рметті студент!
2018 жылы «Білім - 2» 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
5В010900

Маманды ты
атауы
«Математика»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Педагогика
2. Математиканы о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж$мысыны теориясы мен
əдістемесі
4. Элементар математика

1. С$ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т$рады:
1. Педагогика
2. Математиканы о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж$мысыны теориясы мен əдістемесі
4. Элементар математика
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. Педагогикалы пəндер:
A) А паратты педагогика
B) Этнопедагогика
C) ,леуметтік педагогика
D) Табиғат педагогикасы
E) Салыстырмалы педагогика
2. «Т$лға» $ғымыны мəнін ашуда олданылатын $ғым:
A) даралы
B) тəрбие
C) сынып
D) о ушы
E) педагог
F) білім
3. Жас ерекшеліктер:
A) Интеллектуалды
B) Белгілі бір жас кезе
C) Белгілі бір жас кезе
D) Белгілі бір жас кезе
E) Белгілі бір жас кезе

іне тəн даралы ерекшеліктер
іне тəн анатомиялы сапалар
іне тəн физиологиялы сапалар
іне тəн психикалы сапалар

4. Ғылыми-педагогикалы зерттеу əдістері:
A) Педагогикадағы математикалы
B) Педагогикалы эксперимент
C) Социологиялы сауалнама
D) Арнайы педагогикалы
E) Педагогикалы сауалнама
F) Психологиялы сауалнама
G) Психологиялы тест
5. Эстетикалы тəрбие міндеттеріні бірі:
A) ой абілеттерін дамыту
B) ағзаны шыны тыру
C) эстетикалы мəдениетті тəрбиелеу
D) эстетикалы талғамды жəне сезімді дамыту
E) эстетикалы білімдер беру

4
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6. Тəрбие:
A) Ата-ананы тəрбиелеумен айналысады
B) Т$ ым уалаушылы бейімділік жəне микро-ортаны згерістерін
ж нге келтіріледі
C) О у - тəрбие процесіні табысты болуын зерттейді
D) Т$лғаны кəсіби алыптасу проблемасын арастырады
E) Тəрбиеленушіні д(ниетану к з арасын алыптастыру
7. Д(ниетаным - б$л:
A) Адамны д(ниеде алатын орнына деген к з арастар ж(йесі
B) Сынып $жымыны алатын орнына деген к з арастар ж(йесі
C) 3оғамны жағдайына деген к з арастар ж(йесі
D) Мектепті жағдайына деген к з арастар ж(йесі
E) Мемлекетті дамуына деген к з арастар ж(йесі
F) Мектеп $жымыны алатын орнына деген к з арастар ж(йесі
G) Адамны з- зіне атынасына деген к з арастар ж(йесі
8. Адамгершілік тəрбие міндеті:
A) адамгершілік сана алыптастыру
B) адамгершілік ж(ріс-т$рыс іскерліктерін алыптастыру
C) табиғат а ізгілік атынас алыптастыру
D) эстетикалы талғам алыптастыру
E) $ ы ты жауапкершілік алыптастыру
9. Педагогикалы əдіснаманы мəні:
A) адамдар туралы ғылым
B) əдістер туралы ғылым
C) тіл туралы ғылым
D) педагогикалы ілімдерді зерттейтін ғылым
E) философиялы теорияларды зерттейтін ғылым
F) логика туралы ғылым
G) арнаулы зерттеу əдістерін жасауға арналған ғылым
10. Ғылыми д(ниетанымды алыптастыру жолдары:
A) арнайы пəндер енгізу
B) пəнаралы байланыстарды іске асыру
C) тəрбиелік шаралар $йымдастыру
D) ғылыми білімдер ж(йесін алыптастыру
E) діни білімдер алыптастыру
F) іскерліктер ж(йесі алыптастыру
G) дін мен ғылымны байланысын ашу
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11. Перспективалар т(рлері (А.С. Макаренко бойынша):
A) жа ын
B) к(рделі
C) алыс
D) ыс а мерзімді
E) альтернативті
F) та дамалы
G) $за мерзімді
12. Сыныптан тыс ж$мыстарды тиімділігіне жатады:
A) əр о ушыға тигізетін тəрбиелік ы палды болуы
B) сыныппен о ушыны арасындағы арым- атынасты тығыз болуы
C) əрекетті жоспарлы болуы
D) о ушыны саналы болуы
E) тəрбиелік ж$мыстар жеке адам тəрбиелеу мазм$нына сай болуы
F) сынып жетекшілеріні педагогикалы біліктілігіні жоғары болуы
G) іс-əрекетті мазм$ны, ма саты, барысы о ушыға т(сінікті болуы
13. Отбасыны жалпы сипаттамаларыны к рсеткіші:
A) отбасындағы зара атынас стилi
B) баланы отбасы мiрiне белсендi араласуы
C) отбасы $рылымы
D) ата-ананы баланы мір əрекетiнi мазм$нына к iл б луi
E) ата-ананы тəрбиенi ма сатын, мiндеттерiн $станбауы
14. Дидактика ғылым ретінде арастыратын с$ра тар:
A) Баланы кім (шін о ытамыз?
B) 3алай о ытамыз?
C) 3ай жерде о ытамыз?
D) 3ашан о ытамыз?
E) Отбасында о ытамыз?
F) Нені о ытамыз?
15. Білім беру стандарты:
A) О ыту де гейін ай ындайды
B) Міндетті білім беруді негізгі $жаты
C) Міндетті о ыту компоненттерін аны тайды
D) Білім беру саласын амтиды
E) Бағдарламаларды сапасын аны тайтын $жат
F) Білім беру нормаларын аны тайды
G) Білім беру сапасын аны тайды
H) О у жоспарларын олданады
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16. О ытуды $йымдастыру формасы:
A) 3оғамды ж$мыс
B) Жаттығу
C) Сендіру
D) Т(сіндіру
E) Семинар
F) Ата-аналармен ж$мыс
17. Білім беру ж(йесін стандарттау ажет:
A) Тəжірибе ме геруді ғылыми мінездемесі
B) Білім сапасын арттыру (шін
C) Ты о у жоспарларыны енгізілуі (шін
D) Баламалы о улы тарды осылуы (шін
E) Жа алы тар енгізу (шін
F) Мектептегі о у процесіні жа а еркін $йымдастыру формаларына туі
(шін
18. 6жымды - танымды іс-əрекетті мынадай белгісі бар:
A) Іс-əрекеттер барысында о ушылар арасында зара жауапкершілікті
жəне тəуелсіздікті пайда болуы
B) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
C) Іс-əрекет барысында аны талған материалдар бойынша т$жырым жасау
D) Жалпы іс-əрекетті жоспары болуы
E) Жалпы ма саттарды ж(зеге асыру
F) 6жымды іс-əрекет барысында, əрбір о ушы зіндік білімін к рсете
алуы
G) Жалпы нəтижелерді болуы
19. О ыту (дерісі:
A) Білімді, біліктілік пен дағдыны ме гертеді
B) Отаншылды асиетін арттырады
C) Тəрбиені ме гертеді
D) Адамгершілікті дамытатын іс-əрекет
E) Т зімділіктерін дамытады
F) О ушыларды абілеттерін дамытатын іс-əрекет
20. Мектеп пен жоғары о у орындарындағы баға оюды субъективті
ателіктері:
A) о ушыны интеллектуалды м(мкіншілігін ескеру
B) лшемге сай болу
C) к іл-к(йге орай баға оя салу
D) жауапты жан-жа тылығын ескеру
E) баланы тəртібіне ойылатын бағаны пəн (лгеріміне ауыстыру
F) ынталандыру принципін са тау
7
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21. А паратты технология:
A) На ты $ралдарды, əдістер мен тəсілдерді пайдалану
B) А паратты деу (дерісінде олданылатын $ралдар мен əдістер
жиынтығы
C) Белгілі $ралдар мен əдістер жиынтығы
D) А паратты деумен байланысты (дерістер
E) Адам іс-əрекетіні ажетті салаларыны бірі
22. О улы а ойылатын негізгі талаптар:
A) О у бағдарламасына сəйкес болу, о ушылар (шін $ғымды, ыс а жəне
ызы ты болуы
B) Мазм$нында келтірілген материалдар к лемді болуы керек
C) О ушылар (шін $ғымды, ыс а жəне ызы ты болуы, о у
бағдарламасынан тыс жазылуы
D) О у (дерісінде тексерілген со ғана баспадан шығуы тиіс
E) К рнекіліктермен жа сы жабды талу, тілі балаларды жас
ерекшеліктеріне сəйкес болуы
F) Тексеру, зін- зі тексеру жəне о у нəтижелерін т(зетуге арналған
с$ра тар мен жаттығуларды болуы
23. Бас аруды $йымдастыруды формалары мен бағыттары:
A) Педагогикалы (дерісті негізгі ма сатын ай ындау
B) Педагогтарды жаппай сауаттандыру, сауы тыру
C) Педагогтарды психологиялы -педагогикалы т$рғыда диагностикалау
D) 3оғамды ы палдарды пайдалану жолдарын $сыну
E) Психологиялы -педагогикалы тестілеу нəтижесін адағалау
24. Педагогикалы (дерістегі диагностиканы мəні:
A) Педагогикалы а парат т(рлеріне сипаттама
B) Маман шеберлігіні де гейін аны тау
C) Педагогтарды жетістіктерін бағалау əдісі
D) Педагогикалы деректерге басшылы
E) М$ғалімдерді кəсіби дайындығын жетілдіру ж(йесі
F) Педагогтар мен мектеп басшыларыны біліктілігін к теру тəсілі
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25. ,дістемелік ж$мысты орытындылау формалары:
A) жас м$ғалім мектебі
B) педагогикалы о улар
C) ғылыми-педагогикалы конференциялар
D) диссертациялы ке ес
E) озы тəжірибе мектебі
F) жеке м$ғалімдерді немесе əдістемелік бірлестіктерді шығармашылы
есептері
G) проблемалы практикумдар
Педагогика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Математиканы о ыту əдістемесі
1. Аны талмайтын $ғым:
A) д гелек
B) б$рыш
C) сəуле
D) н(кте
E) жазы ты
F) ше бер
G) кесінді
2. Білімні сапалы к рсеткіштері:
A) Таным əдісіні д$рыстығын тексеру
B) Жалғыз айырмашылы əдісін олдана білуі
C) 6 састы жəне айырмашылы ты бірлескен əдісін т(сінуі
D) Деректерді та дап алу ар ылы индукция жасай білуі
E) Таным процесіні ма ызды за дылы тарын к рсету
F) Таным əдісіні д$рыс екеніне о ушылар сенімін амтамасыз ету
G) Жалғыз $ састы əдісін менгеруі
3. Алғаш ы $ғымдар:
A) Н(кте
B) Доға
C) Б$рыш
D) Сəуле
E) Жазы ты
F) Кесінді
G) Сфера
4. Анализ, грекше analygis:
A) ;йрену
B) Теру
C) Жіктеу
D) 3$растыру
E) Талдау
5. Танымны эмпирикалы əдісі:
A) салыстыру əдісі
B) эксперименттік əдіс
C) аналогия əдісі
D) абстракциялау əдісі
E) индукция əдісі
F) дедукция əдісі
10
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6. log 3 (3 x − 8) = 2 − x те деуіні шешімі:
A) -1
B) ln e 2
C) 16
D) 2
E) 4
F) 2 4
G) -111
7. Тік б$рышты (шб$рыш катеттері 3:4 атынасындай, (шб$рышты
периметрі 24 см. Сырттай сызылған ше берді радиусы:
A) 6 дм
B) 12 см
C) 11 см
D) 5см
E) 50 мм
8. 3азіргі заманғы математика м$ғалімі:
A) математикалы білімдерді баяндаушы
B) о ытушы
C) о у/о ыту (дерісіні менеджері
D) о ушыларды о у-танымды ызметін $йымдастырушы
E) о ушыларды о у-танымды ызметін бас арушы
9. Математиканы о ыту əдістемесімен байланысты пəндер:
A) Биология
B) География
C) Химия
D) Психология
E) Физиология
F) Педагогика
10. Математикалы $ғым:
A) ріс
B) тізбек
C) баған
D) жол
E) тізім
F) сапа
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11. Аксиома:
A) Аны тама ретінде алынатын математикалы с йлем
B) Дəлелдеусіз абылданатын математикалы с йлем
C) Теорема ретінде алынатын математикалы с йлем
D) Математикалы т$жырымны негізгі бір т(рі
E) Дəлелдеу ар ылы абылданатын математикалы с йлем
F) Дəлелденбейтін математикалы с йлем
G) Кез келген ойды баяндайтын жай с йлем
12. Теорема:
A) а и аттығы дəлелдеу ар ылы к рсетілетін математикалы т$жырым
B) импликация т(рінде берілмейтін с йлем
C) кез келген ойды білдіретін математикалы с йлем
D) импликация т(рінде берілетін с йлем
E) дəлелдеуді ажет ететін математикалы пікір
13. Мектепте о ыту $ралдар тобы:
A) 3$ралдар
B) Сызатын $ралдар
C) Математика кабинетіне арналған жабды тар
D) Жабды тар
E) О ушыларға арналған о улы тар мен о у $ралдары
F) М$ғалімге арналған $ралдар
14. Теоремаларды дəлелдеуді негізгі тəсілдері:
A) жалған тəсілдер
B) синтетикалы тəсілдер
C) ай ын тəсілдер
D) ерекше тəсілдер
E) аналитикалы тəсілдер

15. Математика сабағын жоспарлауды негізгі т(рлері:
A) жетілік саба
B) к(нтізбелік саба
C) кешенді саба
D) апталы саба
E) айлы саба
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16.

y=

1+ x
x2 + 5

функциясыны аны талу облысы:

A) (−∞;0)
B) [5;+∞ ]
C) [0,+∞ ]
D) −∞ < x < ∞
E) (−2;4)
17. Те деуді шеші із: х3-3х2+4х-12=0
A) 10
B) 6
C) lg1 + 3
D) lg10
E) 4
F) 3 lg10
G) 3
18. Есептер ойылатын талаптарыны сипатына арай былайша жіктеледі:
A) салу берілген
B) толы тыруға, ж(йелеуге берілген
C) мəтінді, сюжетті
D) алгебралы , геометриялы
E) $растыруға, салуға берілген
F) сызуға, шығаруға берілген
19. Математикадан сыныптан тыс ж$мыстарды ерекшеліктеріні негізгі
сипаттамасы:
A) техникалы о у $ралдар олдану
B) арастырылған та ырыпты к п уа ыт алмауы
C) о ушыларды (лгеріміні əрт(рлілігі
D) саба ты та ырыбын та даудағы жоғары талап
E) к рнекі материалдар дайындау
F) о ушыларды хабарлама мен баяндамаларыны ыс аша болуы
G) саба та ырыбын еркін та дау
20. Ой ызметін $йымдастыруда эмоционалды жағдайға с(йену:
A) Білік пен дағдыны ба ылау
B) Дағдыны алыптастыруды ж(йелілігі
C) О ушыларды пайымдау белсенділігін арттыру тəсілдері
D) Материалды ж(йелеу
E) Сынып б лмесін талғаммен безендіру
F) К рнекі $ралдарды тиімді пайдалану
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21. Жазы ты та жəне ке істікте орын ауыстыруды орта асиеттері:
A) Екі орын ауыстыруды комбинациясы да – орын ауыстыру
B) Орындауға кері т(рлендіру – орын ауыстыру
C) Те бе-те к бейту – орын ауыстыру
D) Орын ауыстыруға кері т(рлендіру – орын ауыстыру
E) Орын ауыстыруға кері осу – орын ауыстыру
F) ;ш орын ауыстыруды комбинациясы да – орын ауыстыру
22. Радиусы 15 см болатын ше берді $зындығы:
A) 110π мм
B) 1,1π дм
C) 30π см
D) 300π мм
E) 3π дм
F) 15π см
23. Ю.М. Колягин бойынша математикадан зіндік ж$мыс т(рлері:
A) олимпиадалы есептерді шешу
B) математикаға ызығушылығы жоғары о ушылармен ж$мыс
C) бастауыш сынып о ушыларымен ж$мыс
D) бағдарламалы материалдарды ме геруде (лгермеушілермен ж$мыс
E) математикаға ызығушылығын арттыру (шін о ушылармен ж$мыс
F) ызы ты есептерді шешу
G) жоғары сынып о ушыларымен ж$мыс
24. Дəлелдеуді іздеуді жанама əдістері:
A) Геометриялы т(рлендірулер əдісі
B) Алгебралы т(рлендірулер əдісі
C) Талдауды бірде шарттын, бірде орытындысын тізбектей т(рлендіру
əдісі
D) Талдау шарттарын згерту
E) Б лшектеу əдісі немесе шарттарын б лу əдісі
F) Талдау орытындысын згерту
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25. Дəлелдеуді тікелей əдістеріне кіретін тəсілдер:
A) Жо а шығару əдісі
B) Шарттарды жіктеу əдісі
C) Талдау орытындысын згерту
D) Талдау шарттарын згерту
E) Талдауды бірде шарттын, бірде орытындысын тізбектей т(рлендіру
əдісі
Математиканы 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) мектеп
B) тəрбие əдістері
C) о у
D) ғылым, нер салалары бойынша кіші академиялар
E) спортты кіші академиялар
F) техникалы кіші академиялар
2. Сынып жетекшісіні негізгі міндеттері:
A) Сынып $жымын $ру жəне тəрбиелеу
B) Балаларды жарыстыру, бəсекелестік тудыру
C) О ыту (рдісіндегі тапсырмалар де гейін аны тау
D) О ыту (дерісін $йымдастыру
E) О уды (йлестіру
F) Білім беруді жоспарлау
3. Педагогикалы олдау с здері:
A) Д$рыс шешім шығара алу м(мкіндігі бар
B) Сені жауапкершілігі мол - сонды тан дарынды болуға тиіссі !
C) Сені б$л жағдайдан жол тауып шығары а мен сенемін
D) Сен жа сы о ушысы – снды ан же іске жете аласы
E) Сен а ылдысы ғой – олы нан келеді!
F) 3ателеспейтін адам жо , бастысы - сол атені т(зете білуде
4. Баланы жағымды іс-əрекетін, мінез- $л ын бағалап, оны к пшілік,
$жым алдында жария ету əдісі:
A) Талап ою
B) Марапаттау
C) Жазалау
D) Жатты тыру
E) Эксперимент
F) Мада тау
G) Алғыс айту
5. Тəрбие жоспарыны ызметтері:
A) Тəрбиелік
B) Болжау
C) 6йымдастырушылы
D) Дамытушылы
E) Ағартушылы
F) Білімділік
16
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6. Сынып жетекшісіні міндеттері:
A) Мектеп $жымына бейімделу
B) Пəн м$ғалімдеріні саба тарын талдау
C) М(мкіндігі шектеулі балаларды зерттеу
D) Проблемаларды шешуде о ушыға к мек к рсету
E) Тиімді о у-тəрбие (дерісін $йымдастыру
F) Білім беру мазм$ныны ғылымилы принципін анағаттандыру
G) Ата-аналармен арым- атынас жасап, оларға бала тəрбиесінде к мек
к рсету
7. О ушыларды сыныпты $жымы:
A) Мектептен тыс мекемелердегі шығармашылы $жым
B) Білім, тəрбие ма сатына жету (шін $рылатын о ушылар $жымы
C) Білім алу ма сатында, ішкі арым- атынасы алыптас ан балалар
$жымы
D) Ғылыми-ізденушілік бағыттағы $йымдас ан $жым
E) 3ызығушылы тары сəйкес келетін, əр жастағы балалар тобы
F) Шығармашылы іс-əрекетті $йымдастыру тобы
G) Бір мектепте білім алатын, əр жастағы балалар тобы
8. 3иын тəрбиені же у əдістері:
A) Жас спірімдерді о ыту-т(зету ж$мысын $растыру
B) Саба тан тыс іс-əрекетті ендіретін тəрбиелік-т(зету ж$мысы
C) Бейімделу əдісі
D) Bмірлік тəжірибені $ру əдісі
E) Педагогикалы ы пал ету əдісі
F) О у іс-əрекетіні сəттілігін $ру əдісі
9. Авторитарлы тəрбие:
A) О ушыларды о уға, (йдегі жəне оғамды орындардағы тəртіпке
еркін арауы
B) Bзіні адамгершілігін сезіндіру
C) Баланы бас бостандығы
D) Т$лғаны дамуын тежеу
E) Т$лғаны басу
F) Белсенділігін басып тастау
10. Тəрбиелеу жəне о ыту (дерістеріні $ састығы:
A) ,рекет (дерісінде т$лға дамуына əдістеме $сыну
B) Bзін- зі айта тəрбиелейді
C) Т$лғаны дамуы мен əлеуметтенуі
D) Ба ылау жəне т(сіндіру əдісін олданады
E) Тəрбиелеу (дерісі зіне о ыту элементтерін осады
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11. Тəрбиені оғамдағы жалпы ызметі:
A) 3оршаған ортасын танып-білу
B) Мектептен тыс тəрбие мекемелерімен зара бірлескен іс- имыл жасау
C) 3ызығушылығын ояту
D) О ушыны дара даму ерекшелігін танып-білу
E) Адам баласында адамгершілік сапа ж(йесін алыптастыру
F) 6рпа тан-$рпа а əлеуметтік тəжірибе мен мінез- $лы нормаларына
атысты білім, білік, дағдыларды беру
12. Тəрбиені оғамды мəні:
A) 3оғамны пайда болуына тəн асиет
B) Жеке т$лғаны санасына, мінез- $л ыны д$рыс алыптасуына əсер
ететін $рал
C) Біз кімдерді тəрбиелейміз, соларды ж(регіне ы пал етеміз
D) Халы тар бойына білімге негізделген этникалы ізгіліктер мен
нерлерді дамыту
E) Рухани жағынан (немі жетілу жəне баюуда к псалалы процесс
13. Тəрбие ісіні $рылымы:
A) Жекеленген ж(йелік $рылымдар тəрізді
B) Алғаш ы ə гіме, барлау, жоспарлау
C) 6йымдастыру, $ралдарды аны тау
D) Тəрбие ісін ткізу, нəтижелерді бағдарлау
E) Ма сатты тікелей ж(зеге асыру
F) Даярлау, істерді салдарын талдау
G) 3ол жеткізген нəтижелерді талдау
14. Дəрігерлерді о ушылар денсаулығын са тауда ескерер ке есі:
A) Bзі е сен
B) 3оршаған ортаға ызығушылы ты са тау
C) Тазалы ты са тау
D) Демалысты д$рыс $йымдастыру
E) Жа сы м(сін са тау
15. ,деби-музыкалы оғам бірлестігіне атысушылар $йымдастырады:
A) Би кеші сайыстары, к рмелері
B) 3ызығушылы тары бойынша о ушыларды топтастыру
C) Ашы есік к(ндері
D) Баланы е бек тəрбиесін дамыту
E) 3ол нер б$йымдарыны жəрме кесі
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16. Отбасындағы тəрбиені міндеттері:
A) Отбасында баланы сіп-жетілуіне, денсаулығына ам орлы жасау,
нығайту, бекіту
B) Баланы психикалы (дерістерін ескеру
C) Табиғи ортаны са тау
D) Баланы жеке бас ерекшелігін ескеру
E) Жас $рпа ты бойындағы азаматты белсенділігін арттыру
17. Саба тан тыс əрекеттерді $йымдастыру формасы:
A) Интербелсенді əдістерді олдану
B) Лабораториялы саба ж(ргізу
C) 3оғамды пайдалы е бек əрекеті
D) Саба барысында кездесулер $йымдастыру
E) Сынып б лмелерін ж ндеу ж$мыстары
F) Дене тəрбиесі, спортты əрекет
G) К ркем нер – шығармашылы əрекет
18. Социометрия əдісі:
A) О ушыларды о у (лгерімін зерттейді
B) Сыныптағы шағын топтарды барын аны тайды
C) Bзара арым- атынасты зерттейді
D) О ушыны темпераментін аны тау
E) О ушыларды жалпыға танымал немесе танымал еместігін зерттейді
19. Тəрбие (дерісінде амтылған адам санына арай тəрбие формалары:
A) К пшілік
B) Б$ аралы
C) Жеке
D) Ресми
E) 6йымды
20. Тəрбие, адамды с(юге бағыттау т мендегі
бірт$тастығына байланысты:
A) жа а оғамды р лді ме геруіне
B) балаға т$ра ты д$рыс атынасына
C) баланы ортаға тез бейімделгіштігіне
D) баланы е бегі мен ісін бағалауына
E) (дерісті аса ар ындылығына
F) ерік-жігерді бірлігіне
G) ғылымилы жəне ж(йелі ж$мыс ж(ргізілуіне
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21. Мінез- $лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) марапаттау
B) зін- зі бас ару $йымына м(ше сайлау
C) тəрбиелік жағдаяттарды згерту
D) мектептегі əдістемелік ке еске атысу
E) этикалы ə гіме талдату
F) мада тау
G) жарыстар ткізу
22. Топты тəрбие ж$мысын $йымдастыру формалары:
A) (йірмелер
B) сынып сағаты
C) ə гімелер
D) клубтар
E) $сынылған кітаптарды о ып талдау
F) балалар лагері
G) тəрбие т$жырымдамасын жасау
23. Тəрбиені тиімділігі тəуелді:
A) аржы к здеріне
B) о ушыны е бек орлығына
C) мектеп Жарғысыны мазм$нына
D) тəрбие (дерісіні əдістемесіне
E) о ыту мерзіміне
F) педагогті талдау, бағалау абілетіне
24. Жеке адамны санасын алыптастыру əдістері:
A) (йрету
B) ə гіме
C) зін- зі бас ару
D) тəрбиелік жағдаяттар
E) пікірталас
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25. В.П. Тугаринов бойынша жеке адамны сапалы к рсеткіштері:
A) Тəрбие гуманизациясы
B) Саналылы , жауапкершілік
C) Тəрбиені $йымдастырушылы асиеті
D) Даралы , оғамды белсенділік пен саяси-идеялы бағыт
E) Биологиялы ерекшеліктері
F) Тəрбие іс-əрекетіне араласуы
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Элементар математика
1. Геометриялы прогрессияны (шінші жəне бесінші м(шелеріні
осындысы 10-ға, ал оны екінші жəне т ртінші м(шелеріні осындысы
10/3-ке те . Прогрессияны т ртінші м(шесі:
A) 0,03 · 102
B) 0,2
C) 1/5
D) 2
E) 4
F) 4/2
5

1

2.  2 x 2 +  жіктеуіндегі х10-ні алдындағы коэффициенті:
x

A) 1
40
B)
0,5
C) 20
D) 80
E) 25
3. a 4 + 4a 2 − 5 к пм(шелігін к бейткіштерге жікте:
A) (a − 1) 2 (a 2 + 5)
B) (a 2 − 1)(a 2 + 5)
C) (a − 1)(a + 1)(a 2 − 5)
D) (1 − a )(a + 1)(5 − a 2 )
E) (a 2 − 1)(a 2 − 5)
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4. 3 − 2 2 санды
A) − ( 2 − 1)

рнегін ы шамдағанда:

B) 1− 3
4
C) 1 −
8
2
D) 1 −
8
E) 2 − 1
F) − (1 − 2 )
2
G)
−1
2
5. 10 −0 , 5 lg 2 , 25 рнегін есептесе:
A) 1,5
B) lg1
C) lg1,5
D) 4/6
E) 2/3
6. 3 x − 5 = 3 x − 5 те деуіні шешімі:

2

A)  − ∞; 1 
3

5

B)  ; + ∞ 
3

5

C)  − ∞; 
3

5
D) x ≥
3
2
E) x ≤ 1
3
2
F) x < 1
3
 2

G) 1 ; + ∞ 
 3
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log 3 x − log 9 y = 0,
7.  2
те деулер ж(йесіні шешімі:
2
x
−
3
y
+
44
=
0
.

A) (9/3; 9)
B) (9; 81)
C) (2; 4)
D) (2; 22)
E) (3; 32)
F) (1; 1)
G) (3; 9)

8. Ше бер $зындығыны формуласы:
A) l = dπ
πR
B) l =
2
C) l = πR
D) l = 2πR
E) l = 0,5πR
F) l = 180°R
G) l = 360°R
 x − xy − y = −7

9. 

 x + 2 xy − y = 5

A)
B)
C)
D)

ж(йесіні шешімдері:

(1;2 2 ), (−2 2 ;−2 0 )
(ln e; ln e 4 ), (ln e −4 ; ln e −1 )
(0;4), (1;1)
(1;4), (−4;−1)

E) (ln e; ln e 3 ), (ln e −3 ; ln e −1 )
F) (ln e; ln e −1 ), (ln e3 ; ln e1 )
G) (1;4), (4;1)
10. Поезд 60 км жол ж(ріп, 12 минут а то татылды. 3алған 60 км жолды
поезд алғаш ы жылдамдығына арағанда 15 км/сағ арты жылдамды пен
ж(ріп, пунктке белгіленген уа ытында жетті. Онда поезды алғаш ы
жылдамдығы:
A) 82 км/сағ
B) 4096 км/сағ
C) 60 км/сағ
D) 55 км/сағ
E) 64 км/сағ
F) 120/2 км/сағ
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11. 4 x < x 2 < 4 x + 5 те сіздігіні шешімі:
A) x < 0; x > 4
 8 10 
B) (− 1; 0) ∪  ; 
2 2 
C) (− 1; 5)
10 

D)  − 1; 
2

E) − 1 < x < 0; 4 < x < 5
1 1
< те сіздігіні шешімі:
x 3
A) (−∞; 0) ∪ (0; 3) ∪ (3; + ∞)
B) (0; 3)
C) x < 0; x > 3
6
D) x < 0; x >
2
E) (−∞; 0) ∪ (3; + ∞)

12.

13. x + x − 1 < 5 те сіздікті шешімі:
A) (- 2; 3)
B) x > 0; x < 1
C) (0; 1)
D) (- 3; 2)
E) − 2 < x < 3
F) x > −2; x < 3
14. sin x + sin 5 x ≥ 2 sin 3x те сіздікті шешімі:
π (1 + 2k )
2π (k + 1)
A)
≤x≤
, k∈Z
3
3
π 2πk 2π (k + 1) 
;
B)  +
 , k ∈ Z
3
3
3
π πk 5π πk 
+ , k∈Z
C)  + ;
3
6 3 6
D) [60° + 120°k ; 120° + 120°k ] , k ∈ Z
π
2π
E) + 2πk ≤ x ≤
+ 2πk , k ∈ Z
3
3
2π
π

+ 2πk  , k ∈ Z
F)  + 2πk ;
3
3
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15. 4 x + 2 − 9 ⋅ 2 x
A) - 1
B) − 2
2
C)
2
D) ±3
E) 20
F) 1
2

2

+2

+ 8 = 0 те деуді шешімі:

 x + 0,5
− 10 ⋅ 3 x + 3 ≤ 0, ж(йесіні шешімі:
16. 9
 x ≥ −0,5

A) [-1; 1]
B) (1; 9]
 1 
C) − ; 1
 2 
D) − 0,5; e 0 

E) [− 0,5; 1]



1

17. sin 2 arcsin  мəні:
7

1
A)
49
2
B)
7
C) 7-2
8 3
D)
7 49
2
1
E)  
7
8 3
F)
49
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 4 
18. cos arcsin −   мəні:
 5 

A) 0,4
4
B)
10
3
C)
5
6
D)
10
E) 0,6
19. Планиметрия курсыны
A) ж(йелік
B) логикалы
C) аксиоматикалы
D) графиктік
E) векторлы
F) ке істіктік
G) жиынды

$рылу жолдары:

20. Мектепте 1400 о ушы бар. Оларды 1250-і ша ғы, 952-сі коньки тебе
алады. 60 о ушы ша ғы да, коньки де тебе алмайды. Ша ғы да, коньки де
тебе алатын о ушылар саны:
A) 862
1904
B)
2
C) 1682/2
D) 841
E) 1724/2
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21. АВС (шб$рышыны
(шб$рыш периметрі:
8
A) 8
35
43
B)
5
3
C) 8
5
288
D)
35
5
E) 8
7
61
F)
7
G) 8,6

абырғалары 5, 6, 7-ге те . Ортоцентрлік

22. ;шб$рышты екі абырғасы 25 см жəне 30 см, ал оны ауданы 300 см2
$райды. ;шінші абырғасы:
A) 5 97 см
B) 42 см
C) 2 64 см
D) 20 см
E) 16 см
F) 52 см
G) 3 83 см
23. К лемі V-ға те тетраэдрды биіктігі:
V2
4
A) H = 2
2
V2
6
B) H = 2
3
8V
C) H = 3
3
V
D) H = 2
2
E) H = 4 8V 2
V
F) H = 33
3
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24. Табан абырғасы 6-ға, б(йір ыры 5-ке те д$рыс (шб$рышты призма
берілген. Табан абырғасы ар ылы табан жазы тығымен 45° б$рыш
жасайтын има ж(ргізілген. 3има ауданы:
75 2 − 30 3
A)
ш.б.
6
2
B)
90 − 25 3 ш.б.
3
5 2
C)
18 + 5 3 ш.б.
3
75 30
D)
ш.б.
−
3
2
2
E) 30 2 + 25
ш.б.
3
F) 25 3 − 15 2 ш.б.

(

)

(

)

25. АВ кесіндісі те бес б лікке б лінді. Б лу н(ктелеріні біріншісіні
координаттары (3; -5; 7) жəне со ғы н(ктесіні координаттары (-2; 4; -8)
белгілі. А н(ктесіні координаттары:
 2

A)  4 ; − 23 ; 144 
 3

1 1
1
B)  ; - ; - 
 10 10 10 
C) 10 −1; - 10-1; - 10-1
1 1
1
D)  ; − ; - 
 2 2 2
E) (0,5; − 0,5; - 0,5)
F) (0,1; - 0,1; - 0,1)

(

)
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