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Мамандық бойынша тест: 2 - пән Психология 

  

 
 1. Өзіндік сана бұл:  
A) заттар мен құбылыстарды тұтастай бейнелеу 
B) адамның өз әрекеттерін,сезімдерін,ойларын,түрткілерін,мінез-
құлығын,қызығушылықтарын,қоғамда алатын орнын сезіну 
C) заттар мен құбылыстардың маңызын,олардың 
байланыс,қатынастарын,заңдылықтарын түсінуге мүмкіндік беретін 
бейнелеудің формасы 
D) әлемді сезіну,басқа адамның біліміне,адамгершілік бейнесіне және 
қызығушылытар мен мұратына баға беру 
E) қоршаған болмыстын заттар мен құбылыстардың жеке қасиеттерін 
бейнелейтің қарапайым танымдық психикалық процесс 
F) психиканың жоғары ықпалдау формасы  
G) адамның өзін-өзі жеке дара ретінде сезіну  
H) адамның өзінің біліміне,адамгершілік бейнесіне және қызығушылықтар 
мен мұратына баға беру  
 
 2. Зейiннiң физиологиялық негiзiн ашқан ғалымдар:  
A) А.Н. Леонтьев 
B) А.Бехтерев 
C) А.Ф.Ухтомский 
D) Ч. Шеррингтон 
E) И.С.Сеченев 
F) И.П. Павлов 
G) И.Бернштейн 
H) Л.С.Выготский 
 
 3. Баланы темпераменттiң белгiлi бiр типiне жатқызу үшiн мынадай 
қасиеттердiң көрiнуiне ерекше көңiл бөлу керек:  
A) заттарға қатынасына  
B) типтік әрекет тәсіліне  
C) белсендiлiгіне 
D) өзгелерге қатынасына 
E) эмоционалдылығына 
F) моторикасына 
G) iске деген қатынасына 
H) мәдениеті мен тәрбиесіне 
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 4. Ойлаудың негізгі түрлері:  
A) сөйлеу – логикалық 
B) көрнекі – бейнелі 
C) логикалық 
D) көрнекі – әрекетті 
E) аналитикалық 
F) шығармашылық 
G) интуитивті 
H) креативті 
 
 5. «Рефлекс»  ұғымын ғылыми тұрғыда бірінші суреттеген:  
A) Вундт 
B) Спиноза 
C) Пиаже 
D) Гиппократ 
E) Декарт 
F) Уотсон 
 
 6. Түйсіктің қасиеттері:  
A) Өзара әрекеттесу 
B) Бейнелеу 
C) Сапасы 
D) Кеңістіктік локализация 
E) Сандық 
F) Субъективтілік 
G) Тұрақтылық 
H) Қарқындылық 
 
 7. Бақылау түрлері:  
A) Қосылмаған 
B) Медициналық 
C) Сандық 
D) Қалыптастырушы 
E) Сапалық 
F) Қосылған 
G) мерізім 
H) Белгілеуші 
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 8. Психология ғылымының зерттеу объектілерін көрсетіңіз.  
A) адамның жан қуаттарын 
B) психикалық күштерді 
C) топ пен ұжымдарда байқалатын психика мен психикалық 
құбылыстарды 
D) биологиялық түрдің өкілі ретіндегі адамды 
E) әр түрлі өмір жағдайлары мен іс-әрекеттердің әсерінен болатын адам 
өзгерісін  
F) нақты адамның психикасы мен психикалық құбылыстарын 
G) қоғамның мүшесі ретіндегі адамды 
H) ерте эмбриондық кезеңнен кәрілікке дейінгі психика дамуын 
 
 9. Адам зейінің түрлері:  
A) Шығармашылық 
B) Үйреншікті 
C) Жалпы 
D) Қайта жасау 
E) Ырықсыз 
F) Жанама 
G) Ырықты 
H) Тура 
 
10. Іс әрекет дегеніміз:-  
A) жағдайлы гештальттарға алмастырудың субьективті тәсілдері 
B) перцептивті центрация дағдыларының жүйесі 
C) сенсорлық ассоциациялардың сыртқы проекциясы 
D) мақсатсыз ішкі елігу нәтижесінде қалыптасатын психикалық құбылыс 
E) саналы мақсатқа байланысты реттелетін әрекеттер мен операциялар 
жүйесі.  
F) мінез-құлықтың акциялары мен реакцияларының жиынтығы 

 

 


