рметті студент!
2018 жылы « ызмет к рсету - 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
Маманды ты атауы
Жауап парағыны 6-9 секторларындағы
шифры
пəндер реті
5В090300

«Жерге орналастыру»

1. Геодезия
2. Жерге орналастыруды теориялы
негіздері
3. Жерге орналастырудағы
геоа паратты технологиялар
4. Кадастрлы ж&мыстарды ж'ргізуді
автоматтандырылған технологиялары

1. С&ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т&рады:
1. Геодезия
2. Жерге орналастыруды теориялы негіздері
3. Жерге орналастырудағы геоа паратты технологиялар
4. Кадастрлы ж&мыстарды ж'ргізуді автоматтандырылған технологиялары
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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Геодезия
1. Азимуттар мен дирекциялы б&рыш арасындағы байланыс:
A) А=Амаг ± δ
B) γ λ ВА =λАв +180˚
C) γ = Аш – α
D) γ ВА = λАв - 180˚
E) Aмаг = α– δ +γ
F) α = Амаг + δ –γ
2. Бағыттау б&рыштарыны арасындағы айырмашылы тар:
A) А маг
B) λ-β
C) магниттік азимут
D) меридиандарды жа ындасуы
E) магниттік азимут пен дирекционды б&рыш арасындағы айырмашылы
F) магнит тіліні ауыт уы
3. Масштабты т'рлері:
A) к лдене
B) картографиялы
C) геодезиялы
D) географиялы
E) сызы ты
F) негіздік
4. Жер бетінде бағытты бағдарлау б&рыштары:
A) косинус
B) географиялы азимут
C) котангенс
I) арстангенс
D) тангенс
E) бойлы азимут
5. Теодолитпен горизонталь б&рыштарды лшеу əдістері:
A) айталау əдісі
B) толы айналымнан жарты айналымды алып тастау əдісі
C) зенит б&рышын лшеу əдісі
D) лимбалы н лге келтіру əдісі
E) толы айналым əдісі
F) айырымдылы əдісі
G) бір айналым əдісі
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6. Ара ашы ты ты лшеудегі оптикалы лшеуішті т'рлері:
A) т&ра ты базисті ашы ты лшеуіш
B) рулетка
C) рейкамен лшеу
D) т&ра ты параллактикалы б&рышы бар лшеуіш
E) с'йір б&рыш лшеуіш
F) вертикаль б&рыш лшегіш
7. Теодолитті ж&мыс а əзірлеу келесі кезендерден т&рады:
A) айналу сті тік жағдайға келтіру
B) штативті теодолитпен біріктіру
C) тіктеуішті н'ктеге келтіру
D) д'рбіні обьективін центрлеу
E) теодолитті н'ктені 'стіне центрлеу
F) торды иылысын н'ктеге əкелу
8. Теодолиттер б&рыш лшеу дəлдіктеріне арай б лінеді:
A) техникалы
B) сана ты
C) верньерлі
D) дəл
E) жоғарғы дəлдікті
9. Планиметрмен аудан лшеуге аны талған мəндер:
A) рычагтар арасы б&рышы
B) со ғы сана
C) штрих реттік н мері
D) планиметр салмағы
E) рычагты айналу ауданы
10. Тура геодезиялы есептеуде со ғы н'кте координатын аны тауға
ажетті шамалар:
A) дирекционды б&рыш
B) има биіктік
C) кездейсо ателік
D) румб
E) планны масштабы
F) алды ғы н'ктені координаты
G) горизонталь &зындығы
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11. Кері геодезиялы есептеудегі аны талатын шамалар:
A) азимуттар
B) сызы &зындығы
C) бағытты румбы
D) со ғы н'кте координаты
E) бастап ы н'кте координаты
F) абцисса сі бойынша сімше
G) ординаты сі бойынша сімше
12. Теодолиттік т'сірісте жер бетінде орналасу жағдайын т'сіру əдістері:
A) тікб&рышты координаталар
B) нивелирлеу
C) аэрофотот'сіріс
D) полярлы координаталар
E) жарты айналым
F) толы əдіс
G) триангуляциялау
13. Нивелирлік рейкаларды т'рлері:
A) РН -10кл
B) РН-05
C) РН -3
D) РН -3к
E) РН -10
14. исы ты негізгі элементтері келесі рнектермен аны талады:
A) h = i-b
B) Hk-1 = Kk +h
C) но = (dс+do)/2
D) T = Rtg (θ/2)
E) b = HA +i
F) v= dc-но
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15. Техникалы нивелирлеуді шектік атесі келесі рнекпен аны талады:
A) fh=5 L см
B) fh =10 L га
C) f h =20 n × L
D) fh=10мм n
E) fn=5·n·δh
F) f h =1,5 n мм
G) fh=50 L мм
16. Ше берлі исы ты басты н'ктелері:
A) исы ты бисектрисасы (Б]
B) исы ты басы( б)
C) исы ты ортасы ( о)
D) исы ты тангенсі ( т)
E) исы ты шеті ( ш)
F) исы ты со ы ( с)
G) пикет (пк)
17. Мензулалы т'сірісті &ндылығы мен кемшілігі:
A) т'сіру барысында планны бірден жасалуы
B) ж&мыс шығыныны к птігі
C) &рылғыларды ымбаттылығы
D) мамандарды жекіліксіздігі
E) тапсырысты к птігі
F) автоматтандыру дəрежесіні жоғарылығы
18. Тахеометрлік т'сірісті ізденіс кезіндегі негізгі т'сіру масштабтары:
A) 1:25000
B) 1:30000
C) 1:500
D) 1:1500
E) 1:1000
F) 1:2000
19. Тахеометрлік т'сірісті
формулалар:
A) h=i-b
B) f h = ∑ hec − ∑ hm
C) Hi=AГ-а
D) HO=[DO-DC]/2
E) Hb=Ha+a
F) Hi+i=Hi+hт'з

деу ж&мыстарында олданылатын
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20. Тахеометриялы планды -биіктіктік т'сіріс лшемдеріні шектік
ателік мəндері келесі рнектермен аны талады
A) β= i-b
B) fβw=1 L
C) f β ш =

0, 04 P
n

D) f β ш = 1,5′ n
E) f β ш =

P
400 n

21. Жермен байланысты координат ж'йелері:
A) полюстік
B) математикалы
C) тік б&рышты шартты
D) референттік
E) згертілген геодезиялы
22. Межелік тіректік торлар арналған:
A) алдағы фундаментальды мəселерді шешу 'шін
B) кадастрлы нысандарда координат негізін аны тау 'шін
C) əр т'рлі ма саттағы пайдаланудағы жерді т'гендеу 'шін
D) кадастрлы нысандардағы жерлерді мемлекеттік тіркеу 'шін
E) шартты белгіні бекіту 'шін
23. 2 разрядты толы тыру торыны негізгі сипаттамалары (триангуляция):
A) S ≤ 3 км
B) f βдоп = 40"
C) S ≤ 5 км
D) f βдоп = 20"
E) S ≤ 10 км
F) ' m β = 5"
G) f βдоп = 50"
24. Триангуляцияны негізгі сипаттамалары:
A) Центр
B) Кері иылыстыру
C) Биіктік торлар
D) Призма
E) Теодолиттік т'сірістер
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25. Планды тірек торлары:
A) Триангуляция
B) Триллатерация
C) &рылысты тор
D) Нивелирлік торлар
E) Мензулалы ж'рістер
F) Теодолиттік-нивелирлік ж'рістер
G) Н'ктелерді ою
Геодезия
П НІ БОЙЫНША ТЕСТ АЯ ТАЛДЫ
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Жерге орналастыруды теориялы

негіздері

1. Жер атынастарыны объектісі:
A) Гумус абаты
B) Облысты билік органдары жерлері
C) Растр жайында мəліметтер ж'йесі
D) Р аумағындағы б'кіл жер
E) Техниканы сапалы мінездемесі, бағалануы, есепке алынуы жайында
мəліметтер ж'йесі
F) Шектеулі пайдалану
2. Жер т'сінігі:
A) е бекті олдануға м'мкіндік беретін адамны тіршілік мекені
B) жерді ерекшеліктері жайында мəліметтер
C) жер учаскесіні м лшері, орналас ан орны жəне шекаралары жайында
мəліметтер ж'йесі
D) аза стан Республикасыны егемендігі белгілінетін шектегі аума ты
ке істік, табиғи ресурс, жалпыға орта ндіріс &ралы
E) оғамды &йымдар мен облысты билік органдар жерлері
3. Меншікті тарихи т'рлері
A) алалы
B) алғаш ы ауымды
C) совхозды
D) феодалды
E) капиталистік
4. Жер учаскесіне меншік & ығы мынадай негізінде туындайды:
A) мемлекеттік органдарыны актілермен
B) жерді сапалы мінездемесі, бағалануы, есепке алынуы жайында
C) жер учаскелерiнi шекараларын к рнектi кескiндеу згерістерін есепке
алу ма сатында
D) жер учаскелерiнi орналас ан жерiн талдауда
E) жер пайдаланушыларды тіркеуде
F) жер учаскелерiнi орналас ан жерiн, м лшерлерiн згерiстерiн есепке
алу ма сатында
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5. Жерге меншік & ығыны субъектілері:
A) аза стан Республикасы
B) Арендаторлар
C) Мемлекеттік за ды т&лғалар
D) Мемлекеттік емес за ды т&лғалар
E) аза стан Республикасында жерге меншік & ығы болып танылмайды
6. Жер за намасы бойынша азіргі заманауи жерге орналастыру
міндеттері
A) жер кадастрлы ж&мыстарды ж'ргізу
B) жерді &тымды пайдалануды &йымдастыру
C) жерлерді есепке алу мен тіркеуді &йымдастыру
D) жер атынастарын реттеу
E) мəдени ландшафттарды &ру жəне &йымдастыру
F) жерге байланысты за намалар жинағын басып шығару
7. Жер ресурстарын бас ару функциясы ретіндегі жерге орналастыруды
мəні
A) жобалау шешімдерін абылдау
B) жерге орналастыру іс- имылдарын за ды т'рде рəсімдеу
C) жерге орналастыру шешімдерін іс ж'зінде ж'зеге асыру
D) жерді ластау
E) жер ойнауын орғау
8. Жерге орналастыру объектісі:
A) Республика аумағы
B) Табиғи &былыстар
C) Бас ару ж'йесі
D) Жеке жер алаптары
E) Жеке жер учаскелері
9. Жерге орналастыру &жаттары:
A) аума ты жерге орналастырулы бас жоспары
B) жерді бағалау лицензиясы
C) салы т леуші туралы &жаттар
D) кадастрлы іс ж'ргізу туралы аны тама
E) геодезиялы -картографиялы ж&мыстарды материалдары
F) жер учаскісіні кадастрлы паспорты
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10. Жерге орналастыру ж&мыстарын орындау тəртiбi мен технологиясы
A) мемлекетті жер атынастарын белгілеу тəсілі болып табылады
B) жерді кадастрлы жəне экономикалы бағалау əдістерін к рсетеді
C) жерге орналастыру ж&мыстарын орындаушыларды барлығы 'шiн
мiндеттi
D) жерге орналастыру 'рдісін белгілейді
E) аза стан Республикасыны білім жəне ғылым министрлігі бекітеді
F) Азаматты Кодекс негізінде ж'зеге асырылады
11. Учаскелік жерге орналастырудағы ж&мыс жобаларыны типтеріне
арай т мендегідей тарма тарға б луге болады:
A) МЖК ААЖ облыс жəне аудан орталы тарындағы кадрларды о ыту
B) мелиративтік шараларды жоспарлау
C) мəденитехникалы шараларды ж'ргізу
D) &за мерзімді болжамдау
E) бағдарламалы німді игеру жəне олданбалы бағдарламалар дайындау
F) эрозияға арсы шараларды жобалау
G) а параттарды талдау жəне жина тау,жер есептерін &ру
12. Ішкішаруашылы жерге орналастыру:
A) ауылшаруашылы кəсіпорындарыны ндірістік-территориялы
&йымдастыру шараларыны ж'йесі
B) елдімекен аумағын ке ейту ж'йесі
C) жерді ысырапсыз пайдалану, адамдарды е бегін, ауылшаруашылы
техниканы тиімді пайдалану ж'йесі
D) топыра &нарлығын орғау жəне жа сарту 'шін, ауыл т&рғындарыны
т&рмысын жа сарту ж'йесі
E) жерді, адамдарды е бегін, ауылшаруашылы техниканы тиімсіз
пайдалану ж'йесі
13. Жерге орналастыру жобаларыны т'рлері
A) жер шаруашылығын &ру
B) учаскелік жерге орналастыру
C) жер мониторингі жəне оны жерге орналастыру
D) жерді мелиорациялау жəне тиімді жерге орналастыру
E) жерге орналастыру жəне кадастр
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14. Шаруашылы аралы жерге орналастыруды ма сат міндеттері:
A) жерді орғалуын &йымдастыру
B) жерді есепке алу
C) жерді тиімсіз пайдалану
D) жерді тіркеу
E) ндірісті территориялы &йымдастыру
F) жерді ысырапсыз пайдалануын &йымдастыру
15. Ішкішаруашылы жерге орналастыруды &рам б ліктері
A) ауылшаруашылығы ндірісі 'шін учаске ауданын барынша пайдалану
B) жер учаскесіні німділігін &лғайту 'шін е бек жəне материалды
ресурстарды тиімділігін арттыру
C) техниканы тиімді пайдалану 'шін &йымдастырушылы -айма ты
жағдайларды &ру
D) ауылшаруашылы ал аптарды жəне ауыспалы егістерді &йымдастыру
E) лимандарды салыстыру
F) ауылшаруашылығы ал аптарды орғау бойынша тиімді шаралармен
амтамасыз ету
G) жайылым аумағын орналастыру
16. Халы шаруашылығыны ауыл шаруашылы емес салаларында жерді
&тымды пайдалану сипатталады:
A) сапасы т мен жерлерді пайдаланбаумен
B) жерді неғ&рлым к п сапамен олдануымен
C) те жоғарғы сападағы жерді &нарлылығы жоғары жерлерді берумен
D) аз к лемді жерде неғ&рлым к п ндіріс &рылымдарын, &ралдарын
орналастырумен
E) &нарлылығы т мен жерлерді пайдаланумен
F) елді мекендерге жа ын орналасуымен
G) 'лкен к лемді жəне те &нарлы жерді неғ&рлым к п пайдалануымен
17. Жерге орналастыруды əлеуметтік тиімділігі
A) адамдарды əлеуметтік жағдайыны к терілуі
B) оршаған орта жағдайыны жа саруы
C) топыра эрозиямыны алдын алу
D) табиғи ресурстар німділігіні артуы
E) аражаттандыру бағдарламасыны дамуы
F) жер пайдаланушы мен жер иелері & ы тарыны са талуы
G) жер атынастарыны дамуы мен нығаюы
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18. Ауылшаруашылы кəсіпорындарыны жерді пайдалану лшемдеріне
əсер ететін жəне оларды жобалауда ескеретін факторлар:
A) т& ым себу м лшері
B) суғару м лшері
C) жер орыны алапты &рамы
D) ЖЖМ талондары б лу м лшері
E) ж&мысшылар, мамандар жəне басшыларды саны
F) АЕК м лшері
19. Жерге орналастыру шеімдерін абылдағанда ескерілетін табиғи
сімдіктер:
A) мал азығы
B) сексеуіл
C) табиғи ш п жамылғысы
D) тоғай сімдіктері
E) шабынды ш птері
F) жайылым ш птері
G) улы арам ш птермен басылуы
20. Гидрогеологиялы жағдайлары:
A) су к здеріні дебиті
B) к лдерді ауданы
C) пайдалы азбалар оры
D) жер теліміндегі зен &зындығы
E) артезиан суларыны орналасу тере дігі
F) су ал аптарыны жалпы ауданы
G) жер учаскесіндегі су м лшері
21. Жерді орғаудағы & ы ты , &йымды , экономикалы , технологиялы
жəне бас а да шаралар ж'йесіні бағыты
A) жерді &нарлылығын са тауға, орнына келтіруге жəне жа сартуға
бағытталған
B) жерді &нарлылығын са тамауға жəне жа сартуға бағытталған
C) жерді ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығы айналымынан
негізсіз алып оюды болдырмауға бағытталған
D) жерді ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығы айналымынан
негізсіз алып оюға бағытталған
E) топыра ты &нарлылығын алпына келтірмеуге бағытталған
F) жерді &тымды пайдалануға жəне топыра &нарлылығыны
т мендеуіне бағытталған
G) жерді &тымды пайдалануға, топыра ты &нарлылығын алпына
келтіру мен арттыруға бағытталған
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22. Cкімшілік аудандарды жерге орналастыру пландарында к рсетіледі:
A) табиғи ресурстарды аза стан Республикасыны за дарында
белгiленген тəртiппен табиғат пайдалануға беру туралы шешiмдер
абылдау
B) жерімізді барлы аумағы ар ылы ке а парат бере отыра, ыс а
мерзімде жер орыны 'лестірілуі
C) рекультивациялы шаралар жобасын дайындау
D) жер дегардациясы мен ластануыны алдын алу іс-шараларын
&йымдастыру
E) жер-кадастрлы &жаттармаларды дайындау
23. Cкімшілік аудандарды жерге орналастыру пландары пайдаланатын
мəселелер
A) ғимараттарға, &рылыстарға немесе оларды &рамдастарына
кадастрлы н мір беруді амтиды
B) жерлерді салааралы тарату
C) жерімізді барлы аумағы ар ылы ке а парат бере отыра, ыс а
мерзімде жер орыны 'лестіру
D) оршаған ортаға байланысты жоспарлар
E) ауыл шаруашылығына жарамды жерлерді аны тау
F) пайдалану режимі əрт'рлі жердерді аны тау
G) жер ресурстарын пайдалану бойынша халы аралы ынтыма тасты ты
ж'зеге асырады
24. Cкімшілік аудандарды жерге орналастыру планы олданылатын
мəселелер
A) жер ресурстарын пайдалану бойынша халы аралы ынтыма тасты ты
ж'зеге асырады
B) ғимараттарға, &рылыстарға немесе оларды &рамдастарына
кадастрлы н мір беруді амтиды
C) аудандағы жерді к'йі мен пайдалану жағдайын талдау
D) ма саты бойынша пайдаланылмайтын жерлерді аны тау немесе реттеу
E) республика ше берінде жер ресуртарыны а парат базасын &рады
F) аудан территориясын экологиялы -шаруашылы айма тау
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25. Жерге орналастыру &жаттарын рəсімдеу жəне тапсыруда ескеріледі:
A) жерге орналастыру 'рдісіні со ғы кезе і
B) жерге орналастыру &жаты &растырылады
C) авторлы тексеріс ж'ргізу кезе і
D) жерге орналастыру белгіленеді
E) жерге орналастыру ісі &растырылады
F) жерге орналастыруды картографиялы кезе і
Жерге орналастыруды теориялы негіздері
П НІ БОЙЫНША ТЕСТ АЯ ТАЛДЫ
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Жерге орналастырудағы геоа паратты технологиялар
1. Растрлы 'лгілерді ерекше сипаттамасы:
A) Мəні мен бағыты
B) К ру р& саттылығы
C) Зоналары мен орны
D) Форматы DGN
E) Семиотика
F) Типтеу
G) Форматы DWG
2. ГАЖ-ні ызметі:
A) Плансхеманы жасау
B) Мəліметтііске асыру
C) Мəліметті бас ару
D) Мəліметті са тау
E) Мəліметті саралау
F) Мəліметті сипаттау
3. Желі 'лгіліріні
A) 1965
B) 1955
C) 1970
D) 1995
E) 1990
F) 1950
G) 1985

&рылу уа ыты:

4. Ауданды (полигон) тəсілімен нысандалады:
A) байланыс ж'йелері
B) биіктік белгілер
C) ормандар
D) те іздер
E) горизонтальдар

17

Жерге орналастырудағы геоа паратты технологиялар

91

5. ГАЖ технологиясыны даму тарихыны кезе дері:
A) Топографиялы ж&мыстар, əсіресе та ырыпты картографиялау кезе і
B) Комерциялы ркендеу кезе і мен пайдаланушылар кезе і
C) Т тенше жағдайда аладағы к ліктерді ж'ру бағыттарын аны тау
кезе і
D) ала о ыстарын шығару ж'йесі кезе і
E) Картографиялы 'дерістерді автоматтандыру кезе і
F) Мемлекеттік кезе
6. Картографиялы мəліметтерді жина тау реті
A) же ілдету
B) жер кадастрыны автоматтандырылған а параттар ж'йесі
C) картаны сандау
D) картаны орын ауыстыру
E) картаны айта топтау
7. ГАЖ негізінде заманауи бағдарламалар:
A) AutoCAD
B) ArcGIS
C) Corel Draw
D) Photoshop
E) Paint
F) PhotoEditor
G) 3DsMax
8. 2000 жылдардағы ГАЖ ж'йелері
A) psd - файлдары
B) doe - файлдар
C) ERSI Shapefiles
D) Tab-файлдары KML - файлдар
E) MapInfo MIF жəне Таb файлдар
9. ГАЖ-де азіргі кездегі олданылатын материалдар
A) статистикалы
B) горизонталь &зынды
C) горизонт
D) зенит
E) лшейтін сызы ты створы
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10. Картографиялы бейнелеуді негізгі элементтері:
A) Геофизикалы негіз
B) Жоба
C) Карта мазм&ны
D) Санды
E) Географиялы нысандар
11. Мəліметтер базасыны &рылымды жіктелуі:
A) Растрлы
B) Топология жəне абаттар
C) Торапты
D) Сызы ты
E) Топология
12. ГАЖ -ды міндеті бойынша жіктелуі:
A) Навигациялы
B) К п ма сатты
C) Гибридтік
D) А паратты аны тамалы
E) Мониторингтік
13. А паратты ма ызды сипаттамалары:
A) Ескіруі
B) Периодтылығы
C) Ма сатты тағайындалуы
D) Са талуы
E) олданылуы
F) Жойылуы
G) Бағалылығы
14. ол жетімділік м'мкіншілігіне арай а парат топтарғы:
A) Т'рленген
B) Ішкі ж'йелік
C) Сырт ы ж'йелі
D) Оперативті
E) Шектелген
F) Жабы
G) Ашы
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15. Атрибуттар кестесі т'сінігі:
A) 'ш лшемдік мəліметтер жиынтығы
B) н мері немесе идентификаторы бар ке істіктегі нысанны сипаттамасы
C) сапалы т'рде болатын ерекше нысандарды сипаттамасы
D) пунктар, сызы тар болатын нысандар
E) деректерді карта немесе график т'рінде к рсету
F) н'ктелік, сызы ты , ауданды сипаттамалар
G) ал аптар а параттарын жазу мен орнын са тау
16. Полигондармен ж&мыс жасауда орындалатын операциялар:
A) Полигондарды біріктіру
B) Полигодарды ызыл сызы тармен біріктіру
C) Сызы тармен біріктіру
D) Сызы ты атрибуттар &ру
E) Сызы тарды реттеу
F) Н&ктелермен біріктіру
17. Нейронды желілер мен ГАЖ-ды интеграция мəселелері шешілетін
əдістер:
A) Нейро желілік талдаумен ГАЖ-ды жеке осымшаларыны
арасындағы интерфейсті дамуы
B) Геоа паратты ж'йені арнайы мамандандырылған жабды тарын
олдана отырып, ГАЖ-дағы нейро желілік 'лгілерді интеграциясы
C) Жалпы жабды тарға арналған 'лгілер интеграциясы
D) Нейро желілік талдаумен ГАЖ-ды жеке негізгілерді арасындағы
интерфейсті дамуын болжау
E) ГАЖ элементтерімен бірге нейро желілік ж'йелерді олданбалы
бағдарламалы амтамасыздандыруын &ру
F) Геоа паратты ж'йені арнайы мамандандырылған жабды тарын
олдана отырып ГАЖ-дағы 'лгілерді интеграциясыны алдын алу
G) Нейро желілік дамуы
18. ArcMap-ты ат аратын ызметі
A) схеманы зерттеу
B) мəліметтерді картографиялы талдау
C) мəліметтер базасын жою
D) мəліметтерді редакторлау
E) картаны &растыру
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19. ГАЖ-да к птеген деректерден
мəліметтер:
A) Географиялы карталар
B) Cдебиеттік жазбалар
C) Экологиялы карталар
D) Биологиялы суреттер
E) Экономикалы есептеулер
F) Саясатты ойлар

&ралған а паратарды біріктіретін

20. Жер кадастрыны
автоматтандырылған
м'мкіндіктері
A) а паратты саны
B) мəліметтерді жинау жəне са тау
C) жер кадастрыны ма саты
D) толы а паратпен амтылуы
E) жер ресурстарыны бас арылуы
F) те ыс а уа ытта туі

а паратты

ж'йесіні

21. Топологиялы 'лгі:
A) ГАЖ-дағы зара ерекше байланыс ан к птеген графикалы деректер,
нысандар бір топ нысандарды біріктіреді
B) Деректер орындағы санды немесе та балы сипаттамалар
C) Деректер орындағы санды арапайымдыларға да, нысандарға да
жатады
D) Графикалы 'лгілері автоматты жобалау ж'йесі (АЖЖ) 'лгісінен
едəуір ерекшеленеді
E) Жерді санды моделін деу жəне &ру, векторлау жолымен əрт'рлі
бағыттағы карталарды &ру, карталарды жа арту
F) Далада т'сірілген геодезиялы деректер негізінде топографиялы
пландарды &ру, геодезиялы лшеу деректерін енгізу
G) Са талатын деректер, əдетте толы , на ты жəне символды типтер
жатады
22.
Жерге
орналастырудағы
тапсырмаларды
зара
шешудегі
бағдарламалы модуль &ру ма саты:
A) Модельді &растыру процесі
B) Сызы тар жиынтығы &растыру
C) Ма ызды сипатын аны тау
D) Жерге орналастыру объектілер мəліметтерін са тау
E) Жерге орналастыру квалификациялы талаптарыны т мендету
F) Жергілікті жер объектілерін автоматтау
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23. Жобалау кезінде санды редакция ж'ргізу бағдарламасы:
A) OFFSET
B) COPY
C) MERROR
D) ArcGIS
E) ALIGN
F) ARRAY
24. CREDO_MIX ж'йесіндегі беткейді &ру реті:
A) деректерді импорттау
B) «ТОР» форматы
C) аты, горизонталь шагы
D) енгізу/шығару параметрлері
E) деректерді шығармау
F) есепке алу / тіркеу
25. CREDO_DAT каталогын &ру кезіндегі ж&мыс реті:
A) деректерді жина тау жəне жасыру
B) бағалау
C) есепке алу
D) деректер, пункттер, ведомость
E) аты, масштабы
F) объект, карточка
Жерге орналастырудағы геоа паратты технологиялар
П НІ БОЙЫНША ТЕСТ АЯ ТАЛДЫ
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Кадастрлы ж мыстарды ж-ргізуді автоматтандырылған
технологиялары
1. Жерге орналастыруды жобалауды
автоматтандырылған ж'йесі
(ЖЖАЖ), олA) карталарды геометриялы сипаттарын зерттеу
B) жобалауды автоматтандыруға арналған &ралдар кешені
C) жерлерді сапалы есепке алуды ж'зеге асырушы &рал
D) жерлерді ластануын ба ылаушы
E) &йымдастырылған-техникалы ж'йе
2. ЖЖАЖ геоа паратты ж'йелеріндегі атрибутивті мəліметтерге жатады:
A) нысандар
B) атрибут мəні
C) топология
D) карталар
E) шекаралар
3. Векторлы мəліметтер базасын &ру кезе дері:
A) атрибут жайлы мəліметтерді енгізу
B) координаталарды орналасуын жазбаша сипаттау
C) санды мəліметтерді енгізу
D) нысандарды картографиялы бейнелеу
E) шекараларды аны тау
F) ж'йелерді біріктіру
4. Мəліметтер базасында са талынатын жер телімі туралы ажетті
а парат:
A) орналасуы
B) б лу желілері
C) бедерді санды 'лгісі
D) судан ашы тығы
E) риэлтерлік мəмілелер
F) &рылысты т'гендеу
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5. Мəліметтер базасыны ке істіктік нысандары:
A) н'кте
B) е істік
C) полигон
D) 3D 'лгі
E) б&рыш
F) фрагмент
G) сызы
6. ГАЖ-дағы мəліметтер 'лгісі:
A) векторлы
B) желілік
C) гибридті
D) 'ш лшемді
E) растрлы
F) картографиялы
7. Геоа паратты ж'йелерді к бінде растрлы мəліметтерді са тауды
негізгі форматтары пайдаланылады:
A) TTP, XXZ
B) JPEG, WMF
C) X6Q, ML
D) MDJ
E) JJLO
8. ЖЖАЖ-ні аппаратты амтамасыз етілуі:
A) Жерге орналастыруды жобалауды автоматтандырылған ж'йесіні
техникалы &рал-жабды тары
B) ЭЕМ-ді бас аруымен ж&мыс істеуі
C) Дəптерлер
D) Сызбалар
E) Оптикалы перифериялы &рылғылар
9. Ж'йелер теориясына сəйкес ЖЖАЖ-ді &рама б ліктерге б лу
сəйкесінше ж&мыстарды ж'ргізуге м'мкіндік береді:
A) зерттеу
B) сурет салу
C) т'сіру
D) &йымдастыру
E) координирлеу
F) жою
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10. ЖЖАЖ есепке алуға м'мкіндік береді:
A) жер пайдаланушыларды
B) м&най к здерін
C) тек ана саяжайларды
D) жер т лемдерін
E) геометриялы дəлдікті
11. Негізгі жер-кадастрлы &жаттар:
A) телімні , кварталды , ауданны жер-кадастрлы картасы
B) ауданны мемлекеттік жер-кадастры кітабы
C) жер учаскесіні м лшері жайлы аны тама
D) аза стан Республикасыны картасы
E) жер-кадастрлы іс
F) жер-кадастрлы лицензия
12. Жобаны автоматтандыру тəжірибесіні нəтижесінде аны талған
ерекшеліктері:
A) ол жетімсіз
B) 'немі дамуда жəне ашы болуы тиіс
C) те арапайым
D) аз жетімді
E) о тайлы бас ару шешімдерін алуға бағытталған
13. Hндірістегі автоматтандырылған жерге орналастыру ж&мыстарын
жобалау ар ылы шешілетін мəселелер:
A) салы мəліметтерін пайдалану
B) е бек німділігін арттыру
C) суреттермен ж&мыс істеу
D) инженерлік-техникалы ж&мысшыларды німділігін арттыру
E) суреттерді сканерлеу бойынша ж&мыс істеу
F) негативтер бойынша ж&мыс ат ару
G) аксестерді олдану
14. Жер-кадастрлы а паратты ж'йелер ж&мысын амтамасыз етуші
технологиялы мəселелер:
A) нивелирлеу
B) электронды карталарды математикалы негіздерін жобалау
C) теодолиттік т'сіріс
D) тану жобасы
E) мəліметтерді санды формаға деу
F) ке істіктік а паратты геометриялы 'лгілеу
G) суреттерді деу
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15. Жер-кадастрлы а паратты мəліметтер банкін алыптастыратын жəне
жа артатын а параттар:
A) мемлекеттік статистикалы есепке алу ж'йесі
B) ведомстволы салы &йымдарыны мəліметтері
C) аэрофотосуреттер
D) геодезиялы т'сірістер
E) жер учаскелерімен жасалған мəліметтер бойынша а парат
F) мемлекеттік статистикалы есепке алу мəліметтерімен жəне мəміле
жасалған жер телімі туралы мəліметтер
16. Iлгілер &сыну тəсіліне байланысты б лінеді:
A) фотограмметриялы
B) геометриялы
C) ы шам
D) физикалы
E) геодезиялы
F) математикалы
G) физикалы
17. ГАЖ бағдарламасындағы жер-а паратты ж'йелер абатыны
схемалы &рылымында к рсетілетін мəліметтер:
A) н'ктелік/сызы ты нысандар
B) иылыспаушы сызы тар
C) тірек межелік тор н'ктелері
D) алынған нысандар
E) ше берлі шекара
F) ызыл жола
G) жер иелліктеріні шекаралары
18. Жобалы жерге орналастыру &йымдарында дербес ЭЕМ ар ылы
ажетті перифериялы &рылғылар жиынтығы негізінде ЖЖАЖ ж'зеге
асырылады:
A) сызғыштар
B) дигитайзерлер
C) плоттерлер
D) модемдер
E) циркульдар
F) сканерлер
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19. ГАЖ технологиясыны бағдарламалы
A) ARC/INFO
B) ЗЕМА
C) Land Manager
D) AutoCAD
E) ORACLE

німдері

20. Іс ж'ргізуді ішкі ж'йесі амтамасыз етуі тиіс:
A) &жаттарды салыстыруды ж'ргізбеуді
B) &жат санын тексермеуді
C) &жаттарды &ру жəне басып шығаруды (редакциялау)
D) кіретін жəне шығатын &жаттарды тіркеу жəне есепке алуды
E) &жаттар мен орарларды орындалуын есепке алуды
21. Жер кадастры ызметін к рсететін ж'йені орындайтын функциялары:
A) нормативтік а параттарды жасау
B) аума ты планын жасау
C) жер телімін ж'сіру
D) аума ты планын кадастрлы н мірлеу
E) адрестік ж'йені ж'ргізуге олдау к рсету
F) жер теліміні сапасын тексеру
G) жер теліміні адресін аны тау
22. Жер-кадастрлы а параттар ж'йесіне деректерді енгізілуі бойынша
жіктелуі:
A) к ктемде 'й салу
B) т'сіріс т'рлері
C) т'сірісті санын тексеру
D) жерді ауданын аны тау
E) & ы ты дəрежесі
F) жылжымайтын м'лікті жобалау
G) жерді жекешелендіру
23. ArcView-да жобаны &ру 'шін арналған іс-əрекеттер:
A) апробациялау
B) сурет &ру
C) бағдарлау
D) векторлы жəне растрлы мəліметтерді ж'ктеу
E) ажетті модульдер
F) координаталар
G) бас а німдерге ауыстыру
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24. олданбалы жер-а паратты ж'йелер тобына кіреді:
A) мəліметтер базасын бас ару ж'йесі
B) автоматтандырылмаған жобалау ж'йелері
C) ысымды аны тауға арналған жоғары дəлдікті &ралдар
D) техникалы мамандар
E) сəулет- &рылыс пен &рылыс мəліметтері
F) мəтіндік редакторлар, электронды кестелер
25. Инженерлік-геодезиялы мəліметтерді камералды
автоматтандыру 'шін CREDO_DAT олданылады:
A) бейнелер гипері кезінде
B) техникалы паспортты &ру кезінде
C) жазы координаталар ж'йесінде
D) &рылыс кешендерін техникалы зерттеу кезінде
E) геодезиялы тірек торларын &ру кезінде
F) &рылыс жəне жерге орналастыру кезінде

деуді

Кадастрлы ж мыстарды ж-ргізуді автоматтандырылған
технологиялары
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