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Мамандық бойынша тест: 2-пән  

 
 1. Қалалардың материалдық қоры  
A) қаланың әлеуметтік көрінісін сақтау 
B) техникалық тозу мерзімі шамамен 10 жылға есептелген 
C) техникалық тозу мерзімі шамамен 80-100 жылға есептелген 
D) тұрмыс және демалысы үшін ең жақсы жағдайларды қамтамасыз етеді 
E) бұл ғимараттар мен құрылыстар ұзақ уақыт жұмыс істейді 
F) техникалық тозу мерзімі шамамен 50 жылға есептелген 
 
 2. Қаланың көше желілерін құрудың сұлбалары  
A) радиалды, радиалды –сақиналы  
B) сәулелі, тікбұрышты, аралас, еркін 
C) ұшбұрышты сұлба 
D) көшенің бойындағы аллея, жасыл желектер жолағы 
E) басты, дәрежелі, көмекші 
F) сызықты сұлба 
 
 3. Тарихи-мәдени өлшемдерді қамтиды 
A) тарихи –мұраны сақтау жұмыстары 
B) мәдени- мұраны сақтау жұмыстары 
C) тарихи –мәдени қаңқаны сақтау 
D) мемлекеттік жүйені басқару және сополиттік мақсаттар  
E) табиғи кешенінің экологиялық тепе-теңдігін сақтау  
F) мемлекеттік жүйені басқару және саяси мақсаттар 
 
 4. Территорияда топырақтың қасиеттерін жақсарту, қалпына келтіруді 
қарастыратын іс-шаралар кешені 
A) топырақты тазалау  
B) топырақ тыңайтқышы  
C) топырақты суару  
D) рекультивация жұмыстары  
E) құнарлы қабатты өңдеу  
F) бүлінген жерлерді қалпына келтіру 
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 5. Орта қабатты құрылыс:  
A) 2 мен 6-ның аралығындағы 
B) 3-5 қабат 
C) 8-9 қабат  
D) 12 қабат 
E) 20 қабат 
F) 10 қабат  

 

 
 6. Екінші дәрежелі өтпелердегі қозғалыс жолағының ені- 
A) 3,0м 
B) 1,5м 
C) 4,0м 
D) 1,0 м 
E) 2,75 м 
F) 3,5 м 
 
 7. Тұрғын көше:  
A) қаладағы қоғамдық көлік қозғалысының негізгі ағыны келеді  
B) көшелер қаланың аудандары мен әлеуметтік маңызы бар объектілерін 
өзара байланыстыратын, сыртқы автомобиль жолдарына кіруді 
қамтамасыз етеді 
C) қала ішіндегі жергілікті маңызы бар көше 
D) тұрғын шағын аудандарға және тұрғын үй топтарына кіруге және 
жақындауға арналған жергілікті маңызы бар көше 
E) жаяу жүргіншілер қозғалысына арналған қалалық аумақ 
F) көшенің бойындағы аллея немесе жасыл желектер жолағы 
 
 8. Қалалар мен ауылдарда, мектепке дейінгі балаларға арналған, 
мекемелеріне қызмет көрсету алыстығы, радиусы 
A) 155м 
B) 300-500 м  
C) 500 м 
D) 750 м 
E) 200 м 
F) 300 м  
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 9. Қала аралық сыртқы көліктің түрлері  
A) жедел жәрдем көлігі 
B) теміржол көлігі 
C) қоғамдық көлік 
D) өнеркәсіптік және коммуналдық 
E) өртке қарсы көлік  
F) автомобиль көлігі  
 
10. Қаланың ядросына қарсы тұрады:  
A) қаланың шеті және өндіріс  
B) бас әкімшілік ғимарат  
C) қала орталығының аланы 
D) басты көлік жолдарының қиылысуы 
E) перифериялық аудандары 
F) орталық алаңы 

 


