рметті студент!
2017 жылы «Білім - 2» бағытындағы маманды тар тобыны бітіруші курс
студенттеріне О у жетістіктерін сырттай бағалау 4 пəн бойынша ткізіледі.
Жауап пара шасын з мамандығы ызды пəндері бойынша кестеде
к рсетілген орын тəртібімен толтыры ыз.
Маманды
шифры
5B011100

Маманды ты
атауы
«Информатика»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Педагогика
2. Информатиканы о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж$мысыны теориясы мен
əдістемесі
4. Информатиканы теориялы
негіздері

1. С$ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т$рады:
1. Педагогика
2. Информатиканы о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж$мысыны теориясы мен əдістемесі
4. Информатиканы теориялы 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
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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) танымды
B) эмоционалды
C) əлеуметтік
D) ызығушылы
E) тəрбиелік
F) білімдік
2. О у-тəрбие процесінде тиімді $йымдастыру 'шін педагогты
басшылы а алатын темперамент т'рлері:
A) Флегматикалы , меланхоликалы
B) Физиологиялы
C) Биологиялы
D) Психологиялы
E) Психофизиологиялы
3. Педагогикалы зерттеулерді дəст'рлі əдістері:
A) Сауалнама
B) Математикалы
деу
C) Статистикалы
деу
D) Ба ылау
E) Арнаулы
F) / гіме
4. 0зін- зі тəрбиелеу тəсілдеріні бірі:
A) мада тау
B) а тау
C) орлау
D) бағалау
E) т'зету
F) жазалау
G) алдау
H) ба ылау
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5. Тəрбие:
A) Ата-ананы тəрбиелеумен айналысады
B) О у - тəрбие процесіні табысты болуын зерттейді
C) Жеке т$лғаны тəрбиелілігі нəтижесіні белгілі бір эталоныны болуы
D) Т$ ым уалаушылы бейімділік жəне микро-ортаны згерістерін
ж нге келтіріледі
E) Жеке т$лғаны ма сатты алыптастыру процесі
6. Д'ниетаным - б$л:
A) А и атты д'ниеге деген к з арастар ж'йесі
B) Адамны з- зіне атынасына деген к з арастар ж'йесі
C) Мектепті жағдайына деген к з арастар ж'йесі
D) Сынып $жымыны алатын орнына деген к з арастар ж'йесі
E) 2оғамны жағдайына деген к з арастар ж'йесі
F) Мемлекетті дамуына деген к з арастар ж'йесі
G) Адамны д'ниеде алатын орнына деген к з арастар ж'йесі
7. Адамгершілік тəрбие міндеті:
A) адамгершілік сана алыптастыру
B) ой абілеттерін дамыту
C) санитарлы -гигиеналы іскерліктер алыптастыру
D) адамгершілік ж'ріс-т$рыс іскерліктерін алыптастыру
E) эстетикалы талғам алыптастыру
8. О у бағдарламаларыны т'рлері:
A) Типтік
B) 0зіндік
C) Міндетті
D) Мемлекеттік
E) Авторлы
F) О у-ж$мыс
9. 2азіргі педагогиканы əдіснамасы:
A) Тəсіл туралы ғылым
B) /діс туралы ғылым
C) О ыту $станымдарын зерттейтін ғылым
D) Тəрбие $станымдарын зерттейтін ғылым
E) Тəрбие $ралдары туралы ілім
F) Баланы дамуын зерттейтін пəн
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10. Педагогикалы əдіснаманы мəні:
A) əдістер туралы ғылым
B) адамдар туралы ғылым
C) философиялы теорияларды зерттейтін ғылым
D) арнаулы зерттеу əдістерін жасауға арналған ғылым
E) педагогикалы ілімдерді зерттейтін ғылым
11. / гімелесуді т'рі:
A) эпизодты (ауы -ауы ə гіме-с$хбаттар)
B) жеке дара этикалы ə гіме-с$хбаттар
C) диагностикалы
D) жазалаушы
E) ынталандырушы
F) шығармашылы
G) ə гімелесу-экспромт
12. 4жымны тəрбиелеуші $йым ретіндегі ма ызды белгісі:
A) əрт'рлі ма сат
B) $жым м'шелеріні бірлігі, əр айсыны зіндік пікіріні болуы
C) жеке басшылы
D) жеке іс-əрекет
E) бас а $йымдармен байланыс болмауы
13. Сыныптан тыс ж$мыстарды тиімділігіне жатады:
A) сынып жетекшілеріні педагогикалы біліктілігіні жоғары болуы
B) сыныппен о ушыны арасындағы арым- атынасты тығыз болуы
C) іс-əрекетті мазм$ны, ма саты, барысы о ушыға т'сінікті
D) тəрбиелік ж$мыстар жеке адам тəрбиелеу мазм$нына сай
E) əр о ушыға тигізетін тəрбиелік ы палды болуы
14. Отбасы тəрбиесіні $ ы ты негіздерін аны тайды:
A) 2Р Конституциясы
B) 2аза стан Республикасында білім беруді дамытуды 2005-2010
жылдарға арналған мемлекеттік Бағдарламасы
C) Мемлекеттік бағдарламаларда
D) Мемлекеттік т$жырымдамалар
E) «Білім туралы» За ы
F) «Бала $ ығы туралы Конвенция»
G) «Неке жəне отбасы туралы» За ы
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15. О ытуды жеке за дылы тары:
A) Бас арушылы
B) Гносеологиялы
C) Жеке дидактикалы
D) Педагогикалы
E) Болжамдылы
F) Жобалаушылы
G) 4йымдастырушылы
16. О у дəрістерін ткізу əдіс-тəсілдеріне байланысты дəрісбаян:
A) А паратты
B) Жаппай
C) Бинарлы
D) /дістемелік
E) К рнекілік
17. 4жымды -танымды іс-əрекет:
A) Педагог пен о ушыларды орта к з арастары
B) О ушыларды жеке бас асиеттерін дамыту процесі
C) О ушыларды ата-аналарымен ж'ргізілетін іс-əрекеті
D) /леуметтік тəжірибені игерудегі м$ғалім мен о ушыны біріккен ісəрекеті
E) О ушыларды т$лғалы асиеттерін дамыту
F) “Педагог-о ушылар” ж'йесіні ызметі
G) О ушыларды кəсіби əрекеттеріні ж'йесі
H) Сыныптастармен бірлесіп əрекет ету
18. О ыту 'дерісі:
A) Адамгершілікті дамытатын іс-əрекет
B) О ушыларды к з арасын дамытатын іс-əрекет
C) Т зімділіктерін дамытады
D) О ушыларды абілеттерін дамытатын іс-əрекет
E) Отаншылды асиетін арттырады
F) Білімді, біліктілік пен дағдыны ме гертеді
G) Тəрбиені ме гертеді
19. О ушыларды білімі, білік дағдыларын тексеру жəне бағалау
A) / гімелесу, диспут
B) / гіме, кітаппен ж$мыс
C) Ба ылау ж$мыстары, 'й тапсырмасын тексеру
D) Жаттығу, лабораториялы саба , ə гімелеу
E) К'нделікті ба ылау, саба та баға ою
F) Диктант, фронтальды ба ылау
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20. О у 'дерісіндегі с здік əдістер:
A) Білімді жетілдіру
B) К рнекілік
C) Тəжірибелік
D) Жа а білімді игеру
E) Дəріс
F) Эвристикалы
G) / гіме, ə гімелесу
21. Дидактикада о ыту технологиялары жіктелетін сипаттар:
A) /діснамалы де гейі
B) Тəжірибені ме геруді ғылыми сипаттамасы
C) Нəтижелілік де гейі
D) 2олдану де гейі
E) Теорияны ме геруді ғылыми сипаттамасы
F) /дістемелік негіз
G) Психологиялы негіз
22. Білім беру мемлекеттік стандарттары:
A) білім беру мекемелерін жетілдіруге атысады
B) азаматтарды толы анды, сапалы білім алуын амтамасыз етеді
C) білім беру ке істігін са тауды амтамасыз етеді
D) о ыту əдістерін та дауға ы пал етеді
E) $йымдастыру формаларын іріктеуге атысады
F) педагогикалы технологияларды іріктеуге атысады
23. Мектеп жетекшілері білуге міндетті:
A) О у ж'йесіні $рылымы мен мазм$нын
B) Мектепте о ушыларды білімін бағалау формаларын
C) Мектепті $жат санын
D) О у-тəрбие ж$мыстарын $йымдастыруды мерзімдік тəртібін
E) Мектепті материалды жағдайын
F) Мектепті а паратты жабды талуын
24. 4жымны жағымды əлеуметтік психологиялы жағдайын жасайды:
A) Экологиялы арым- атынас
B) Креативті ойлау
C) Сын т$рғысынан арау
D) 2$ ы ты арым- атынас
E) Экономикалы арым- атынас
F) Жеке адамдар арасындағы арым- атынас

8

Педагогика

12

25. Біліктілікті к теру ма сатында іс-шаралар $йымдастырылуы м'мкін:
A) 4за мерзімді та ырыпты о улар
B) Мамандарды кəсіби ызмет бағытында біліктілік к теру мекемесінде
$за мерзімді о уы
C) Біліктілік жоғарлату мекемесінде ыс а, орта жəне $за мерзімді о уы
D) 2осымша ж$мыс орнында 'зіліссіз ткізілетін ыс а мерзімді
та ырыпты о улар
E) Сала, $йым, мекеме де гейінде ж'ргізілетін та ырыпты пролемалы
емес орташа мерзімді семинарлар
Педагогика
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Информатиканы о ыту əдістемесі

1. Интернетке осылу 'шін пайдаланылатын $рылғылар:
A) телефон желісі
B) плоттер
C) компьютер
D) монитор
E) модем
2. /дістемелік т$рғыдан келесі бағдарламаларды олдануға болады:
A) Іздеуші бағдарламалар
B) Тренажер-бағдарламалар
C) О ыту мен тəрбиелеу бағдарламалары
D) 2олданбалы бағдарлама
E) Ба ылаушы- бағдарламалар
F) А паратты -аны тамалы бағдарламалар
G) Дыбысты о ыту бағдарламалары
H) Ж'йелік бағдарлама
3. Информатика пəні бойынша о у ж'ктемесіні к лемі 5-9 сыныптар:
A) 5 сыныпта – аптасына 1 сағат, о у жылында 30 сағат
B) 5 сыныпта – аптасына 1 сағат, о у жылында 42 сағат
C) 6 сыныпта – аптасына 1 сағат, о у жылында 42 сағат
D) 7 сыныпта – аптасына 1 сағат, о у жылында 34 сағат
E) 7 сыныпта – аптасына 1 сағат, о у жылында 30 сағат
F) 6 сыныпта – аптасына 1 сағат, о у жылында 35 сағат
4. Геометрия пəнімен пəнаралы байланыс:
A) Плоттер 'йрену
B) электронды кесте ар ылы функцияларды графиктерін салу
C) геометриялы фигуралармен ж$мыс істеу тəсілдерін олдану
D) калькулятор ар ылы есептеулер ж'ргізу
E) Телефакс олдану
5. Электронды кестедегі 013 мəні деректерді типіне жатады:
A) Салыстырмалы
B) Формулалы деректер
C) Мəтіндік жазбалар
D) Б'тін санды деректер
E) Санды деректер
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6. Электронды кестедегі +100 мəні деректерді типіне сəйкес:
A) Санды деректер
B) Мəтіндік жазбалар
C) Мерзім жəне уа ыт
D) К пмəнді, бірмəнді
E) Абсолюттік
F) Б'тін санды деректер
7. Интерактивті та таны олданыстағы арты шылы тары:
A) центр бойынша тегістейді
B) тэгі абзацты б лмей, келесі с зді жа а жолға к шіру керек болған
жағдайда олданылады
C) зіні жа а идеяларын əсерлі, тартымды етіп к рсетуге болады
D) форматтайды
E) топпен, жекелей ж$мыс жасауға зор ы палын тигізеді
8. Файлды архивтеу процесі:
A) Тексеру
B) Буып – тию
C) Жою
D) Жіберу
E) К шірмесін
F) К бейту
9. Операциялы жуйе:
A) Unix
B) Linux
C) MS Power Point
D) WWW
E) MS Word
F) FTP
G) BIOS
10. Мультимедиалы технологиялар к мегімен а паратты берілу
формалары:
A) А параттарды к шіру ар ылы
B) Суреттер салу
C) Дауысты дыбысты жазылуы, дыбысты эффектілер жəне музыка
D) Теледидар ар ылы таралады
E) Іс- имыл əрекеттері ар ылы беріледі
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11. Электронды о улы ты жетістіктері:
A) Кері байланысты амтамасыз етпейді
B) Келесі с зді жа а жолға к шіреді
C) Пайдаланылған гипермəтіндік сілтеме т'сін аны тайды
D) Кері байланысты амтамасыз етеді
E) Гипермəтінді т'сіндірмелерді бірнеше рет арап шығу барысында
уа ытты анағ$рлым 'немдеуге м'мкіндік береді
F) Сурет бетті сол жағына жиырылады
12. Электронды басылым — б$л:
A) дəст'рлі о улы ты бір т'рі
B) баспа материалдары
C) кітап
D) компъютерлік желілерде жары к рген санды , мəтіндік,
графикалы а параттар
E) журнал
F) компьютердегі программа
G) программалы бас ару $ралдары мен $жаттамалары бар жа а кез
келген электронды а парат тасымалдаушысында орналас ан а параттар
жиынтығы
13. А паратты процестер – а паратты:
A) іздеуге
B) жоғалтуға
C) деуге
D) болжауға
E) адағалауға
F) болдырмауға
14. О у пəніні мазм$ны мен $рылымы:
A) $йымдастырылған мəліметтерді са тау
B) берілген шамаларды жəне оларды т'рлендіру
C) паскаль тілінде программалау
D) стандартты емес программалармен ж$мыс
E) деректер мен программаларды вирустардан орғау
F) осымша программаларды пайдалану
G) жабды тарды электрмен оректенуін 'зуден орғау
H) са тау аймағыны стандартты $рылымын аны тау
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15. Біріктірілген ортада программа жасау келесі сатылардан т$рады:
A) əлеммен зара байланыс
B) $былысты асиеттері
C) ж ндеушіні м'мкіндіктері те к п
D) компилятор ажетті файлды ортаны параметрлеріне тағайындайды
E) с$ бат терезелері бар
F) бірнеше терезелерді пайдалануға
G) орындалатын модулді $рады
H) программаны редакторға ж'ктейді
16. Оператор:
A) берілген, есептелген мəндерді меншіктемейді
B) тарма талу процестері бар алгоритмдерді $йымдастыру
C) белгілі бір əрекетті орындау немесе мəнді табу символдар жиыны
D) $былысты асиеттері
E) орындауға арналған алгоритмдерді жазу
F) программа орындау барысында $рылатын рнек
G) программалау тілінде белгілі бір іс-əрекетті орындай алатын с йлем
H) операциялар элементтерін білдіретін символдар жиыны
17. Ж'йелі программалы жаса ты бірнеше топ а жіктеуге болады:
A) мəтін редакторы
B) графиктік редакторлар
C) электронды кестелер
D) əмбебап программалар
E) іс программалары
F) утилиттер
G) операциялы ж'йелер
H) сервистік программалар
18. Жиын:
A) Сырт ы əлеммен зара байланыс
B) Объектіні , процесті , $былысты асиеттері мен к'йін сипаттайтын
а парат жиынтығы
C) Объектіні , процесті , $былысты асиеттері мен к'йін сипаттайтын
а парат жиынтығы жəне сырт ы əлеммен байланыс
D) Компьютерді сырт ы жадында белгілі бір атаумен са талған деректер
жинағы
E) Элементтері квадрат жа шаларда к рсетіледі
F) Барлы типтері негізгі типтерді біріне (на ты типтен бас а) жатуы
керек
G) 2андай да бір белгілері бойынша зара байланыс ан жина болып
табылатын деректер типі
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19. Компьютерлік сауаттылы :
A) Информацияны дайындау
B) ЭЕМ-ді пайдалана отырып о у, жазу
C) Информация іздеу жолдарын ме геру
D) Информациялы ж'йелер
E) Информацияны пайдалану
F) ЭЕМ-ді пайдалана отырып есептеу, сурет салу
20. Дəст'рлі емес саба тар:
A) ойылым (инсценировка) саба
B) альманах-саба тар
C) дəст'рлі саба тар
D) зертханалы саба тар
E) дəріс саба тары
F) іскерлік-ойын сабағы
21. К рсету т'ріне арай а паратты модель топтарға жіктеледі:
A) Логикалы , арнайы
B) А паратты , та балы
C) Ойын, имитациялы
D) Математикалы , $рылымды
E) Геометриялы , ауызша
22. Мекендеу ортасына арай вирустарды б лінуі:
A) Ж'ктейтін
B) Символдар
C) Файлды
D) Сандар
E) Мəтіндер
F) Формулалар
G) Макровирустар
H) Есептер
23. Процессор $рамына енетін $ралдар:
A) Дигитайзер
B) Монитор
C) Арифметикалы -логикалы $рылғы
D) Саулелік алам
E) Джойстик
F) Пернета та
G) Процессор жадысыны регисторы
H) Бас ару $рылғысы
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24. К птеген модульдер арасынан ерекшелейді:
A) /мбебеп модуль
B) Графиктік модуль
C) Іс программалары
D) Жанама модуль
E) Басты модуль
F) Бас арушы модуль
G) Ж$мыс модулі
H) Жасанды модуль
25. 2азіргі заманғы операциялы ж'йелерге (ОЖ)-ге ойылатын талаптар:
A) Жалғанды
B) На ты
C) Логикалы емес
D) Сыйымдылы , сенімділік
E) К шірушілік, $лғайтылымдылығы
F) Логикалы
G) А и аттылы
H) 2ауіпсіздік, німділігі
Информатиканы о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі

1. Тəрбие əдістері:
A) пəн м$ғалімдер бірлестігі
B) м$ғалімдер $жымы
C) ə гіме
D) пікірталас
E) тəрбиелік жағдаяттар
F) ата-аналар комитеті
G) мектептегі əдістемелік ке ес
2. Сынып жетекшісіні басты ызметтері:
A) Болжамды
B) Зерттеушілік
C) Жауапкершілік
D) Диагностикалы
E) Шығармашылы
F) Коммуникативтік
G) Дамытушылы
3. Эстетикалы тəрбиені
A) Сынып сағаты
B) Жаттығу
C) 0нер
D) Машы тану
E) / гіме айту
F) Маманды а баулу

$ралдары:

4. Отбасыны мектеппен байланысы:
A) Отбасында мектеп о ушысыны болуында
B) Ата-ананы педагогикалы білімі мен ж$мыс орнында
C) Жан$ядағы балаларды санында
D) Сынып пен мектептен тыс мекемелер ж$мысында
E) Мектеп пен отбасыны ынтыма тастығында
F) Балаба ша жасындағы баласыны болуында
5. Сынып жетекшісіні міндеттері:
A) ата-аналармен арым- атынас, оларға бала тəрбиесінде к мек к рсету
B) сынып мəселелерін шешуде əріптестерімен ке есіп отыру
C) 'й тапсырмасын ж'йелі орындау
D) мектепті материалды , техникалы амтамасыз ету
E) елдегі əлеуметтік жағдайларды зерттеу
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6. Сынып жетекшісіні міндеттері:
A) Мектеп $жымына бейімделу
B) Білім беру мазм$ныны ғылымилы принципін анағаттандыру
C) М'мкіндігі шектеулі балаларды зерттеу
D) Пəн м$ғалімдеріні саба тарын талдау
E) Тиімді о у-тəрбие 'дерісін $йымдастыру
7. О ушыларды сыныпты $жымы:
A) Білім алу ма сатында, ішкі арым- атынасы алыптас ан балалар
$жымы
B) Мектептен тыс мекемелердегі шығармашылы $жым
C) Ғылыми-ізденушілік бағыттағы $йымдас ан $жым
D) Жас ерекшелігіне арай бір бағдарламамен о уға біріккен балалар
$жымы
E) Білім, тəрбие ма сатына жету 'шін $рылатын о ушылар $жымы
8. Іс əрекет $йымдастыру жəне оғамды тəрбиеге 'йрету əдістері:
A) жазалау, жарыс, мада тау
B) тəрбиелік жағдаяттар
C) сендіру, этикалы ə гіме
D) пікірталас
E) мектептегі əдістемелік ке ес
F) зін- зі бас ару орталығы
9. 2иын балалармен ж$мыс жасау əдістемесі келесі кезе дерді амтиды:
A) 2иынды ты т'рлеріне арай мамандармен ке есуін
B) Бастап ы кезе жəне ж$мыс əдістемесін
C) О ушыларды жан-жа ты зерттеу жəне іріктеуін
D) Тəрбие бағыттарын
E) Алғаш ы кезе дері жəне даму сатыларын
F) Тəрбие аспектілерін
G) Тəрбие нысандарын
10. Мектепті тəрбие ж'йесі дамуыны бірінші сатысы:
A) ж$мысты т'рлері мен əдістерін жетілдіру
B) тəрбие 'дерісін $йымдастыруды ма сатын $ру
C) жоспарды ж'зеге асыратын адамдарды бірлігі
D) жа а жағдайларға бейімделу
E) ішкі байланыстарды жеткіліксіз болуы
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11. Сынып жетекшісіні негізгі міндеттері:
A) зіні біліктілігін к теру жəне əріптестеріне к мек беру
B) сынып о ушылары мен $жымын диагностикалау
C) о у бағдарламаларын жасап, тал ылау, бекіту
D) білім беруді жоспарлау
E) сынып $жымын $ру жəне тəрбиелеу
12. 2азіргі тəрбие ж'йесіні негізгі $станымдары:
A) Тəрбиені $за тығы
B) Талдау, жина тау
C) Тəрбиені д$рыс бағыттылығы
D) Aғымдағы тəрбие 'дерісі $станымдары
E) К рнекілік, ғылыми, ж'йелілік
13. 2иын балаларды болдырмау, теріс, жағымсыз əдеттерді жою жəне
алдын алу ж$мыстары:
A) иын балаларды о удан шығару, жазалау
B) тəрбие объектісі, аспектілері
C) $ ы б$зушылы ты алдын алу бойынша ке естер
D) тəрбие жоспары
E) иын баламен ж$мысты орытындылау
14. Сынып жетекшісі мен о ушыларды тəрбие ж$мысын жоспарлауда
бірлігі мен ынтыма тастығыны де гейі т мендегі жағдайларға тəуелді:
A) тəрбие 'лгілеріне
B) балаларды жасына
C) тəрбиені басым бағыттарына
D) тəрбие тəсілдеріне
E) педагогті дайындығына
F) жоспарлауды алды ғы тəжірибесіне
G) ата-аналарды даярлығына
15. Отбасымен ж'ргізілетін ж$мыстар:
A) $рылтайшылар ке есі
B) $жымны ма ызды шешім абылдауына м'мкіндік жасау
C) ам оршылар ке есі
D) педагогикалы ағарту ж$мыстары
E) зін– зі бас ару ке есі
F) баланы отбасымен танысу
G) баланы салауатты мір с'руге тəрбиелеу
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16. Мектеп директорыны тəрбие ісі ж ніндегі орынбасары, тəрбие
ж$мысын $йымдастырушыны міндеттері:
A) жалпы білім беретін орта мектептерде о ушы санын арттыру
B) тəрбие ж$мысын жоспарлау, 'йлестіру
C) мектепті шаруашылы ажеттіліктерін амтамасыз ету
D) сынып жетекшілеріне əдістемелік к мек беру
E) мектеп директоры мен сынып жетекшілеріні арым- атынасын
жа сарту
F) бала тəрбиесімен айналысатын мекемелерді міндеттерін б лу
G) тəрбие ж$мысын ба ылау, тексеру, т'зету, озат тəжірибені тарату
17. Жеке тəрбие ж$мысын $йымдастыру формалары:
A) тəрбие т$жырымдамасын талдату
B) сынып сағаты, кештер, сайыстар
C) мектепішілік ж$мыстарды $йымдастыру
D) $сынылған кітаптарды о у
E) нер к рсетуге даярлау
F) хабарлама даярлау
18. Е бек нəтижесін $рметтеуге, бағалауға тəрбиелеу ма сатында
айтылған ырымдар мен тыйым с здер:
A) басы ды шай ама
B) екі тізе ді $ша тама
C) нанны 'гіндісін ая а баспа
D) нанды ла тырма
E) ағын суды ластама
F) жеміс ағашын сындырма
19. О ушылармен тəрбиелік ж$мыстарын ж'ргізетін мектептен тыс
мекемелер:
A) сауы тыру, е бек лагерьлері
B) ауданды , алалы $ ы орындары
C) жалпы білім беретін орта мектептер
D) педагогикалы -əдістемелік ж$мыстар
E) нер, музыка мектептері
F) лицей, гимназия
G) е бекті орғау мекемесі
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20. Жеке адамны санасын алыптастыру əдістері:
A) зін- зі бас ару
B) педагогикалы талап
C) 'йрету
D) ə гіме
E) этикалы ə гіме
F) пікірталас
21. Жеке адамны санасын алыптастыру əдістері:
A) тəрбиелік шара
B) 'лгі- неге
C) этикалы ə гіме
D) мада тау, марапаттау
E) сендіру
22. Отбасы тəрбиесі, экологиялы тəрбие, е бек тəрбиесі, имандылы
(конфессионалды ) тəрбиесі кіреді:
A) Институтционалды белгісіне
B) Жазалауына
C) Ынталандыруына
D) О у-тəрбие ж$мыстарыны бағыттарына
E) Кешенді тəрбие ж$мысына
F) Мазм$нына
G) 2арым- атынас стиліне
23. Тəрбие 'дерісінде тəрбиені сапасына ы пал жасайтын
басымдылы тар:
A) Тəрбиені негізгі міндеттері мен ма саттарын амтитын 'дерісті
жоспарлау
B) Мектеп пен жан$ядағы байланысты дамыту
C) Тəрбие 'дерісіні ту жағдайларындағы кедергілер
D) Объективті жəне субъективті факторлар əрекетіні байланысы,
педагогикалы зара əрекеттегі тəрбие 'дерісіне атысушыларды
белсенділігі
E) Тəрбиемен $штастыра дамытудағы жəне о ыту 'дерістеріні
басымдылығын, тəрбиелік ы палды сапасы жəне педагогикалы əсер ету
'йлесімділігі
F) Сырт ы арама- арсылы ты жою
G) 2алыптас ан тəрбиелік атынастар, əрекеттерді $йымдастыру мен оған
ойылған ма саттарды бір-біріне 'йлесуі
H) Жа а сапаларды бағыттылығын аны тау
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24. Тəрбие жоспарын жасауда ойылатын талаптар:
A) мектептен тыс тəрбие мекемелерімен зара бірлескен іс-шараларды
к'нделікті туі
B) к лемі екі баспа таба тан аспауы
C) жоспарды оғам талабына, ма сатына сəйкестігі
D) о ылатын пəндерді к рнекілікпен амту, əдістемесін т'рлендіру
E) жоспарды тəрбие т'рлерін толы амтуы
F) тəрбие ж$мыстарыны педагогті жеке бас ерекшеліктеріне сəйкестігі
25. К пшілік тəрбие ж$мысын $йымдастыру формалары:
A) $сынылған кітаптарды о у, кештер
B) баланы отбасындағы арым- атынасын зерттеу
C) сынып сағаты, сайыстар
D) кештер
E) хабарлама даярлау
F) о у бағдарламалары, о у жоспарлары
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Информатиканы теориялы негіздері

1. Бас ару функциясы бойынша а паратты жіктеу:
A) Екінші
B) Оперативтік
C) Аралы , нəтижелік
D) Есептік
E) Т$ра ты
F) Бастап ы
2. Дескрипторлар арасындағы байланыстар:
A) Фасеттік
B) Кілттік
C) Синонимдік
D) Синтаксистік
E) Біртектілік
3. А паратты технологияларды негізгі принциптері:
A) Алгоритмдік
B) Нəтижелік
C) Интерактивтік
D) Деректерді згеру процесіні икемділігі
E) Дискреттілік
F) Толы тылы
G) Т'сініктілік
4. Блок-схеманы
A) тарма талу
B) санды
C) алгоритмді
D) блокты
E) циклдік
F) тізбектік

$рылымы:

5. Алгоритмді бейнелеуді тəсілі:
A) машина ар ылы
B) программалау тілі ар ылы
C) с з ар ылы
D) графикалы фигуралар ар ылы
E) математикалы есептеулер ар ылы
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6. Алгоритмні орындаушысы:
A) сканер
B) компьютер
C) монитор
D) та та
E) принтер
F) робот
G) адам
7. Алгоритмні берілу формасы:
A) математика тілінде
B) блок-схема т'рінде
C) си тілінде
D) формула т'рінде
E) паскаль тілінде
F) программалау тілінде
G) кестелік т'рде
8. Орындалу реті берілген шарт а байланысты болатын алгоритм т'рі:
A) тарма талушы
B) If A Then B1 else B2
C) сызы ты
D) 'зіліссіз
E) шартсыз к шу
F) 'зілісті
9. Екілік санау ж'йесінде осу кестесі:
A) 0+0=0
B) 0+1=0; 1+0=1
C) 1+1=0
D) 1+0=0; 0+1=0
E) 1+0=1; 0+1=1
10. Сегіздік санау ж'йесінде 32 8 саны берілген:
A) Екілік санау ж'йесінде 110112
B) О алтылы санау ж'йесінде 1С16
C) О алтылы санау ж'йесінде 1А16
D) Екілік санау ж'йесінде 110102
E) О ды санау ж'йесінде 2610
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11. Сегіздік санау ж'йесінде берілген 758:
A) О ды санау ж'йесінде 6010
B) Б$л та сан
C) Алдынғы сан 1111102
D) Кейінен сан 1111112
E) Алдынғы сан 1111002
F) Б$л ж$п сан
12. Екілік ж'йедегі б лшек санды сегіздік санау ж'йесіне ауыстыру:
A) кестені пайдаланып, сəйкесін сегіздік санды жазу
B) сол жа тан жəне о жа тан жетпеген цифр орындарын бірмен
толы тыру
C) санны б'тін б лігін солдан о ға арай бағытта, ал б лшек б лігін
о нан солға арай бағытта 'ш екілік саннан б ліп жазу
D) сол жа тан жəне о жа тан жетпеген цифр орындарын н лмен
толы тыру
E) санны б'тін б лігін о нан солға арай бағытта, ал б лшек б лігін
солдан о ға арай бағытта т рт екілік саннан б ліп жазу
F) санны б'тін б лігін о нан солға арай бағытта, ал б лшек б лігін
солдан о ға арай бағытта 'ш саннан б ліп жазу
G) санны б'тін б лігін о нан солға арай бағытта, ал б лшек б лігін
солдан о ға арай бағытта екі екілік саннан б ліп жазу
H) санны б'тін б лігін о нан солға арай бағытта, ал б лшек б лігін
солдан о ға арай бағытта 'ш екілік саннан б ліп жазу
13. Екілік санау ж'йесінде берілген сандарды
10,12 жəне 112
к бейтіндісін табы дар. Берілген вариантарды ішінен нəтиженін екілік,
сегіздік, он алтылы санау ж'йесіндегі жазуын та да ыз:
A) 6,510
B) 6,48
C) 111,12
D) 7,510
E) 110,12
F) 7,48
14. Дизъюнкция мен конъюкцияны
A) Ассоциативтік
B) Дистрибутивтік
C) Нəтижелік
D) Шартты
E) Импликациялік

асиеттері:
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15. x1 ≡ x 2 (те мəнділі) логикалы функциясыны мəндеріні кестесі
A)
x1 x 2
11
10
01
00
f
1
0
0
1
B)
x1 x 2

f

11
0

10
0

01
0

00
1

00
0

01
1

10
0

11
1

00
0

01
0

10
0

11
1

01
0

10
0

11
1

00
1

00
1

01
0

10
0

11
1

C)
x1 x 2

f
D)
x1 x 2

f
E)
x1 x 2

f
F)
x1 x 2

f
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16. x1 ∨ x 2 (дизъюнкция) логикалы функциясыны мəндеріні кестесі
A)
x1 x 2
00
01
10
11
f
0
1
1
0
B)
x1 x 2

f

00
1

01
0

10
0

11
1

01
1

10
1

00
0

11
1

00
1

01
1

10
0

11
1

00
0

01
1

10
0

11
1

11
1

10
1

01
1

00
0

00
0

01
1

10
1

11
1

C)
x1 x 2

f
D)
x1 x 2

f
E)
x1 x 2

f
F)
x1 x 2

f
G)
x1 x 2

f
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17. x1 ⊕ x 2 ( 2 модулі бойынша осу) логикалы функциясыны мəндеріні
кестесі
A)
x1 x 2
00
01
10
11
f
1
1
0
0
B)
x1 x 2

f

11
0

00
0

01
1

10
1

00
1

01
0

10
0

11
1

00
1

01
1

10
1

11
0

00
1

01
1

10
0

11
1

00
0

01
0

10
1

11
1

C)
x1 x 2

f
D)
x1 x 2

f
E)
x1 x 2

f
F)
x1 x 2

f

18. Адамны ойлау нысандары мен за дары туралы, на ты айт анда,
дəлелді пікір за дары туралы ғылым:
A) логикалы алгебра
B) программалау
C) а парат
D) бульдік алгебра
E) теориялы информатика
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19. Тьюринг машинасында $рылғыны
пайдаланатын əріптер:
A) Π (о жа а)
B) СТ (келесі бағанаға к шу)
C) ВР (вверх)
D) S (келесі жолға к шу)
E) Λ (сол жа а)

озғалыс бағытын к рсету 'шін

20. 4х бит=32 Мбберілген. Х табу керек:
A) 2 бит
B) 7 бит
C) √49 бит
D) 14 бит
E) 1,75 байт
F) 0,875 байт
G) 0,25 байт
21. 0ткізу абілеті1024 бит/с арнасы бойынша 2 кб а паратты беру керек.
Беру 'шін ажетті уа ыт:
A) 16 с
64
B) 2 с

C) 2 с
D) ( 16 )2с
E) 256 с
F) log24 c
G) 4 с
22. Марковты нормальды алгоритмдері:
A) кері байланысты нығайтады
B) бейнелерді тануда олданылады
C) санау ж'йесін реттейді
D) кибернетиканы негізі болып табылады
E) жасанды интеллект ж'йелерін əзірлеуде олданылады
F) мамандандырылған бағдарламалау тіліні негізі болып табылады
G) білім беруді а параттандыру ж'йесінде олданылады
H) символды т'рлендіру тілі ретінде олданылады

28

Информатиканы теориялы негіздері

12

23. Марковты нормальды алгоритмдеріні композиция тəсілдері:
A) алгоритмдерді т'рленуі
B) алгоритмдер суперпозициясы
C) алгоритмдерді тізбектелуі
D) алгоритмдерді циклденуі
E) алгоритмдерді тарма талуы
F) алгоритм жанамасы
G) алгоритмдерді таралуы
H) алгоритмдерді бірігуі
24. Ж'йелерді модельдер ар ылы зерттеуді арты шылығы:
A) На ты объектімен ол жетімсіз тəжірибе модельмен м'мкін
B) К птеген шешімдерді н$с аларына апробация жасау м'мкіндігі жо
C) Ж'йемен эксперимент жасау м'мкін емес
D) Ж'йені сипаттамаларын згертіп эксперимент жасауға м'мкіндік
береді
E) На ты объектімен ол жетімді тəжірибе модельмен м'мкін емес
F) Жан-жа ты негізделген орытындылар алғанша тəжірибені бірнеше рет
айталау м'мкіндігін бермейді
G) Жан-жа ты негізделген орытындылар алғанша тəжірибені бірнеше рет
айталау м'мкіндігін береді
25. «К птен-бірге» байланыс т'ріні мысалдарын та да ыз:
A) О ытушы - пəн
B) К рермендер - кино
C) Сынып - о ушы
D) Аты-ж ні – куəлік н мірі
E) Адам – телефон
F) Аты-ж ні – лауазымы
Информатиканы теориялы негіздері
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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