рметті студент!
2018 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
5B011400

Маманды ты
атауы
«Тарих»

Жауап парағыны 6-9 секторларындағы
пəндер реті
1. Педагогика
2. Тарихты о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж$мысыны теориясы мен
əдістемесі
4. Т&ркі халы тарыны тарихы

1. С$ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т$рады:
1. Педагогика
2. Тарихты о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж$мысыны теориясы мен əдістемесі
4. Т&ркі халы тарыны тарихы
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$рыс жауапты
та дамаса ателік болып есептеледі.
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Педагогика
1. Педагогикалы пəндер:
A) Ж$мыс істеу педагогикасы
B) Этнопедагогика
C) А паратты педагогика
D) ,леуметтік педагогика
E) Технопедагогика
F) Табиғат педагогикасы
G) Салыстырмалы педагогика
2. Жеке т$лғаны е ма ызды белгiлерi:
A) жауапкершiлiгi
B) саналылығы
C) дене ерекшеліктері
D) инстинктері
E) орталы нерв ж&йесіні асиеттері
3. Жас ерекшеліктер:
A) Интеллектуалды
B) Белгілі бір жас кезе іне тəн психикалы сапалар
C) Белгілі бір жас кезе іне тəн анатомиялы сапалар
D) ,р балаға тəн белгілі мінез- $лы
E) Белгілі бір жас кезе іне тəн табиғи ерекшеліктер
F) ,р балаға тəн белгілі сипат
G) Белгілі бір жас кезе іне тəн даралы ерекшеліктер
4. Ғылыми-педагогикалы зерттеулер:
A) психологиялы
B) техникалы
C) эмпирикалы
D) теориялы
E) əдіснамалы
5. Эстетикалы тəрбие міндеттеріні бірі:
A) эстетикалы білімдер беру
B) ой абілеттерін дамыту
C) ағзаны шыны тыру
D) мемлекетке деген $рмет сезімін алыптастыру
E) эстетикалы мəдениетті тəрбиелеу
F) эстетикалы талғамды жəне сезімді дамыту
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6. Тəрбиені ма саты:
A) амалдар ж&йесі
B) тəрбиеленушілерді жағымды іс-əрекетке згертуге бағыттылы
C) мектепті ма саты
D) ата-ана міндеттері
E) тəрбиеленуші шешетін міндеттер
7. Педагогика ғылымыны салалары:
A) Арнайы педагогика, т&зету педагогикасы
B) Мектеп педагогикасы, салыстырмалы педагогика, этнопедагогика
C) Психологиялы педагогика, физиологиялы педагогика
D) Акмеология, білім беру педагогикасы
E) Жалпы педагогика, жас спірімдер педагогикасы, педагогика
F) Жоғары мектеп педагогикасы, медициналы педагогика, арнайы
педагогика
8. Бас ару стилі бойынша:
A) отбасылы
B) оғамды
C) либералды
D) мектептік
E) діни
F) адамгершілік
9. Педагогикалы əдіснаманы мəні:
A) педагогикалы ілімдерді зерттейтін ғылым
B) философиялы ағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде олдану
туралы ғылым
C) логика туралы ғылым
D) арнаулы зерттеу əдістерін жасауға арналған ғылым
E) тіл туралы ғылым
F) адамдар туралы ғылым
G) философиялы теорияларды зерттейтін ғылым
10. , гімелесуді т&рі:
A) ынталандырушы
B) эпизодты (ауы -ауы ə гіме-с$хбаттар)
C) шығармашылы
D) мада таушы
E) жеке дара этикалы ə гіме-с$хбаттар
F) ə гімелесу-экспромт
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11. 2азіргі оғамды пайдалы ж$мыстарға атысуда о ушы белсенділігі
байланысты:
A) Мектепте $йымдастырылатын ж$мыстарды к леміне
B) 2ойылатын талаптарды мазм$нына
C) Мектепте $йымдастырылатын ж$мыстарды тиімділігіне
D) С$раныс а ие болуына
E) М$ғалім позициясына
12. Сыныптан тыс ж$мыстарды тиімділігі:
A) əр о ушыға тигізетін тəрбиелік ы палды болуы
B) о ушыны саналы болуы
C) əрекетті жоспарлы болуы
D) о ушылармен ата-аналарды арасындағы арым- атынас ж&йесіне сай
болуы
E) сынып жетекшілеріні педагогикалы біліктілігіні жоғары болуы
13. Отбасыны жалпы сипаттамаларыны к рсеткіші:
A) ау аттылығы, т$рмысты жағдайы
B) ата-ананы баланы мір əрекетiнi мазм$нына к iл б луi
C) ата-ана туралы мəлiметтерді толы тығы
D) ата-ананы тəрбиенi ма сатын, мiндеттерiн $станбауы
E) баланы отбасы мiрiне белсендi араласуы
F) балаларыны дарынды, талантты, мəдениетті, талапшыл болуы
14. О ытуды жалпы за дылы тары:
A) О у мен о уды $йымдастыру
B) О у мазм$ны, о у барысы
C) О уды бас ару мен ынталандыру
D) О уды $йымдастыру, о у сапасы, жеке т$лғаны дамуы
E) О у $рылымы мен сапасы
F) Тəрбие мен практиканы бірлігі
G) О ыту мен тəрбиені бірлігі
15. Білім беру стандарты:
A) Міндетті білім беруді негізгі $жаты
B) Міндетті о ыту компоненттерін аны тайды
C) Білім беру нормаларын аны тайды
D) О у жоспарларын олданады
E) Білім беру сапасын аны тайды
F) О ыту де гейін ай ындайды
G) Білім беру саласын амтиды
H) Бағдарламаларды сапасын аны тайтын $жат
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16. Дидактикалы ма саттарға байланысты саба т&рі:
A) Біліктілікті алыптастыру
B) Аралас саба
C) О у саяхаттары
D) Жа а білімді ме геру
E) 2осымша саба
F) Диктант сабағы
G) 4ткен материалды айталау, пысы тау
17. Білім беру ж&йесін стандарттау ажет:
A) Тəжірибе ме геруді ғылыми мінездемесі
B) Ты о у жоспарларыны енгізілуі &шін
C) Білім сапасын арттыру &шін
D) Нəтижелілік де гейін арттыру &шін
E) Жа алы тар енгізу &шін
F) Философиялы негізін алыптастыру &шін
18. 7жымды - танымды іс-əрекетті белгісі:
A) Іс-əрекеттер барысында о ушыға жағдай жасау жəне оларды бас ару
B) Жалпы іс-əрекетті жоспары болуы
C) 7жымды іс-əрекет барысында, əрбір о ушы зіндік білімін к рсете
алуы
D) Іс-əрекет барысында аны талған материалдар бойынша т$жырым
жасау
E) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
F) Іс-əрекеттер барысында о ушылар арасында зара жауапкершілікті
жəне тəуелсіздікті пайда болуы
G) Жалпы нəтижелерді болуы
19. Білім, білік жəне дағдыны алыптастыру &дерісі ажет етеді:
A) Ж&йелеуді
B) Бағыттауды
C) Т$лға болмысын
D) Диагностикалауды
E) Ба ылауды
F) О у-танымды іс-əрекеттеріні нəтижесін аны тауды
20. Мектеп пен жоғары о у орындарындағы баға оюды субъективті
ателіктері:
A) лшемге сай болу
B) орташа бағалау $станымында болмау
C) баланы тəртібіне ойылатын бағаны пəн &лгеріміне ауыстыру
D) орташа бағалау $станымында болу
E) к іл-к&йге орай баға оя салу
7
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21. А паратты технология:
A) На ты мағл$маттар жиынтығы
B) Белгілі $ралдар мен əдістер жиынтығы
C) На ты $ралдарды, əдістер мен тəсілдерді пайдалану
D) Кез келген мəліметтер жиынтығы
E) Адам іс-əрекеті ар ылы ауызша, жазбаша немесе бас а т&рлі
тəсілдермен жеткізілетін ажетті мағл$маттар жиынтығы
F) А паратты деу &дерісінде олданылатын $ралдар мен əдістер
жиынтығы
G) Адам іс-əрекетіні ажетті салаларыны бірі
22. О улы а ойылатын негізгі талаптар:
A) К рнекіліктермен жа сы жабды талу, тілі балаларды жас
ерекшеліктеріне сəйкес болуы
B) К&рделі ғылыми стильде жазылуы тиіс
C) О ушылар &шін $ғымды, ыс а жəне ызы ты болуы, о у
бағдарламасынан тыс жазылуы
D) Мазм$нында келтірілген материалдар к лемді болуы керек
E) О у &дерісінде тексерілген со ғана баспадан шығуы тиіс
F) Тексеру, зін- зі тексеру жəне о у нəтижелерін т&зетуге арналған
с$ра тар мен жаттығуларды болуы
23. Бас аруды $йымдастыруды формалары мен бағыттары:
A) 2оғамды ы палдарды пайдалану жолдарын $сыну
B) Педагогикалы &дерісті негізгі ма сатын ай ындау
C) Педагогтарды жаппай сауаттандыру, сауы тыру
D) Педагогтарды психологиялы -педагогикалы т$рғыда диагностикалау
E) Педагогикалы отырыстар, əдістемелік ке естер
F) ,дістемелік бірлестіктер
24. Г.И. Щукина бойынша мектепішілік бас ару бағыттары:
A) əдістемелік
B) зерттеушілік
C) психологиялы
D) жобалаушылы
E) дидактикалы
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25. Мектепті жылды ж$мыс мазм$нын талдауды мазм$нына енеді:
A) Педогогикалы ке ес ж$мысыны нəтижесі
B) Білім мазм$нын сараптау
C) Ата-аналар комитетіні ж$мыс жоспарын аны тау
D) Директорды міндетін аны тау
E) ,дістемелік ж$мысты сапасы
Педагогика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Тарихты о ыту əдістемесі
1. «,дістеме» с зіні мағынасы:
A) Ж&йе
B) Тəртіп
C) О у əдісі
D) Іс-əрекет
E) О ыту əдістемесі ілімі
2. 7лы Отан соғысынан кейінгі жылдарда əдістемеге &лкен &лес ос ан:
A) В.О. Пунский
B) А.А. Вагин
C) В.Г. Карцов
D) А.И. Стражев
E) К.Д. Ушинский
F) А.З. Редько
G) Е.И. Пометун
3. Еуропа Ке есіні Декларациясына сəйкес (1992 ж.) əлемдік білім беру
ке істігінде 12 жылды орта білім беру дамыған елдерде ж&зеге
асырылуда:
A) 2ытай
B) Германия
C) Швейцария
D) Англия
E) Испания
F) Италия
4. Тарих пəнін о ыту барысында алыптастыратын тарихи т&сініктер:
A) Саяси мір
B) Моральды т&сініктер
C) Материалды мір-т$рмыс
D) Жа ашылды а бейімділік т&сінігі
E) К&нделікті мір
5. Тарих пəнінен о ушыларды здігінше іздену ж$мыстары:
A) Дəптермен ж$мыс
B) 4здігінше о улы тан тыс əдебиеттерді о и жəне пайдалана білуі
C) Эссе жазу
D) Та ырып а байланысты слайд жасау
E) Терминдерді жаттау
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6.Тарихи материалды ауызша баяндау əдістері:
A) , гіме
B) Мектеп лекциясы
C) Иллюстрациялы ж$мыс
D) Экранды жəне техникалы $ралдарды пайдалану ар ылы
E) Портреттік ж$мыс
7. Тарих пəні бойынша о ушыларға патриотты тəрбие беру:
A) 2аза стан жеріндегі зге $лттарды саяси $ ы тарын жо а шығару
B) 2Р рəміздеріне деген с&йіспеншілік
C) М$сылман хал ын $рметтеу міндетті емес
D) 2аза хал ыны озы дəст&рлерін абылдау
E) 2оршаған орта тазалығын са тауды ажет емес деп есептеу
F) 2аза хал ыны ерлігі туралы тарихи білімдерді $сыну
8. Тарихи біліміні $рамдас б лімдері:
A) Тарихи фактілер
B) Салт-дəст&рлер мен ырымдар
C) Ой толғаулар
D) Тарихи т&сініктер
E) А ыздар мен ертегілер
F) Тарихи даталар мен хронологиялар
9. Тарихты барысында олданылатын негізгі əдістер:
A) Проблемалы о ыту əдісі
B) Зерттеу əдісі
C) Тарихи материалды ауызша хабарлау əдістері
D) Тарихты о ыт анда т&рлі мəтіндермен ж$мыс істеу əдістері
E) Тарихты к рнекі $ралдармен о ыту əдістері
10. Тарихи карталар ерекшеленеді:
A) Т&стік ерекшелігі бойынша
B) Масштабы бойынша
C) Мазм$ны бойынша
D) Аума ты амтуы бойынша
E) К лемі бойынша
11. О ушыларды танымды белсенділігі диагностикалы
A) К ркемдеуші
B) 2орытындылаушы
C) Баяндаушы
D) Тəрбиелеуші
E) ,дістемелік
F) Тексеруші
11
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12. О ытуды техникалы $ралдарыны дидактикалы ызметі:
A) О у процесінде м$ғалімні с зі мен о ушыларға $сынылатын бейнені
&йлесімділігін амтамасыз етеді
B) Негізгі білім к зі
C) Арнаулы ( коррекциялы немесе т&зету) мектептерде ғана олданылады
D) О ушы мен педагогты іс-əрекетін амтамасыз ету
E) О ушыларды белсенділігін арттыру
F) Тарихты о ытуды жетекші əдісі
G) Уа ытты &немдеу
13. М$ғалімні нəтижелілік ж$мысыны ағидасы:
A) М$ғалімні беделін к рсету
B) О нəтижелерін аны тау
C) Тəрбиелеу процесінде проблемаларды аны тау
D) Интеграцияланған тəрбие ж$мысыны формаларын сыныппен ткізу
E) О ушыларды жалпы адамзатты $ндылы тары негізінде тəрбиелеу
F) О ушыларды о удағы жетістіктерін бағалау
G) Білім алушыларды о удан тыс іс-шараларын орытындылау
14. Дискуссия элементтері бар семинарды белгілері:
A) Мəселені аны шешуді т&рлі жолдары
B) Зерттелетін мəселе ж нінде орта пікір алыптас ан
C) Мəселені шешуді жолы аны
D) Зерттеу элементтері
E) Дискуссия-зерттеуге емес, о ушыларды $зіреттілігіне арналған
F) М$ғалім дискуссия с&ра тарымен сол мезгілде таныстырады
15. Де гейлеп о ыту технологиясыны ма саты:
A) ,р о ушыға, білім алуына жағдай жасауға м&мкіндік береді
B) Сыныптағы о ушылар $рамы əр кез т$ра ты болады
C) О ушыларды таным абілеттері бір де гейді $райды
D) ,рбір о ушы зіні даму де гейіне арай білімді ме гереді
E) М$ғалімні талаптарын орындайды
F) Та ырып бойынша білім, білік, дағдыларды игеру ма сатында ж$мыс
жасайды
G) О ушы м$ғалімні р$ сатымен жауап береді
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16. В.Ф. Шаталовты тірек белгі- конспектісі:
A) А паратты игеру &шін бейнеленетін белгілер
B) О у материалыны толы мəтіні
C) 2андай да бір о иға, іс-əрекет, заттар бейнесі бар шартты сурет
D) Электронды о улы
E) Терминдер мен глоссарий
F) О у материалын тексеруге аралған ба ылау с$ра тары
G) Бір нəрсені мазм$ныны ыс аша жазбасы
17. Кейс-стади əдісі $зыреттілікті жеке сапасын дамытады:
A) Шығармашылы , практикалы абілетін
B) 2арым- атынасты , əлеуметтік белсендігін
C) А паратты білімін
D) Танымды , жағдайлы əрекетін
E) 2айталаушы, алыптастырушы абілетін
F) Шешім шығару, мəселені аны тау ісін
G) 2$рлымды ж&йесін
18. Дəст&рлі дидактикалы о ыту т$жырымдамасында ызметі басым:
A) О ушыны
B) О ушыларды жоспарсыз іс-əрекетіні
C) Педагогты
D) О ушыларды ж$пты топтарыны
E) 7жым ызметіні
19. Тарих пəнінен азаматты - $ ы ты тəрбие беру бағыттары:
A) 2арым- атынас жасау тəрбиесі
B) Табиғат тазалығын са тау
C) Мемлекеттік рəміздер туралы за дарды о ыту
D) Дене тəрбиесі
E) 4з мемлекетіне деген патриотты сезімді алыптастыру
F) А ыл-ой тəрбиесі
20. С. Аспендияровты «2аза стан тарихыны очерктері» е бегіні
«2аза стан патша кіметіні отары» тарауындағы та ырыптар атауы:
A) ХVІІІ ғасырдағы 2аза станны шаруашылы сипаты
B) 2аза тар к терілістері
C) ХІХ ғасырды екінші жартысындағы аза тар
D) Патша кіметіні жер саясаты
E) Орта Азия мен 2аза станды азат ету
F) 1905 жылғы революция, оны 2аза станға еткен əсері жəне 1914 жыл

13

Тарихты о ыту əдістемесі

11

21. 2азіргі кезде білім беруді ізгілендіруді бағыттары:
A) Орта де гейдегі о удан сараланған о уға к шу
B) О ытуды жа а технологияларын енгізу
C) Инновациялы экономикаға сəйкес білім беру
D) О у пəндеріні ізгіліктік əлеуетін аны тау
E) О у процесіне мультимедиялы $ралдарды енгізу
F) О ыту процесіні мазм$нын жа арту
G) Гуманитарлы пəндерді р лін к теру
22. Дəст&рлі саба тар:
A) 2ойылымды
B) Бағалау
C) Дəріс, семинар жəне практика
D) Экскурсия жəне конференция
E) Т&сінік айту
F) Саяхат
G) Пікірталас
23. Тарихты о ытуда олданылатын баяндау-суреттеу $жаттарыны
т&рлері:
A) 2анатты с здер мен ле дер
B) А ыздарм мен ертегілер
C) Бағдарламалар жəне с здер
D) Грамоталар, за дар, жарлы тар жəне кешірімдер
E) Ғ$мырнама жəне хаттар
24. Синхроникалы таблицада к рсетіледі:
A) Т&рлі айма тағы бір уа ыттағы тарихи о иға
B) 2аза стан тарихы бойынша хронологиялы кесте
C) ,р елдегі т&рлі кезе дегі $ сас тарихи о иғалар
D) Бір елдегі тарихи о иғаларды $ састығы мен айырмашылығы
E) Бір елдегі бір тарихи кезе дегі тарихи о иға
F) Бір елдегі т&рлі кезе дегі $ сас тарихи о иғалар
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25. Мектептегі лкетану ж$мысына ойылатын талаптар:
A) О ушыларға психологиялы зерттеулер ж&ргізу
B) О ушыларды м&мкіндігінше зерттеуге атыстыру
C) О ушыларды пəн бойынша &лгерімін ба ылау
D) Мектеп о улы тарына пікір жазу
E) К рнекі $ралдарды олдан жасау
F) О ушыларды адамгершілікке тəрбиелеу
Тарихты о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
1. Сыныптан тыс шараларды т&рлері:
A) спортты кіші академиялар
B) тəрбие тəсілі
C) ғылым, нер салалары бойынша кіші академиялар
D) тəрбие əдістері
E) техникалы кіші академиялар
2. 2иын балаларда бай алатын ерекшеліктер
A) 4зі- зі т&зетуге абілетті т мендігі
B) 7рлы жасайды
C) Спортта жетістіктерге тез жетеді
D) 7жымды бас аратын, тез шешім абылдайтын о ушылар
E) Отбасында тəртіпте, адағалауда скен балалар
3. Педагогикалы олдау кезінде табысты зара əрекеттестікті шарттары:
A) 6-шарт – балама мінез- $лы &лгісін к рсете алуы
B) 2-шарт – з проблемасын шешуде басымды бала жағында болуы
C) 7-шарт – педагог пен баланы арасында к мек к рсетушілік атынас
орнауы
D) 5-шарт – згерту жолын табуды $сыну
E) 4-шарт – $пиялылы принципіні са тамау
4. Балалармен ж$мыс ж&ргізуде тəрбиеші тарапынан болатын
кемшіліктер:
A) ж$лдыз ауруы
B) уа ытты тиімді пайдаланбау
C) жалған демократизм
D) авторитаризм
E) əріптестік
5. Тəрбие жоспарыны ызметтері:
A) Дамытушылы
B) Болжау
C) Ағартушылы
D) Тəрбиелік
E) Білімділік
F) 7йымдастырушылы
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6. Сынып жетекшісіні негізгі ызметі:
A) ,дістемелік ж$мыс
B) О ушыларды жəне сынып $жымын зерттеу
C) Жарыстыру
D) Пəн м$ғалімдеріні ж$мысын реттеу
E) Старостамен ж$мыс
F) Тəрбиелеу
G) Сынып $жымын $ру жəне тəрбиелеу
7. Топты абылданған негізгі т&рлері:
A) 2ызметкерлер
B) Референттік
C) О ытушылар
D) Ресми
E) Саяхатшылар
F) Диффузиялы
8. «2иын балалар», «тəрбиесі иын», «педагогикалы
т&сініктерін зерттеген ғалымдар:
A) М. Булянов, С.А. Беличева
B) С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский
C) К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев
D) Н.К. Крупская, П.П. Блонский
E) П.Ф. Лесгафт, В.В. Ковалев
F) П.П. Блонский, Н.В. Мясищева
G) Л.С. Выготский, В.П. Кащенко

алып

алу»

9. Авторитарлы тəрбие:
A) Баланы бас бостандығы
B) Белсенділігін басып тастау
C) 4зіні адамгершілігін сезіндіру
D) Т$лғаны дамуын тежеу
E) Т$лғаны басу
10. Тəрбиені оғамдағы жалпы ызметі:
A) Мектептен тыс тəрбие мекемелерімен зара бірлескен іс- имыл жасау
B) 2оршаған ортасын танып-білу
C) 2ызығушылығын ояту
D) Баланы əрт&рлі əлеуметтік атынастарға атыстыру
E) Адам баласында адамгершілік сапа ж&йесін алыптастыру
F) 7рпа тан-$рпа а əлеуметтік тəжірибе мен мінез- $лы нормаларына
атысты білім, білік, дағдыларды беру
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11. Тəрбие ісіні $рылымы:
A) Ма сатты тікелей ж&зеге асыру
B) Алғаш ы ə гіме, барлау, жоспарлау
C) Ма сат ою, $йымдастыру
D) 7йымдастыру, $ралдарды аны тау
E) Тəрбие ісін ткізу, нəтижелерді бағдарлау
12. Тəрбиелеу жəне о ыту &дерістеріні $ састығы:
A) О ыту &дерісінде о ытушы о ушыға тəрбиелеу əсерін ж&ргізеді
B) Ба ылау жəне т&сіндіру əдісін олданады
C) Тəрбиеші мен тəрбиеленушіні зара əрекеті
D) Т$лғаны дамуы мен əлеуметтенуі
E) ,рекет &дерісінде т$лға дамуына əдістеме $сыну
F) 4зін- зі тəрбиелейді
G) 4зін- зі айта тəрбиелейді
13. Педагогикадағы тəрбие принциптері:
A) Тəрбие барысында шешілуге ажетті міндеттер
B) Тəрбие процесін $йымдастырудағы талаптар ж&йесі
C) ,рекетті жан-жа ты ойластыру
D) Батылдылы
E) 7жымда жəне $жым ар ылы тəрбиелеу
F) Тəрбие ережелеріні жиынтығы
14. Салауатты мір салтын $руға атысты дəрігерлерді берген ке есі:
A) К&н сəулесін пайдалану
B) Таза суды пайдалану
C) Таза ауамен демалу
D) Ая ты бір-біріне ай астырмау
E) Мəдени орындарда зі ді д$рыс $стау
F) Саба та ойын элементтерін пайдалану
15. ,деби-музыкалы оғам бірлестігіне атысушылар $йымдастырады:
A) Тез жəне жоғары де гейде керекті сапаны алыптастыру
B) Би кеші сайыстары, к рмелері
C) 2ызығушылы тары бойынша о ушыларды топтастыру
D) 2ол нер б$йымдарыны жəрме кесі
E) Т&рлі бағыттағы əдеби-музыкалы кештері
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16. Отбасымен ж&ргізілетін тəрбие ж$мысыны т&рлері:
A) Педагогикалы білімдер университеті
B) Ата-аналарды пəн м$ғалімдерімен таныстыру
C) Ата-аналарды педагогикалы білім дəрежесі мен мəдениетін &немі
арттырып отыру
D) Лекторий
E) О ушыларды ата-аналарыны материалды жағдайын аны тау
F) Отбасы мен мектепті балаға ойылатын талаптарыны жоспарын $ру
17. Саба тан тыс əрекеттерді $йымдастыру формасы:
A) Саба барысында кездесулер $йымдастыру
B) Емтихан ж&ргізу
C) Интербелсенді əдістерді олдану
D) Дене тəрбиесі, спортты əрекет
E) К ркем нер – шығармашылы əрекет
F) Сынып б лмелерін ж ндеу ж$мыстары
G) Лабораториялы саба ж&ргізу
18. Педагогикалы зерттеуді т&рлері:
A) Бəсекеге абілеттілік, тап ырлы , ынтыма тасты , збеттілік
B) Шыншылды , демократиялы , ізгілік
C) 2алыптастырушы
D) Дербестік, айт ан с зде т$ру, сыпайлылы
E) Жауапкершілік, шығармашылы , белсенділік
F) 2алыпты
19. Тəрбие &дерісінде амтылған адам санына арай тəрбие формалары:
A) К пшілік
B) 2алыптас ан
C) 7йымды
D) Шағын топты
E) Ресми
F) Жеке
20. Топты тəрбие ж$мысын $йымдастыру формалары:
A) $сынылған кітаптарды о ып талдау
B) клубтар
C) балалар лагері
D) тəрбие т$жырымдамасын жасау
E) сынып сағаты
F) ə гімелер
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21. Жеке адамны санасын алыптастыру əдістері:
A) мектептегі əдістемелік ке ес
B) педагогикалы талап
C) тəрбиелік жағдаяттар
D) пікірталас
E) ə гіме
F) этикалы ə гіме
G) зін- зі бас ару
22. Тəрбие, адамды с&юге бағыттау т мендегі
бірт$тастығына байланысты:
A) ғылымилы жəне ж&йелі ж$мыс ж&ргізілуіне
B) балаға т$ра ты д$рыс атынасына
C) баланы жеке т$лға ретінде сыйлауына
D) баланы ортаға тез бейімделгіштігіне
E) ерік-жігерді бірлігіне
F) &дерісті аса ар ындылығына
G) жа а оғамды р лді ме геруіне
23. Мінез- $лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) жарыстар ткізу
B) тəрбиелік жағдаяттарды згерту
C) мектептегі əдістемелік ке еске атысу
D) пікір аясын ке ейту
E) этикалы ə гіме талдату
24. Тəрбиені тиімділігі тəуелді:
A) педагогті талдау, бағалау абілетіне
B) т$ ым уалаушылы а
C) аржы к здеріне
D) мектеп Жарғысыны мазм$нына
E) о ыту мерзіміне
F) педагогті шеберлігіне
G) о ушыны е бек орлығына
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25. В.П. Тугаринов бойынша жеке адамны сапалы к рсеткіштері:
A) Тəрбие гуманизациясы
B) Тəрбие іс-əрекетіне араласуы
C) Саналылы , жауапкершілік
D) Тəрбиені $йымдастырушылы асиеті
E) Тəрбиелік ы палдар бірлігі
F) Биологиялы ерекшеліктері
G) Даралы , оғамды белсенділік пен саяси-идеялы бағыт
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Т)ркі халы тарыны тарихы
1. Са тар туралы алғаш ы жазба деректер:
A) Геродотты е бегінде
B) Сыма Цянны е бегінде
C) Авеста шығармасында
D) «Тарих» атты шығармада
E) М. 2аш ари жазбасында
F) Рашид-ад-Дин е бегінде
G) М.Х. Дулати шығармасында
2. 7йғыр ағаныны VIII ғ. ортасындағы саяси &стемдігі жеткен айма тар:
A) Алтайдан Корей жеріне дейін
B) Жетісу, Шығыс Т&ркістаннан Хуанхэге дейін
C) Байкалдан шығыс а Маньчжурияға дейін
D) Алтайдан Шығысында Маньчжурияға дейін
E) Енисей ырғыздарына дейін
F) Каспий ден Алтайға дейін
G) О т&стік аймағы Гоби ш ліне дейін
3. Т&ргеш ағанатыны
A) Он-шадпыты
B) 2арл$ тар
C) Сары-т&ргештер
D) Хань
E) 2ара-т&ргештер
F) Т&ргештер

$рамына кірген тайпалар:

4. Т&рік ағанатыны жібек жолы &шін бəсекелестері:
A) Гупталы Hндістан
B) 2ытайлы Суй жəне Тан əулеттері
C) Боспор патшалығы
D) Хазар ағанаты
E) Сасанидтік Иран
F) Эфталиттер мемлекеті
5. 2арахан мемлекетіні алғаш ы билеушілері:
A) С&леймен-шах
B) Хасан Боғра
C) Сат$ Боғра
D) Ж&сіп
E) ,ли Арслан
F) Санжар
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6. Батыс Т&рік ағанаты иеліктерін м$ралы а алған т&ркі тілдес
мемлекеттер:
A) К кт&ріктер
B) Енисей ырғыздары
C) 7йғыр ағанаты
D) 2арл$ мемлекеті
E) Оғыз державасы
F) Т$рфан
7. Оғыз мемлекетіндегі жоғарғы таптар:
A) Князьдар
B) Тархандар
C) Уəзірлер
D) Ру аристократиясы
E) С$лтандар
F) К семдер
G) Патша руыны туыстары
8. Мо ғол басып алушылығы негізінде:
A) Мəдени прогресспен
B) Жер ндеу мəдениетіні рлеуімен
C) Сарайлар мен мешіттерді салумен
D) 2алаларды г&лденуімен
E) 4ндіруші к&штерді тал андалуымен
9. Моғолстандағы негізгі міндеткерлік т&рлері:
A) ,леуметтік
B) Hлестік
C) 2оғамды
D) Е бек
E) Мəдени
F) Саяси
10. «Моголистан» (Могулистан) с зіні этнонимі:
A) Сяньби
B) 2аза
C) Мо ғол
D) Хазар
E) 2ырғыз
F) Тюрк
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11. Осман Империясы г&лдену кезе і де амтыған территориясы:
A) Австралияны б лігі
B) Шығыс Сібірді б лігі
C) Азияны бір б лігі
D) Еуропаны бір б лігі
E) О т&стік-Шығыс Азияны б лігі
12. Осман империясы аталды:
A) Оттоман империясы
B) Ислам республикасы
C) Ислам мемлекеті
D) Порта
E) Т&рік Республикасы
F) Оттоман Портасы
13. 2ырым хандығында ханнан кейінгі екінші лауазымды адам:
A) Уəзірлер басшысы
B) Гарем басшысы
C) Казына басшысы
D) Кіші жəне жергілікті сот т рағасы
E) Батыс т&бек билеушісі
F) Н&реддін
14. Hндістанда Бабыр (1526 - 1530) негізін салған 7лы моғолдар əулетіні
(1526 - 1838) билеушілері:
A) ЖаIангір (1605 - 1627)
B) Акбар (1556 - 1530)
C) 7лы бек (1394 - 1449)
D) Аурангзеб (1658 - 1707)
E) Елбарыс (1728 - 1740)
15. 2аза стан аумағындағы к лемі 30 гектардан асатын алалар:
A) Шорт бе
B) Ясы
C) 2арашы
D) Сығана
E) Аснас
16. XIII – XVIII ғ. Азербайжан мəдениетіні аса к рнекті а ындары:
A) Мухаммед Физулла («Лейлі мен Мəжн&н»)
B) Шах Махмуд ибн Фазил Чорос
C) Мухамед Хайдар Дулати
D) Имад-ад-Дин Несими
E) Фазуллах Нейми
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17. XVI ғ. ортасындағы Ноғай ордасыны ыдырауына əсер етті:
A) Орыс мемлекетіні шекарасын 2аза хандығына жа ындата т&суі
B) Сібір хандығыны шабуылы
C) Бір б лігіні Т&рік с$лтанына бағынуы
D) Керей мен Жəнібекті к шіп кетуі
E) Бір б лігіні орыс патшасына бағынуы
F) ,мір Темірді жоры тары
18. 2ырғыз хал ыны жыр дастандары:
A) 2обыланды батыр
B) С$лушаш
C) Жа ыл мырза
D) Кердейхан
E) 2ожаш
19. 2ытайды Синьцзян-7йғыр автономиялы ауданында т$ратын т&ркі
халы тары:
A) Т&ркімендер
B) Карачайлар
C) 2ырғыздар
D) 2аза тар
E) Бал арлар
20. 2аза стан Республикасы мен Т&ркіменстан Республикасы арасындағы
ынтыма тасты ты басым салалары:
A) Ауыл шаруашылығы
B) Мəдени-гуманитарлы
C) 2аржылы
D) 2орғаныс
E) ,скери-техникалы
F) Сауда-экономикалы
G) Отын-энергетикалы
21. Селжуктер мемлекетіні с$лтандары:
A) Явуз с$лтан Селим
B) Кылыдж Арслан I
C) А са Темір
D) Абылай хан
E) Мелик шах I
F) Алып-Арслан
G) С$лтан Мехмет
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22. 1873 жылғы 12 тамызда орыс əскерлерімен жасалған шарт бойынша
Хиуа ханы:
A) Соғысты жалғастырды
B) Ресейді бодандығына айналды
C) Контрибуция т леді
D) 2ару-жара сатып алды
E) Тəуелсіздігін са тады
F) Жа а бекіністер салды
G) Сауданы ке ейтті
23. «Худуд əл-алам» тарихи е бегіне (Х ғ.) сəйкес, ырғыздар ертеде:
A) Мускус ндірді
B) Исламды абылдады
C) 2алаларда мекендеді
D) Отыры шы мір с&рді
E) От а табынды
F) Саудамен айналысты
G) К рші халы тармен соғысты
24. Т&ркияны армиясыны
A) Жаса
B) Атты əскер
C) Онды
D) Акынкебек
E) Т&мен
F) Янычарлар
G) 7лан

$рамы:

25. Христан дінін $стайтын т&ркі халы тары:
A) Сахалар, гагауздар
B) Караимдар
C) 2аза тар, збектер
D) Украинды тар, молдавандар
E) Шорлар, долгандар
Т)ркі халы тарыны тарихы
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