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
5В010400

Маманды ты
атауы
«Бастап ы əскери
дайынды »

Жауап парағыны 6-9 секторларындағы
пəндер реті
1. Педагогика
2. Бастап ы əскери дайынды ты о ыту
əдістемесі
3. Тəрбие ж$мысыны теориясы мен
əдістемесі
4. &скери патриотты тəрбие негіздері

1. С$ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т$рады:
1. Педагогика
2. Бастап ы əскери дайынды ты о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж$мысыны теориясы мен əдістемесі
4. &скери патриотты тəрбие негіздері
2. Тестілеу уа ыты - 180 минут.
Тестіленуші (шін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.
3. Та даған жауапты жауап парағындағы пəнге сəйкес секторды
д гелекшесін толы бояу ар ылы белгілеу керек.

тиісті

4. Есептеу ж$мыстары (шін с$ра кітапшасыны бос орындарын пайдалануға
болады.
5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м$ ият толтыру керек.
6. Тест ая талғаннан кейін с$ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория
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. Білім мазм$ныны формальды теориясын $станушылар:
A) Песталоцци
B) Платон
C) Демокрит
D) Цицерон
E) Гераклит
2. Жеке т$лғаға бағытталған білім беруді ғылыми-теориялы негіздерін
зерттеген ғалымдар:
A) Ы. Алтынсарин
B) И.С. Якиманская
C) Е.В. Бондаревская
D) И.Я. Лернер
E) К. Роджерс
F) В.В. Давыдов
G) Л.В. Занков
3. Жас ерекшеліктер:
A) Белгілі бір жас кезе іне тəн даралы ерекшеліктер
B) Белгілі бір жас кезе іне тəн анатомиялы сапалар
C) &р балаға тəн белгілі мінез- $лы
D) Белгілі бір жас кезе іне тəн физиологиялы сапалар
E) Белгілі бір жас кезе іне тəн психикалы сапалар
4. Ғылыми-педагогикалы зерттеу əдістері:
A) &леуметтік, педагогикалы
B) Педагогикалы сауалнама
C) Психологиялы тест
D) Педагогикалы эксперимент
E) Социологиялы сауалнама
5. Эстетикалы тəрбие міндеттеріні бірі:
A) мемлекетке деген $рмет сезімін алыптастыру
B) эстетикалы мəдениетті тəрбиелеу
C) е бек абілеттілігін арттыру
D) эстетикалы талғамды жəне сезімді дамыту
E) ғылыми д(ниетаным алыптастыру
F) ой абілеттерін дамыту
G) ағзаны шыны тыру
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6. Тəрбие:
A) О у - тəрбие процесіні табысты болуын зерттейді
B) <зін- зі тəрбиелеу туралы ғылым
C) Жеке т$лғаны тəрбиелілігі нəтижесіні белгілі бір эталоныны болуы
D) Т$ ым уалаушылы бейімділік жəне микро-ортаны згерістерін
ж нге келтіріледі
E) Тəрбиеленушіні д(ниетану к з арасын алыптастыру
7. Педагогика ғылымыны салалары:
A) Жалпы педагогика, жас спірімдер педагогикасы, педагогика
B) Мектеп педагогикасы, салыстырмалы педагогика, этнопедагогика
C) Психологиялы педагогика, физиологиялы педагогика
D) Т(зету педагогикасы, а паратты педагогика
E) Акмеология, білім беру педагогикасы
8. Тəрбие бағыттары:
A) рухани-адамгершілік
B) əділдік-сыпайылы , шыншылды
C) к пшілік-интернационалды , азаматты
D) азаматты -патриотты , экономикалы
E) əдеби-шығармашылы
F) кəсіби-бағдарлы , экологиялы
G) шыдамды-т зімділік, имандылы
9. Педагогикалы процесті зерттеген ғалым педагогтар:
A) В.Г. Белинский
B) Б.Т. Лихачев
C) К.Д. Ушинский
D) И.А. Иванов
E) А.И. Герцен
F) С.Т. Петров
10. Тəрбие əдістерін жіктеуде $станатын принциптер ( ағидалар):
A) Жеке т$лға іс-əрекет нəтижесінде дамып, алыптасады
B) Жеке адамны ойлау абілеттері
C) Тəрбиені к(рделілігі, арапайымдылығы
D) Жеке т$лғаны мотивтері, тілек-талаптары, ынтасы
E) Жеке адамны алыптасып келе жат ан асиеттеріні к(рделі болуы
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11. ?жымны зіндік ма ызды белгілері:
A) Жалпы əлеуметтік мəнді ма сатты болуы
B) <зіндік мəнді ма сат
C) Жеке əлеуметтік ма сат
D) Жеке та далған бас арушы орган
E) Жеке əлеуметтік іс-əрекет
F) ?жымды дəст(рді болуы
G) Бірлескен орта іс-əрекет болуы
12. Сынып жетекшісіні о ушыларды зерттеу əдістері:
A) Индукция жəне дедукция
B) Бай ау
C) Ж$пты іс-əрекет
D) Контент талдау
E) Тəжірибені арастыру
F) Ба ылау
13. Тəрбиеде ата-аналарды жіберетін негізгі ателіктері:
A) Тəжірибесіздік
B) Тəрбиелік іс-əрекетті ж(йесіздігі
C) Ж$мыс бастылы
D) Педагогикалы сауатсызды
E) Мінез- $лы ерекшеліктері
F) Насихат, жазғыру, $рсу
14. О ытуды жеке за дылы тары:
A) Болжамдылы
B) Гуманитарлы
C) Бас арушылы
D) ?йымдастырушылы
E) Жобалаушылы
F) Педагогикалы
15. Білім беру стандарты:
A) Бағдарламаларды сапасын аны тайтын $жат
B) Міндетті білім беруді негізгі $жаты
C) Міндетті о ыту компоненттерін аны тайды
D) О у жоспарларын олданады
E) Білім беру саласын амтиды
F) Білім беру нормаларын аны тайды
G) Білім беру сапасын аны тайды
H) О ыту де гейін ай ындайды
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16. О ытуды $йымдастыру формалары:
A) Т(сіндіру
B) Жаттығу
C) Aоғамды ж$мыс
D) Семинар
E) Саба
17. Білім беру ж(йесін стандарттау ажет:
A) Нəтижелілік де гейін арттыру (шін
B) Жа алы тар енгізу (шін
C) Мектептегі о у процесіні жа а еркін $йымдастыру формаларына туі
(шін
D) Баламалы о улы тарды осылуы (шін
E) Тəжірибе ме геруді ғылыми мінездемесі
F) Білім сапасын арттыру (шін
18. ?жымды - танымды іс-əрекетті мынадай белгісі бар:
A) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
B) Іс-əрекет барысында аны талған материалдар бойынша т$жырым жасау
C) ?жымды іс-əрекет барысында, əрбір о ушы зіндік білімін к рсете
алуы
D) Іс-əрекеттер барысында о ушыға жағдай жасау жəне оларды бас ару
E) Жалпы іс-əрекетті жоспары болуы
19. О ыту (дерісі:
A) О ушыларды д(ниетанымын дамытатын іс-əрекет
B) Тəрбиені ме гертеді
C) О ушыларды к з арасын дамытатын іс-əрекет
D) Т зімділіктерін дамытады
E) О ушыларды абілеттерін дамытатын іс-əрекет
F) Білімді, біліктілік пен дағдыны ме гертеді
G) Отаншылды асиетін арттырады
20. Мектеп пен жоғары о у орындарындағы баға оюды субъективті
ателіктері:
A) баланы тəртібіне ойылатын бағаны пəн (лгеріміне ауыстыру
B) орташа бағалау $станымында болмау
C) орташа бағалау $станымында болу
D) к іл-к(йге орай баға оя салу
E) лшемге сай болу
F) о ушыны интеллектуалды м(мкіншілігін ескеру
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21. А паратты технология:
A) На ты $ралдарды, əдістер мен тəсілдерді пайдалану
B) Адам іс-əрекетіні ажетті салаларыны бірі
C) Белгілі $ралдар мен əдістер жиынтығы
D) А паратты деумен байланысты (дерістер
E) А паратты деу (дерісінде олданылатын $ралдар мен əдістер
жиынтығы
F) На ты мағл$маттар жиынтығы
22. О у орындарыны инновациялы талаптары:
A) О у-тəрбие (дерісіне $ралдар мен медиа ж(йелерді енгізу
B) О у-тəрбие (дерісіні нəтижелі болуы
C) Жеке т$лғаны біліміні жəне дарындылығыны дамуына жағдай
жасалу
D) Жеке т$лғаны тек дарынын дамыту
E) AР азаматтарыны білім алу $ ығына толы ие болу
F) О у-тəрбие (дерісіні табиғат а сəйкестік принципіне с(йену
23. Мектеп жетекшілері білуге міндетті:
A) О у жоспарыны $рылымын
B) Мектепте о ушыларды білімін бағалау формаларын
C) Мектепті материалды жағдайын
D) О у-тəрбие (дерісін диагностикалауды
E) Мектепті $жат санын
F) О у ж(йесіні мазм$нын
G) О у-тəрбие ж$мыстарын $йымдастыруды мерзімдік тəртібін
24. Г.И. Щукина бойынша мектепішілік бас ару бағыттары:
A) бас арушылы
B) дидактикалы
C) жобалаушылы
D) əдістемелік
E) психологиялы
F) ғылыми
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25. Мектепте əдістемелік ж$мысты $йымдастыруға əсер етеді:
A) м$ғалімдерді мəртебесін к теру
B) білім саласындағы мемлекеттік саясат, за ды актілер мен $жаттар
C) жергілікті əкімшілік талаптары
D) $жымдағы моральды -психологиялы жағдай
E) ата-аналарды с$ра тары
F) пəндік əдістемелік бірлестіктерді зара бəсекелестігі
G) о ыту принциптері
Педагогика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ

9
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Бастап ы əскери дайынды ты о ыту əдістемесі
1. Б&Д сабағыны кіріспе б лімі:
A) Fй тапсырмасы беру
B) Саба а дайындалу туралы баяндама
C) О у материалды бекіту
D) Сəлемдесу
E) О ушыларды сырт ы пішінін тексеру
2. Б&Д бойынша о у (дерісінде пəнаралы байланыстар:
A) AР AК жарғылары – Дене шыны тыру
B) Сапты дайынды - Математика
C) Сапты дайынды - Тарих
D) &скери топография - География
E) Атыс дайындығы - Физика
F) Тактикалы дайынды - Технология
3. А&Д пəні ж(ргізілетін $йымдар:
A) Колледж
B) Институт
C) Университет
D) Орта білім беретін мектеп
E) &скери о у орындары
F) Кешкі мектеп
4. Б&Д бойынша теориялы
командалар:
A) «Т(зел»
B) «?рыс а»
C) «Взвод, т$р»
D) «Тік т$р»
E) «Еркін т$р»

саба ты

орытынды б лімінде берілетін

5. Б&Д сабағында AР Aарулы к(штеріні т(рлері о ытылады:
A) A$рлы əскерлері
B) &уе орғанысы к(штері
C) &скери ғарыш к(штері
D) Мобильдік əскерлер
E) &скери-те із к(штері
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6. Тактикалы дайынды тарауында о ытылатын $рысты негізгі т(рлері:
A) Aорғаныс
B) Шегіну
C) Aамал
D) Торуыл
E) Aамту
7. Мотоат ыш б лімшесіні
A) Сапер
B) Пулеметші
C) Санитар
D) Барлаушы
E) Са шы
F) Байланысшы

$рамы:

8. Б&Д бойынша саба та о ушылар жатып ату (шін о пананы
жабды тайды:
A) Ені - 50 см
B) Ені – 80 см
C) ?зындығы – 180 см
D) Тере дігі – 50 см
E) Тере дігі – 30 см
9. Б&Д о ытушы о ушыларды атыс бағытына
таныстырады:
A) Aапталды
B) Жекелей
C) Ма дайшептік
D) Шоғырланған
E) Аралас
F) Ай астыра ату
10. Тактикалы
дайынды
бойынша
пайдаланылатын о у орындары:
A) Спорт ала ы
B) Кедергілер жолағы
C) Жауынгерлік дан б$рышы
D) &скери б лім
E) Б&Д кабинеті
F) Сапты ала
G) Тактикалы ала

11

арай ату т(рлерімен

саба тарды

ткізу

(шін
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11. О ушылар сарбазды "Шабуылға дайындал!" командасы бойынша
іс-əрекеттерін пысы тайды:
A) Шабуыл жоспарын жасайды
B) Aарсылас а атады
C) Автоматты майлайды
D) Автомат а с( гі-пыша ты осады
E) Aаруды о тайды
F) Гранатаны дайындайды
12. Б&Д о ытушысы о ушыларға орғанысты ма сатын т(сіндіреді:
A) Aарсыласты шабуылын тойтару
B) Шегініске дайындалу
C) Орналас ан ауданды $стап т$ру
D) Жеке $рамны мірін са тау
E) О -дəрілерді (немдеу
13. Взводты барлау ж(ргізу тəсілдері:
A) Тап беру
B) Торуыл
C) Aамау
D) Орағыта ту
E) Кенеттен шабуыл
F) Aамту
G) Шегіну
14. Тактикалы дайынды бойынша саба та о ытушы о ушыларды $рыста
озғалыс тəсілдеріне (йретеді:
A) 20-40 адым жылдам ж(гіру
B) Сапты адымға
C) <рмелеуге
D) Шабуға
E) Жеделдетілген адымға (шапша адымға)
F) Б(гіліп ж(гіруге (жартылай е кейіп ж(гіруге)
15. Б&Д бағдарламасы бойынша РГД-5 гранатасыны $рысты
о ытылады:
A) Aират ыш жары ша тарыны $шу радиусы - 25 м-ге дейін
B) Салмағы - 600 г
C) Салмағы - 420 г
D) Орташа ла тыру ашы тығы - 15-20 м
E) Т$тандырғыш баяулат ышыны жану уа ыты - 4-5 сек
F) Орташа ла тыру ашы тығы - 40-50 м
G) Aират ыш жары ша тарыны $шу радиусы - 200 м-ге дейін

12
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16. РПГ-7 гранатат ышты $рысты асиеттері:
A) Т(зу ату ашы тығы - 500 м
B) Салмағы – 9,5 кг
C) ?зындығы - 1020 мм
D) ?рысты ату жылдамдығы - 4-6 мин/рет
E) Калибрі - 73 мм
F) К здеу ашы тығы - 1000 м
17. Атуға арналған командада к рсетіледі:
A) Ауа температурасы
B) Жел бағыты
C) Тегі
D) Кімге ату керек екендігі
E) Ату (шін жағдай
F) Нысана
18. Aаза стан Республикасы Aарулы К(штеріні , бас а да əскерлері мен
əскери $ралымдарыны Ішкі ызмет жарғысы ай ындайды:
A) Командирлерді саптағы міндеттерін
B) &скери тəртіпті мəнін
C) Гарнизонды іс-шаралар ткізу тəртібін
D) Сапты бай ау ткізу тəртібін
E) Ішкі тəртіпті негізгі ережелерін
F) Тəуліктік наряд адамдарыны міндеттерін
G) &скери ызметшілерді жалпы міндеттерін
19. Мерзімді əскери ызметте əскери
к термелеулер:
A) А шалай сыйа ы беру
B) Атаулы аруды беру
C) Алғыс жариялау
D) Мерзімінен б$рын армиядан босату
E) Aыс а мерзімді демалыс беру

ызметшілерге

20. &скери б лім бойынша кезекші, арауылды тексереді:
A) Aарауылдағы ішкі тəртіпті
B) &скери билеттеріні бар болуын
C) Aаруды бар болуын
D) Жеке гигиена ережелеріні са талуын
E) Ату дəлдігін
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21. Топографиялы карта бойынша ашы ты ты лшеу тəсілдері:
A) Курвиметрмен
B) Бусольмен
C) Тахометрмен
D) Транспортирмен
E) Ж$п адыммен
F) Сызғышпен
G) Мынды формула ар ылы
22. Тактикалы дайынды тарауын о у барысында алыптасатын əскери
жауынгерлік асиеттер:
A) Адамдар ауымдастығыны əлеуметтік тарихи формалары
B) Практикалы саба тарды о у-дала жиындары т(рінде ткізу
C) ?рыс міндеттерін орындауға дайын болу
D) ?лтты сезімдерге санаға, $лтты ма таныш пен адір- асиетке
E) Теориялы конференциялармен пікір талас ткізу
F) &р т(рлі жағдайларда здігінен шешім абылдай білуіге
G) Aаза стан оғамында $лттарды $лыстарды болуымен ай ындалады
23. Минажарылғыш б геттерде тпелерді жасау тəсілдері:
A) Сапты
B) Жарылыс
C) Апан азу
D) Ор азу
E) Автоматтандырылған
F) Аралас
24. Атыс дайындығы амтитын б лімдерді:
A) Газ поршені мен бекітпе жа тауы
B) Атысты тəсілдері мен ережелері
C) Aаруды материалды б лігі
D) ?шу б$рышыны жасалуы
E) AРAК жауынгерлік дəст(рлерін танып білу
F) Ауаны арсыласу к(ші
G) Атыс негіздері
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25. 5,45 Калашников автоматыны $рысты
A) Калибрі 5,6 мм
B) О ты бастап ы жылдамдығы 715 м\с
C) О ты шекті $шу алыстығы 3150 м
D) К здеу ашы тығы 1000 м
E) О ты бастап ы жылдамдығы 310 м\с
F) О ты бастап ы жылдамдығы 900 м\с
G) О ты ират ыш к(ші 800 м-ге дейін

асиеті:

Бастап ы əскери дайынды ты о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
1. Тəрбие ж$мысыны нəтижелерін жəне тиімділігін диагностикалау
т(рлері:
A) о ушыларға арналған тест тапсырмалары
B) жеке т$лғаға бағытталған іс-əрекет
C) педагогикалы ке есте тал ылау
D) ата-анаға сауалнама
E) о ушыны тəрбиелік картасы
F) баланы білім де гейіні к рсеткіші
G) мектепте іске асырылатын тəрбие міндеттері
2. О ушыларды д(ниетанымын алыптастырады:
A) ата-аналарды жиналыстарға атысуы
B) мектепте əрбір пəнді о ыту ар ылы
C) оғамды пəндер білімі
D) сыныптан жəне мектептен тыс тəрбие ж$мыстары
E) о ушыны алдына ойған ма саты
F) ата-анасыны материалды амтамасыздығы
G) сынып жетекшісіні балаларды з м(ддесіне бағындыра алуы
3. Педагогикалы олдау к рсетуді мəні:
A) Педагог пен ата-ананы арасында к мек к рсету
B) Педагог зіні кім екенін екенін $мытпауы
C) Дамуына кедергі келтіретін иынды , ж(к болып ж(ргендерінен
арылуға жəрдемдесу
D) Баланы бойында бар о асиеттерді бекіте т(су
E) Баланы эмпатиялы т(сінуі, жаны ашу, есіркеу, ниет білдіруі
F) Тиімді педагогикалы олдау к рсету м(мкін
G) Баланы педагог конгруэнттігін абылдауы мен эмпатиясын сезінуі
4. А ыл-ой тəрбиесіні мазм$ны бойынша алыптасатын асиеттер:
A) А ыл-ой де гейін к теру
B) Елжандылы
C) Кəсіби бағдар беру
D) &дептілік
E) «Е бек ету - мені е бірінші ажеттілігім» деп сезінуге (йрету
F) Салауатты мір с(руге баулу

16

Тəрбие ж$мысыны теориясы мен əдістемесі

11

5. Тəрбие жоспарына ойылатын негізгі талаптар:
A) Тəрбие жоспары ы шамды жəне к рсетілген шаралар орындалатын
болсын
B) Тəрбие жоспарыны ма саты, міндеттері ай ын болсын
C) Тəрбие ж$мысыны нəтижесін талдау
D) О ушыларды тəртібін реттеу
E) Ат арылатын шаралар саны емес, сапасы жағынан аны талатын болсын
6. О ушылармен тəрбие ж$мысын $йымдастыру формалары:
A) &діснамалы
B) Топты
C) Ғылыми
D) Студенттік
E) Жеке
F) Бастауыш
7. Жарысты ы палы:
A) К зделген нəтижеге жету ма саты
B) Дене жəне рухани к(шке деген сенімді бекіту
C) Бас ару əдісі
D) Бала м(мкіндігін ашу
E) Іс-əрекетке ынталандыру əдісі
F) Кез-келген жолмен бірінші болу
G) Тəрбиешімен бірге кез келген тапсырманы орындау
8. Тəрбиесі иын балалар:
A) Саба ты жа сы абылдайды
B) Жалғызды сезімін м(лде сезінбейді
C) Физикалы жағынан толы дамымайды
D) Тəрбиеге белсенді арсылы к рсетеді
E) Т$лғалы деформацияға жол бермейді
F) Жа а жағдайға бейімделу жоғары болады
9. Тəрбиелеу жəне о ыту (дерістеріні $ састығы:
A) <зін- зі айта тəрбиелейді
B) &рекет (дерісінде т$лға дамуына əдістеме $сыну
C) Ба ылау жəне т(сіндіру əдісін олданады
D) <зін- зі тəрбиелейді
E) Тəрбиеші мен тəрбиеленушіні зара əрекеті
F) Т$лғаны дамуы мен əлеуметтенуі
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10. Авторитарлы тəрбие:
A) Т$лғаны дамуын тежеу
B) О ушыларды о уға, (йдегі жəне оғамды орындардағы тəртіпке
еркін арауы
C) <зіні адамгершілігін сезіндіру
D) Т$лғаны басу
E) Белсенділігін басып тастау
11. Тəрбиені оғамдағы жалпы ызметі:
A) Aоршаған ортасын танып-білу
B) Aызығушылығын ояту
C) М$ғалімдер $жымны зара педагогикалы əрекетін олдау
D) Баланы əрт(рлі əлеуметтік атынастарға атыстыру
E) Мектептен тыс тəрбие мекемелерімен зара бірлескен іс- имыл жасау
12. Тəрбиені оғамды мəні:
A) Халы тар бойына білімге негізделген этникалы ізгіліктер мен
нерлерді дамыту
B) Басшылы а алынатын мəселе
C) Біз кімдерді тəрбиелейміз, соларды ж(регіне ы пал етеміз
D) Ке мағынада алғанда андай да болса, бір жан иесіне тиісті азы беріп,
сол жан иесіні д$рыс суіне к мек к рсету деген с з
E) Ережелер ж(йесі
13. Педагогикадағы тəрбие принциптері:
A) Тəрбие ережелеріні жиынтығы
B) &рекетті жан-жа ты ойластыру
C) Тəрбие барысында шешілуге ажетті міндеттер
D) Тəрбие процесін $йымдастырудағы талаптар ж(йесі
E) Тəрбие ы палдарыны тізбектестігі, ж(йелілігі, беріктілігі жəне
(здіксіздігі
F) ?жымда жəне $жым ар ылы тəрбиелеу
14. Салауатты мір салтын $руға атысты дəрігерлерді берген ке есі:
A) Ішкі жан д(ниеге ( ілмеу
B) Басты тік $стау
C) Саба та ойын элементтерін пайдалану
D) Таза суды пайдалану
E) Таза ауамен демалу
F) К(н сəулесін пайдалану
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15. Жалпы білім беретін мектепте $йымдастырылатын кəсіптік бағдар
жəне маманды та дау ж$мысыны кезе дері:
A) Сегізінші кезе - сыныптарда ж(ргізілетін кəсіптік бағдар
B) Екінші кезе – V-VІІ сыныптарда
C) Т ртінші кезе – ІІІ сыныптарда
D) Fшінші кезен – VІІІ, X-XІ сыныптарда
E) Бесінші кезе – XІІ сыныптарда
F) Жетінші кезе – І -XІ сыныптарда
G) Алтыншы кезе – І-ІX сыныптарда
16. Отбасындағы тəрбиені міндеттері:
A) Баланы психикалы (дерістерін ескеру
B) Е бекс(йгіштікке, зіне- зі ызмет ету дағдыларына (йрету
C) Баланы жеке бас ерекшелігін ескеру
D) Отбасында баланы сіп-жетілуіне, денсаулығына ам орлы жасау,
нығайту, бекіту
E) Жан-жа ты дамыған т$лға тəрбиелеу
F) Табиғи ортаны са тау
G) Жас $рпа ты бойындағы азаматты белсенділігін арттыру
17. О ушыларды саба тан тыс əрекеттерін $йымдастыру формасыны
жина тамасы (картотекасы):
A) К іл к теру əрекеті
B) Жолдасты -ынтыма тасты жағдай орнату
C) Таным əрекетін $йымдастыру
D) A$ндылы - бағдарлы əрекет
E) Жағымды эмоция тудыру
F) О у дағдысын жетілдіру
18. Социометрия əдісі:
A) Сыныптағы шағын топтарды барын аны тайды
B) Fлгерімні де гейін аны тау
C) О ушыны темпераментін аны тау
D) О ушыларды о у (лгерімін зерттейді
E) О ушыларды жалпыға танымал немесе танымал еместігін зерттейді
F) <зара арым- атынасты зерттейді
19. A$ндылы -бағдарлы іс-əрекетті $йымдастыру формасы:
A) Мінез- $лы мəдениеті туралы саба тар
B) КТК
C) Спортты секциялар
D) Ғылыми-танымды ма алаларға шолу
E) К ркем нерпаздар концерті
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20. Жеке адамны санасын алыптастыру əдістері:
A) пікірталас
B) мектептегі əдістемелік ке ес
C) педагогикалы талап
D) тəрбиелік жағдаяттар
E) ə гіме
21. Тəрбиені тиімділігі тəуелді:
A) о ушыны е бек орлығына
B) мектеп Жарғысыны мазм$нына
C) т$ ым уалаушылы а
D) о ыту мерзіміне
E) педагогті шеберлігіне
22. Тəрбие, адамды с(юге бағыттау бірт$тастығына
$станымдар:
A) баланы е бегі мен ісін бағалауына
B) жа а оғамды р лді ме геруіне
C) (дерісті аса ар ындылығына
D) ерік-жігерді бірлігіне
E) балаға т$ра ты д$рыс атынасына
F) ғылымилы жəне ж(йелі ж$мыс ж(ргізілуіне
G) баланы жеке т$лға ретінде сыйлауына
23. Топты тəрбие ж$мысын $йымдастыру формалары:
A) кештер
B) балалар лагері
C) ə гімелер
D) тəрбие т$жырымдамасын жасау
E) $сынылған кітаптарды о ып талдау
F) (йірмелер
G) клубтар
24. Мінез- $лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) этикалы ə гіме талдату
B) марапаттау
C) мада тау
D) жарыстар ткізу
E) мектептегі əдістемелік ке еске атысу
F) зін- зі бас ару $йымына м(ше сайлау
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25. В.П. Тугаринов бойынша жеке адамны сапалы к рсеткіштері:
A) Тəрбие іс-əрекетіне араласуы
B) Еркіндік, жеке басыны адірі
C) Даралы , оғамды белсенділік пен саяси-идеялы бағыт
D) Тəрбие гуманизациясы
E) Саналылы , жауапкершілік
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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скери патриотты тəрбие негіздері
1. А&Д саба тарында о ып-(йрету, дамыту керек:
A) &скер салалары мен т(рлеріндегі ызмет ат ару ерекшелігін
B) Салы тарды уа ытылы т леуді
C) Ма ызды мемлекеттік функцияларды
D) Aоғам мен табиғатты арсы т$руы
E) Жекелеген т$лғаға мəн беру
F) Aуатты əрі к(шті серіктес табуды
2. Мектепте əскери-патриотты ж$мыс ж(ргізу барысында ескерілу тиіс:
A) Есепке т$ру куəлігін алған о ушылар саны
B) Білім мекемелеріндегі лауазымды т$лғаларды əскери істі білу де гейі
C) &лемдік тəжірибе
D) Шынайы оғамды мір
E) Алғаш ы əскери дайынды жəне денешыны тыру бойынша саба
кестесі
F) Ата-аналар комитетіні пікірі
G) Озы ғылыми ж$мыстар
3. &скери-патриотты тəрбиені ма саты:
A) Жастарды бойында ма ызды рухани-адамгершілік жəне əлеуметтік
$ндылы тарды бірі ретінде азаматтылы ты, патриотизмді дамыту
B) Жастарды бойында ерлікті дамыту
C) Отанын орғайтын тəрбиелі азаматтар тəрбиелеу
D) Мəдени шараларға атынасу
E) Отанға деген с(йспеншілігін арттыру
F) Жастарды физикалы шыны тыруды дамыту
G) Жастарды бойында адамгершілік сезімін дамыту
4. &скери патриотты тəрбие негіздері пəні:
A) Сауы тыру кештеріне атысу
B) О ытушы-$йымдастырушыны əдістемелік білімдерін жетілдіру
C) Теориялы конференциялармен пікір талас ткізу
D) &скери ызметшілерді талаптары
E) Семинар саба тар
F) Іс ж(зіндегі саба тар
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5. Aаза стан Республикасыны &скери доктринасыны
уа ыты:
A) 16 маусым 1998 жылы
B) 10 а пан 2000 жылы
C) 18 тамыз 1999 жылы
D) 21 наурыз 2007 жылы
E) 17 мамыр 2000 жылы
F) 12 а тар 1996 жылы
G) 11 азан 2011 жылы

абылданған

6. Aаза стан Республикасыны тіл саясаты бірінші кезекте бағытталған:
A) Aаза стан халы тарыны тілін дамыту
B) Aаза тіліні кириллицадан латынға ауысуы
C) Ағылшын тілін дамыту
D) Оралмандар мірі (шін жайлы тіл жағдайын жасау
E) Орыс тіліні жалпы мəдение функциясын са тауға
F) Іс ағаздарын (ш тілге ( аза , орыс, ағылшын) кезе мен ауысуды
ж(зеге асыру
G) Ағылшын тіліне ресми статус беру
7. AР-ны мемелекеттік ызметкерлеріні бизнеспен ш$ғылдануға
$ ығы:
A) К пшілікті с$рауы бойынша
B) Ия, бар
C) A$ ығы жо
D) За бойынша тыйым салынған
E) Талап а сəйкес
F) Aажет болғанда
G) Доктринаға сəйкес
8. Мектептегі м$ражай б лмесіні к лемі жəне оны сипаты байланысты:
A) Аудандағы соғыс жəне е бек ардагерлеріні санына
B) Мектеп директорыны $йымдастырылуымен жəне оны тарихына
байланысты
C) Материалды амтамасыз етілуіне
D) Мектептегі сыныптар санына
E) Мектеп директорыны аржылы м(мкіндіктеріне
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9. &скери-патриотты тəрбие барысында бастауыш сынып о ушыларына
жа сы мысалдар келтіру ажет:
A) ?лы Отан соғысы жылдарындағы ерлік туралы
B) Табиғат пен жануарларға с(йіспеншілік туралы
C) Ғылыми жа алы тар туралы
D) Бизнесті жемісті ж(ргізу туралы
E) Суға кеткендерді $т ару барысындағы азаматтар ерлігі туралы
10. Жауынгерлік жəне ерлік дəст(рлі:
A) <з хал ыны пайдасы (шін экономикалы дамуы
B) Тəрбиені негізгі бағыттарыны бірі-ерлікті амту
C) Aазіргі заманғы $рысты жалпы сипаттамасы
D) ?лтты ерлік дəст(ріні негізгі элементтері
E) Кепілді амтамасыз ету жəне т тенше жағдайлар
F) Саяси жəне зге де ма саттарға ол жеткізу
11. Бастауыш сынып о ушылары ызығушылы танытады:
A) Б$ аралы за ымдау аруларына
B) &скери техникаға
C) &скери арнайы əдебиетке
D) Сап дайындығына
E) &рт(рлі гранаталар мен о -дəрілерді $рылымы мен мəніне
F) &рт(рлі атыс аруларына
12. Интернационалистік тəрбие беру:
A) Теориялы конференциялармен пікір білдіру
B) Ерлік пен жан иярлы ты мəнін т(сіндіру
C) ?лтты сезімдерге санаға, $лтты ма таныш пен адір- асиетке
демократиялы мазм$н беруге тиіс
D) Мəдени шаралар ткізу орталығы
E) &р азаматты міндеті
F) Практикалы саба тарды о у-дала жиындары т(рінде ткізу
13. Ішкі сезімні дискомфорт жағдайы ширыға т(седі:
A) Ішімдікті к п ішкенде
B) &лсіздік жағдайында
C) Ш$ғыл аза болғанда
D) Рухани дағдарыс жағдайында
E) Жа сылы пен жаманды ты алып к(ресі
F) Бағаны суі, мір с(ру де гейіні т мендеуі, шешілмеген к птеген
əлеуметтік проблемалар кезіндегі экономикалы дағдарыс жағдайында
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14. A$рметтеуді дамытуды ажетті шарты:
A) О у-дала жиындарында белсенеді болу
B) &р азаматты міндетін т(сіну
C) Ерлік пен жан иярлы ты мəнін т(сіндіру шаралары
D) Азаматтарды $лтты адір- асиеттерін $рметтеу
E) Шынайы туыс анды атынастарды орны тыру
F) Мəдени шаралар ткізу орталығын алыптастыру
G) Теориялы конференцияларды реттілігі
15. Б.Момыш$лыны аны тамасы бойынша $лты патриотизм:
A) Шы ан тегін сезіну, т$рып жат ан лкесі, ана тілі, т$рмыс тіршілігі,
мінез $л ы
B) <з хал ына с(йіспеншілік, з хал ымен ан жағынан байланысын
сезіну
C) Жастарды бойындағы сезімді, игілікті $лшыныстарды жандандыру
D) Адам бойында - парыз сезімін $штап тəрбиелеу
E) Адамны ар-ожданына, абыройына, ерік-жігеріне парасатына ы пал ету
F) &скери $жым психологиясын ме геру
G) Адамны зіне- зі есеп беруі
16. &скери-патриотты тəрбие беру ма сатында алғаш ы əскери
дайынды пəндерінде о ушылар білім алады:
A) &скери $рылыс теориясы бойынша
B) AР AК $рылымы, ма саты мен міндеттері туралы
C) &скери экономика бойынша
D) Мемлекетті экономикалы байланыстарын жəне оны орғаныс
абілеттілігін нығайтуға əсері туралы
E) &скери ызметкерлерді денешыны тыру дайындығыны
ереекшеліктері туралы
17. AРAК əскери за дылы тарды р лі:
A) Халы ты əл-əу атын жа сарту
B) &скери тəртіпті олдау
C) &скери ызметшілерді жауынгерлік тапсырмаларды орындау
D) Жауынгерлік-кезекшілікті орындау
E) Жауынгерлерді əлеуметтік жағдайын жа сарту
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18. &скери ызметшілерді ызметтік кəртішкілеріне жазылады:
A) К термелеулер жəне жазалар
B) &скери ызметшілерді $жаттары
C) &скери ызметшілерді мірбаяны
D) &скери ызметшілерді е бек тілі
E) Жазалар жазылады
F) К термелеулер жазылады
G) Б$йры тар жазылады
19. О ушыларға əскери-патриотты тəрбие беруді əскери ызмет
талаптарымен сəйкес келуі:
A) Б&Д о ытушысыны арауына берілген
B) Aорғаныс министрлігіні талабы
C) &лемдегі азіргі алыптас ан жағдайды талабы
D) Отанс(йгіштік рухта тəрбиелеу
E) Отан м(дделерін орғаудағы азаматты борышы
F) &ПТ ағидасы
20. Командирлер жəне бағыныстыларды $йымдас ан, бағытталған о утəрбиелік іс-əрекеттері:
A) Б$йры жəне $йым
B) &скери педогогикалы -психологиялы (деріс
C) &скери доктрина
D) &скери-патриотты ж$мыс
E) Жарғы
F) &скери-педагогикалы (деріс
21. AР оғамды бірлестіктер мен $йымдарды жастарды бойында
жоғары патриотты сана-сезімді жан-жа ты жоспарлы, ж(йелі ма сатта
жəне (йлестірілген ызметі:
A) &скери-патриотты тəрбие
B) &скери патриотты клубы
C) &скери борыш
D) Барлы əкімдіктерді міндеті
E) Мəдени шаралар ткізу орталығы
F) &р азаматты міндеті
22. &скери $жымды жəне азаматарды жауынгер етіп алыптастыру,
сапасын о ыту:
A) Жеке ж$мыстар
B) &скери-патриотты тəрбие
C) Денешыны тыру ж$мыстары
D) Патриотты тəрбие
E) <зіндік дайынды
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23. Мектепте А&Д сабағында алыптасады:
A) &скери-патриотты тəрбие
B) Рухани тəрбие
C) Мектеп о ушыларыны сана-сезімін дамыту
D) Aаза станны патриотты -рухын дамыту
E) Aолы а ару алып, отанды орғауға тəрбиелеу
24. ?йымдас ан ызмет, жауынгерлік əзірлік жəне жауынгерлік ісəрекетіні тиімділігін арттыру (шін ажет:
A) Патриотизм
B) &скери жарғы
C) Б$йры ты б$лжытпай орындау
D) &скери тəртіп
E) Жауынгерлік шеберлігін шы дау ажет
25. Б лімні тəуліктік наряд т(рлері:
A) &скери-о у жаттығулар
B) Б лім бойынша тəуліктік кезекші
C) &скери антты абылдау
D) Aарауылды ызмет
E) Ішкі тəуліктік наряд
скери патриотты тəрбие негіздері
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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