдай.
D) Тəрбиелік ереже.
E) Тəрбиелік шаралар.
7. ;жымды ызметті "йымдастыруды
A) Дəст'р "ғымы.
B) «$оғам пікірі», «əрекеттер» "ғымы.
C) А парат "ғымы.
D) Н"с ау "ғымы.
E) Сарап "ғымы.
F) Технология "ғымы.

"рамы:

8. Тəрбиеленушілер 'шін жеке тəсілдерді ж'ргізу ма саты:
A) Т'рі тəсілдерден т"ратын дифференциалды тапсырмаларды іріктеу.
B) О у бағдарламасын мен жоспарын о ушыларды абілетіне жəне
икеміне сай б лу.
C) Типтік ерекшеліктері бір санаттағылар 'шін вариативті
бағдарламаларды деуге м'мкіндік береді.
D) Педагогикалы əсерлерді белгілі бір шараларын деуге м'мкіндік
береді.
E) О ушы тəртібіні б"зылуын немесе ауыт уын туғызатын себепті
аны тауға м'мкіндік береді.
F) О ушыны бағынбауын туғызатын себепті ай ындауға м'мкіндік
береді.
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9. О ыту мен тəрбиелеу ж"мыстарында тəрбиеленушіге кəсіп т'рін та дау
жəне игеру міндеттерін алыптастыратын жағдайлар – б"л:
A) 0леуметтік əріптестік механизмін алыптастыру.
B) Т'лекті кəсіби бағдарын бағалау.
C) Ерекше ажеттіліктері бар балаларды əлеуметтік-е бекке о ыту
барысында педагогикалы ерекше жағдайларды жасау.
D) Кəсіби əрекет жайлы а параттаушы к здер диапазонын ке ейту.
E) М'мкіндігі шектеулі жас спірімдерді е бекке жарамдылы де гейіне
айшы кəсіби-е бек т'рлеріні тізімін аны тау.
F) Ерекше ажеттіліктері бар балаларды əлеуметтік-е бекке о ыту
барысында ерекше психологиялы жағдайларды жасау.
G) Алғаш ы жəне орта кəсіби білім беру ж'йелеріні зара əрекеттесуі.
10. ;жым алдындағы ма сатты-перспективалар:
A) Жа ын
B) $ашы
C) Оперативтік
D) Міндет
E) Орта
11. Мектептен тыс мекемелерді негізгі міндеттері:
A) @лгерімін жоғарылату
B) 3з бетімен білімін к теруге жағдай жасау
C) Баланы физиологиялы дамуына ы пал ету
D) Баланы жеке бас гигиенасына назар аудару
E) Геолог, космонавт болуға тəрбиелеу
12. Тəрбиедегі ма сат:
A) Адамды Cəм сол адамны "лтын, асса барлы адамзат д'ниесін
ба ытты ылу
B) Т"лғаны адамдармен арым- атынас орнатуы
C) Ата-аналарды мірде к з арастарын алыптастыру м'мкіндігі
D) $арт адамдар арасында салауатты мір салтын "йымдастыру
E) Тəрбие мен дамыту жəне о ыту 'йлесімділігі
F) Адамзат д'ниесіні м'шесі əрбір "лт ба ытты болса, адамзат д'ниесі
ба ытты
G) ;лт м'шесі əрбір адам ба ытты болса, "лты ба ытты
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13. Мектеп директорыны тəрбие ісі ж ніндегі орынбасарыны
міндеттері:
A) О ушылар арасында сыныпты тəрбие сағатын ткізу, то сан сайын
оны орытындылап отыру.
B) Мектептегі сыныптардағы саба тарды к'нтізбелік жоспарын жасау
жəне оны ткізу.
C) Сынып жиналыстарын бас ару, о ушыларды саяхат а сыныбымен
алып шығу.
D) Сынып жетекшілеріне, тəрбиешілерге, м"ғалімдерге, балаларды
"йымдарыны жетекшілеріне əдістемелік н"с ау беру.
E) Сынып жетекшісімен біріге отырып оны тəрбие жоспарын "рып беру,
ткізу.
F) Тəрбие саласындағы озат тəжірибелерді зерттеу, жина тау, тарату.
G) @йірме ж"мыстарын ткізу, талдау, орытындылау.
14. Тəрбиешіні "жымды алыптастыру əдістемесіні негіздері:
A) Мерекені "йымдастыру
B) Инновациялы ты жасау
C) О ушыларға д"рыс талап оя білу
D) Кəсіптік бағдар беру
E) О ушылар белсенділігін тəрбиелеу
F) О у, е бек, оғамды , саяси іс-əрекет болашағын "йымдастыру
15. О ушыны жеке т"лғасыны психологиялы мінездемесін аны тайтын
бағдар-кестесі:
A) Баланы диагностикалы картасы
B) Жеке баланы ерік-жігері
C) Баланы мінез- "л ындағы ерекшеліктерді ай ындалуы
D) Психологиялы "былыс пен эмоциядағы ерекшеліктер
E) Бала туралы жалпы мəлімет
16. О ушылар "жымыны зіндік белгілері:
A) Белгіленген шараны орындау 'шін оны шешу жолдарын сынып
жетекшісіні 'йрете білу əрекетіні болуы
B) Орта сайланған бас ару "йымыны болуы
C) 0рт'рлі "жымдармен байланыста болуы
D) Жан"я тəрбиесі туралы ата-аналармен ə гімені болуы
E) О ушылармен апатты айма тарды орғау ж"мыстарын "йымдастыру
шешіміні болуы
F) 0рекет етуде зара бірлескен іс- имылды болуы
G) 0рт'рлі ғылыми салаларымен байланыста болуы
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17. «Экологиялы тəрбие» "ғымы:
A) Экологиялы білім беру
B) Білім беретін "стаздарға ам орлы жасау
C) Білім беру ж'йелерін аржыландыру
D) 0лемдік стандарт а сай мемлекеттік о у жоспарын жасау
E) Не себепті олай етуге болмайтындығын т'сіндіру
F) $аза станда экологиялы білім беруді жа а ж'йелерін жасау
18. Дене тəрбиесіні міндеттері:
A) Гигиеналы дағдыларды алыптастыру
B) Тəртіпті, "жымшыл болу
C) Дене шыны тыру жəне спорт саласында арнаулы білімдер беру
D) $оғамды нормаларды са тау
E) Мектептегі ережелерді са тау
F) Баланы жеке басы с"лулығын алыптастыру
19. А ыл-ой тəрбиесіні ма саттары:
A) Жеке т"лғаны сана-сезімі мен рухани жан д'ниесін дамыту
B) Табиғат а жəне ж"лдыздарға арап ауа райын болжау
C) Жыл мезгілдері "былыстарыны ерекшелігін ба ылау
D) 0р елді əдет-ғ"рпы, ой-санасын "штастыру
E) Ауыз əдебиетіні ма ызды ерекшелігін таныту
20. О ушыларды психикалы , клиникалы тексерістер негізіне
байланысты е бекке абілеттілік де гейін аны тау – б"л:
A) Кəсіби бағдарды 'шінші кезе і.
B) Кəсіби бағдарды со ғы кезе і.
C) Кəсіби бағдарды т'зетушілік кезе і.
D) Кəсіби бағдарды алғаш ы кезе і.
E) Кəсіби бағдарды бастап ы кезе і.
21. О ушылар "жымыны екінші кезе інде топпен жасалатын ж"мыс:
A) 3зін- зі ба ылауды "йымдастыру
B) 0рбір "жым м'шелеріне к мектесу, іс-əрекетін ба ылау
C) Ж"мысты бірігіп жоспарлау
D) 3зін- зі тəрбиелеу
E) Тəрбиеленушілер бір-бірін жеткілікті білмейді
F) $оғамды пікір алыптаса бастайды
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22. Мектептен тыс мекемелерді о ушылармен ткізілетін тəрбиелік ісшаралар:
A) Ашы саба тар
B) Кəсіптік бағдар беру ж"мысы
C) Ата-аналар жиналысы
D) Педагогикалы -əдістемелік ж"мыстар
E) Сайыстар ткізу
F) 0деби музыкалы кештер ткізу
23. Саба тан тыс тəрбие ж"мысыны ерекшеліктері:
A) $ызы ты кездесулер, кештер, ерте гіліктер ткізу
B) О ушыларды о удан тыс ызы ты кітап, газеттер мен журналдар
о уын "йымдастыру
C) 0дебиет пəні жəне мектеп кітапхана ызметкерімен бірлесе отырып
о ырмандар мəжілістерін ткізіп отыру
D) Саба тан тыс тəрбие ж"мысыны мазм"ны баланы сезіміне,
əсерленуіне назар аударуды міндеттейді
E) Баланы саба тан тыс практикалы əрекеттерін "йымдастыру
24. Саба тан тыс тəрбие ж"мысыны ерекшеліктері:
A) Тəрбие ж"мыстарын ат аруда здігінен ж"мыс істеу біліктілігіне
машы тандыру
B) $ызы ты кездесулер, кештер, ерте гіліктер ткізу
C) Саба тан тыс уа ытта та ырыпты сынып сағаттарын ткізу жəне оған
дайынды ж"мыстарын "йымдастыру
D) О ушыларға "жымды шығармашылы іс-əрекетті "йымдастыруға
м'мкіндік береді
E) 0дебиет пəні жəне мектеп кітапхана ызметкерлерімен бірлесе отырып
о ырмандар мəжілістерін ткізіп отыру
25. $оғамды пайдалы е бек ма ызына арай жіктеледі:
A) 3ндірісте ж"мыс істеу
B) Мектептен бастап ж"мыстарға араласу
C) Белгілі бір ауыл шаруашылығы е бегі т'рін білу
D) Кəсіби білім алып шығу
E) Ата-аналарына к мектесу
F) Маманды ты та дауға к мек к рсету
Бастауыш мектептегі тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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азіргі аза (орыс) тіліні негіздері
1. Омоним с здер:
A) Т"з
B) Жылдам
C) Жаз
D) К'з
E) Етістік
F) $алам
2. Тасымалдауға болмайтын с з:
A) ауа
B) жабы
C) ара
D) ж"лдыз
E) терезе
3. Синоним:
A) бірнеше мағынаға ие с здер
B) мағыналары бір-біріне жуы с здер
C) мағыналары бас а-бас а с здер
D) мағыналары ай ын с здер
E) мағыналары алша с здер
F) мағыналары арама- арсы с здер
4. С з дегеніміз:
A) тияна ты ойды бiлдiретiн тiлдiк "былыс
B) дыбыстан "ралатын мəнді б лшек
C) затты имылын бiлдiретiн тілдік бірлік
D) грамматикалы жағынан бірт"тас т"лғаланған бірлік
E) дыбысталу мен мағынаны бiрлiгiнен т"ратын бірлік
F) əрiптерден жасалған тiлдiк б лшек
G) зара тіркесіп мағына білдіретін бірлік
5. “Айту” с зіні синонимі:
A) с йлеу
B) ы ғайлау
C) м лшерлеу
D) жобалау
E) деу
F) білдіру
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6. Тəуелдік жалғаулы с з:
A) келсем
B) айттым
C) к рдім
D) інісі
E) білім
F) айтсам
7. Т"йы етістіктер:
A) ж'гір
B) кел
C) бару
D) тап
E) отыр
8. Б где с зді т'рлері:
A) т л с з
B) т л с з, т леу с з
C) ғалымдар с зі
D) жазушылар с зі
E) с йлеушіні з с зі
F) автор с зі
9. Септік жалғауы:
A) $арсы септік
B) $айталау септік
C) Атау септік
D) $имыл септік
E) Затты септік
10. Т'бірлес с з:
A) о уға – о уды
B) барды – барған
C) білім – білгіш
D) су – сусын
E) а ылмен – а ылды
11. Синтетикалы тəсілмен жасалған с з:
A) батылды
B) ендігəрі
C) іскер
D) сусын
E) с збе-с з
F) олма- ол
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12. $имыл-сын бағыны
A) $алай?
B) $айткен со ?
C) $алайша?
D) Не етіп?
E) Не 'шін?
F) Неліктен?
G) Не еткен со ?

ылы саба тас "рмалас с йлемні с"ра тары:

13. Туынды еліктеуіш с здер:
A) балпа
B) са
C) сарт
D) ылпы
E) сыла
14. Т'бір т"лғадағы с здермен тіркесетін септеулік шылаулар:
A) сайын
B) 'шін
C) дейін
D) ар ылы
E) таман
15. Белгісіздік есімдіктерді жасалуына негіз болатын с здер:
A) бар
B) бір
C) з
D) не
E) əр
16. Біры ғай м'шелі с йлемдер:
A) Жарас "й ылы к зін əре ашты
B) Кілем, алаша, к рпе т селді
C) К'н к'ле шығып, ар ан бойы к терілді
D) 0ркім к'рек, саймен, зембілдерін ала барады
E) Мен сені сағынып келдім
F) К'нні ызуы к терілді
G) Б"л жолы екеумізді даусымыз бірге рілгендей шығады
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17. Шартты бағыны ылы саба тас "рмалас с йлемдер:
A) Жан иналмаса, ж"мыс бітпес
B) Бірлік болмаса, тірлік болмас
C) 3те бір т'теген боран соғып кетпесе, жыл ы баласы андай ызғарлы
суы та да желге арсы арап ар тебеді
D) Сəлменні к зі к'лім ағып, екі езуі екі "лағында т"р
E) $азір алыста болғанмен, осы 'йді алғаш ы иесі сізсіз
18. $аратпа с з атынас ан с йлемдер:
A) Ас а таған с"лу, с з ты да!
B) Егіс биыл, бізді ба ытымызға бітік шығыпты
C) Баян бəйбіше а -та
D) $у ш"на шалды кімді орлағаны?
E) Хал с"рауға тыйым салынған
F) Жасты ты оты, айдасы ?
G) Абай, осы сен а ынсы -ау!
19. $осарлы ай ындауыш:
A) батыр-"ш ыш
B) Жамбыл а ын
C) 0бен мырза
D) хата-лаборатория
E) Алпамыс батыр
F) $амбар батыр
G) Жарас арт
20. Ассимиляция:
A) морфемаларды жуан не жі ішке болып 'йлесуі
B) с з "рамындағы дыбыстарды орны ауысуы
C) дауыссыз дыбыстарды буын жағынан 'йлесуі
D) дауыссыз дыбыстарды 'ндесуі
E) іргелес дыбыстарды бір-біріне бейімделуі
F) екі фонеманы бір фонеманы бойына сі ісуі
G) дауыссыз дыбыстарды артикуляциялы , акустикалы жа тан 'ндесуі
21. Ерін 'ндестігі бар с з:
A) "ндыз
B) бала
C) сезімтал
D) б'ркіт
E) жолбарыс
F) шеге
G) кереге
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22. Тіл арты дауыссыздары:
A) с
B) ш
C) н
D) х
E)
F) д
23. Тырна ша д"рыс ойылған с йлемдер:
A) «Иегі ителгіні тамағындай деп» ызы тырған, асы тырған алы ды
B) Ат – «к п» мағыналы с з
C) Институтта к'ніне «6– 8» сағат дəріс болады
D) «$оян» батыр оры аннан зыта ж нелді
E) «$ол "стату», «шаш сипату» деген ата ты ырымдар осы
F) «Тара » деген с здегі «та» буыны – ашы буын
G) «А у к лі» балеті тамаша тті
24. Тыныс белгілері д"рыс ойылған с йлемдер:
A) Тіл – оғамды "былыс
B) Ты да, дала, Жамбылды!
C) Жастар бізді – болашағымыз!
D) Т"райын деп еді, т"ра алмады.
E) Айг'л, Сəуле, бəрі бірге келді
F) Мырза – мына аттылар не!
25. Тыныс белгісі д"рыс ойылған т л с зі бар с йлем:
A) Та сəулесі андай с"лу деді, – Аман
B) «Поэзия, – дейді В.Г.Белинский, – искусствоны жоғарғы тегі»
C) «Таулы жер б"ла сыз болмас» дейді, – халы ма алы
D) $алабай Аманға оны келгеніні жа сы болғанын айтты
E) Аты кім? – деп с"рады
F) «$аза деген – жасанды мінезі жо , арапайым халы », – деп жазды
Ыбырай
азіргі аза (орыс) тіліні негіздері
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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