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
5В011300

Маманды ты
атауы
«Биология»

Жауап парағыны 6-9 секторларындағы
пəндер реті
1. Педагогика
2. Биологияны о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж%мысыны теориясы мен
əдістемесі
4. Биологияға кіріспе

1. С%ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т%рады:
1. Педагогика
2. Биологияны о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж%мысыны теориясы мен əдістемесі
4. Биологияға кіріспе
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.

3
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Педагогика

1. «Т%лға» %ғымыны мəнін ашуда олданылатын %ғым:
A) адам
B) о ушы
C) білім беру
D) білім
E) тəрбие
2. Педагогика саласында балаларды жас жəне дара ерекшеліктерін
зерттеген ғалымдар:
A) Коменский Х.А., Джон Локк
B) Толстой Л.Н., Хмель Н.Д
C) Толстой Л.Н., Сластенин В.А
D) Хмель Н.Д., Ушинский К.Д
E) Сластенин В.А., Кузьмина Н.В
3. Ғылыми-педагогикалы зерттеу əдістері:
A) 2леуметтік, педагогикалы
B) Социологиялы сауалнама
C) Педагогикалы сауалнама
D) Арнайы педагогикалы
E) Психологиялы тест
F) Педагогикалы эксперимент
G) Психологиялы сауалнама
4. 6зін- зі тəрбиелеу тəсілдеріні бірі:
A) ба ылау
B) бағалау
C) мада тау
D) жазалау
E) алдау
F) т'зету
G) а тау
H) орлау
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5. Тəрбие ерекшеленеді:
A) к пфакторлығымен
B) жоспарға бағынбауымын
C) екі жа тылығымен
D) бір мерзімділігімен
E) дискреттілігімен
6. Ғылыми д'ниетанымны %рамдас б лігі:
A) сенімдер
B) ғылыми-білімдер ж'йесі
C) мифологиялы білімдер
D) дағдылар
E) практикалы іскерліктер
7. Тəрбие бағыттары:
A) əділдік-сыпайылы , шыншылды
B) кəсіби-бағдарлы , экологиялы
C) дене, е бек
D) шыдамды-т зімділік, имандылы
E) к пшілік-интернационалды , азаматты
F) азаматты -патриотты , экономикалы
G) рухани-адамгершілік
8. Білім мазм%нын аны тайтын нормативті %жаттар:
A) О улы тар, о у %ралдары
B) О у жоспарлары
C) Ж%мыс кестелері
D) 2дістемелік н%с аулар
E) О улы тар
9. Педагогиканы теориялы
A) Болжау
B) Бағыттау
C) С%хбат
D) О ыту
E) Тəрбиелеу
F) 8алыптастыру

ызметтері:
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10. Т%лға дамуыны макрофакторларыны бірі:
A) микросоциум
B) этнос
C) т%ратын аймағы
D) діни %йымдар
E) оғам
F) тəрбие институттары
11. Тəрбие ж%мыстары т мендегі аталған тəрбиелік іс-əрекеттерді ж'зеге
асырады:
A) Дамытушылы
B) Ба ылаушылы
C) 8оғамды
D) Реттеушілік
E) 8алыптастырушылы
F) Психологиялы
12. А.С. Макаренко бойынша %жымны даму принциптері:
A) Гуманизм, альтуризм
B) 6з тəжірибе ді тəрбиелеуде олдану
C) Бас аларды пікірін %рметтеу
D) Тəуелсіздік, гуманизм адамға жағымды əсер ететін тірек
E) Жариялылы , жауапты бағынушылы
F) Перспективті бірізділік
13. Сыныптан тыс ж%мыстарды тиімділігіне жатады:
A) сыныппен о ушыны арасындағы арым- атынасты тығыз болуы
B) тəрбиелік ж%мыстар жеке адам тəрбиелеу мазм%нына сай болуы
C) сынып жетекшілеріні педагогикалы біліктілігіні жоғары болуы
D) іс-əрекетті мазм%ны, ма саты, барысы о ушыға т'сінікті болуы
E) о ушыны саналы болуы
F) əр о ушыға тигізетін тəрбиелік ы палды болуы
G) о ушылармен ата-аналарды арасындағы арым- атынас ж'йесіне сай
болуы
14. Отбасы тəрбиесіні % ы ты негіздерін аны тайды:
A) Мемлекеттік т%жырымдамалар
B) «Бала % ығы туралы Конвенция»
C) «Білім туралы» За ы
D) 8Р Конституциясы
E) 8аза стан Республикасында білім беруді дамытуды 2005-2010
жылдарға арналған мемлекеттік Бағдарламасы
F) Мемлекеттік бағдарламалар
G) «Неке жəне отбасы туралы» За ы
6
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15. О ытуды жалпы за дылы тары:
A) О уды бас ару мен ынталандыру
B) О у сапасы мен о у əдістері
C) Тəрбие мен практиканы бірлігі
D) О у %рылымы мен сапасы
E) О ыту мен тəрбиені бірлігі
F) О у мен о уды %йымдастыру
G) О уды %йымдастыру; о у сапасы, жеке т%лғаны дамуы
16. Дидактикалы ма саттарға байланысты саба т'рі:
A) Аралас саба
B) О у саяхаттары
C) 6ткен материалды айталау, пысы тау
D) 8осымша саба
E) Жа а білімді ме геру
17. <жымды -танымды іс-əрекет:
A) О ушыларды жеке бас асиеттерін дамыту процесі
B) Сыныптастармен бірлесіп əрекет ету
C) О ушыларды т%лғалы асиеттерін дамыту
D) 2леуметтік тəжірибені игерудегі м%ғалім мен о ушыны біріккен ісəрекеті
E) О ушыларды ата-аналарымен ж'ргізілетін іс-əрекеті
F) Педагог пен о ушыларды орта к з арастары
G) О ушыларды кəсіби əрекеттеріні ж'йесі
H) “Педагог-о ушылар” ж'йесіні ызметі
18. Білім, білік жəне дағдыны алыптастыру 'дерісі ажет етеді:
A) О у-танымды іс-əрекеттеріні нəтижесін аны тауды
B) Бағыттауды
C) О у жоспарын
D) Ж'йелеуді
E) Т%лға болмысын
F) Бас аруды
19. Ба ылау:
A) К'нделікті
B) Негізгі
C) 8орытынды
D) Алдын ала
E) Жаппай
F) Кіріспе
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20. О у материалын т'сіндіруді %рамдас б лігі:
A) Теорияларға, фактілерге с'йену
B) Ойнау
C) Шешім абылдау
D) Дəлелдеу
E) Игеру
F) 8орыту
21. А паратты технология:
A) Кез келген мəліметтер жиынтығы
B) А паратты деу процесінде олданылатын %ралдар мен əдістер
жиынтығы
C) Адам іс-əрекетіні ажетті салаларыны бірі
D) На ты %ралдарды, əдістер мен тəсілдерді пайдалану
E) А паратты деумен байланысты процестер
F) На ты мағл%маттар жиынтығы
22. О у орындарыны инновациялы талаптары:
A) Жеке т%лғаны тек дарынын дамыту
B) О у-тəрбие 'дерісіні табиғат а сəйкестік принципіне с'йену
C) О у-тəрбие 'дерісіні нəтижелі болуы
D) 8Р азаматтарыны білім алу % ығына толы ие болу
E) О ушыларды белгілі кəсіпке бейімделу
F) О у-тəрбие 'дерісіне %ралдар мен медиа ж'йелерді енгізу
23. Бас аруды %йымдастыруды формалары мен бағыттары:
A) Педагогтарды жаппай сауаттандыру, сауы тыру
B) 2дістемелік бірлестіктер
C) Педагогикалы 'дерісті негізгі ма сатын ай ындау
D) 8оғамды ы палдарды пайдалану жолдарын %сыну
E) Н%с ау-əдістемелік
24. Педагогикалы 'дерістегі диагностиканы мəні:
A) Дидактикалы процесті бағыт-бағдарын, ілгерілі не кері озғалысын
аны тау
B) Педагогтар мен мектеп басшыларыны біліктілігін к теру тəсілі
C) М%ғалімні бас ару %станымы
D) Педагогтарды жетістіктерін бағалау əдісі
E) Педагогикалы деректерге басшылы
F) М%ғалімдерді кəсіби дайындығын жетілдіру ж'йесі
G) Маман шеберлігіні де гейін аны тау
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25. Біліктілікті к теру ма сатында іс-шаралар %йымдастырылуы м'мкін:
A) Біліктілікті белгілі уа ыт аралығында жоғарлату
B) Мамандарды кəсіби ызмет бағытында біліктілік к теру мекемесінде
%за мерзімді о уы
C) Та ырып аясындағы орташа мерзімді семинарлар
D) Сала, %йым, мекеме де гейінде ж'ргізілетін та ырыпты пролемалы
емес орташа мерзімді семинарлар
E) <за мерзімді та ырыпты о улар
F) 8осымша ж%мыс орнында 'зіліссіз ткізілетін ыс а мерзімді
та ырыпты о улар
G) Біліктілік жоғарлату мекемесінде ыс а, орта жəне %за мерзімді о уы
Педагогика
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ

9

Биологияны о ыту əдістемесі

11

Биологияны о ыту əдістемесі

1. 2діснаманы ма ызы:
A) Жануар жасушасын зерттейді
B) Жануар т'рлерін зерттейді
C) Биологияны о ытуды ажетті формаларын табуға к мегін тигізеді
D) О у-тəрбие 'рдісіні ма саттары мен мазм%нын реттеп т'зетеді
E) Адам организмін зерттейді
F) 6сімдік жасушасын зерттейді
G) 6сімдік т'рлерін зерттейді
2. 2дістеме:
A) Жаттығулар мен 'й тапсырмасын орындау барысында ғана
олданылады
B) Тіл білімдерін о ытуға к зделген
C) Биологиялы ілім
D) 6сімдіктерді ызметін зерттейді
E) О ыту жəне тəрбиелеу ма сатында %рылады
3. Биология кабинетінде міндетті т'рде болуы шарт:
A) Биологиялы əдебиеттер, аны тамалар
B) Ке се заттары
C) Биологиялы %ғымдар тізімі
D) Телевизор
E) О ушыларды танымды 'дерісіні аны тамасы
F) Су %быры
4. Биологияны о ыту ж'йесіні формаларына жатады:
A) Материалдарды жинау
B) Кеппеш птер əзірлеу
C) Табиғаттағы жазғы ж%мыста
D) Курс ж%мыстарын жазу
E) Тест ж%мысы
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5. Биологияны о ытуда бірін-бірі зара толы тырып отыратын о ытуды
материалды базасы:
A) Ж'йеленген топ кілдері
B) Биология кабинеті
C) Сыныптағы стол, орынды тар
D) Сынып та тасы
E) 8аза станны сімдіктері жəне жануарлар əлемі
F) Республиканы сімдіктер кілдері
6. Мектепті о у-тəжірибе ала ыны жеміс-жидек б лімі сімдіктері:
A) Б%рша т% ымдастар
B) Майлы сімдіктер
C) Жапыра ты к к ністер
D) Шие жəне рік
E) К пжылды да ылдар
F) Жидектік да ылдар
G) Алма ағаштары
7. Биология кабинетіндегі к рнекі %ралдар ж'йесі:
A) Табиғи нысандар суреттері (кестелер, суретттер, сызбан%с алар)
B) Генетикалы əдіс
C) Зертханалы сызбасн%с алар (микроскоп, %лғайт ыш шыны, т.б.)
D) Аны таушы эксперимент
E) Цитологиялы əдіс
F) Систематикалы əдіс
G) 8алыптастырушы эксперимент
8. О ыту мен тəрбиелеуді ма саттары мен міндеттерін ж'зеге асыру -:
A) Биосфераны зерттеу
B) 6сімдік т'рлерін зерттеу
C) Білім беруді мазм%нын %ру мен та дап алу
D) О ытуды əдіс-тəсілдерін жасау жəне пайдалану
E) О у-тəрбие 'рдісіні %йымдастырушылы формаларын олдану
9. Практикада белгілі болғандай, мультимедиалы а паратты ме геру
'шін ажет:
A) Пікірлесу
B) Есту
C) 2 гіме
D) Дене т'йсігі ар ылы сезіну
E) К збен к ру
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10. Биология ғылымыны пəнаралы байланысы:
A) Саясаттану
B) 8аза тілі
C) Экология,биохимия
D) Химия,география
E) 2леуметтану
F) Физика,геохимия
11. О ыту %ралдарыны т'рлері:
A) а а
B) муляж
C) табиғи
D) модель
E) вербальды
F) сурет
12. Жалпы биологиядан мектептердегі 10-11 сыныптардағы ж%мыс
практикасында мультимедиалы о ыту əдістерін пайдалануды д%рыс,
жағымды жа тары:
A) Мектептегі дəрісті, оны əр кезе іне уа ытты аны б луге байланысты
тиімді ткізуде
B) Т% ым уалаушылы за дылы тарын ме геруде
C) Т'сіндіру, дəріс о уда
D) О ушыларды т%лғалы ерекшеліктерін ескеруде о ытуды
жекелендіруге (дара о ыту) м'мкіндік туады
E) 6сімдікжасушасыны %рылысын аны тауда
F) 2 гімеде
13. Жылды жоспар %рылады:
A) Т'сіндірумен
B) 8абылдаумен
C) О улы мазм%нымен
D) Дидактикалы ағидамен
E) Бағдарламамен
14. Логикалы тəсілдер:
A) т'сіндіру
B) салыстыру
C) %йымдастырушылы
D) лшеу
E) абылдау
F) дəлелдеу
G) т%жырымдау
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15. Н.М. Верзилин бойынша о ыту тəсілдерін жіктеу:
A) т'сіндіру
B) %йымдастырушылы
C) логикалы
D) дəлелдеу
E) салыстыру
F) жалпылау
G) техникалы
16. А.Н.Бекетовті пікірі бойынша жаратылыстануды білім берудегі
басты ма ызы:
A) 6зіндік ж%мыстарда
B) Практикалы ж%мыстарды 'йренуде
C) О ушыны дербестігінде
D) Ба ылау ж%мыстарында
E) Индкутивті дəлелді ойлауға 'йретуде
F) 6зара пікірлесуде
G) Логикалы ойлауды дамытуда
17. Білімін ж'йелі тексеруді о ушы 'шін ма ызы:
A) жауапкершілікке тəрбиелейді
B) о ыту əдістерін тиімді пайдалану 'шін
C) м%ғалімні зін тексеруі 'шін
D) о ыту сапасын жа сартуды
E) к'нделікті дайындалуға дағдыландырады
F) ата-аналармен байланысу 'шін
G) білімді ме геруді болжау жасау 'шін
18. Жаратылыстану ғылымын зерттеу тəсілдеріні комбинациялары:
A) Эвристикалы
B) Арнайы
C) Педагогикалы
D) 8%рылымды
E) К рнекі
19. 2 гімені келесі т'рлері болады:
A) Сюжетті
B) К рнекі
C) Генетикалы əдіс
D) Эмбриологиялы əдіс
E) Гистологиялы əдіс
F) А паратты
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20. О ыту процесінде о ушыларды о у белсенділігіні мəселесін
зерттегендер:
A) М.И.Махмутов
B) Г.А.Уманов
C) Ж.Аймауытов
D) И.Я.Лернер
E) Я.А.Коменский
21. О ытуды барлы əдістеріні белгілі ызметтері бар. Оларды
негізгілері:
A) 6сімдікжасушасыны %рылысын аны тау
B) О ыту ызметі
C) Мектептегі дəрісті, оны əр кезе іне уа ытты аны б луге байланысты
тиімді ткізуге болады
D) Т% ым уалаушылы за дылы тарын
E) Дамытушы ызметі
22. К рнекі əдістер тобына:
A) 2 гіме
B) 6сімдікжасушасыны %рылысын аны тау
C) Заттар мен %былыстарды табиғи т'рінде к рсету
D) Пікірлесу
E) Т'сіндіру, дəріс о у
F) Т% ым уалаушылы за дылы тарын
23. Биология сабағынан олданылған диафильмдерді алғаш ы
авторлады:
A) Е.П.Таршис
B) А.А.Артемова
C) В.В.Соколова
D) Е.Р.Антонова
E) В.К.Иванова
F) С.П.Докучаева
24. Пікірлесуді келесі жағдайларда олданады:
A) Саба со ында білімді бекіту 'шін
B) Биологияны о ытуды ажетті формаларын іздеп табуға к мегін
тигізеді
C) О у материалын айталау 'шін
D) Зертханалы саба тарда
E) Биологияны о ытуды ажетті əдістерін іздеп табуға к мегін тигізеді
F) Жа а саба ты басында о ушыларды жа а мəліметтерді абылдауға
ы ғайлау 'шін
G) Танымжоры та
14
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25. Пікірлесуге ойылатын талаптар:
A) С%ра тарды о ылып жат ан материал мазм%нынан шығарып,
о ушылар зейінін басты, ма ызды кезе дерді ме геруге бағыттау керек
B) Биологияны о ытуды ажетті əдістерін іздеп табуға к мегін тигізеді
C) Тəжірибелер мен к рнекі %ралдар к рсету
D) С%ра тарды на ты жəне сауатты %ру
E) Жа а саба ты басында о ушыларды жа а мəліметтерді абылдауға
ы ғайлау 'шін
F) О ушыларға білімді практикада, мірде олдануға жəне биологиялы
есептерді шығаруға 'йрететін с%ра тар арастыру
Биологияны о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ

15

Тəрбие ж%мысыны теориясы мен əдістемесі

11

Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі

1. Сыныптан тыс шараларды т'рлері:
A) тəрбие тəсілі
B) тəрбие əдістері
C) саба
D) спортты кіші академиялар
E) о у
F) мектеп
2. Сынып жетекшісіні міндеттері:
A) ата-аналармен арым- атынас, оларға бала тəрбиесінде к мек к рсету
B) мектепті материалды , техникалы амтамасыз ету
C) мəселелерді шешуде о ушыға к мек к рсету
D) о у-тəрбие 'дерісіні тиімділігін арттыру
E) 'й тапсырмасын ж'йелі орындау
F) елдегі əлеуметтік жағдайларды зерттеу
3. Эстетикалы тəрбиені
A) Жаттығу
B) Сынып сағаты
C) 2дебиет
D) Табиғат
E) 6нер

%ралдары:

4. Мектепті тəрбиелік ж'йесіні негізгі ызметтері:
A) реттеуші
B) орғаушы
C) таратушы
D) дамытушы
E) кіріктіруші
5. Отбасымен ж'ргізілетін ж%мыс т'рлері:
A) Ата-аналарға ке есі
B) 6зін– зі бас ару ке есі
C) Ата –аналар комитеті (ал асы)
D) 8%рылтайшылар ке есі
E) 8ам оршылар ке есі
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6. О ушылармен тəрбие ж%мысын %йымдастыру формалары:
A) Ғылыми
B) Студенттік
C) <жымды
D) Бастауыш
E) Зерттеушілік
F) Тапты
7. Топты абылданған негізгі т'рлері:
A) О ытушылар
B) Сыныптастар
C) Референттік
D) 8ызметкерлер
E) Ресми
8. 8иын балалармен жеке ж%мыс кезе дері:
A) тəрбие əдістері мен т'рлерін та дау
B) жеке-т%лғаға бағытталған əдістер негіздерін зерттеу
C) бағдарлама жасау
D) баламен досты атынасты тыю
E) балалармен ж%мыс кестесін %ру
F) тəжірибелік %сыныстар олдану
G) озы тəжірибені талдау
9. О ушылар %жымыны зіндік белгілері:
A) Жалпы əлеуметтік ма ызы бар орта мəселені шешу м'ддесіні болуы
B) 2рекет етуде зара бірлескен іс- имылды болуы
C) Сынып жетекшісіні 'йрете білу əрекетіні болуы
D) Орта сайланған бас ару %йымны болуы
E) 2рт'рлі %жымдармен байланыста болуы
F) 2рт'рлі ғылыми салаларымен байланыста болуы
G) Жан%я тəрбиесі туралы ата-аналармен ə гімені болуы
10. 8иын балаларда жиі кездесетін ерекшеліктер:
A) нер, музыкада ерекше шығармашылы абілеттері к зге т'суі
B) суицидтік к'й, депрессия
C) к тері кі к іл-к'й, ашы мінезді
D) ғылыми зерттеу ж%мысына, нертап ышты а %мар
E) арнайы спортты , шығармашылы бейімділіктері жоғары
F) білімге %мар, %жымда белсенді
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11. Тəрбие ж%мысын %йымдастыру формалары:
A) тəрбие т%жырымдамасын жасау
B) арнайы т%лғаларды атыстыру
C) топты
D) жеке
E) о у бағдарламалары, %ралдары аясында
F) тəрбие мазм%ны
G) педагог, мектеп
12. 8иын балалармен ж%мыс жасау əдістемесі келесі кезе дерді амтиды :
A) 8иынды ты т'рлеріне арай мамандармен ке есуін
B) Алғаш ы кезе дері жəне даму сатыларын
C) Тəрбие нысандарын
D) Тəрбие бағыттарын
E) Алынған мəліметтерді деу жəне орытындылап %сыныс жасауын
13. 8иын балалармен ж%мыс əдістемесі келесі кезе дерді амтиды :
A) 8иынды ты т'рлеріне арай мамандармен ке есу
B) Бастап ы кезе жəне ж%мыс əдістемесі
C) Тəрбие бағыттары
D) Тəрбие обьектісі, аспектілері
E) Тəрбие ма саты, міндеттері
14. Жеке тəрбие ж%мысын %йымдастыру формалары:
A) %сынылған кітаптарды о у
B) сынып сағаты, кештер, сайыстар
C) мектепішілік ж%мыстарды %йымдастыру
D) хабарлама даярлау
E) сценарий мен жоспарлар жазу
F) нер к рсетуге даярлау
G) тəрбие жоспарын талдау
15. Е бек нəтижесін %рметтеуге, бағалауға тəрбиелеу ма сатында
айтылған ырымдар мен тыйым с здер:
A) екі тізе ді %ша тама
B) 'лкенні алдын кесіп тпе
C) нанны 'гіндісін ая а баспа
D) нанды ла тырма
E) айта ашатын есігі ді атты жаппа
F) басы ды шай ама
G) ағын суды ластама
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16. Ата-аналар жиналысын ткізуде тиімділігі зор ж%мыстар:
A) Ата-аналардан бала тəрбиесі туралы ке естер алу
B) əріптестер мен басшыларды т%ра ты атыстыру
C) «Баланы кітап о у мəдениетін жетілдіру» та ырыбында с%хбаттасу
D) Балаларды жетістіктерін мада тау
E) Ата-аналарды бала тəрбиесі туралы білімдерін тексеру
F) О ушыларды əрдайым т%ра ты атыстыру
17. Тəрбие жоспарын жасауда ойылатын талаптар:
A) жоспарды оғам талабына, ма сатына сəйкестігі
B) сыныптан тыс тəрбие ж%мыстарыны педагогті жеке бас
ерекшеліктеріне сəйкестігі
C) о ылатын пəндерді к рнекілікпен амту, əдістемесін т'рлендіру
D) к'нделікті з мерзімінде жасалуы
E) мірмен тығыз байланыстылығы
F) к лемі екі баспа таба тан аспауы
G) мектептен тыс тəрбие мекемелерімен зара бірлескен іс-шараларды
к'нделікті туі
18. Отбасымен ж'ргізілетін ж%мыстар:
A) педагогикалы ағарту ж%мыстары
B) отбасындағы баланы арым- атынасын зерттеу
C) %жымны ма ызды шешім абылдауына м'мкіндік жасау
D) баланы салауатты мір с'руге тəрбиелеу
E) %рылтайшылар ке есі
F) ам оршылар ке есі
19. Іс əрекет %йымдастыру жəне оғамды тəрбиеге 'йрету əдістері:
A) жаттығу
B) зін- зі бас ару орталығы
C) пікірталас
D) мектептегі əдістемелік ке ес
E) оғамды талап
F) тəрбиелік жағдаяттар
20. Тəрбиені тиімділігі тəуелді:
A) тəрбие 'дерісіні əдістемесіне
B) аржы к здеріне
C) педагогті талдау, бағалау абілетіне
D) о ушыны е бек орлығына
E) т% ым уалаушылы а
F) мектеп Жарғысыны мазм%нына
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21. Мінез- %лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) жарыс
B) мада тау
C) тəрбиелік жағдаяттарды згерту
D) марапаттау
E) мектептегі əдістемелік ке еске атысу
F) этикалы ə гіме талдату
G) зін- зі бас ару %йымына м'ше сайлау
22. Отбасы тəрбиесі, экологиялы тəрбие, е бек тəрбиесі, имандылы
(конфессионалды ) тəрбиесі кіреді:
A) О у-тəрбие ж%мыстарыны бағыттарына
B) Тəрбие бағыттарына
C) 8арым- атынас стиліне
D) Мазм%нына
E) Ынталандыруына
23. Тəрбие 'дерісінде тəрбиені сапасына ы пал жасайтын
басымдылы тар:
A) Жа а сапаларды бағыттылығын аны тау
B) Сырт ы арама- арсылы ты жою
C) Мектеп пен жан%ядағы байланысты дамыту
D) Тəрбие 'дерісіні ту жағдайларындағы кедергілер
E) Тəрбиемен %штастыра дамытудағы жəне о ыту 'дерістеріні
басымдылығын, тəрбиелік ы палды сапасы жəне педагогикалы əсер ету
'йлесімділігі
F) Тəрбиені негізгі міндеттері мен ма саттарын амтитын 'дерісті
жоспарлау
G) 8алыптас ан тəрбиелік атынастар, əрекеттерді %йымдастыру мен оған
ойылған ма саттарды бір-біріне 'йлесуі
H) Объективті жəне субъективті факторлар əрекетіні байланысы,
педагогикалы зара əрекеттегі тəрбие 'дерісіне атысушыларды
белсенділігі
24. Іс-əрекет %йымдастыру жəне оғамды тəрбиеге 'йрету əдістері:
A) Дəріс, семинар
B) Педагогикалы талап
C) 8оғамды талап
D) Пікірталас
E) Сендіру, этикалы ə гіме
F) Жаттығу
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25. Мінез- %лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) Жазалау
B) Сендіру, этикалы ə гіме
C) Мада тау
D) 6зін- зі бас ару орталығы
E) Пікірталас
F) Жарыс
G) Тəрбиелік жағдаяттар
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Биологияға кіріспе
1. Голландия ғалымы Антон ван Левенгук (д ес əйнектерді
ар ылы) микроскоптан к рді:
A) сімдік абығыны ж% а кесіндісінен %са %яшы тарды
B) бактерияларды озғалысын
C) к пжасушалы ағзаларды
D) ер адамны жыныс с%йы тығындағы жасушаларды
E) біржасушалы ағзаларды
2. С'йек %лпасыны жасушалары:
A) Перицит
B) Эмбриобласт
C) Моноцит
D) Остеокласт
E) Лимфоцит
F) Остеоцит
G) Стереобласт
H) Остеобласт
3. Хромосомаларды химиялы
A) Гистон а уызынан
B) Прокарионнан
C) РН8-дан
D) Нуклеотидтерден
E) А уыздардан
F) Центромерадан
G) Рибосомадан
H) ДН8-дан

%рамы т%рады:

4. Аденозинтрифосфор (АТФ) молекуласы т%рады:
A) Гистон а уызынан
A) Гексоза антынан
B) Пуриндік негіздерден
C) Электрондардан
D) Азотты негізден (аденин)
E) Органикалы заттардан
F) Hш фосфор ыш ылы алдығынан
G) К мірсудан (рибоза)
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5. Зат алмасу кезе дері:
A) Жасушадағы арнаулы ызмет
B) Биосинтез
C) Фотосинтез
D) Биополимерлер
E) Ас орыту
F) Б ліп шығару
G) Метаболиттік жолдар
H) Аралы алмасу
6. Биосфераны негізгі абаттарына ... жатады
A) Гидросфера
B) Стротосфера
C) Литосфера
D) Тропосфера
E) Атмосфера
7. Гидросфера абаттары болып табылады:
A) Те із сулары
B) Бактериялар
C) 2лемдік м%хиттар
D) Жер асты сулары
E) Сутегі атомдары
F) Озон абаты
G) Ш гінді жыныстар
H) Магмалы жыныстар
8. В.И.Вернадский бойынша биосфера %рылымы:
A) Химиялы зат
B) Органикалы
C) Биологиялы зат
D) 6лі зат
E) Аэрозольдар
F) Тірі зат
G) Геологиялы зат
H) Биогенді зат
9. 6сімдіктерді фотопериодизм %былысына арай б лінетін топтар:
A) гидатофиттер
B) ыс а к'нді сімдіктер
C) жасушасыздар
D) гидрофиттер, ксерофиттер
E) гигрофиттер, мезофиттер
F) бентостар
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10. Прокариоттарды плазмалы мембранасыны ат аратын ызметі:
A) со ғы німдерді са тау ж'йесі
B) а уыз биополимерлерінi жасуша iшiндегi тасымалдаушы жəне
синтездiк ж'йесi
C) барьерлік-рецепторлы -тасымалдаушы жасуша ж'йесі
D) аралы нiмдердi са тау ж'йесi
E) генетикалы а паратты са тау жəне тарату ж'йесі
F) жеке бактерия жасушаларыны арасындағы гендік а параттарды
алмасуын амтамасыз ету
11. Телофазада
A) ахроматин жіпшелеріне бекінген хроматидтер бір-бірінен ажырайды
B) хромосомалар екі жас жасушаға те б лінеді
C) хромосомаларды ширатылуы к'шті ж'реді
D) екі центриоль жасуша орталығы жасушаны полюстеріне арай
ажырайды
E) полюстерден бірдей орналас ан ыс арған хромосомаларды жасуша
экваторына арай бағытталады
F) аналы жасуша екі жас %рпа жасушаларына б лінеді
G) ядрошы т'зіледі, б ліну %ршығы б%зылады
12. Эмбриология- б%л
A) онтогенез %ры болып т'зілуі
B) екі абат %ры жапыра шалары
C) тіршілігіні со ына дейінгі барлы
D) ос абат %ры
E) организмні жеке дара дамуы
F) эктодерма

згерістерді жиынтығы

13. ДНК %рылымы:
A) жасушаны ай ас б лінуі
B) жыныс жасушаларыны пайда болмауы
C) гуанин, цитозин, азотты негіз
D) ант фосфатты негіз
E) гомологиялы хромосоманы бір-бірімен тығыз жанасуы
F) гомологты хромосомаларды б ліну кезінде ай асуы
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14. Бор дəуірінде пайда болады:
A) нағыз %стар
B) шеміршекті балы тар
C) жабы т% ымды сімдіктер
D) с'йекті балы тар
E) ашы т% ымды сімдіктер
F) Ірі бауырымен жорғалаушылар
G) аммониттер, белемниттер
15. Биологиялы эволюцияны
бағыттары:
A) эмбронды бейімділік
B) фотосинтез
C) ценогенез
D) дегенерация (Катагенез)
E) идиоадаптация (Аллогенез)
F) биологиялы
G) ароморфоз (Арогенез)

биологиялы

прогреске əкелетін негізгі

16. Эволюцияны озғау к'шіні факторлары болып саналады:
A) биотикалы факторлар
B) модификациялы згергіштік
C) мутациялы процесс
D) конвергенция
E) популяциялы тол ын
F) табиғи іріктеу
17. 8олдан с%рыптау кезінде:
A) жа а т'рлер алынады
B) органикалы д'ниені барлы тарихи дамуы ж'реді
C) т% ым уалау процесі ж'реді
D) сімдіктер мен жануарларды жа а сорттарын алады
E) адамны атысуынсыз ж'реді
18. Атавизмні адамда аталуы:
A) бала жастан шашты ағаруы
B) со ыр ішек скіні
C) осымша емшекті болуы
D) денені алы т'к басуы
E) альбиносты кездесуі
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19. Адамны т% ым уалаушылығын зерттеуде олданатын əдістер:
A) генетикалы
B) популяциялы
C) жынысты
D) генеалогиялы , онтогенетикалы
E) цитогенетикалы , биохимиялы
F) егіздік, популяциялы
20. Прокариоттар:
A) жасушасы 'лкен болады.
B) бактерияларға жатады
C) мембраналы оргоноидтар бар
D) алыптаскан ядролары болмайды
E) абы шамен шектелген ядросы болады
F) са ырау %ла тар, сімдіктер жəне жануарларға жатады
G) арапайымдыларға жатады
21. Мономерлер:
A) Бір-бірімен байланысып полимер т'зеді
B) Ірі молекулалы осылыстар
C) Радикалдарен байланысады
D) Ірі молекулалы заттарды суббірлігі
E) Макромолекулаларды т'зетін органикалы молекулалар
F) Полимерлерге ыдырайды
22. Ядро органоид:
A) жасушадағы негізгі органоид
B) т'рін са тайтын
C) %зындығы 10мкм %райтын
D) жасушаны тыныс алу процесін амтамасыз ететін
E) ағзаны суіне атысатын
F) аденозин 'ш фосфор ыш ылы бар
23. Тірі ағзаларда жары ты атысуымен ж'ретін процестер:
A) Транскрипция
B) Фотопериодизм
C) Фототропизм
D) <ры тану
E) Тоза дану
F) Фотосинтез
G) Температураға тəуелділік
H) Гаметогенез
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24. Популяция динамикасыны негізгі белгілері:
A) тығыздығы
B) гомеостаз
C) реттелуі
D) санды м лшері
E) жіктелуі
F) сімі
G) генетикасы
H) арым - атынасы
25. Жануар мен сімдік жасушасыны айырмашылы тары:
A) Тек жануарларда нағыз вакуоль болады
B) 6сімідіктерде пластидтер болады
C) 6сімдік жасушасы тек аэробты
D) Жануарларда хлоропласт болады
E) 6сімдіктерді гендік а параты – са ина пішінді ДН8
F) Жануар жасушасыны абығы целлюлозадан т%рады
G) 6сімдік жасушасыны абығы целллюлозадан т%рады
H) Жануар жасушасындағы центриоль сімдіктерде болмайды
Биологияға кіріспе
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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