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
5В011200

Маманды ты
атауы
«Химия»

Жауап парағыны 6-9 секторларындағы
пəндер реті
1. Педагогика
2. Химияны о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж&мысыны теориясы мен
əдістемесі
4. Химиялы экология

1. С&ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т&рады:
1. Педагогика
2. Химияны о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж&мысыны теориясы мен əдістемесі
4. Химиялы экология
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 дамуыны негізгі бағыттары:
A) психикалы
B) əлеуметтік
C) танымды
D) тəрбиелік
E) ызығушылы
F) дене
G) эмоционалды
2. Педагогика саласында балаларды жас жəне дара ерекшеліктерін
зерттеген ғалымдар:
A) Коменский Х.А., Джон Локк
B) Сластенин В.А., Кузьмина Н.В
C) Хмель Н.Д., Ушинский К.Д
D) Толстой Л.Н., Сластенин В.А
E) Дистервег А., Сластенин В.А
3. Педагогикалы зерттеулерді дəст)рлі əдістері:
A) Сауалнама
B) Кибернетикалы
деу
C) 5 гіме
D) 5дебиетті зерделеу
E) Статистикалы
деу
F) Математикалы
деу
4. Баланы жас ерекшеліктеріне арай зіндік сенімдері, к з арастарыны
алыптасуында сананы алыптастыру əдісі:
A) дəріс
B) жарыс
C) талап
D) жазалау
E) н&с ау
F) ə гіме-с& бат
G) жаттығу
H) а ыл-ке ес
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5. Жоғары мектеп аты:
A) жоғары
B) академия
C) бастауыш
D) орта кəсіптік
E) негізгі орта
6. Педагогика ғылымыны салалары:
A) Мектеп педагогикасы, салыстырмалы педагогика, этнопедагогика
B) Жоғары мектеп педагогикасы, медициналы педагогика, арнайы
педагогика
C) Арнайы педагогика, т)зету педагогикасы
D) Психологиялы педагогика, физиологиялы педагогика
E) Жалпы педагогика, жас спірімдер педагогикасы, педагогика
F) Акмеология, білім беру педагогикасы
7. Адамгершілік тəрбие міндеті:
A) адамгершілік сана алыптастыру
B) эстетикалы талғам алыптастыру
C) & ы ты жауапкершілік алыптастыру
D) санитарлы -гигиеналы іскерліктер алыптастыру
E) ой абілеттерін дамыту
F) табиғат а ізгілік атынас алыптастыру
8. О у бағдарламаларыны т)рлері:
A) Мектеп
B) Типтік
C) Авторлы
D) 6зіндік
E) Міндетті
F) Т&лғалы
G) О у-ж&мыс
9. Білім беру философиясы мəртебесін аны таудағы к з арастар:
A) Философия саласы
B) Педагогика саласы
C) Білім беру философиясы жеке ғылыми сала емес
D) Білім беру философиясы ғылыми білімдерді пəнаралы саласы
E) 8олданбалы философия
F) 5діснамалы о улар
G) Ғылыми зерттеулер
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10. Педагогикалы əдіснаманы мəні:
A) логика туралы ғылым
B) адамдар туралы ғылым
C) əдістер туралы ғылым
D) арнаулы зерттеу əдістерін жасауға арналған ғылым
E) тіл туралы ғылым
F) педагогикалы ілімдерді зерттейтін ғылым
G) философиялы ағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде олдану
туралы ғылым
11. Тəрбие формаларын жіктеу белгілері:
A) бас ару стилі
B) тəрбие т)рі
C) саба тан тыс ж&мыста біріге əрекет ету
D) тəрбие бағыты
E) ж&мыс т)рлері
F) институционалды белгі
12. 8азіргі оғамды пайдалы ж&мыстарға атысуда о ушы белсенділігі
байланысты:
A) 8ойылатын талаптарды мазм&нына
B) С&раныс а ие болуына
C) Мектеп директорыны позициясына
D) Мектепте &йымдастырылатын ж&мыстарды тиімділігіне
E) М&ғалім позициясына
F) Мектепте &йымдастырылатын ж&мыстарды к леміне
13. Сыныптағы тəрбие ж)йесіні кезе дері:
A) Ж)йені дамуы
B) О ушылар &жымын зерттеу
C) Ж)йені алыптасуы
D) Ж)йені алыптастыруда сынып жетекшісіні бас арушылы р лі
E) О ушыларды зара арым- атынасын зерттеу
F) :жым іс-əрекетіні ж)йесі мен мазм&нын жоспарлау
14. Тəрбиеде ата-аналарды жіберетін негізгі ателіктері:
A) Мінез- &лы ерекшеліктері
B) Мектеп пен жан&яны ынтыма тастығы
C) Насихат, жазғыру, &рсу
D) Ж&мыс бастылы
E) Педагогикалы сауатсызды
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15. Дидактика ғылым ретінде арастырады:
A) Балаларды кім о ытады
B) Нені о ытамыз
C) 8ай жерде о ытамыз
D) Баланы кім )шін о ытамыз
E) 8алай о ытамыз
F) Не )шін о ытамыз
16. О ытуды &йымдастыру формасы:
A) Т)сіндіру
B) Ата-аналармен ж&мыс
C) Семинар
D) О у саяхаты (экскурсия)
E) Саба
17. :жымды -танымды іс-əрекет:
A) О ушыларды жеке бас асиеттерін дамыту процесі
B) О ушыларды кəсіби əрекеттеріні ж)йесі
C) Педагог пен о ушыларды орта к з арастары
D) О ушыларды ата-аналарымен ж)ргізілетін іс-əрекеті
E) О ушыларды т&лғалы асиеттерін дамыту
F) 5леуметтік тəжірибені игерудегі м&ғалім мен о ушыны біріккен ісəрекеті
G) “Педагог-о ушылар” ж)йесіні ызметі
H) Сыныптастармен бірлесіп əрекет ету
18. Білім, білік жəне дағдыны алыптастыру )дерісі ажет етеді:
A) Диагностикалауды
B) О у жоспарын
C) О у-танымды іс-əрекеттеріні нəтижесін аны тауды
D) Бас аруды
E) Т&лға болмысын
F) Ж)йелеуді
G) Бағыттауды
19. О ушыларды білімі, білік дағдыларын тексеру жəне бағалау
A) 5 гіме, лекция, ə гімелесу
B) К)нделікті ба ылау, саба та баға ою
C) Кайталау, есте са тау
D) 5 гімелесу, диспут
E) Диктант, фронтальды ба ылау
F) Жаттығу, лабораториялы саба , ə гімелеу
G) 5 гіме, кітаппен ж&мыс
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20. Ю.К. Бабанский &сынған о ыту əдістеріні топтары:
A) О ушыларға сауалнама ж)ргізу жолдары
B) О у )дерісінде к рнекіліктерді пайдалану
C) О ытуды зіндік ба ылау жəне ба ылау
D) Іс-əрекетті &йымдастыру
E) :йымдастыру жəне о у-таным іс-əрекетін іске асыру
F) О у-таным )дерісін ж)зеге асыру
G) О у )дерісінде с&хбаттасу əдісін пайдалану
21. Дидактикада о ыту технологиялары жіктелетін сипаттар:
A) Психологиялы негіз
B) Тəжірибені ме геруді ғылыми сипаттамасы
C) Нəтижелілік де гейі
D) 5дістемелік негіз
E) Философиялы негіз
F) Теорияны ме геруді ғылыми сипаттамасы
G) 5діснамалы де гейі
22. О улы а ойылатын негізгі талаптар:
A) К)рделі ғылыми стильде жазылуы тиіс
B) Мазм&нында келтірілген материалдар к лемді болуы керек
C) О у бағдарламасына сəйкес болу; о ушылар )шін &ғымды, ыс а жəне
ызы ты болуы
D) О у )дерісінде тексерілген со ғана баспадан шығуы тиіс
E) Тілі балаларды жас ерекшеліктеріне сəйкес болуы керек немесе
к)рделі ғылыми стильде жазылуы тиіс
F) Тексеру, зін- зі тексеру жəне о у нəтижелерін т)зетуге арналған
с&ра тар мен жаттығуларды болуы
23. Бас аруда басшылы а алатын а параттар:
A) Баяндаушылы
B) Шолушылы
C) А паратты
D) Бағалаушылы
E) Жобалаушылы
24. :жымны жағымды əлеуметтік психологиялы жағдайын жасайды:
A) Жеке адамдар арасындағы арым- атынас
B) 8& ы ты арым- атынас
C) Экологиялы арым- атынас
D) Ашы арым- атынас
E) Сын т&рғысынан арау
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25. 5дістемелік ж&мысты орытындылау формалары:
A) диссертациялы ке ес
B) озы тəжірибе мектебі
C) жеке м&ғалімдерді немесе əдістемелік бірлестіктерді шығармашылы
есептері
D) жас м&ғалім мектебі
E) педагогикалы о улар
Педагогика
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Химияны о ыту əдістемесі

1. Химияны о ытуды
əдістемесі о у пəніні
жеке б лімінде
арастыратыны:
A) Химияны о ытуды &йымдастыру формалары мен əдістері
B) Химиялы заттар оларды номенклатурасы
C) Химияны негізгі &ғымдары мен теориялары
D) Химиялы элемент жəне реакция туралы негізгі &ғымдарды
алыптастыру жəне дамыту əдістемесі
E) Зат туралы негізгі &ғымдарды алыптастыру жəне дамыту əдістемесі
F) Химияны теориялы к з арасын о ып-)йрену
2. Химияны о ыту əдістемесіні
педагогикалы ғылым ретіндегі
сипаттамасы:
A) О у пəніні бас а пəндермен байланысын арастыратын ғылым
B) 8оршаған орта туралы ілімні за дылы тарын о ытуды арастыратын
ғылым
C) Жаратылыстану пəні негізін игертуді за дылы тарын арастыратын
ғылым
D) Мектептегі химия курсыны мазм&нын о ушыларға игерту
за дылы тарын арастыратын ғылым
E) Жас спірімдерге химия ғылымын )йретуді оғамды əрекеті
арастырылатын ғылым
F) Химияны о ыту əдістемесіні зерттеу обектісі мен пəн мазм&нын
аны тау
G) О ушыларды білім алуға тəрбиелеп, дамыту за дылы тарын
арастыратын ғылым
3. Химия саласы бойынша маман кадрларды даярлауды кезе дері:
A) 1932-1940 жж
B) ІХ ғ. Басы- ІХ ғ.50 жылдарға дейінгі уа ыт
C) 1928-1934 жж
D) 1936- азіргі ау ыт а дейінгі кезе
E) ІХ ғ. 30 жылдарға дейінгі уа ыт
F) 1930-1936 жж
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4. Химияны о ыту əдістемесіні негізгі )лес ос ан ке ес ғалымдары:
A) Л.С. Выготский
B) Л.В. Занков
C) С.Г. Шаповаленко
D) Н.А. Менчинская
E) В.В. Давыдов
F) П.Я. Гальперин
5. О ытушылар мен о ушыларды біріккен іскерлігі, білім к зі негізін,
таным іс-əрекетін ескеретін о ыту əдістеріні
классификациясын
&сынғандар:
A) Л.А. Цветков
B) И.Я. Лернер
C) С.Г. Шапаваленко
D) П.А. Глориозов
E) Р.Г. Иванова
F) Ю.К. Бабанский
6. Химияны о ытудағы о у ж&мысын &йымдастыруды е негізгілері:
A) С&ра тар
B) Саба ты əдістері мен &рылымы
C) Gлестірмелі &ралдар
D) Саба ты мазм&ны
E) Саба ты типі
7. Білімді ауызша тексеру əдісіне жатады:
A) Аспаптарды &растыру
B) Фронтальды ə гіме
C) Компьютерлік тестілеу
D) Жазбаша здік ж&мыс
E) 8ыс аша с&рау
8. Таным іс - əрекет сипаттамасын ескеретін, химияны о ыту əдістері:
A) Семинар
B) Эвристистикалы
C) Дəріс
D) Ауызша
E) Ауызша-к рнекі-практикалы
F) Ауызша-к рнекі
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9. О у эксперименттерін &йымдастыру формалары::
A) 6здік ж&мыстарды жазу
B) Аспаптарды модельдеу
C) Gлестірме материалдармен ж&мыс
D) Видеофильмдерді к ру
E) Зертханалы ж&мыстар
F) Сараманды саба тар
10. Химияны жаратылыстану ғылымдары арасындағы орнын к рсетуді
негізгі бағыттары:
A) ғалымдарды е бектеріні ролін ашу
B) заттарды &рылысын жəне асиетін арастыру
C) əрт)рлі к)рделену сатысындағы заттарды химиялы табиғатыны
сипатын к рсету
D) физикалы , Геохимия, Биохимия ғылым салаларыны ролін арастыру
E) заттарды згерістерін атом- молекулалы де гейде арастыру
F) заттарды &рылысын атом-молекулалы ілім т&рғысында арастыру
G) химиялы реакцияларды ж)ру за дылығын к рсету
11. Химия пəнін о ытудағы негізгі бағыттар:
A) :жымды о ыту ж)йесі
B) 8ашы тан о ыту ж)йесі
C) Тікелей о ыту )рдісі
D) Дəст)рлі о ыту ж)йесі
E) Іштей о ыту т)рі
F) Саба ты компьютерлеу жəне а параттандыру
G) 8ар ынды о ыту ж)йесі
12. О у-тəрбиелік міндеттерді орындаудағы экспериментке ойылатын
талаптар:
A) Тəжірибені ма сатын хабарлау
B) 8орытынды жəне теориялы негіздеу
C) 8&ралды сипаттау
D) Сенімділік
E) Сурет бойынша т)сіндіру
13. О ыту əдістеріні с з-к рнекі-сараманды əдістеріні тобына жатады:
A) Ауызша
B) 5 гімелесу
C) Демонстрациялы тəжірибе
D) Ауызша, зерттеуші
E) Дəріс
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14. О у материалын «Зат –Химиялы элемент – Валенттілік – Химиялы
формула – Химиялы
реакция» &ғымдары ретімен
арастыруға
негізделетін &станым:
A) к рнекілік
B) ж)йелілігі немесе бірізділігі
C) тарихи &станымы
D) т)сініктілігі
E) саналылы пен белсенділік
F) теорияны тəжірибемен байланысы
G) проблемалы
15. О у ма саты мен ба ылау ма сатыны
A) Бағалау ма саты
B) 5 гімені бағалау
C) О ушыны о уы
D) Міндеттерді шешу
E) Химияны о ытуды ма саты

атынасы:

16. Химия бойынша сыныптан тыс ж&мыстар мазм&нына
талаптар:
A) Жа алы ты ж)зеге асыру
B) Ғылымилығы
C) 6мірмен байланыстылығы
D) Ж)йелілігі
E) Саналылығы
F) Т)сініктілігі
G) 8ол жетімділігі

ойылатын

17. Химия бойынша сыныптан тыс ж&мыстарды формалары:
A) Топпен
B) Жаппай
C) Жекеше
D) Жа алы ты ж)зеге асыру
E) 8ол жетімділігі
F) 6мірмен байланыстылығы
18. Органикалы химиядағы стереохимиялы теория арастырады:
A) 8олдану аймағын
B) Функционалды топтарды ғана арастырады
C) Полимерге &шырауын
D) К міртек атомыны ке істікте орналасуы
E) К міртек атомыны реакцияға т)суін
F) Бас а да заттарға айналу процестерін
G) Полимер молекулаларды стереоретті &рылысы
13
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19. Жа а материалды )йренудегі негізгі іскерліктер:
A) Іздемпазды
B) 8айталау
C) Білімді жетілдіру
D) Дағдылану
E) Жауапкершілік
F) Тап ырлы
G) Б&лжытпай орындау
20. Металдарды
A) Металдарды
B) Металдарды
C) Металдарды
D) Металдарды
E) Металдарды

химиялы асиеттерін дедукциялы тəсілмен о ыту:
бейметалдармен əрекеттесуі
коррозияға &шырауы
сумен əрекеттесуі
аминдермен əрекеттесуі
ыш ылдар жəне т&здармен əрекеттесуі

21. Жа а саба ты т)сінуге арналған технологиялы картадағы с&ра тар
тізбесі:
A) Нені білу керек?
B) Не себепті?
C) Нені аны тау?
D) Нені табу?
E) Не білді дер?
F) Ма сат андай?
G) Нені арастыру?
22. Сын т&рғысынан ойлау технологиясыны басты ма саты:
A) О ытуды о ушыға бағыттау
B) Ой озғау
C) О ушыны белсенді т)рде араласуы
D) О ушыларды ойлау абілетін дамыту
E) Сызба н&с аларды &растыру
F) Саба ты ойдағыдай ж)ргізу
23. О ушыларды о у жетістіктерін бағалауды
сенімділігін амтамасыз етуді бағалау тəсілдері:
A) Рейтингтік бағалау
B) Тапсырмаларды орындау
C) О ушы портфолиосы
D) О ушыны к з арасы
E) Кешенді тестілеу
F) Ағымды ба ылау

14
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24. Сызбан&с аға сəйкес Н 2О + Ме → Ме ( ОН )п + Н 2 негіздер туралы
бастап ы &ғым алыптастырылғанда о ушыларды білім алу мен оны
олдану )рдісінде ж)зеге асатын ойлау тəсілдері:
A) еске са тау
B) себеп-салдар байланысын ашу
C) жіктеу, ж)йеге т)сіру
D) орыту жəне жалпылау
E) салыстыру
25. О у процесінде заманауи-инновациялы технологияларды олдануда
о ытушыны &станымы:
A) Негізгі &ғымдарын алыптастыру
B) Жеке т&лға ретінде зін сезінуі
C) Білім мен білікті жетілдіру
D) 5р студентті даралығын дамыту
E) 5р адамны жеке басыны ерекшеліктерімен &ндылы тарын дамыту

Химияны о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі

1. Жа а тəрбие ж)йесін жасауға ажеттілікті ай ындайтын жағдайлар:
A) тəрбие )дерісін талдау жəне бағалау
B) ж)йелі əдістерді( &ралдарды) олдану ажеттігі
C) мектеп ж&мысыны т&ра тануы
D) ж)йені алыптасуы
E) педагогтар тобындағы озы ойларды пайда болуы
F) ж)йені т&ра ты ж&мыс жасап т&руы
G) əдістерді т)рлендіру ажеттігі
2. Тəрбие əдістері:
A) ə гімелесу
B) мада тау
C) о у əрекеттері
D) о у ж&мысы
E) жаттығу
F) саяхат
G) сендіру
3. О ушылармен к пшілік тəрбие ж&мысын &йымдастыру т)рлері:
A) Ерте гіліктер
B) Ба ылау
C) Бас ару
D) Жеке ызығушылығын аны тау
E) Сынып сағаты
F) Кештер
4. Сəтсіз отбасыларды к беюіні себептері:
A) экономикалы білімні болмауы
B) ата-ана мен баланы арым- атынасыны д&рыс алыптаспауы
C) отбасын &руға дайын болмау
D) педагогикалы білімсіздік
E) ауыл немесе алада т&руы
F) денсаулы
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5. Іс əрекет &йымдастыру жəне оғамды тəрбиеге )йрету əдістері:
A) тəрбиелік жағдаяттар
B) жазалау, жарыс, мада тау
C) мектептегі əдістемелік ке ес
D) сендіру, этикалы ə гіме
E) жаттығу
F) оғамды талап
6. Сынып жетекшісіні функциялары:
A) Балаларды дамуын диагностикалау
B) Мереке &йымдастыру
C) Отбасы міріне ретсіз араласу
D) Ашы есік к)ндерін ткізу
E) Инновациялы ты жасау
F) Балаларды əлеуметтік орғау
7. О ушыларды сыныпты &жымы:
A) 8ызығушылы тары сəйкес келетін, əр жастағы балалар тобы
B) Мектептен тыс мекемелердегі шығармашылы &жым
C) Білім, тəрбие ма сатына жету )шін &рылатын о ушылар &жымы
D) Ғылыми-ізденушілік бағыттағы &йымдас ан &жым
E) Шығармашылы іс-əрекетті &йымдастыру тобы
F) Білім алу ма сатында, ішкі арым- атынасы алыптас ан балалар
&жымы
G) Бір мектепте білім алатын, əр жастағы балалар тобы
8. 8иын балаларды ерекшелік белгілері:
A) философиялы мəселелерге к п ойлануы
B) танымды , нертап ышты ж&мыстарға &штарлы
C) отбасы м)шелерімен арым- атынасы д&рыс жолға ойылуы
D) &жым арасындағы ынтыма тасты
E) аномальді ажеттілік (маск)немдік, наша орлы )
F) т&ра ты жаман асиеттер жиынтығы ( зімшілдік, тірікшілік)
9. 8иын балаларды болдырмау, теріс, жағымсыз əдеттерді жою жəне
алдын алу ж&мыстары:
A) сынып сағаттары
B) иын балаларды о удан шығару, жазалау
C) бастап ы кезе жəне ж&мыс əдістемесі
D) иын баламен ж&мысты орытындылау
E) & ы б&зушылы ты алдын алу бойынша ке естер
F) тəрбие жоспары
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10. Ата-аналар жиналысын ткізуде тиімділігі зор ж&мыстар:
A) Ата-аналарды бала тəрбиесі туралы білімдерін тексеру
B) Ата-аналармен жеке ə гімелесу
C) 5ріптестер мен басшыларды т&ра ты атыстыру
D) Балаларды жетістіктерін мада тау
E) «Баланы кітап о у мəдениетін жетілдіру» та ырыбында с&хбаттасу
F) Ата-аналардан бала тəрбиесі туралы ке естер алу
G) Жиналысты балалармен мереке т)рінде ткізу
11. 8азіргі тəрбие ж)йесіні негізгі &станымдары:
A) Тəрбиені е бекпен байланысы
B) Талдау, жина тау
C) 8оғамға бағытталғандығы, мірмен байланысы
D) Тəрбиені &за тығы
E) Aғымдағы тəрбие )дерісі &станымдары
12. Gйірме ж&мыстарыны ма ызы:
A) о ушыны бос уа ытын тиімді етеді
B) ата-аналарды бала тəрбиесі туралы білімдерін тере детеді
C) авторитарлы тəрбие ж)зеге асырылады
D) мектептегі саба тарды айталайды
E) педагогті білімін жетілдіруге )йірмені к мегі тиеді
F) о ылатын пəндер к рнекілікпен амтылып, педагогтар тəжірибе
алмасады
13. 8азіргі отбасы дағдарысыны сипатталуы:
A) Азаматты некені салдарынан
B) Ата-аналарды ой- рісіні тарылуымен
C) Экономикалы жағдайларға баяу бейімделуімен
D) 5леуметтік &рылымны жедел згеруімен
E) Бала асырап алуға за ды & ыты болуы немесе болмауынан
F) :лтты дəст)рді са тамаудан
G) Отбасыларды жа а əлеуметтік жағдайларға баяу бейімделуімен
14. 8иын балалармен ж&мыс əдістемесі келесі кезе дерді амтиды :
A) О ушыларды жан-жа ты зерттеу жəне іріктеу
B) Тəрбие бағыттары
C) Тəрбие ма саты, міндеттері
D) 8иынды ты т)рлеріне арай мамандармен ке есу
E) Типтерді зерттеу бойынша психологпен ке есу
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15. Отбасымен ж)ргізілетін ж&мыс т)рлері:
A) ам оршылар ке есі
B) мектепті ата-анамен біріге шара &йымдастыру
C) баланы салауатты мір с)руге тəрбиелеу
D) &рылтайшылар ке есі
E) &жымны ма ызды шешім абылдауына м)мкіндік жасау
F) педагогикалы білімдер университеті
G) ата-аналарға ке ес
16. Тəрбие жоспарын жасауда ойылатын талаптар:
A) тəрбие ж&мысы т)рлеріні о ушыларды жас жəне тəрбиелік де гейіне
сəйкестігі
B) о ылатын пəндерді к рнекілікпен амту, əдістемесін т)рлендіру
C) к лемі екі баспа таба тан аспауы
D) жоспарды тəрбие т)рлерін толы амтуы
E) мектептен тыс тəрбие мекемелерімен зара бірлескен іс-шараларды
к)нделікті туі
17. Е бек нəтижесін &рметтеуге, бағалауға тəрбиелеу ма сатында
айтылған ырымдар мен тыйым с здер:
A) айта ашатын есігі ді атты жаппа
B) нанды ла тырма
C) басы ды шай ама
D) ағын суды ластама
E) нанны )гіндісін ая а баспа
F) екі тізе ді &ша тама
G) )лкенні алдын кесіп тпе
18. Мектеп директорыны тəрбие ісі ж ніндегі орынбасары, тəрбие
ж&мысын &йымдастырушыны міндеттері:
A) тəрбие ж&мысын ба ылау, тексеру, т)зету, озат тəжірибені тарату
B) мектеп директоры мен сынып жетекшілеріні арым- атынасын
жа сарту
C) о ушыларды &жым болып пікірталастыруға )йретеді
D) тəрбие ж&мысын жоспарлау, )йлестіру
E) мектепті шаруашылы ажеттіліктерін амтамасыз ету
F) жалпы білім беретін орта мектептерде о ушы санын арттыру
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19. Та ырыбын аны тау ажет болатын тəрбие ж&мысыны т)рі:
A) отбасы м)шелерімен баланы арым- атынасын зерттеу
B) адамгершілік тəрбиесі
C) с&ра -жауап алу ар ылы арым- атынасты аны тау
D) иын баланы типін аны тау )шін психологпен ке есу
E) д гелек стол, пікірталас, мамандармен арнайы кездесу
F) о ушыларды жан-жа ты зерттеу
20. Топты тəрбие ж&мысын &йымдастыру формалары
A) )йірмелер
B) балалар лагері
C) кештер
D) тəрбие т&жырымдамасын жасау
E) ə гімелер
21. Мінез- &лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) мектептегі əдістемелік ке еске атысу
B) жарыс
C) зін- зі бас ару &йымына м)ше сайлау
D) пікір аясын ке ейту
E) мада тау
22. Отбасы тəрбиесі, экологиялы тəрбие, е бек тəрбиесі, имандылы
(конфессионалды ) тəрбиесі кіреді:
A) Тəрбие бағыттарына
B) 8арым- атынас стиліне
C) Ынталандыруына
D) Мазм&нына
E) Жазалауына
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23. Тəрбие )дерісінде тəрбиені сапасына ы пал жасайтын
басымдылы тар:
A) Тəрбие )дерісіні ту жағдайларындағы кедергілер
B) 8алыптас ан тəрбиелік атынастар, əрекеттерді &йымдастыру мен оған
ойылған ма саттарды бір-біріне )йлесуі
C) Сырт ы арама- арсылы ты жою
D) Мектеп пен жан&ядағы байланысты дамыту
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) Объективті жəне субъективті факторлар əрекетіні байланысы,
педагогикалы зара əрекеттегі тəрбие )дерісіне атысушыларды
белсенділігі
H) Жа а сапаларды бағыттылығын аны тау
24. Мінез- &лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) Марапаттау
B) Этикалы ə гімені талдау
C) Ойнату
D) Жазалау
E) Пікірталас
25. Іс-əрекет &йымдастыру жəне оғамды тəрбиеге )йрету əдістері:
A) мектептегі əдістемелік ке ес
B) жазалау, жарыс, мада тау
C) )йрету
D) педагогикалы талап
E) оғамды пікір
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Химиялы экология

1. Радиоактивті алды тарды мір с)ру уа ыты бойынша жіктелуі:
A) &за ғ&мырлы 100 жылдан &за
B) ыс а ғ&мырлы 1 тəуліктен аз
C) ыс а ғ&мырлы 1 жылдан аз
D) орташа ғ&мырлы 1 тəуліктен -50 тəулікке дейін
E) орташа ғ&мырлы бір тəуліктен-100 тəулікке дейін
F) &за ғ&мырлы 2 ғасыр
2. 8ауіпті алды тарды сипаттамалары:
A) уытты
B) ауру тудырғыш
C) &ш ыш
D) ерігіш
E) &са дисперсті
F) атмосферада т&ра ты
G) к пфазалы
3. Агрегатты к)йіне байланысты неркəсіптік алды тарды жіктелуі:
A) полифазалы
B) аралас
C) атты
D) жартылай атты
E) газтəрізді
F) с&йы
4. М&хит суындағы консервантты типтегі аниондар:
A) NO3−
B) РО43−
C) СН 3СОО −
D) F −
E) SO4 2−
F) Сl −
G) SiO32−
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5. Авток лік газдарыны улы компоненттері:
A) аны ан к мірсутектер
B) H 2O , SO3
C) H 2 S , CO, O2 , тетраэтил орғасын
D) СО2 , Рb2+
E) беттік белсенді заттар
F) Н 2O

6. Жасанды радиоактивті изотоптарды биосфераға т)суіні негізгі
к здері:
A) жанғыш азбаларды жағу
B) &рылыста шлактар мен пемзаларды олдану
C) атом ндірісі
D) ндірістік процестер технологиясында радиоактивті заттарды
олданатын кəсіпорындар жəне зертханалар
E) фосфаттарды ндіру жəне олдану
F) монацитті деу
7. Ағынды суларды тазартуды химиялы əдістері:
A) Нашар еритін осылыстарды т&ндыру
B) Фильтрлеу
C) Тотығу-тоты сыздану
D) Коагуляция
E) Нейтралдау
8. Экологиялы ауіп атерлерді к зі болатын адамны
пайдалануындағы энергетикалы ресурстар:
A) атмосфераны химиялы ластануы жəне оны спектралды
м лдірлігіні згеруі
B) ластағыш заттарды жер асты суларына инфильтрациясы
C) топыра тарды екіншілік т&здануы жəне батпа тануы
D) атмосфераны жылумен ластануы
E) жер беті су оймаларыны эвтрофикациясы
9. И.П. Герасимов бойынша жаJанды моноторингті нысандары:
A) литосфера
B) атмосфера
C) гидросфера
D) неркəсіптік жəне т&рмысты ағынды сулар
E) сімдікжəнетопыра жамылғылары, жануарлар əлемі
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10. Ба ылау объектілері бойынша жіктелген мониторинг т)рлері:
A) атмосфералы
B) &лтты
C) мемлекеттік
D) химиялы
E) топыра
F) жаJанды
11. Жерді парагенетикалы
A) барисфера
B) газды
C) биосфера
D) стратисфера
E) стратосфера
F) гидросфера
G) магмасфера

абығы:

12. Литосфераны жалпы массасыны 99% &райтын элементтер:
A) оттегі, кремний, алюминий
B) оттегі, кремний, алюминий, цирконий, кальций
C) алтын, к)міс, йод, к)кірт, кальций, натрий, калий, магний
D) натрий, калий, магний
E) оттегі, кремний, алюминий, цирконий, алтын, к)міс, йод, к)кірт
F) алтын, к)міс, йод, к)кірт, оттегі, кремний, алюминий, темір
13. Ерігіштігі бойынша гумус заттарыны топтары:
A) бейорганикалы еріткіштерде еритін
B) гумин ыш ылдары
C) жа сы еритін, орташа еритін, ерімейтін
D) гуминдер
E) фульво ыш ылдар
F) органикалы еріткіштерде еритін
G) еритін жəне ерімейтін
14. Жанармай &рамына кіретін негізгі элементтер:
A) сульфид жəне оксид т)рінде байланыс ан металдар
B) фосфор, кремний
C) оттегі, мышьяк
D) ванадий, вольфрам
E) к)кірт, азот
F) к міртегі, сутегі
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15. Ыдырауды барлы т)рлеріне т зімді жəне топыра та &за са талатын
осылыстар:
A) ДДТ
B) Фосфорорганикалы инсектицидтер
C) Хлорфенокси ыш ылдар туындылары
D) Карбофос
E) Гексахлоран
F) К мірсутекті хлор туындылары
16. Ауыр металдар:
A) ковалентті байланыс т)зуге абілетті
B) жина талуға абілетсіз
C) химиялы реакцияларды ингибиторлары
D) мутагенді жəне канцерогенді
E) улылығы жоғары
17. Ауыл шаруашылығында жануарларды жеміне ты айт ыштар жəне
минералды оспа ретінде олданады:
A) Co ( NH 2 )2
B) Co(NO3 ) 2
C) CoSO4·7 H 2O CoSO4·7 H 2O
D) Co ( OH )3
E) Co ( OH )2

18. Суды едəуір ке тараған, т&ра ты жəне алыс а жайылатын химиялы
ластануы:
A) органикалы
B) табиғи
C) бейорганикалы
D) айма ты
E) биосфералы
19. Табиғи радиоактивтілікті тудыратын элементтер:
A) плутоний
B) радий
C) вольфрам
D) молибден
E) стронций
F) менделевий
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20. Химиялы заттарды сулы ортадан тірі организммен биоконцентрлену
кинетикасын сипаттайтын те деулер:
x
A) = K1 ⋅ Ce1
m
x
B) = K ⋅ Ce1/n
m
dC A
C)
= K1 ⋅ Cw
dt
x K ⋅ K ⋅ Ce
D) = 1 2
m 1 + K 2 ⋅ Ce
E) x / m = k1 ⋅ k2 ⋅ ce /1 + k2 ⋅ ce
21. Н2О химиялы осылысыны физика-химиялы ерекшеліктері:
A) гидросфераны табиғи радиоактивтік фоны
B) жоғары кернеулі тартылыс жəне оған тəуелді едəуір каппилярлы
к терілу, б&л сімдікті тамыр ж)йесіні оректенуін амтамасыз етеді
C) суларды минералды &рамы
D) кристалдануды (бал у) жəне айнауды (булану) жоғары
температурасы
E) суды а ыштығы жəне булануыны жоғары температурасы
F) суды згермелі температурасы
G) Н2О сутекті к рсеткіші
22. Газдарды суда ерігіштігі:
A) 8ысым жоғарылаған сайын газдарды ерігіштігі згермейді
B) 8ысым жоғарылаған сайын газдарды ерігіштігі артады.
C) Температура 90 0С дейін жоғарылағанда газдарды судағы ерігіштігі
жоғарылайды, одан кейін т мендейді
D) Суды минералдануы жоғарылағанда газдарды ерігіштігі жоғарлайды
E) 8ысым жоғарылаған сайын газдарды ерігіштігі т мендейді
23. 8&рамында мутагенді, канцерогенді, эмбриотоксинді əсер ететін,
диоксин заты бар, е зиянды алды тар пайда болады:
A) неркəсіптік жəне алалы о ыстарды жа ан кезде
B) биопрепаратар ндірісінде
C) жер беті су оймаларыны ластануында
D) орғасын оспасы бар жағар май жа ан кезде
E) тау жыныстарыны химиялы дефляциясы кезінде
F) трансгенді инженерия салаларында
G) же іл жəне тама неркəсіптерді алды тарында
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24. 8оршаған орта мониторингіні негізгі практикалы бағыттары:
A) оршаған ортаны орғау салаларында ғылыми зерттеулер ж)ргізу
B) оршаған ортаға тасталынатын заттарды нормалау
C) оршаған орта жағдайлары мен оған əсер ететін факторларды ба ылау
D) экологиялы мəдениет негізіндерін алыптастыру
E) оршаған ортаны м)мкін болатын ластануларға болжам жасап сол
жағдайларға баға беру
F) оршаған ортаны орғау саласындағы бас ару негіздері
G) оршаған ортаны а и ат жағдайына жəне оны ластану де гейіне баға
беру
25. Территорияны амту негізінде азіргі заманғы мониторинг т)рлері:
A) дистанционды
B) жергілікті, жерді ше берінен аспайтын (биоэкологиялы , санитаргигиеналы )
C) ластағыштар к здеріні мониторингісі
D) жаJанды (биосфералы , негізгі)
E) биологиялы (биоиндикация)
F) климатты мониторинг
G) экобиохимиялы
H) айма ты (геож)йелік, табиғи - шаруашылы )
Химиялы экология
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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