рметті студент!
2017 жылы «Ауылшаруашылы
ғылымдары - 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

Маманды ты атауы

5В080100

«Агрономия»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Биология (ботаника)
2. Топыра тану
3. Егіншілік
4. &сімдік шаруашылығы

1. С(ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т(рады:
1. Биология (ботаника)
2. Топыра тану
3. Егіншілік
4. &сімдік шаруашылығы
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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Биология (ботаника)

81

Биология (ботаника)

1. Жасуша абы шасыны ат аратын ызметі:
A) Зат алмасу
B) Тасымалдау
C) Фотосинтез
D) -ры тану
E) Тыныс алу
F) К бею
G) Тоза дану
2. &сімдік жасушасыны негізгі ерекшеліктері:
A) Рибосоманы болуы
B) Митохондрияны болуы
C) Вакуольді ысымды реттеуі
D) Целлюлозаны орға жина талуы
E) Пластидтерді болуы
3. &сімдік м)шелерінде орғаныш ызметін ат аратын (лпалар:
A) 4ыртыс
B) Хлоренхима
C) Эпидерма
D) Перидерма
E) Аэренхима
F) Склереидтер
4. Т)зуші (лпаларды
топтары:
A) Хлоренхима
B) Интеркалярлы
C) Апикальді
D) Эпидерма
E) Кутикула

сімдік м)шелерінде орналасуы бойынша

5. Тамыр тəн:
A) Плаундарға
B) -са ағзаларға
C) Вирустарға
D) Са ырау (ла тарға
E) Жабы т( ымдыларға
F) Ашы т( ымдыларға
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Биология (ботаника)

81

6. Дихотомиялы б(та тану т)ріне тəн сімдіктер:
A) Асты
B) 4арағай
C) К)нбағыс
D) Балдырлар
E) Са ырау (ла тар
F) Плаундар
7. Жер асты тамырды т)р згерісіне тəн сімдіктер:
A) Сəбіз
B) Шал ан
C) Бəйшешек
D) К)нбағыс
E) 4ызылша
8. Тамырды алғаш ы анатомиялы
A) Эпиблема
B) Аэренхима
C) Колленхима
D) Склеренхима
E) Орталы цилиндр
F) Склереидтер
G) Эпидермис
9. Тамырды со ғы анатомиялы
A) Тоз
B) Колленхима
C) Склереидтер
D) Аэренхима
E) Камбий
F) Хлоренхима

(рылысына кіреді:

(рылысына кіреді:

10. Са ырау (ла тарды жынысты к бею формалары:
A) Изогамия
B) Г)лдену
C) Оогамия
D) Конъюгация
E) Амитоз

5

Биология (ботаника)

81

11. Жасыл балдырларды
A) Спирогира
B) Носток
C) Хламидомонада
D) Порфира
E) Улотрикс

кілдері:

12. 4ыналарды морфологиялы типтері:
A) Б(талы
B) 4абырша ты
C) Б)ршікті
D) Саға сыз
E) Г)лді
F) Саға ты
G) Маса ты
13. 4ыры буындар класыны кілдері:
A) Те біл ыры буын
B) Шо парбас ыры буын
C) Ша жапыра ты ыры буын
D) Сальвиния ыры буыны
E) Батпа ыры буыны
F) Г)лді ыры буын
G) Селагинелла ыры буыны
14. Тіршілік циклында спорофит сатысы басым споралы сімдіктер:
A) Раушан
B) Маршанция
C) Жасыл м)к
D) 4ызылша
E) 4ыры буын
F) Ша жапыра
15. К)рделі шатыр г)лшоғырлары тəн сімдіктер:
A) Бəйшешек
B) Сəбіз
C) Тмин
D) 4(л айыр
E) Лалаг)л
F) 4(рт ашаш
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Биология (ботаника)
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16. Б(рша ап жемісіне тəн сімдіктер:
A) Бəйшешек
B) Арамсояу
C) Б рі б рша
D) Шырмауы
E) Соя
17. Раушанг)лділер т( ымдасыны
A) 4(лпынай
B) Ж)гері
C) Арпа
D) С(лы
E) 4ызылша
F) Сəбіз

кілдері:

18. Экологиялы топ галофит сімдіктер:
A) Алм(рт
B) 4ара ат
C) Та урай
D) Ме дуана
E) Кермек
F) Жусан
G) Сарсазан
19. Дəрілік сімдіктер:
A) Шырмауы
B) 4ызғалда
C) Т)ймеда
D) Жусан
E) Кермек
F) Картоп
20. Жынысты к бею тəн:
A) Сапрофиттерге
B) Са ырау (ла тарға
C) Плазмодийлерге
D) Кілегейлілерге
E) Вирустарға
F) Бактерияларға
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Биология (ботаника)

81

21. К бею фазасында спорофит сатысы басым сімдіктер:
A) 4ыры буындар
B) Са ырау (ла тар
C) Бактериялар
D) Вирустар
E) Балдырлар
22. Экологиялы топ галофит сімдіктер:
A) 4ызана
B) 4арбыз
C) Сəлбен
D) Мия
E) Ас аба
F) Жусан
G) 4ауын
23. Тундра аймағыны
A) Сфагнум
B) Сарғалда
C) Балдырш п
D) Пияз
E) Бəйшешек

сімдіктері:

24. Тундра аймағыны
A) Итм(рын
B) Та урай
C) 4оға
D) Тары
E) Емен
F) К ктерек
G) Т)ймеда

сімдіктері:
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Биология (ботаника)

81

25. Тундра аймағыны
A) К кжидек
B) Картоп
C) 4ызылша
D) 4ызана
E) Шал ан
F) Бəйтерек
G) Bйе кі

сімдіктері:

Биология (ботаника)
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Топыра тану

81

Топыра тану

1. Топыра ты даму кезе інде:
A) Тау жыныстарына тірі ағзаларды оныстанады
B) Топыра ты атты б лігіні к птеген белгілері болмайды
C) Физикалы асиеттері згеріп, топыра а тəн асиеттер пайда болады
D) Биогеохимиялы зат айналымы əлі алыптаспаған болады
E) Топыра ты (рамы, асиеттері к п уа ыт т(ра ты болып
алыптасады
F) Топыра əлі алыптаспаған, тек (ралуына дайынды тар ж)ріп
жатады
G) Топыра зіне тəн ерекшеліктеріні барлығын з бойына
алыптастырады
2. Кебірлену )рдісі:
A) Топыра ты дəнше-кесекті (рылым алыптасуымен сипатталады
B) Шайылымда су (былымы бар аума тарда алыптасады
C) Bдеріс нəтижесінде кебір жəне кебірленген топыра тар т)зіледі
D) Топыра абатында алмаспалы натрий иондарыны шоғырлануы
E) Топыра ты физикалы , химиялы жəне бас а асиеттері нашар
болады
3. Топыра тану ғылымы зерттейді:
A) Топыра т)йіртпектілігін, егіншілікті
B) Физикалы , химиялы асиеттерін, жер кодексін
C) Адамзат е бегіні туындысы, жемісі ретінде
D) Табиғи экологиялы ж)йелерді
E) Топыра ты (рылысын, (рамын, асиеттерін, пайда болуымен
дамуыны за дылы тарын
F) Топыра тарды географиялы таралуын, оршаған ортамен
байланысын, табиғаттағы ма ызын
4. Толы дамымаған (жетілмеген ) кескін сипаттамасы:
A) К біне таулы жерлерде болады
B) Толы
C) Су немесе жел эрозиясына əр дəрежеде шалды ан, к п м)шелі
D) К міліп )стіне жа а топыра кескіні пайда болған
E) Кескінні алы дығы бірнеше сантиметр, генетикалы абаттары
т)гел
F) Тығыз кристальды-массивті жыныстарда алыптасады
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Топыра тану
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5. Топыра кескіні (рылысы ерекшелігіне байланысты т)рлері:
A) К п м)шелі кескін, полициклді, толы
B) Аударылған, мозайкалы
C) Негізгі кескін, толы дамымаған, кəдімгі
D) Толы емес кескін, негізгі, орташа
E) 4арапайым, толы дамымаған, кəдімгі, əлсіз жіктелген, б(зылған
6. Топыра ты ат аратын əлемдік ызметтері:
A) Биосфералы процесстерді реттеуші, негізгі ндіріс (ралы
B) Табиғаттағы )лкен жəне кіші зат айналымыны зара ж)руіне əсер
етуші
C) Шикізат оры, химиялы осылыс
D) Табиғатты туындысы
E) Топыра (нарлылығы, шикізат оры
7. Топыра т)зілетін тау жыныстары:
A) физикалы , биологиялы жыныс
B) аналы жыныс
C) аналы немесе топыра т)зуші жыныс
D) биологиялы жыныс
E) химиялы , физикалы жыныс
8. Bлкен геологиялы зат айналымы:
A) К)н н(ры радиациясыны згерісімен сімдік дамуыны сəйкес
(былуы
B) Жер ыртысыны абаттарға б лінуі
C) 4оршаған ортамен сімдіктерді арасындағы заттар айналымы
D) 4ыс а уа ыт а созылған
E) Тірі немесе лі б лігінде заттарды згерістерімен жылжу
(былыстары
9. Топыра ты пайда болу кезе дері:
A) Топыра (ралуыны даму кезе і
B) Bштік кезе і
C) &сімдіктерді пайда болу кезе і
D) Девон кезе і
E) Перм кезе і
F) Т рттік кезе і
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Топыра тану
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10. Зат айналымыны т)рлері:
A) Физикалы
B) Биологиялы
C) Bлкен жəне орташа
D) Геологиялы
E) Биохимиялы
F) Биогеохимиялы
11. Призма тəріздес т)йіртпек типіні жіктелуі:
A) Плиткалы, пластинкалы, жапыра ты
B) Ж(мырт а, абырша ты, ірі абырша ты
C) Ірі кесекті, кесекті, (са кесекті, та талы
D) Ірі жа ға ты, жа ға ты, (са жа ға ты
E) Ірі бағаналы, (са бағаналы
F) Ірі бағана тəріздес, бағана тəріздес, (са бағана тəріздес
12. Топыра ты аны тамасы:
A) Бес факторды зара арым- атынасы əсерінен т)зілген
B) Шикізат оры, минералға бай
C) 4ызметі алуан т)рлі, к)рделі (рамды, к п б лімді ашы (рылымды
ж)йе
D) &сімдіктер су ортасы деуді ажет етеді
E) К п к лемде орнынан озғап бас а жа а ауыстыруға болады
F) Тау жыныстарыны б(зылу абатыны )стіне орналас ан,
(нарлылығы бар
G) 4атты, с(йы , газ жəне тірі б ліктерден (ралған, шикізат оры
13. Тарихи генетикалы жіктелуді авторлары:
A) Я.Н. Афанасьев
B) В.И. Вернадский
C) В.Р. Вильямс
D) И.П. Герасимов
E) Б.Б. Полынов
F) К.К. Гедрайц
G) В.А. Ковда
14. Тығыздылы дəрежесіне арай топыра :
A) Тығыздалған, опсынды
B) Ірі кесекті, тасты
C) Кесекті, те тығыздалған
D) 4опсынды, бытыра ы
E) Тасты, бытыра ы
F) &те тығыздалған
G) Жа ға ты, кесекті
12
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15. Топыра (ралуыны алғаш ы кезе інде:
A) Биологиялы нім (лғаяды
B) Физикалы , физикалы -химиялы , химиялы процестер ж)реді
C) Биогеохимиялы зат айналымы алыптасады
D) Жоғары сатыдағы сімдіктерді əрекетіні к лемі жоғарылайды
E) Заттарды биологиялы айналымы алыптасады
16. 4азбашаны
A) 55-60 см
B) 120-150 см
C) 0-20 cм
D) 20-30 см
E) 30-40 см

азылу алы дығы:

17. Іргелі топыра тану ғылымыны дамыған салалары:
A) Топыра тарихы, экологиялы топыра тану
B) Топыра морфологиясы, топыра минералогиясы
C) Мелиорациялы топыра тану, орман шаруашылығыны
топыра тануы
D) Топыра ты орғау, мелиорациялы топыра тану
E) Орман шаруашылығы топыра тануы, топыра (нарлылығы
F) Топыра физикасы, ауыл шаруашылы топыра тануы
18. Куб тəрізді т)йіртпек типіні жіктелуі:
A) -са призмалы, нəзік призмалы, арындаш тəрізді
B) Ж(мырт а, абырша ты, ірі абырша ты
C) Ірі кесекті, кесекті, (са кесекті, та талы
D) Ірі дəнді, дəнді, (са дəнді, домала ты
E) Ірі кесекті, кесекті, (са кесекті, ша тəрізді
F) Ірі жа ға ты, жа ға ты, (са жа ға ты
19. Кірме заттар:
A) Капролиттер, гипс, кальций карбонаты, тау жыныстарыны сынығы
B) Жануарларды с)йегі, к мірді сынығы
C) 4арашірінді осылыстары, шынылар
D) Темір, алюминий тоты тары
E) Капролиттер, топыра тағы жануарларды азған індері, шіріген
тамырлар
F) Гипс, кальций карбонаты, тастар
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20. Топыра ты морфологиялы белгілеріне:
A) Жер бедері, сімдік жамылғысы
B) Жайласуы, гранулометриялы (рамы, сімдік жамылғысы
C) Топыра ты (рылысы, т)сі, жайласуы, жер бедері
D) Топыра ты (рылысы, топыра ты жəне оны абаттарыны
алы дығы
E) Жа а жарандылар мен кірме заттар
F) Жер бедері, топыра ты т)сі, сімдік жамылғысы, т)йіртпектілігі
G) Топыра ты т)сі, т)йіртпектілігі, жайласуы, гранулометриялы
(рамы
21. В абаты:
A) &тпелі абат
B) Иллювиальді абаты
C) А2 абаты
D) Элювиальды абаты
E) 4арашірінді жиналу абаты
F) Шайылған заттар жиналу абаты
22. Каолинит тобына кіретін минералдар асиеттері:
A) Сі іру абілеті 100г топыра та 80-120 м-экв
B) Ылғалданғанда ісінеді, ал (рғағанда тығыздалынып жарылады
C) Ылғалданғанда ісінбейді, те майда б лшектері шамалы
D) Су ткізгіштігі жа сы
E) Сі іру абілеті 100г топыра та 25 м-экв дейін
23. Гранулометриялы
A) Ауыр (мбалшы
B) Же іл балшы
C) 4(м
D) Ауыр балшы
E) Орташа балшы
F) Же іл (мбалшы
G) Балшы

(рамы же іл топыра тар:

24. Топыра ты органикалы заттар к зі ретінде:
A) Біріншілікті жəне екіншілікті минералдар
B) &сімдіктер жəне жəндіктер алды тары
C) Біріншілікті минералдар
D) &сімдіктерді , жəндіктерді алды тары, минералдар
E) Тірі ағзалар жəне оларды əрекетіні німдері
F) 4арашірінді, же іл еритін т(здар
G) Капролиттер, дендриттер, гипс
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25. Топыра ты 0-100 см абатындағы жоғары дəрежедегі арашірінді
оры, т/га:
A) 700-750
B) 500-550
C) 200-300
D) 200-250
E) 630-660
F) 660-700
G) 450-500
Топыра тану
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Егіншілік

1. 4айтарым ( айтарма) за ы:
A) Ғарышты за
B) Егіншілік за дары емес
C) Мəдени за ға жатады
D) В.Р. Вильмс берген болатын
E) Э.Митчерлих (сынған
F) Алынған заттар мен энергия ( уат) топыра а белгілі дəрежеде
артығымен айтарылуы тиіс
G) Егіншілік за ы
2. Топыра ты су к тергіштік абілеті байланысты:
A) Орман ал аптарына
B) Минерализацияға
C) 4апиляр к)штеріне
D) Тегіс болуына
E) Топыра ты т)сіне
F) 4уыстылығына
3. Эрозияны келтіретін зияны:
A) Ауылшаруашылы да ылдарыны німі к)рт т мендейді
B) Топыра ты оректік элементтеріні оры азаяды
C) Топыра ты т)йірпектілігі артады
D) Топыра ты сулы-физикалы асиеттері жа сарады
E) Топыра ты оректік элементтері артады
F) Топыра ты ылғалы артады
G) Топыра ты (нарлығы артады
4. Арамш птер зоохорно к мегімен тарайды:
A) Тез
B) Сумен
C) &зінен зі
D) Жəндіктермен
E) 4(спен
F) Малмен
G) Желмен
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5. Арамш птерді келтіретін зияндары:
A) Арамш птер ауыл шаруашылығыны ж(мыстарын ж)ргiзудi
женілдетеді
B) Арамш птерді тамырлары б ліп шығаратын улы заттар мəдени
да ылдарды дамуына к мек береді
C) Арамш птермен к)рес елеулi шығын шығаруды талап етпейдi
D) Арамш птер алынатын німні м лшері мен сапасын т мендетеді
E) Арамш птер ауыл шаруашылы да ылдарыны зиянды организмдерін
тарату ортасы болып табылды
F) Арамш птер топыра тан к п м лшерде ылғал алады
6. Bлкен ба ажапыра (жолжелкен ) арамш біні латынша аты, сіп
даму мерзіміне арай жəне бас а белгілері бойынша б лінуі:
A) Taraxacum vulgare
B) К п жылды
C) Artemisia absinthium
D) Plantago major
E) Атпатамырлылар
7. А.И. Мальцевтi шкаласы бойынша егiстiктi ластануын шамалап
немесе к збен шолу ар ылы аны тауда ластану де гейiнi
сипаттамалары:
A) Арамш птер егiстiкте аз м лшерде кездеседi жəне мəдени
сімдіктерді арасынан аса бай алмайды
B) Арамш птерді саны 50,1-100 - дана/м2 дейiн
C) Арамш птерді саны 5- дана/м2 дейiн
D) Арамш птерді саны 15,1-50 - дана/м2 дейiн
E) Егiстiкте жекелеген арамш птер кездеседi
F) Арамш птерді саны 5,1-15 - дана/м2 дейiн
G) Арамш птерді саны 100 - дана/м2 ден арты
8. К)здік бидай )шін е жа сы алғы егістер:
A) С)рлемдік ж)гері
B) Пардан кейінгі 3-ші бидай
C) Пардан кейінгі 6-шы бидай
D) Пардан кейінгі 4-ші бидай
E) Пардан кейінгі 5-ші бидай
F) Арпа
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9. Hсер ету жері бойынша гербицидтерді жіктеу:
A) Жер бетіне б)рккіштер ар ылы
B) -ша ар ылы
C) Жапыра ты -ж)йелі
D) Ж)йелі суін реттейтін типтік əсерсіз
E) Топыра ты
F) Ж)йелі суін реттейтін типтік əсерімен
G) Жапыра ты-контактты
H) Тиген жеріне əсер ететін
10. Hсер ету сипаты бойынша гербицидтерді жіктеу:
A) Ж)йелі (жылжымалы) сімдікті тамырлары ар ылы əсер ететін
B) -ша ар ылы
C) Тиген жеріне əсер ететін жанаспалы (контактілі)
D) Жер бетіне б)рккіштер ар ылы
E) Аэрозольды генератор ар ылы
F) Ж)йелі сімдіктерді жапырағы ар ылы əсер ететін
G) Отамалы да ылдарды атараралығын деу ар ылы
H) Санау ар ылы аны тау
11. Арамш птермен к)рестi ғылыми принциптерi:
A) Арамш пті т( ым салуына, т( ымдануына жол бермеу
B) Фитофаг жəндiктердi пайдалану
C) Танаптарды ластануыны картасын жасау
D) Газ шiлтерi бар отты культиваторды пайдалану
E) Санау ар ылы аны тау
F) Шамалап немесе к збен шолу ар ылы аны тау
G) Т( ымдарыны нуіне жағдай жасап, онан əрі оларды к гін деу
мен (рту
H) Фотосинтезді жəне оректік заттарды жиналуын болдырмау ар ылы
жер асты органдарын (тамырларын, тамыр саба тарын ) к)ш жинатпай
əлсiрету
12. Екпе с)рi танаптарда сiрiлетiн да ылдарды талаптары:
A) &нім алуға дейiнгi сіп-даму кезе i ыс а
B) Тығыздау )шін керек
C) Дренаждау )шін керек
D) Азотты сімдіктерге сi iмдi т)рлерiн жинамау
E) Жедел сетін жəне арамш птерді суiн т( ыртатын
F) Суару )шін
G) К ктемде м)мкiндiгiнше ерте себу )шiн суы а т зімдi
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13. 4ант ызылшасы ауыспалы егісінде олданатын да ылдар:
A) К)ріш
B) Ма та
C) 4ант ызылшасы
D) Таза с)рі жер
E) Темекі
F) К)здік бидай
G) Тары
H) Жо ыш а
14. Ма та ауыспалы егісінде олданатын да ылдар:
A) Темекі
B) Тары
C) Ма та
D) К)ріш
E) Жо ыш а
F) Жазды бидай
G) Ж)гері
H) 4ара (мы жер
15. Аралы да ылдарды
A) А мола
B) Жамбыл
C) О т)стік 4аза стан
D) Павлодар
E) Солт)стік 4аза стан
F) Алматы
G) 4останай
H) Атырау

олдануына е

олайлы облыстары:

16. Топыра ты эрозиядан орғау )шін агротехникалы шараларды
ндіріске (сынылған негiзгiлерi:
A) Жерге ін алдыру
B) Топыра бетінде аныз саба тар алдырмау
C) Ауыл шаруашылығы да ылдары мен таза с)рi жер танаптарын
жола тап орналастыру
D) Танапты беткi абатын м)мкiндiгiнше аз (са тап, топыра
(рылымен са тау
E) Плантаждап жырту
F) Топыра ты )ш абаттап жырту
G) Топыра ты фрезамен тығыздау
H) Топыра бетiнде сімдік алды тарын са тау
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17. Пiшiндеу жасалынады:
A) Егіс жинар алдында ма ызы те зор
B) Себiлген немесе жыртылған жерлердi пішінін жа сарту )шін
C) Пестицид шашу )шін
D) Топыра бетiнi ойлы- ырлылығын, атжалдарын жою )шiн
E) &сіп т(рған арамш птердi жою )шін
18. Жер жыртуды техникасы:
A) Айдамсыз
B) Айдамды
C) Тегістеу
D) Жерді аудармай ндеу
E) 4атар аралы ндеу
F) Роторлы
19. Катоктар:
A) КВГ-1,4
B) ДГ-10П
C) ККН -2,8
D) БИГ-3
E) БДТ-7
20. &сімдік тiршiлiгi факторларыны тепе-те дiгi жəне алмастыруға
болмайтындығы туралы за ы:
A) Э.Митчерлих (сынған
B) &сімдік тіршілігі факторларыны бірімен б)тін алмастыруға
болмайды
C) Ғарышты за
D) 1942 жылы (сынылған
E) &сімдік шаруашылығы за дары
F) Ю.Либих деректері бойынша дəлелденген
21. Топыра ты мелиорациялау əдістері:
A) Топыра тығыздау
B) Топыра та к ректік заттар азайту
C) Гипстеу
D) Топыра ты дренаждау
E) Суару
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22. Топыра ты органикалы заттарыны Д.Шредер бойынша орташа
(рымы ( (рылуы):
A) Бактериялар мен актиномицеттер
B) Топыра биотасы (флорасы мен фаунасы)
C) Топыра ты гранулометриялы (рамы
D) Алмасу катиондарыны (рамы
E) 4оректік заттарды м лшері
F) Топыра ты оректік ж)ргісі
G) 4арашірінді
23. Топыра орғайтын ауыспалы егістерді олдану шарттары:
A) Сидераттар олданған д(рыс
B) Аударын жырту керек
C) Жола тарды басын ы жел бағытына к лдене орналастыру
D) Да ылдар мен таза с)рі жерді жола тап егу
E) Ауыспалы егістер к леміні жартысына жола тап к п жылды
ш птер егу
24. Топыра ты жола тап жырту:
A) Е іске к лдене жырту
B) ХХ ғасырды елуінші жылдары ғана болған
C) П.А. Костычев (сынысы бойынша
D) Е іске к лдене жила тарды арасы 10-15 метр болу керек
E) Д ес жерде орнала ан танаптарда
25. Егiншiлiктi экстенсивтi ж)йелерi олданылады:
A) Жердi ты аюына алдырылуы екi жылға дейiн азайғанда
B) Ағаштар шабылғанда
C) Ағаштар ртелінгенде
D) Ағаштарды т)бiрлерi опарылғанда
E) С)рi жерлердi деудi технологиясы жетiлдiрiле келе танапты бiр
жылда деуге к штi
F) Жердi ты айтуға 25-30 жылға алдырғанда
G) 6-10 жылдан кейiн жердi ты айтуға тастап, жа а игерiлген ты жерге
ауысып отырғанда
Егіншілік
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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)сімдік шаруашылығы

1. Бірінші, екінші жəне )шінші сыныпты кондициялы асб(рша
т( ымыны тазалығы, %:
A) 82
B) 97
C) 80
D) 81
E) 98
2. Дəні да ылдар )шін белгіленген ба ылау бірлігі (массасы 600 ц):
A) бидай
B) еркекш п
C) ара бидай
D) ж)гері
E) ара (мы
F) май б(рша
G) тары
3. Бірінші, екінші жəне )шінші сыныпты кондициялы тары т( ымыны
тазалығы, %:
A) 95
B) 99
C) 98
D) 89
E) 87
4. Жер шарында барынша ке
A) triticum polonicum
B) triticum compactum
C) карлик (ергежейлі) бидай
D) атты бидай
E) спельта

олданыс а ие бидай т)рлері:

5. Халы шаруашылығында жазды
бағыты:
A) макарон ндірісінде
B) жарма ндірісінде
C) шарап ндірісінде
D) биогаз ндірісінде
E) (с шаруашылығында
F) сыра ндірісінде
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6. Арпаны негізгі пайдалану бағыттары:
A) крахмал ндірісінде
B) жа сы алғы да ыл
C) мал азы ты да ыл
D) топыра ты (нарлылығын арттырады
E) сыра айнату ндірісінде
F) жармалы да ыл
7. Егістікте ке тараған с(лы т)ршелері:
A) макулята
B) монако
C) хиненсис
D) ауреа
E) монголика
8. Ж)гері будандарыны жапыра тар саны:
A) 4-6
B) 32-40
C) 60-65
D) 1-3
E) 70-75
F) 20-30
G) 8-15
9. Жазды атты бидайға тиімсіз алғы да ылдар:
A) с)рлемдік ж)геріден кейін
B) жасыл балауса сірілген біржылды ш птер оспасынан кейін
C) ылғалды жылдары – ты айған жерлер ыртысы
D) біржылды асты т( ымдас ш птерден кейін
E) тарыдан кейін
F) кез келген жылдары – атты бидайдан кейін
10. 4ара (мы ты олданылатын себу тəсілдері:
A) бір таспалы
B) ке атарлы (30,90 см)
C) ай ас ан (перекрестный)
D) ке атарлы (45,70 см)
E) жаппай атардағы
F) тар атарлы
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11. К)здік бидайды оректік заттарды ажет ету м лшеріне байланысты
т)рткі жайттар:
A) ты айт ышты т)ріне
B) топыра тағы ылғал м лшеріне
C) сіру жағдайына
D) сортты ерекшелігіне
E) себу мерзіміне
F) сімдікті даму кезе іне
G) алғы да ылға
12. Ауа райы жағдайына байланысты к)здік бидайды Алматы облысында
себу мерзімі:
A) ырк)йекті 4-7
B) тамызды 22-25
C) ырк)йекті 21-24
D) ырк)йекті 14-16
E) ырк)йекті 17-20
13. К)здік бидай сімдігіні т)тікке шығу (саба тану) кезе інен бастап
ж)ретін даму жəне су )дерістері:
A) маса ты дамуы
B) тоза ды дəндерді пісуі ая талады
C) маса ты барлы м)шелеріні алыптасуы
D) сабағыны шапша суі
E) эндоспермні алыптасуы
F) жапыра тарды негізгі массасыны т)зілуі ая талады
14. Асб(рша а жа сы алғы да ылдар:
A) орамжапыра
B) тамыржемістілер
C) ара (мы
D) к)здік арпа
E) ас б(рша
F) май б(рша
15. Майб(рша ты себу м лшері, кг/га:
A) 90-110
B) 40-50
C) 35-39
D) 130-140
E) 120-125
F) 55-60
G) 65-80
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16. К пт( ымды ант ызылшасы сорттарын себу м лшері (га/кг):
A) 1 – 31,3-31,5
B) 1 – 30,1-31,1
C) 1 – 50,7-51,1
D) 1 – 31,6-32,0
E) 1 – 20,1-20,6
17. Суармалы жерлерде алғы да ылдардан кейін ант ызылшасын
себетін танаптарды суару м лшері (гектарына м3):
A) 750-800 м3
B) 1000-1050 м3
C) 1400-1450 м3
D) 1120-1200 м3
E) 1060-1100 м3
18. 4ант ызылшасын əр мезгілде суару м лшері:
A) 600-650 м3/га
B) 700-750 м3/га
C) 400-450 м3/га
D) 860-900 м3/га
E) 800-850 м3/га
19. Картоп сіруді ндірістік (индустриальная) технологиясыны негізгі
элементтеріне жатпайтындары:
A) картоп плантациясын д(рыс орналастыру
B) 5-6 репродукциялы сапалы т( ымдармен себу
C) уа ытында к)тіп-баптау
D) алдын ала ыр алар тілу
E) ты айт ыштарды жеткілікті м лшерін енгізу
F) топыра
деуді д(рыс ж)йесін жасау
20. 4арбызды
A) топыра ты
B) топыра ты
C) топыра ты
D) топыра ты
E) топыра ты
F) топыра ты

олайлы себу мерзімі:
6-10 см абаты 12,0-12,50С жылынған кезде
16-20 см абаты 26,0-26,50С жылынған кезде
4-5 см абаты 32-350С жылынған кезде
6-10 см абаты 22-250С жылынған кезде
11-12 см абаты 12-150С жылынған кезде
6-10 см абаты 13,0-13,50С жылынған кезде
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21. К)нбағысты кондициялы т( ымдарын аурулар мен т( ым езіне
арсы 80 % ТМТД (2-3 кг/т) немесе 50 % фундазолмен (3 кг/т) дəрілеу
мерзімі:
A) себуден 19-20 тəулік б(рын
B) себуден 1 ай б(рын
C) себуден 1,5 ай б(рын
D) себуден 7-8 тəулік б(рын
E) себуден 15-16 тəулік б(рын
F) себуден 25-26 тəулік б(рын
G) себуден 5-6 тəулік б(рын
22. Ма сарыны себер алдындағы культивацияға дейін арамш птерге
арсы олданылатын топыра гербицидтері:
A) торфи (2,0-2,5 л/га )
B) раундап (1-3 л/га )
C) пума супер (4-10 л/га )
D) раксил (2,0-2,5 л/га )
E) трефлан (4-10 л/га )
F) карате (6-11 л/га )
G) фундазол (7-8 л/га )
23. Ма таны жапырағын т)сіруді (дефолиациялауды ) пайдасы:
A) ма та ( оза ) к сектеріні пісуі жеделдейді
B) г)лдеу )дерісі то тайды
C) тамыры суін то татады
D) аязға дейінгі терім к бейеді
E) фотосинтез )дерісі белсенді теді
F) жалпы німі кемиді
G) жапыра тары тез т)седі
24. Жо ыш аны максималды т( ым німін жинауды амтамасыз ететін
себу əдісі:
A) Ке атарлы - 45-48 см
B) Жаппай – 15 см
C) 4атарлап – 15-18 см
D) Таспалы
E) 4атарлап – 22-24 см
F) 4атарлап – 6-8 см
G) Ке атарлы - 50-55 см
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25. Т( ымға сірген судан ш біні сімдіктерін к)згі ерте т)скен
боз ырауға (рындырмай б лектеп жинап алу мерзімі:
A) т( ымны ылғалдылығы 10-14% шамасында
B) т( ымны ылғалдылығы 42-43% шамасында
C) т( ымны ылғалдылығы 30-33% шамасында
D) т( ымны ылғалдылығы 15-18% шамасында
E) т( ымны ылғалдылығы 50-51% шамасында
F) т( ымны ылғалдылығы 40-41% шамасында
)сімдік шаруашылығы
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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