
 

1. Tопырақ эрозиясының процесі 

A) химиялық, биологиялық әсерлерінен пайда болатын топырақтың 

бұзылуы және көшірілуі 

B) топырақтың қатты күйінен сусымалы күйге айналуы 

C) топырақтың көпқабатты күйінен біртекті күйге айналуы 

D) топырақтың біртипті күйінен көптипті күйіне айналуы 

E) су ағыны мен жел және механикалық әсерлерден пайда болатын 

топырақтың бұзылуы және көшірілуі 

2. Tопырақты негізгі аудармай өңдейтін машиналардың жұмыс органдары 

A) тістер 

B) таптауыштар 

C) дискілі сошниктер 

D) сіңіру дискілер 

E) жалпақтілгіш табандар 

3. Tопырақты жаппай өңдейтін культиваторларының жұмыс органдары 

A) жебе тәрізді табан, қопсытқыш табан 

B) анкерлі табан, шым аударғыш 

C) тісті диск 

D) ромб тәрізді табан, үшбұрышты табан 

E) шпоралы табан, қырғы 

4. Cоқалардың негізгі жұмыс органдары 

A) жебе тәрізді табан, қопсытқыш табан 

B) сошник, қырғы, сүйретпе 

C) корпус, шымаударғыш, дискілі пышақ 

D) рама, тірек, тірек дөңгелек 

E) білеу, үстеме жүктеуіш құрылғысы, грядиль 

5. Tопырақты өңдеу жүйесі 

A) топырақтың беткі қабатын және негізгі өңдеуді қарастырады 

B) машинаның жасаған жұмысының сапасын сипаттайды 

C) топырақ өңдейтін агрегаттың техникалық, экономикалық, маневрлік 

және эргономиялық көрсеткіштерін сипаттайды 

D) ауыспалы егісте дақылдарды өңдіру үшін топырақ өңдеудің ғылыми 

негізделген амалдардың жиынтығы 

E) орындалған операцияның сапасы мен өнімділікті үздіксіз жоғарлатады 

6. Tаптауыштар түрлері 

A) анкерлі, дискілі, сырғымалы, табанды, түтікті, қыртөсті 

B) шығыршықты-шпоралы, шығыршықты-тісті, тегіс суқүймалы, 

сегментті, шиыршық-құбырлы 

C) отамалы-тырмалы, ротациялы-шанышпалы, қоректендіргішті, әмбебап-

ротациялы, шығыршықты-қашаутәріздес 

D) катушечный, дисковый, пневматический, центробежный, ячеистый 

E) цилиндрлік, жартылай винттік, винттік, дақылдық 

  



 

7. MВУ-0,5, НРУ-0,5, РМС-6 минералды тыңайтқыштарды енгізетін 

машиналарындағы үйме бұзғыштын қызметі 

A) тыңайтқыштарды шашырату 

B) жапқыштардың ашылуын және жабылуын реттеу 

C) тыңайтқыштарды шашырату үшін 

D) тыңайтқыштарды қопсыту 

E) желпу тәсілімен тыңайтқыштарды шашу 

8. MВУ-0,5 минералды тыңайтқышты енгізу машинасының енгізу нормасын 

реттеу 

A) машина жетегінде ауыспалы жұлдызшаларды ауыстыру 

B) себу аппаратының жұмыстық жағдайын өзгерту 

C) шашушы дисктін айналу жиілігін өзгерту 

D) үймебұзғыш пен беруші құрылғысының айналу жиілігін өзгерту 

E) жапқышты жылжыту, агрегаттың жүріс жылдамдығын өзгерту 

9. AБА-0,5 агрегатының қызметі 

A) топыраққа қатты мелиоранттарды енгізу 

B) топыраққа сусыз амиакты енгізу 

C) алқапқа минералды тыңайтқыштарды шашу 

D) алқапқа сидерат тұқымдарын шашу 

E) топыраққа қатты органикалық тыңайтқыштарды енгізу 

10. MЖТ маркалы органикалық сүйық тыңайтқышты енгізу машиналарында 

шашу нормасын реттеу 

A) ауыспалы ысырманы ауыстыру және агрегат жылдамдығын өзгерту 

B) жеткізу магистралінде қысымды өзгерту 

C) шашыратқыш штангасында ұштықтарды ауыстыру 

D) эжекторда қысмды өзгерту 

E) вакуумды құрылғысын іске қосу 

 


