рметті студент!
2018 жылы «Техникалы
ғылымдар жəне технологиялар - 5»
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

5В071100

Маманды ты атауы

«Геодезия жəне
картография»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Картография
2. Фотограмметрия
3. Инженерлік геодезия
4. Аэрокосмосты т*сірісті
əдістері

1. С,ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т,рады:
1. Картография
2. Фотограмметрия
3. Инженерлік геодезия
4. Аэрокосмосты т*сірісті əдістері
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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Картография
1. Топографиялы карталарда аудандарды лшеудегі графикалы əдістер:
A) курвиметрмен
B) сызы ты
C) планиметрмен
D) н*ктелік
E) циркульмен
F) сызғышпен
2. Пайдалы азбалар карталарды мазм,нына кіретін элементтер:
A) климатты
B) тау кен шикізаттары
C) генетикалы типтері
D) зен торлары
E) отын энергетикасы
3. Климатты картасыны мазм,нына кіретін элементтер:
A) соғу бағыты
B) генетикалы типтері
C) зен торлары
D) жылдамдығы
E) жауын-шашын м лшері
F) изобата
G) фундаментті жату тере дігі
4. Халы тар картасыны мазм,нына кіретін элементтер:
A) неркəсібі
B) су жəне кему динамикасы
C) зоналарды шекарасы
D) зендерді оректенуі
E) климаты
F) халы шаруашылығы
5. Картадағы тауларды мағынасы:
A) о ыр бояумен
B) конус немесе к*мбез тəрізді
C) аласа, орташа, биік болып б лінеді
D) тере
E) ойпат
F) жасыл бояумен

4

Картография

75

6. Карта парағыны номенклатурасы картаны …...к рсетілген:
A) о т*стік рамка астында
B) шығыс рамка бойында
C) картаны е жоғарғы б лігінде
D) солт*стік рамканы *стінде, ортасында
E) батыс рамка бойында
F) шартты белгі
G) солт*стік рамка *стінде
7. 1:100 000 масштабтағы карталарды номенклатуралы *лгісі мен бетті
бойлы пен ендік лшемі:
A) 20/
B) Н-31-2
C) 10
D) 30/
E) 3 /45//
F) Н-31-2-А
8. Картографияда жина тау, жалпылау, басты с здеріні мағынасы:
A) генерализация
B) картадағы ма ызды ,былыстарды та дау
C) картометриялы ж,мыстар
D) шартты белгілерін ,растыру
E) б,рмалануын аны тау
F) карта мазм,нын о у
9. Та ырыпты карталарды мазм,нына арай жіктелуі:
A) əлеуметтік – экономикалы географиялы
B) сімдік
C) геологиялы
D) ауыл шаруашылы
E) арнайы карта
F) неркəсіптік
G) климатты
10. Тағайындалуы т*рлі атластар:
A) физикалы географиялы
B) ғылыми аны тамалы
C) жалпы географиялы
D) əмбебап
E) та ырыпты
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11. Топографиялы картада горизонталь сызы тарыны бейнеленуі:
A) кейбір жағдайда оныншы горизонталь *зік-*зік сызы пен к рсетеді
B) горизонталь о ыр бояумен сызылады
C) горизонталь ара бояумен сызылады
D) жер бедер пішіндерін бейнелеу
E) горизонталь *зік-*зік болып бейнеленеді
12. Ке естік кезе дегі
масштабтары:
A) 1: 20 000, 1:50 000
B) 1: 100 000, 1:200 000
C) 1: 25 000, 1:50 000
D) 1: 35 000, 1:500 000
E) 1: 5 000, 1:10 000
F) 1: 60 000, 1:200 000
G) 1: 55 000, 1:100 000

абылданған

топографиялы

карталарды

13. Сызу ,ралы пантограф:
A) Картада ауданды объектілерді штрихталуы
B) М,ндай ,рал жо
C) Картографиялы суреттер жəне сызбаларды *лкейтіп жəне кішірейтіп
к шіру
D) Тікб,рышты пландар рамкасыны ,рылысы
E) Картаға жарты тонды элементтерді кіргізу
F) Картографиялы суреттер жəне сызбаларды *лкейтіп к шіру
G) Картографиялы суреттер жəне сызбаларды к шіру
14. Курвиметр ,ралы аны тайды:
A) жер бетіндегі аудандарды
B) картадағы ирек сызы тарды
C) биіктікті
D) жер бетіндегі ара ашы ты ты
E) карта бетіндегі н*ктелерді ара ашы тығын
F) жер бетіндегі ,зынды тарды
15. Картада меридиандар мен параллельдер торын атайды:
A) компановка
B) номенклатура
C) карта легендасы
D) картографиялы проекция
E) координаталы тор
F) географиялы координаталар торы
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16. Топографиялы картада к пірлерді сипатталуы:
A) алы дығы мен ендігі
B) ж*к к терімділігі
C) ендігі мен ара ашы тығы
D) сімдік т*рлері
E) сипаты бойынша
F) ендігі мен биіктігі
G) ,зындығы мен ендігі
17. Географиялы карталар б лінетін типтер:
A) алталы жəне абырғалы топографиялы , арнайы, рекомендациялы
B) аналитикалы
C) синтетикалы
D) туристтік жəне экскурсионды
E) далалы
F) камералды
G) əдебиеттер жинау
18. Картографиялы семиотика зерттейді:
A) Картографиялы жалпылануын
B) Картографиялы белгілер системасыны теориясын жəне тəсіліні
,рылымын
C) Карта тілін
D) Картографияда геодезиялы тəсілдерді тарихын
E) Картографияда геодезиялы ойларды тарихын
19. Жалпы географиялы карталар ... ,ру *шін негізгі бастау болып
табылатын:
A) 5,рылысты жоспарларын
B) Табиғи жəне əлеуметтік-экономикалы карта
C) Топографиялы карталар
D) Та ырыпты карталар
E) Т*рлі та ырыптағы карталар
20. Изобата б,л:
A) Картадағы ауа ысымыны мəнін к рсететін исы сызы
B) Су асты тере дігі бірдей н*ктелерді осатын сызы
C) Те із тере дігін к рсететін сызы
D) Жыл, ай, маусым ішіндегі жауын- шашын м лшерін к рсететін сызы
E) Картадағы к лді , те ізді , м,хитты тере дік мəнін к рсететін исы
сызы
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21. Эпюрлер андай тəсілге жатады:
A) роза диаграмма
B) картограммалар
C) сызы ты белгілер
D) локализацияланған диаграммалар
E) картодиаграммалар
F) гистограмма
G) изосызы тар
22. Тарихи карталарда олданылатын картографиялы бейнелеу əдістері:
A) санды фон
B) изосызы
C) н*ктелік
D) озғалыс белгісі
E) сызы ты белгі
23. Планны картадан айырмашылығы:
A) градусты торсыз
B) градус торы мен масштабы болады
C) ірі айма а ,растырылады
D) жерді исы тығы ескеріледі
E) ,са масштабты
F) б,рмалану болады
24. Топографиялы карта рамкасыны т менгі жағынан орналасады:
A) жер бедері имасыны биіктіктері туралы мəлімет
B) карта бетіндегі т*рлі-т*сті безендірулер
C) т*сірілген жəне жа артылған жылы
D) картаны номенклатурасы
E) картаны та ырыбы мен шартты белгісі
25. Цилиндрлік проекцияны бейнеленуі:
A) меридиандары бір н*ктеде т*йіседі
B) параллельдері концентрлік ше бер доғалармен
C) меридиандары ашы тығы əр т*рлі исы орналас ан
D) параллельдері бірдей ашы ты пен жартылай ше бер болып
орналас ан
E) картографиялы торлары д ес сызы тармен
F) картографиялы торлары т*зу сызы тармен
Картография
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Фотограмметрия
1. Жер бетін суретке т*сіруге арналған ,шу аппараты:
A) Аэростат
B) Тік ,ша
C) Дельтаплан
D) Парашют
E) Дирижабль
F) :уе шары
2. Топографиялы фотоаппараттар объективті сипаттамаларын са тай
алатын згерістер:
A) Температуралы згерістер
B) Дірілдеу
C) Тығыздау
D) Аэрофотозатворсыз
E) Нығыздау
F) ;рылу
G) Престеу
H) Линзасыз
3. Аэрофототопографиялы ж,мыстарды ж*ргізуді технологиялы
,рылымында аны талатын ж,мыстар:
A) Планды масштабын аны тау
B) Бедер имасыны биіктігін аны тау
C) Ішкі бағдарлау элементтерін аны тау
D) Маршрут санын аны тау
E) Маршруттағы сурет санын аны тау
F) Ж,мыс ауданыны географиялы жағдайын аны тау
G) Сырт ы бағдарлау элементтерін аны тау
H) Планды масштабын жəне мазм,нын аны тау
4. Ауылшаруашылы дешифрлеу кезінде ауылшаруашылы
жатпайтын жерлерді т*рлері:
A) Жеміс ба тары
B) Ауылды т,рғын *йлер
C) Тоғайлар
D) 5,мдар
E) Ормандар
F) Таста тар
G) Ж*зімдіктер
H) Та ырлар
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5. Ауылшаруашылы дешифрлеу кезіндегі ауылшаруашылы
жатпайтын жерлер:
A) Ауылды т,рғын елдер
B) Ормандар
C) 5азба бойлы ндіру орындары
D) Ж*зімдіктер
E) Жеміс ба тары
F) Сор жерлер
G) К п жылды к шеттер
H) ?ндіріс німдерімен ластанған учаскелер

ндіріске

6. Интерпретациялы автоматтандырылған дешифрлеу ж*йесі жасайды:
A) К п а паратты са тау жəне адамны ой рісін
B) Дешифрлеу каталогін
C) Есептеу тездігін
D) А паратты деу техникалы ,ралдарыны арты шылығын
E) Бейне к ріністі
F) Санды фотопланды
G) Аны тама əдебиеттерді
H) Санды фотокартаны
7. Интерпретациялы автоматтандырылған дешифрлеу ж*йе ,рамы:
A) Аналитикалы
B) Камералды
C) Бағдарламалы амтамасыз
D) Аралас
E) Мамандар тобы
F) Механикалы
G) Техникалы ,рал
H) Далалы
8. Аралас топографиялы т*сіріс тəсілінде биіктік негізді жиілендіру
байланысты болады:
A) Аспапты т*ріне
B) ?лшеу дəлдігіне
C) Берілген биіктік негізді орналасуына
D) Пикетті санына
E) Ауа-райына
F) Т*сіріс тəсіліне
G) Жер жағдайыны к*рделілігіне
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9. Стереофотограмметриялы ,ралдарды к мегімен орындауға болатын
ж,мыс:
A) Маршрут бағытын аны тау
B) Берілген к лбеулік бойынша жол трассасын жобалау
C) Базис ,ру
D) Пландар мен карталарды т*зету
E) Ке істік фототриангуляция ,ру
10. Стереофотограмметриялы ,ралдар:
A) СД-3 стереографы
B) СПР-3 стереопроекторы
C) Бинокль
D) Микроскоп
E) Стереометограф G «Карл Цейс Йена»
F) Стереомодель
G) Координатограф
11. Фотоплан дайындау ж,мыстары
A) Суреттерді дешифрлеу
B) Камералды
деу
C) Суреттерді дайындау
D) Суретке т*сіру
E) Суреттерді трансформациялау
F) Суреттерді негізге орналастыру
G) Суреттерді ыр у жəне жабыстыру
H) Планды жəне биіктік байланыстыру
12. Ж5З кезіндегі К*нні жоғары биіктігі:
A) Рельеф к ле кесіні к беюі
B) К ріністі аз контрастылығы
C) Рельеф к ле кесіні азаюы
D) К п жары тылы
E) К ріністі к п контрастылығы
F) Объект к ле кесіні азаюы
G) Аз жары тылы
H) Объект к ле кесіні к беюі
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13. Ж5З активті жəне пассивті əдістері. Ж5З радиолокациялы əдісі
активті əдіс т*ріне жатады. Ол олданылатын аудандар:
A) Dлкен аэрозолды таралумен
B) Dлкен молекулалы таралумен
C) Т,манны сирек пайда болуымен
D) Т,ра ты жабы б,лттармен
E) Т,ра ты к рінбейтін т,манмен
F) :лсіз молекулалы таралумен
G) 5атты Релей таралуымен
H) Б,лттылы ты сирек пайда болуымен
14. Суреттегі н*ктені жер бедеріне байланысты жылжуы байланысты:
A) Суретті к лбеулігіне
B) Суретті негізгі н*ктесінен суреттегі н*кте к рінісіне дейінгі аралы а
C) ;ша ты жылдамдығына
D) Суретке т*сіру биіктігіне
E) Базис ,зындығына
15. Аэроғарышты т*сірістерді на ты ке істік шешімділігі суретті
жергілікті жер жағдайына байланысты жан-жа ты бағаланады. Жанжа тылы Характеристикасыны формуласы:
A) R = N ⋅1000м
B) М ПР = 2RГ ⋅ R
C) R ≈ λ ⋅ H
D

D) R = HtgωМГ
E) R' = R ⋅ 1

M

F) V = M / M ПР
G) R = e ⋅ 2
H) J ОБ ⋅ S2 > ∆J
R

16. Жер бедеріне байланысты трансформирленген фоток рініс н*ктесіні
жылжуы байланысты болатын шамалар:
A) Сурет форматы
B) Суретке т*сіру биіктігі
C) Суретті негізгі н*ктесінен фоток рініс н*ктесіне дейінгі ,зынды
D) Бойлы жабу шамасы
E) Базис ,зындығы
F) 5абылданған орта жазы ты тан алынған бедер биіктігі
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17. Аралас топографиялы т*сіріс тəсіліні негізгі ж,мыстары:
A) Фотоплан дайындау
B) Тахеометриялы т*сіріс
C) Суреттерді планды байланыстыру
D) Абрис дайындау
E) Топот*сіріс
F) Теодолиттік т*сіріс
18. Радиометриялы шешімділік абілетіні шамасы:
A) 28 нм
B) 256 мегабайт
C) 256 нм
D) 8 байт
E) 28дискретизация де гейі
F) 8 бит
G) 8 нм
H) 256 де гей
19. Жерді Табиғи ресурстары:
A) ?неркəсіп имараттары
B) Энергетика объектілері
C) Елді мекен пункттері
D) Ауа
E) ?сімдік жəне жануарлар əлемі
F) Жер
20. Т*сіріс мəліметтерін жердегі а параттарды абылдау пункттеріне
жіберетін бортты ,рылғылары бар ғарышты ,шу аппараттары:
A) IRS
B) Союз – 9
C) Ресурс Ф
D) Аpollo
E) SPOT
F) Landsat
G) Восток - 2
H) Космос

13

Фотограмметрия

75

21. Табиғи ресурсты ғарышты ,шу аппараттары:
A) Космос
B) Союз - 9
C) Landsat
D) Аpollo
E) GPS
F) Ресурс О
G) ГЛОНАСС
H) SPOT
22. Ғарышты ,шу аппаратыны алыпты озғалысыны параметрлері
Кеплерді за дарыны бірімен т*сіндіріледі:
A) V2 = (R/r) 2 µ ⋅ r = 11,2 км/с
B) Т12 / Т 22 = а13 / а23
C) V = (R/r) µ ⋅ r
D) T = 2π а 3 / µ
E) V1 = (R/r) µ ⋅ r = 7,9 км/с
F) G = (1/2) r 2 (dν/dt)
G) r = P / ( 1+ e cosν )
H) V = (r/R) µ ⋅ r
23. Ғарышты ,шу аппараттарыны (Ғ;А ) алыпты озғалысы Кеплер
за дары бойынша сипатталады. Кеплерді екінші за ындағы параметрі:
A) Эксцентриситет
B) Орбита биіктігі
C) Ғ;А сызы ты жылдамдығы
D) Ғ;А секторальды жылдамдығы
E) Орбитаны фокальды параметрлері
F) Ғ;А айналу периоды
G) Dлкен жарты с
H) Ғ;А жəне Жерді центрі массасыны ара ашы тығы
24. Ғарышты ,шу аппаратыны ЖЖС айналу себебі:
A) Ғ;А тартылыс к*ші Жерді ценрбежді жылдамдығына те еспегенде
B) Ғ;А жылдамдығы 23 км/с жеткенде
C) Ғ;А жылдамдығы 11,2 км/с жеткенде
D) Ғ;А жылдамдығы 7,9 км/с жеткенде
E) Ғ;А тартылыс к*ші Жерді ценрбежді жылдамдығына те ескенде
F) Екінші ғарышты жылдамды а жеткенде
G) Бірінші ғарышты жылдамды а жеткенде
H) Dшінші ғарышты жылдамды а жеткенде
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25. Ж5З Ғ;А орбиталарына ойылатын баллистикалы талаптарды бірік*нсинхрондығы. Б,л-:
A) Орбитаны е іс б,рышы бойынша экваторға жуы болуын амтамасыз
ету
B) Зондтау аудандарын талап етілген жары тандырумен амтамасыз ету
C) Орбитаны е іс б,рышы бойынша полярға жуы болуын амтамасыз
ету
D) Орбита пішінін ше берге жуы болуын амтамасыз ету
E) Терминатор жазы тығымен Ғ;А орбитасыны бір бағыт а айналуын
амтамасыз ету
F) Ғ;А трасса араларындағы берілген аралы ты амтамасыз ету
G) Орбитаны квазисинхрондылығын амтамасыз ету
H) Ғ;А трасса бойымен т*сірісті уа ытты т,ра тығын амтамасыз ету
Фотограмметрия
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Инженерлік геодезия
1. Инженерлік зерттеу ж,мыстарыны бірінші кезе інде орындалады:
A) экономикалы , техникалы , планды жəне жобалы б ліктер
B) экономикалы , жоспарлы , техникалы , гидрогеологиялы ,
атмосфералы жəне с,лбалы б ліктер
C) бес б ліктен- геологиялы , сараптамалы , планды , жобалы жəне
кіріс-шығыс б ліктерінен
D) екі б ліктен - экономикалы жəне техникалы б ліктерден т,рады
E) еш андай б лігі жо т,тас орындалады
F) тиімділік есептеулері жəне онда андай техникалы ж,мыстар
ат арылатынды тарын к рсететін б ліктер
2. Жобаны геодезиялы дайындау ж,мыстарыны мəні:
A) жобаны архивке ткізуде
B) жобаны келесі сатысына к шуде
C) жобаға техникалы жəне геодезиялы сараптама ж*ргізуде
D) жобаны бекітуде
E) жобаны бар екендігін аны тауда
3. Салынатын ,рылысты ситуационды планы:
A) масштабы 1:5, 1:2 пландарға
B) масштабсыз сызылады
C) масштабты ешнəрсеге əсері жо , олда бар картаға немесе планға
сызылады
D) 1: 10 000, 1: 25 000 масштабтағы картаға сызылады
E) н,с ауға сəйкес масштабта сызылады
F) ,рылыс салуға ы ғайлы масштабта сызылады
4. Инженерлік геодезия ж,мыстары:
A) салынатын ,рылысты д,рыс бағыттау ма сатымен орындалады
B) салынатын ,рылысты топологиясын жазу ма сатымен орындалады
C) ,рылыс салынатын аума ты топографиялы планын сызу жəне
,рылысты геодезиялы сапасын амтамасыз ету ма сатымен
орындалады
D) ,рылысты геодезиялы ж,мыстармен сапалы амтамасыз ету
ма сатымен орындалады
E) ,рылыс салынатын аума та бас ада нысандар салынбауын адағалау
ма сатымен орындалады
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5. Инженерлік зерттеу ж,мыстары:
A) бір сатымен орындалады, ,рылысты негізгі жоспарын жасауға
арналған кезе
B) ,рылысты геодезиялы ж,мыстарын жасау; планын сызу,
координаталарын аны тау, істелетін ж,мысты к лемін аны тау
C) екі кезе ге б лінеді: ,рылысты жобасын жасау, ,рылысты салуға
арналған кезе дер
D) т рт кезе ге: ,рылысты планын сызу, ,нын жəне тиімділігін
есептеу, ,рылысты салуға арналған кезе дер
E) *ш кезе ге б лінеді: ,рылысты ТЭН, ТЭЕ жəне жобасын жасау,
,рылысты салуға арналған кезе дер
F) *ш кезе ге б лінеді: ,рылысты салу, техника-экономикалы тиімділігі
жəне есептеулеріне арналған кезе дер
G) *ш кезе ге б лінеді: ,рылысты салу кезіндегі шығынды есептеу,
,рылыс салуды пайдалылығын аны тау жəне жобасын салу кезе дері
6. Геодезия пункттерін ,рудағы триангуляция торыны , бас а торлардан
айырмашылығы:
A) торды ,рылу атарында
B) андай геометриялы пішін ,рылуында
C) пункттер торыны пішімінде жəне ,рылу əдісінде
D) бірінде *шб,рыш, бірінде т ртб,рыш ,рылуында
E) сол аудандағы істелетін ж,мысты тиімді амтамасыз етуінде
F) торды арапайымдылығында
G) торды н,с ауға сəйкес ,рылатындығында
7. 5,рылыс салынатын аума ты топографиялы планыны масштабы:
A) Б,йры та к рсетілген
B) 1:1000
C) Геодезиялы н,с ауда жəне СНиПте к рсетілген
D) 1: 5000
E) 1: 20000
8. Полигонометриялы белгілер:
A) иілген, созылмалы
B) жалпа , ортасында тесігі
C) жі ішке, ы ғайлы
D) ортасын к рсететін белгісі, мы ты жəне т,ра ты, б,рышты жəне
,зынды лшеуге ы ғайлы
E) н,с ауға сəйкес
F) жа ын орналас ан екі н*кте к рініп т,ратындай, мы ты жəне т,ра ты
G) ,зындығы екі метр
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9. Сызбада геодезиялы пункттер торын ,руды т*рі:

A) б,рыштары те *шб,рыштар əдісі
B) *ш абырғасы лшенген *шб,рыштар тізбегі
C) трилатерация əдісі
D) абырғалары жəне б,рыштары лшенген *шб,рыштар
E) абырғалары те *шб,рыштар əдісі
F) б,рыштары лшенген диагональды т ртб,рыш əдісі
G) екі абырғасы лшенген *шб,рыштар атары
10. ;зындығы 5-8 км тоннель ,рылысында II-классты триангуляция
торыны б,рыштарын орташа квадратты атесі:
A) н,с ауға сəйкес
B) ±8//
C) ±15//
D) ±1,9//
E) ±04//
F) ±1,5//
11. 5алыпты (опалубка) тік жазы ты та ығысуы жəне оларды
сызығы фундаментті барлы биіктігі:
A) 10мм
B) 7 мм
C) 2 см
D) 5 см
E) 15 мм
F) 20 мм
12. Ш,
A) V =
B) V =
C) V =
D) V =
E) V =

ырдан азып алынған топыра ты к лемі:
( F1 + F2 )
2
lF1 + lF2
5
lF1 + lF2
2
F1 + F2
l
2
( F1 + F2 )l
4
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13. Аспалы желі (обноска) :
A) ,рылымны сырт жа тарына ағылған б рене мен та тайдан т,ратын
желі тəріздес жабды
B) ,рылысты сырт ы контуры
C) ауіпсіз айма
D) геодезиялы тор
E) ,рылым осьтерін бекітетін арнаулы желі
14. 5азанш, ырларды азу кезіндегі эксковаторлы ж,мыстарда
істелетін геодезиялы ж,мыстар:
A) Нивелирлеу ар ылы жер бетін тегістеу
B) Ш, ырды жобалы шамаларын жер бетінде адалау
C) Кемерлік тік б,рышты *шб,рыш, бағыттаушы та тайлар ағу
D) 5азу т*ріне байланысты осьтерін, белдемелерін жер бетінде бекіту
E) Нивелирлеу ар ылы к лбеулігін аны тау
F) Механикалы нивелирлеу ар ылы к лбеулігін аны тау
15. 5азанш, ырларды азу кезіндегі к лем шамасын аны тау *шін:
A) има биіктігі 0,5 – 1 м, 1/1000 *лкен емес масштабтағы топографиялы
пландар олданылады
B) има биіктігі 1 м, арты емес 1:500 -1:1000 масштабтағы
топографиялы пландар олданылады
C) има биіктігі 0,5 – 1 м, 1:500 -1:1000 масштабтағы топографиялы
пландар олданылады
D) има биіктігі 0,5 – 1 м, 1:5000 масштабтағы топографиялы пландар
олданылады
E) има биіктігі 3 м, 1:500 -1:1000 масштабтағы топографиялы пландар
олданылады
F) има биіктігі 5 м, 1:500 -1:1000 масштабтағы топографиялы пландар
олданылады
16. Базалы панельдер:
A) электронды тахеометр ар ылы ба ылап отырады да, тіреуіштермен
бекітеді
B) 4Т30П аспабы ар ылы ба ылап отырады да, арнайы ,рылғылармен
бекітеді
C) нивелир ар ылы ба ылап отырады да, «кондукторлармен» бекітеді
D) эккер ар ылы ба ылап отырады да, «кондукторлармен» бекітеді
E) эклиметр ар ылы ба ылап отырады да, «кондукторлармен» бекітеді
F) к з жобасымен ар ылы ба ылап отырады да, «кондукторлармен»
бекітеді
G) теодолит ар ылы ба ылап отырады да, «кондукторлармен» бекітеді
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17. Бағаналарды монтаждау дəлдігін, сенімділігін тексеріп отыру жəне
келесі монтаждау ж,мыстарын, кран астындағы балкаларды, кран
жолдарын салуды керекті дəлдікпен амтамасыз ету *шін:
A) жан-жағына нивелир орнатып ба ылайды
B) терезе жағына нивелир орнатып ба ылайды
C) бағаналарды əр абатта ба ылап, осьтерге арағандағы дəлдігін
ба ылап отырады
D) жалпы ғимаратты бағаналар *стімен ,зынабойлы , к лдене осьтерін
шығарады
E) ,зынабойлы , к лдене осьтерін шығарып, бағаналарды ауыт уларын
ба ылайды
18. Ортасынан шетіне арай «еріксіз» монтаждау кезінде жоғары дəлдікке
ол жеткізу *шін:
A) де гей т бесіне орнатылған жазы болат таспаларды пайдаланады
B) екі теодолитті пайдаланады
C) эккерді пайдаланады
D) нивелирді пайдаланады
E) к з жобасымен оя береді
F) тахеометр аспабымен т,ра ты адағалап отырады
G) эклиметрді пайдаланады
H) нивелирлік рейканы пайдаланады
19. Темір жол салуда II-категорясы *шін шекті жоғарғы е кіштік жəне
т мен б,рылу радиустары:
A) бас ару е кіштігі 0%-25; жазы б,рылыстарды радиустар, м: е
жоғарғы 40.00; е т менгі 1200; тік исы тарды (б,рылыс) радиустары
8000 м
B) бас ару е кіштігі 0%-20 мм; жазы б,рылыстарды радиустар, см: е
жоғарғы 400000; е т менгі 180000; тік исы тарды (б,рылыс)
радиустары 100 000 см
C) бас ару е кіштігі 0%-15; жазы б,рылыстарды радиустар, м: е
жоғарғы 40 000;е т менгі 12.00; тік исы тарды (б,рылыс) радиустары
5000 м
D) бас ару е кіштігі 0%-20; жазы б,рылыстарды радиустар, м: е
жоғарғы 4 000; е т менгі 800; тік исы тарды (б,рылыс) радиустары
10 000 м
E) бас ару е кіштігі 0%-20 мм; жазы б,рылыстарды радиустар, км: е
жоғарғы 4.0 арты емес; е т менгі 8.000 аз емес; тік исы тарды
(б,рылыс) радиустары 10 км
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20. Темір жолды азып салу кезіндегі к лдене профильдерді адалау:
(В – жол полотносыны ені; D – жол жиегіндегі жыраны жоғарғы жа
ені)
A) ∆H =
B) Б =

x2
деп абылдап профильді адалайды
2R

T2
деп абылдап профильді адалайды
2R

C) ж,мысы трассаны осьтік О/ н*ктесін бекітуден басталады А/, А1/
н*ктелері жəне азу аба тары (жиектері) Б, Б1 бірінші ретте, яғни жер
азу ж,мыстарыны БАА1Б1 к лдене профилді трапеция т*рінде арадай
істелгенде адаланады
D) К = 2Т деп абылдап профильді адалайды
E) Т =R

∆i
деп абылдап профильді адалайды
2

x2
F) у =
деп абылдап профильді адалайды
2R

21. Жобалау ,йымы ,рылыс салушы мекемеге геодезиялы ж,мыстар
*шін келесі бастап ы берілімдерді тапсырады:
A) 5,рылыс лшемдерін салуға ы ғайлы т,старды планын
B) Жобалы берілімдерді жер бетіне тияна ты т*сіруге материалдарын
C) Салынба шы ,рылысты айтулы (характерные) т,старын, н*ктелерін,
планды жəне биіктік шамаларын
D) Теодолиттік, нивелирлік т*сіріс журналын
E) Координаталар каталогы, геодезиялы неіздерді к шірмесін;
,рылымны осьтерін бекіту; трассаны , оған жа ын ма дағы схемаларын
F) Топографиялы пландарын
22. Кез келген топографиялы -геодезиялы ж,мыстарды бастамас б,рын
аны талатын ж,мыс:
A) Барлы ызметкерлер, ж,мысшылар е бек шартымен танысады
B) Барлы ызметкерлермен ж,мысшылар техника ауіпсіздігі арнайы
н,с аумен танысу
C) Барлы ызметкерлермен ж,мысшылар «Ж,мыс орынындағы» техника
ауіпсіздігі н,с аумен танысу
D) Барлы ызметкерлер, ж,мысшылар СНиП пен танысады
E) Барлы ызметкерлер, ж,мысшылар ж,мыс регламентімен танысады
F) Барлы ызметкерлер, ж,мысшылар басшы алдында есеп береді
G) Барлы ызметкерлер, ж,мысшылар ж,мыс орынын абылдайды
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23. Екі фундамент аралы реперлерді арасындағы нивелирлік ж*рісті
шектік иылыспаушылы атесі:
A) fn = 15 n ; n - т,ра саны
B) fn = 5 n ; n - т,ра саны
C) fn = 10 n ; n - т,ра саны
d
0,5 n ; n - т,ра саны
d
E) fn = 0.5 n ; n - т,ра саны
S
F) fn = 0.5 n ; n - т,ра саны
S

D) fn =

24. S маркасыны ш гу шамасыны аны талуы:
A) Si-1 = Hi - Хi-1 формуласымен аны тайды
B) Si-1 = Hi - Hi+1 формуласымен аны тайды
C) Екі ба ылау шамаларыны айырмасы ретінде немесе формуламен
аны тайды
D) Si-1 = Hi - Hi-1 формуласымен аны тайды
E) Екі ба ылау шамаларыны айырмасы ретінде аны тайды
25. Стандартты нормалар жəне ережелер (СНиП) талаптарына сай, к пір
ма ында триангуляциялы торларды ,руда келесі шарттарды орындау
керек:
A) 5иылыстыру əдісі кезіндегі бағыттар арасындағы б,рыштар 108000//
кем, 540000// арты болмауы керек
B) 5иылыстыру əдісі кезіндегі бағыттар арасындағы б,рыштар 130 кем,
1300 арты болмауы керек
C) 5иылыстыру əдісі кезіндегі бағыттар арасындағы б,рыштар 100 кем,
1550 арты болмауы керек
D) 5иылыстыру əдісі кезіндегі бағыттар арасындағы б,рыштар 1800/ кем,
9000/ арты болмауы керек
E) 5иылыстыру əдісі кезіндегі бағыттар арасындағы б,рыштар 50 кем,
1200 арты болмауы керек
F) 5иылыстыру əдісі кезіндегі бағыттар арасындағы б,рыштар 600 кем,
1600 арты болмауы керек
G) 5иылыстыру əдісі кезіндегі бағыттар арасындағы б,рыштар 200 кем,
11400 арты болмауы керек
Инженерлік геодезия
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Аэрокосмосты т,сірісті əдістері
1. Зерттелетін объектіні аппаратураны абылдайтын сезімтал
элементтерімен тікелей арым- атынасынсыз ашы ты тан объектілерді
зерттеу:
A) Геодезиялы астрономия
B) Санды фотограмметрия
C) Картография
D) Жерді ашы ты тан зондтау
E) Аналитикалы фотограмметрия
F) Аэрофотот*сіріс
G) Жерді ашы ты тан зерттеу
2. «Салют» станциясында олданған алғаш ы фотокамера:
A) КФА-200
B) МКФ-6
C) КАТЭ-140
D) МК-4
E) КАТЭ
F) КАТЭ-150
3. Ауылшаруашылы ты жерлерді ғарышты суретте аны тайтын:
A) к лемі
B) ,рылымы
C) пішіні
D) т*рі
E) формасы
4. Ғарыштан Жерді ашы ты тан зондтауға арналған толы техникалы
кешені бар мемлекет:
A) А5Ш
B) ;лыбритания
C) Индонезия
D) Франция
E) 5аза стан
F) Ресей

23

Аэрокосмосты т*сірісті əдістері

75

5. Е іс б,рыштары бойынша орбиталар бірнеше т*рлерге жіктеледі:
полярға жуы , экваторға жуы , к лбеулік. К лбеу орбиталарды б,рышы:
A) 750
B) 10
C) 920
D) 930
E) 0 0
6. Объектіні жары тандырылуын аны тау тəсілдері:
A) Спектрометриялы
B) Аналитикалы
C) Фотоэлектрлік
D) Электрлік
E) Оптикалы
F) Фотометриялы
7. Жер бетімен сəулелерді зара əрекеттесу т*рлері:
A) эмиссия
B) к ле ке
C) шағылысу
D) жары ты заттан туі
E) сі у
F) м,з
G) жары тануды спектральды коэффиценті
8. Электромагнитті спектр ішіндегі е
A) сары
B) жасыл
C) сарғыш
D) к гілдір
E) ою к к

ыс а сəуле:

9. Объектіні шағылу м*мкіндігін бағалау *шін спектралды жары тау
коэффициенті олдануылуы м*мкін. Ол объектіні шағылу м*мкіншілігін
мыналар *шін сипаттайды:
A) Сəулеленуді жары ты зонасы
B) Спектрозоналы сəулелену
C) Т*рлі т*сті синтезделген сəулелену
D) Спектрді тол ын ,зындығыны жі ішке диапазоны
E) Спектрді тол ын ,зындығыны диапазоны
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10. Адам к зі тəжірибеде ғарышты суретте фотот*сті ажырату саны:
A) 25 т*с
B) 20 т*ске дейін
C) 15 т*ске
D) 7 т*стен аспайды
E) 7 т*с
11. :рт*рлі спектральды зонада біруа ыттағы т*сіріс кезінде яғни
к пзоналы т*сіріс принципін са таған кезде ғарышты суретті
а параттылығыны жа саруына ол жеткізіледі. Радиолокационды
əдістегі негізгі каналды та дау стратегиясы:
A) Зерттеу нысаны орналас ан фонны м лшері
B) Зерттеу нысаныны спектральды шағылысу сипаттамасы
C) Атмосфераны спектральды ткізуі
D) Зерттеу нысаны орналас ан фонны пішіні
E) Зерттеу нысаныны формасы
12. Ж5З-ны фотографиялы əдісінде, ғарышты к ріністі а параттығын
жа сарту тек, бірнеше спектрлі зонада т*сірумен ол жеткізуге болады.
К пзоналы фотот*сірістерді дешифирлеу тиімділігін арттыру факторы:
A) Жергілікті жерді к рінісін шартты т*рдегі т*сте жасау
B) Т*сірісті кадр форматын азайту
C) :р зонадағы т*сірістерді əрт*рлі с*згіштермен (фильтр) оптикалы
біріктіру
D) Атмосфера абатыны биіктігін жоғарлату
E) Зоналы т*сірістерді синтездеу
13. Ж5З əдісі ғарыштан сурет параметрелеріне əсер ететін ,шу
шарттарыны ерекшеліктерімен ж*ргізіледі. Ж5З радиолокационды
əдісіндегі *лкен биіктік жəне жылдамды :
A) Ке істіктік шешімділікті жа саруы
B) А парат алуды аз жылдамдығы
C) Сурет контрастылығыны нашарлауы
D) А парат алуды тез жылдамдығы
E) Аума ты аз амту
F) Т*сірісті ірі масштабы
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14. Ж5З əдісі аэрофотот*сіріспен салыстырғанда сурет параметрлеріне
əсер ететін ғарыштан ,шу шарттарыны ерекшеліктерімен ж*ргізіледі.
Ж5З оптикалы -электронды əдісіндегі жоғары биіктік жəне жылдамды :
A) Ке істіктік шешімділікті нашарлауы
B) Аума ты аз амту
C) А парат алуды аз жылдамдығы
D) А парат алуды тез жылдамдығы
E) Ке істіктік шешімділікті жа саруы
F) Т*сірісті ірі масштабы
15. Суреттерде геосфераны əр т*рлі компоненттері бірдей к рінеді:
A) стратосфера
B) атмосфера
C) ионосфера
D) тропосфера
E) биосфера
F) экзосфера
16. Ж5З Оптикалы -электронды əдісінде бірнеше спектральды зонада бір
уа ытты т*сіріс ж*ргізгенде ғарышты бейнені а параттылығы
жа сарады. Оптикалы -электронды əдістегі негізгі каналды та дау
стратегиясы:
A) Зерттеу нысаны орналас ан фонны пішіні
B) Зерттеу нысаныны формасы
C) Фонны спектральды шағылысу сипааттамасы
D) Зерттеу нысаныны спектральды шағылысу сипаттамасы
E) Атмосфераны спектральды ткізуі
17. Ж5З əдісі аэрофотот*сіріспен салыстырғанда сурет параметрлеріне
əсер ететін ғарыштан ,шу шарттарыны ерекшеліктерімен ж*ргізіледі.
Ж5З оптикалы -электронды əдісінде т*сірісті барлы атмосфера абаты
ар ылы ж*ргізу:
A) Т*сірісті дешифрлеуді жа сартатын əдістерді олдану м*мкінділігі
B) А парат алуды тез жылдамдығы
C) А парат алуды аз жылдамдығы
D) Сурет контрастылығыны нашарлауы
E) Ке істіктік шешімділікті жа саруы
F) Т*сірісті ірі масштабы
G) Шешімділік де гейі бойынша фотокамераны объективіне жоғарғы
талаптарды міндетті болуы
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18. Ж5З əдістері ғарыштан ,шу шарттарыны ерекшеліктерімен
жіберіледі. Радиолокационды əдіс *шін Ж5З:
A) Атмосфера абатынан т*сірісті ж*ргізу
B) Барлы атмосфера абаты ар ылы т*сірісті ж*ргізу
C) Жоғары биіктік жəне ,шу жылдамдығы
D) Т менгі биіктік жəне ,шу жылдамдығы
E) Т*сіріс аппаратыны ж,мысын олмен бас ару м*мкінділігі
F) Орбита жазы тығына атысты жер бетіні озғалмауы
19. Оптико-электронды ж*йелердегі (ОЭЖ) сканерлеу:
ОЭЖ-ны негізгі параметрі:
A) Т*сіріс масштабы
B) Шолу аумағы
C) Сканирлеу периоды
D) Сəуле абылдағышыны матрица формасы
E) 5уат
F) Объективті фокусты ара ашы тығы
20. На ты аппертурасы бар радиолокационды əдісті ке істіктік
шешімділігі. Ке істіктік шешімділікке əсер ететін параметрлер:
A) 5абылданатын сигналды к*ші
B) ;шу биіктігі
C) Ашы тылы ты спектральды коэффициенті
D) Ашы тылы ты интегралды коэффициенті
E) Шағылысатын сигналды к*ші
F) Зондтайтын радиоимпульс ,за тығы
G) ;шу жылдамдығы
21. Ж5З радиолокациялы əдісі. :дісті ма саты:
A) Т*сіретін аума ты радиотол ындармен жары тандыру
B) Жерден шағылған импульстар санды т*рге айналып антеннаға
абылданады
C) Т*сірілетін айма та сəулеленетін радиотол ындарды абылдау
D) Жерден шағылған к рінетін спектор санды т*рге айналып антеннаға
абылданады
E) Антенна т*сірілетін жер бетіне ,шу бағытына перпендикулярлы т*рде
к рінетін диапазон спекторын жібереді
F) Генератордан нысанға дейінгі импульсты ту уа ытын тіркеу
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22. Ғарышты суреттерді а параттылы параметрлерін жа сарту бір
уа ытта ж*рмейді-біреуін жоғарлатса алғандары т мендейді. Ж5З
Оптикалы -электронды əдісінде ке істіктік шешімділікті жоғарылатуға
əкеліп соғады:
A) Спутникті функциялау уа ытыны к беюіне
B) Т*сіріс к рінісіні жоғарылауына
C) Т*сіріс к рінісіні т мендеуіне
D) Спектральді шешімділікті т мендеуіне
E) Жер серігі ж,мыс істеу уа ытыны ыс аруына
F) ;шу биіктігіні т мендеуіне
G) Орбита биіктігіні жоғарылауына
23. SPOT ж*йесіні Ж5З а параттары т,тынушыға т*спеу б,рын т*рлі
де гейдегі алдын-ала деуден теді. Т*сірістерді радиометриялы
сапасын бағалау к рсеткіштері:
A) Байланыстыру дəлдігі
B) Калибрлеу дəлдігі
C) Бейне бағаналарыны бойындағы шу сипаттамасы
D) Т*сірістері ,лғайту коэффициенті
E) К рсетілген масштаб шамасы
F) Сызы ты б,рмалану шамасы
G) Анизоморфизм
24. Ж5З Ғарышты программасы ма сатты тағайындалуы бойынша, Ж5З
əдісі бойынша, Ж5З (активті, пассивті) т*рі бойынша жіктеледі. Ж5З
SPOT программасы:
A) Оптикалы -электронды
B) Ж5З пассивті т*рі
C) Геостационарлы
D) Метеорологиялы ж*йе
E) Океанографиялы ж*йелер
F) Ж5З активті т*рі
G) Табиғи ресурсты ж*йелер
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25. Ж5З дамуыны заманауи *рдісі – б,л Ж5З ке істіктік
р, саттылығыны к теру. Ж5З Ғ;А жоғарғы биіктік р, саттылығы:
A) NOAA
B) Pleiades
C) WorldView
D) Ресурс-Ф
E) RADARSAT
F) LANDSAT
G) SPOT
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