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 «Лаңкестік әлеуметтануы» 

 

№ 1 сұрақ 

V Жапониядағы діни террористік ұйым 

1 «Аум Синрике» 

0 «Аль-Джураба» 

0 «ИРА» 

0 «Қызыл бригада» 

0 «Кавказдық эмират» 

 

№ 2 сұрақ 

V «Хизбут-тахрир» партиясының ең басты мақсаты 

0 қорқыныш-үрей, жалпы тұрақсыздық тудыру 

0 қоғамдық орындарда жарылыстар ұйымдастыру 

0 қару-жарақ қоймаларын басып алу 

1 халифаттық мемлекет құру 

0 кепілге адам алу 

 

 

№ 3 сұрақ 

V «Этникалық жақын» мемлекетке этникалық туысқан тұрғындардың, олардың 

аумағымен бірге қосылуға ұмтылуы 

1 Ирредентизм 

0 Абсолютизм 

0 Баптизм 

0 Сепаратизм 

0 Махизм 

 

 

№ 4 сұрақ 

V Сепаратизмнің ең басты мақсаты 

0 Өзіне жақын орналасқан «этникалық негізі туыс» тәуелсіз мемлекетке бірігуге 

ұмтылу 

0 Көпшілікке немесе мемлекетке қысым жасау 

0 Шет елдердің елшіліктеріне, халықараралық ұйымдардың бас пәтерлеріне 

шабуылдар жасау 

1 Белгілі бір мемлекетте орналасқан бір этникалық халықтың өздерінің тұрған 

жерлерін бөліп алып, жеке мемлекет орнату. 

0 Ұшақ жару 

 

 

№ 5 сұрақ 

V Е.Г. Ляхов бойынша «халықаралық терроризм» неше жағынан 

квалификациялануы қажет деп есептейді 

0 Квалификацияланбайды деген 

0 Екі жағынан (субъект, объект) 

0 Екі жағынан (субъективтік жағы, объективтік жағы) 



0 Бір жағынан ғана квалификацияланады 

1 Төрт жағынан (субъект, субъективтік жағы, объект, объективтік жағы) 

 

 

№ 6 сұрақ 

V Қай ғалым терроризмнің міндетті компоненттері мыналар болуы тиіс деп 

есептейді: саяси мақсаттың болуы, қорқытуы үшін зорлықтың мақсатты 

бағытталуын, ұйымдық құрылымның болуын және террористік іс- әрекеттер 

субъектілерінің қоғамнан ажырауы 

0 Л.А. Моджорян 

0 А.В. Змеевский 

1 А. Пфаль-Траубергер 

0 В.П. Емельянов 

0 В.Е. Тарабарин 

 

 

№ 7 сұрақ 

V Жалпы халықаралық шарттардың мәтінінде терроризмнің қандай элементтері 

келтіріледі 

0 жекелеген тұлғаларды немесе ұйымдарды, мемлекетті немесе мемлекеттерді, 

өкіметті немесе халықаралық ұйымдарды қандай бір іс-әрекетті жасауға немесе 

одан бас тартуға мәжбүрлеу 

0 ірі экономикалық зиян келтіру, ірі жоюларды жүргізу, кепілдікке алу, әуе және 

теңіз кемелерді, станционарлық платформаларды басып алу 

0 қоғамдық және мемлекеттік түрлі объектілерге елеулі зардап келтіру, 

халықаралық персоналдарға (жеке лауазымды тұлғаларға) қарсы бағытталған 

қылмыстар, халықаралық ынтымақтастыққа кедергі келтіру 

0 мемлекеттердің дипломатиялық қатынастарына қауіп төндіру, халықаралық 

бейбітшілік пен қауіпсіздікке және мемлекеттердің аумақтық мызғымастығы мен 

қауіпсіздігіне қауіпті тудыру 

1 Барлығы  

 

 

№ 8 сұрақ 

V «Халықаралық терроризм» ұғымы 1970-шы жылдардан кеңінен таралғанымен, қай 

уақыттан кейін ғана жалпы мойындала бастады 

0 2006 жылғы 9 тамыздан 

1 2001 жылғы 11 қыркүйектен 

0 1990 жылдардан 

0 1980 жылдардан 

0 2015 жылғы 5 қарашадан 

 

№ 9 сұрақ 

V Мемлекет басшыларының, топ адамдардың, жалпы халықтың үрейін ұшыру 

мақсатында адамдарға немесе жекеменшікке бағытталған бір мемлекет 

өкілдерінің екіншісіне қарсы акті жасау, ұйымдастыру 

0 сепаратизм 

0 склафизм 

0 газават 

0 ксенофобия 

1 халықаралық терроризм 



 

№ 10 сұрақ 

V Террористтермен келіссөздер жүргізу әдісін қай мемлекет қолданбайды 

0 Англия 

0 АҚШ 

1 Израиль 

0 Франция 

0 Нидерланды 

 

№ 11 сұрақ 

V ҚР – дағы терроризмге қарсы ең алғашқы заңнамасы 

0 1997 жылы 13 шілде 

0 1999 жылы 13 маусым 

0 1998 жылы 27 шілде 

0 1999 жылы 17 шілде 

1 1999 жылы 13 шілде 

 

№ 12 сұрақ 

V Дәстүрлі терроризм - бұл 

 

0 радиоактивті материалдарды қолданумен байланысты әрекеттерді жүзеге 

асырады. 

1 адамдарды және материалдық заттарды жоюдың белгілі құралдары, атап 

айтқанда: суық қару мен атыс қаруын, жарылғыш заттарды қолдануға негізделген 

0 химмялық заттарды пайдаланумен негізделеді 

0 өте улы заттарды іске асыруы 

0 биологиялық дақылдарды пайдаланудың озық технологиялары негізінде жаңа 

жою құралдарын қолданумен байланысты 

 

№ 13 сұрақ 

V «Жусан» операциясы қай мемлекетке қатысты жүргізілді 

0 Ауғанстан 

0 Иран 

0 Израиль 

0 Азербайжан 

1 Сирия 

 

№ 14 сұрақ 

V Медиа терроризм бұл -  

0 Ислам тарихындағы әр түрлі кезеңдерде алғашқы мұсылман қауымының өмір 

салты мен сеніміне, әділ ата-бабаларға назар аударуға шақырған мұсылман діни 

лидерлерін біріктіретін исламдағы бағыт 

0 бүкіл әлемдегі мұсылмандардың бірлігі идеясын және оларды біртұтас мұсылман 

мемлекетіне біріктіру қажеттілігін уағыздайтын исламдағы діни және саяси 

бағыт. 

0 тауарларды, құндылықтарды және басқа заттарды мемлекеттік шекара арқылы 

заңсыз өткізу 

1 терроризм мен бұқаралық ақпарат құралдарының симбиозы,  қорқыныш 

сезімдерін (үрей) қайталауға және оларды қоғамдық санаға манипуляциялау 

мақсатында ақпараттық кеңістікке тарату үшін жасалған. 



0 ислам шеңберіндегі ерекше мистикалық, діни және философиялық дүниетаным, 

оның өкілдері жеке психологиялық тәжірибе арқылы адамның құдаймен рухани 

қарым-қатынасын (ойлауын немесе байланысын) бағыттауға мүмкіндік береді. 

 

№ 15 сұрақ 

V АҚШ заңнамасы бойынша террористік топтар мен жеке террористерді 

классификациялауда анархисттерді жеке бөліп көрсеткен сипатттаманы атаңыз 

1 билік органдары мен қоғамдық құрылымдардың жұмыс істеу жүйесін бұзуға 

ұмтылған террористер; 

0 ауыр психикалық ауытқулар салдарынан террористік актілер жасайтын топ; 

0 оларға билікті нығайту және қоғамды басқару мүмкіндіктерін арттыру үшін 

террористік тактиканы қолданатын билеуші элитаның өкілдері кіреді; 

0 олар билікті басып алуға және үкіметті басқару құқығын алуға немесе әлеуметтік 

немесе идеологиялық сипаттағы белгілі бір мақсаттарға жету үшін елдің қазіргі 

басшылығын ауыстыруға тырысады; 

0 дұрыс жауап жоқ 

 

№ 16 сұрақ 

V Соңғы кезде көп орын алған террористік акті 

0 ғимаратты басып алу 

0 хайджекинг 

0 кибертерроризм 

1 диверсия 

0 барлық жауап дұрыс 

 

№ 17 сұрақ 

V Медиатерроризм сипаттамасы 

0 көлік құралдарында немесе ғимараттардағы адамдарға зиян келтіру және қаза 

табу мақсатында жарылыстар жүргізіледі, сондай-ақ адамдарды жою үшін ашық 

кеңістікте жасалады 

1 бұл терроризм мен бұқаралық ақпарат құралдарының симбиозы, қорқыныш 

сезімдерін көбейту (қорқыныш, алаңдаушылық, алаңдаушылық) және оларды 

қоғамдық сананы айла-шарғы жасау үшін ақпараттық кеңістікке тарату үшін 

жасалған 

0 санкцияланбаған қол жеткізу арқылы компьютерлік желілерге шабуылдар тиісті 

мекемелердің жұмысын диверсиялау мақсатында жүзеге асырылады 

0 көлік құралдарын: ұшақтарды, пойыздарды, машиналарды, кемелерді басып алу 

0 қоғамның назарын өзіне бұра алатын танымал адамдарды ұрлау 

 

№ 18 сұрақ 

V Компьютерлік желілердің қалыпты жұмысын өшіру немесе бұзу үшін арнайы 

вирустық бағдарламаларды қолдануды қамтитын терроризм түрі 

0 индивидуалды 

0 қарапайым 

1 кибернетикалық 

0 топтық 

0 діни 

 

№ 19 сұрақ 

V Масштабы бойынша терроризм түрі 

1 Халықаралық  



0 діни 

0 саяси 

0 мемлекеттік 

0 экономикалық 

 

№ 20 сұрақ 

V Еуропалық кеңестің шешімі бойынша Бұқаралық ақпарат құралдарының 

терроризмге қатысты принциптері 

0 жаңалықтарды жариялау фактілермен шектелуі керек, қауесеттер мен сыбыстар 

хабарланбауы керек 

0 террористерге полицияның позициясын анықтауға, қылмыстарды жасауға 

көмектесетін  ақпарат берілмеуі керек 

0 террористердің мәлімдемелері мен оларды айқын насихаттау арасындағы тепе-

теңдік сақталуы керек 

0 террористерді қолдаудан  аулақ болып, оларды ешқашан жанашырлықпен 

сипаттамау керек 

1 барлық жауап дұрыс 

 

№ 21 сұрақ 

V Террористердің сенімін растау және мойындау, сонымен қатар басқа діндерді 

әлсірету және тіпті жою әрекеттері көрінетін терроризм түрі: 

0 саяси 

1 діни 

0 ядролы 

0 ішкі 

0 криминалды 

 

№ 22 сұрақ 

V Хайджекинг деп аталатын террористік акті сипаттамасы 

0 Көлік құралдарында немесе ғимараттардағы адамдарға зиян келтіру және қаза 

табу мақсатында жарылыстар жүргізіледі, сондай-ақ адамдарды жою үшін ашық 

кеңістікте жасалады 

0 Қоғамның назарын өзіне бұра алатын танымал адамдарды ұрлау 

0 Қарулы топтар жүзеге асырады және тар аудиторияға мақсатты психологиялық 

әсер ету үшін тиімді 

1 Көлік құралдарын: ұшақтарды, пойыздарды, машиналарды, кемелерді басып алу 

0 Санкцияланбаған қол жеткізу арқылы компьютерлік желілерге шабуылдар тиісті 

мекемелердің жұмысын диверсиялау мақсатында жүзеге асырылады 

 

№ 23 сұрақ 

V Солшыл экстремистер терроризмінің негізгі мақсаты 

1 капитализмді жойып, оны коммунистік немесе социалистік режимге ауыстыру 

0 өз этникалық тобы үшін жеке мемлекет құру 

0 үкіметтер қолдауымен әдейі соғыс жариялау және оны жүргізу 

0 демократиялық үкіметтерді фашистік мемлекеттермен алмастыру үшін күресу 

0 барлық жауап дұрыс 

 

№ 24 сұрақ 

V Террористердің басты мақсаты  

0 жарнама жасау 

1 жауды жою 



0 мақсатқа жету тәсілі 

0 адамдарды құтқару 

0 психологиялық әсер 

 

№ 25 сұрақ 

V Терроризм актісі  

0 бір мемлекет азаматтарының өз территориясындағы отандастарға қатысты тиісті 

әрекеттері 

0 қалалық жерлерде партизандық соғыс әдістерін қолданатын солшыл 

терроризмнің идеологиясы мен практикасы 

0 террористік қызметті жүзеге асыру мақсатында құрылған немесе өз қызметінде 

терроризмді қолдану мүмкіндігін мойындайтын ұйым 

0 бұл террористік әрекеттерді жүзеге асыру үшін біріккен адамдар тобы. 

1 бұл органдардың шешім қабылдауына ықпал ету, саяси немесе өзге де қоғамдық 

жұмыстарға кедергі жасау, қорқыту мақсатында жарылыс сияқты әрекеттерді 

жалпы қауіпті тәсілмен жасауқоғамдық тәртіпті тұрақсыздандыру 

 

№ 26 сұрақ 

V Басқа халықтарды кемсітушілікке, қанауға және езуге құқықты негіздеу үшін 

ұлттық артықшылықты уағыздайтын идеология  

0 Экстремизм 

0 Лаңкестік 

0 Ксенофобия 

1 Шовинизм 

0 Терроризм  

 

№ 27 сұрақ 

V Терроризм ұғымы алғаш қай кезде қолданылды 

0 1977 жылы Германиядағы Баадер-Майнхоф тобы әрекеттері негізінде 

0 B) 20 ғасырдың 70 — 80 ж. Латын Америкасында 

0 2-дүниежүзілік соғыстан кейін еврей елдерінде 

0 1960-1970-шы жылдары солшыл экстремистік пиғылдағы Италияда 

1 XVIII соңында ұлы француз төңкерісі кезінде якобиндықтар жүргізген репрессия 

кезінде 

 

№ 28 сұрақ 

V Қазіргі кезде дүниежүзінде әрекет ететін лаңкестік кұйым мен экстремистік 

топтар саны 

0 450-ге жуық  

0 150 

1 500-ден астам  

0 1000 

0 200-ге жуық 

 

№ 29 сұрақ 

V Төменде айтылғандардың қайсысы террористік әрекетке кірмейді 
0 Көрінеу террористік ұйымды және террористік топты қаржыландыру 

немесе оларға өзге де жәрдемдесу 

0 Ядролық жарылғыш құрылғыларды, уытты, химиялық, биологиялық, 

радиоактивті, химиялық, биологиялық, улы заттарды жару, өртеу, 



қолдану немесе қолдану қатері нысанында террористік сипаттағы 

қылмысты тікелей жасау 

1 Террористік акцияның жолын кесуге, жеке тұлғалардың қауіпсіздігін 

қамтамасыз етуге, террористерді залалсыздандыруға, сондай-ақ 

террористік акцияның салдарын барынша азайтуға бағытталған 

арнайы іс-шаралар 

0 Террористерді тарту, қаруландыру, оқыту және пайдалануды 

қамтитын қызмет 

0 Террористік акцияны ұйымдастыру, жоспарлау, дайындау және іске 

асыру 

 

№ 30 сұрақ 

V Идиотия - бұл: 

0 Діни терроризм; 

0 Ұлтшыл терроризм; 

0 Анархистер терроризмі; 

0 Мемлекет қолдауындағы терроризм; 

1 Оңшыл экстремистердің терроризмі. 

 

№ 31 сұрақ 

V ҚР – ның терроризмге қарсы іс-қимыл  Заңнамасының негізгі мақсаты 

0 террористік қызметті анықтау, жолын кесу, терроризмнің алдын-алу, 

терроризмнің салдарын азайту және (немесе) жою 

1 адамды, қоғамды және мемлекетті терроризмнен қорғау 

0 террористік қызметті жүзеге асыруға ықпал ететін себептер мен жағдайларды 

анықтау және жою 

0 терроризмді жою профилактикасын жүргізу 

0 барлық жауап дұрыс 

 

№ 32 сұрақ 

V Қазіргі діни және саяси экстремизмнің айрықша ерекшелігі- 

0 демократиялық үкіметтерді фашистік мемлекеттермен алмастыру үшін күресу 

0 өз этникалық тобы үшін жеке мемлекет құру 

1 мақсатқа жету жолында күрестің күштеу әдістерінің - мемлекеттік жүйені күштеп 

өзгерту, билікті басып алу, мемлекеттің аумақтық тұтастығын бұзу 

0 капитализмді жойып, оны коммунистік немесе социалистік режимге ауыстыру 

0 үкіметтер қолдауымен әдейі соғыс жариялау және оны жүргізу 

 

№ 33 сұрақ 

V Қорқыныш сезімдерін (қорқыныш, үрей, мазасыздық) қайталау және оларды 

қоғамдық санаға манипуляциялау мақсатында ақпараттық кеңістікте тарату үшін 

құрылған терроризм мен бұқаралық ақпарат құралдарының симбиозы: 

0 Медиаэкстремизм; 

0 Ұлтшыл терроризм; 

1 Медиатерроризм; 

0 Шовинизм; 

0 Терроризм. 

 

№ 34 сұрақ 



V ҚР – ның терроризмге қарсы іс-қимыл Заңнамасының принциптеріне сәйкес 

келмейтін нұсқа 

0 Террористік қылмыстар жасау салдарынан қауіп төнген адамдардың өмірі мен 

денсаулығын, құқықтарын қорғау басымдығы 

0 Терроризмнің алдын алу басымдығы 

1 Экстремистер мен террористердің жазалау шараларын белгілі деңгейде 

төмендету 

0 Террористік іс-әрекетті жүзеге асырғаны үшін жазаның бұлтартпастығы 

0 Терроризмге қарсы операцияны жүргізу кезінде тартылатын күштер мен 

құралдарды жедел басқарудағы дара басшылық 

 

№ 35 сұрақ 

V Ғалымдар зерттеулеріндегі тергеуге алынған террористерге тән тұлғалық 

сипаттама: 

0 басқа адамдармен қарым-қатынастың басым стилі ретіндегі күдік, қорғаныс-

агрессивті мінез-құлық 

0 террористік топқа экстремалды тәуелділік, экстраверсия жеке сипат ретінде 

(оның ішінде паразиттік өмір салты және өзінің өмірлік белсенділігін 

"жандандыруға" ұмтылу) 

0 өзге адамдармен қарым-қатынастағы дұшпандық 

1 барлық жауап дұрыс 

0 агрессивті мінез-құлық 

 

№ 36 сұрақ 

V Солшыл экстремистер терроризмінің негізгі мақсаты: 

0 өз этникалық тобы үшін жеке мемлекет құру 

1 капитализмді жойып, оны коммунистік немесе социалистік режимге ауыстыру 

0 үкіметтер қолдауымен әдейі соғыс жариялау және оны жүргізу 

0 демократиялық үкіметтерді фашистік мемлекеттермен алмастыру үшін күресу 

0 барлық жауап дұры. 

 

№ 37 сұрақ 

V ҚР - ның мемлекеттік органдарына терроризмге қарсы іс-қимылда жәрдемдесу 

міндеттілігіне мыналар кіреді 

0 ҚР-ның мемлекеттік органдары мен ұйымдарының лауазымды адамдары 

терроризмге қарсы іс-қимыл жасайтын мемлекеттік органдарға көмек пен 

қажетті көмек көрсетуге міндетті. 

0 ҚР-ның азаматтары терроризмге қарсы іс-қимыл жасайтын мемлекеттік 

органдарға терроризмнің жақындаған немесе жасалғандығы туралы ақпарат 

туралы дереу хабарлауға міндетті. 

0 Мемлекеттік органдарға алда тұрған немесе жасалған терроризм актілері туралы 

ақпарат беру азаматтық борышын орындау болып саналады. 

0 Терроризм актісінің алдын алуға немесе оның жолын кесуге көмектескен ақпарат 

үшін терроризмге қарсы іс-қимыл саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган 

сыйақы белгілейді және төлейді. 

1 Барлық жауап дұрыс. 

 

№ 38 сұрақ 

V Басты міндеті - фашистік мемлекеттермен алмастыру үшін демократиялық 

үкіметтерге қарсы күрес болып табылатын террорлық ұйым: 

0 діни терроризм 



0 ұлттық терроризм 

0 солшыл экстремисттер терроризмі 

0 анархистік терроризм 

1 оңшыл экстремистердің терроризмі 

 

№ 39 сұрақ 

V БАҚ-тың террористтік актілерге әсерін «инфекция эффектісі» деп түсіндірген: 

0 В.И.Ленин 

0 Усама Бен Ладен 

0 Джерольд Пост 

0 Майкл Джеттер 

1 Иона Александер  

 

№ 40 сұрақ 

V БАҚ-тың терроризмге қарсы іс-қимылға қатысуы жөніндегі халықаралық 

конференциясының негізгі мақсаты 

0 Кәсіптік қауымдастық пен мүдделі ұлттық, қоғамдық және халықаралық 

құрылымдардың назарын электрондық БАҚ арқылы халықаралық терроризмге 

қарсы тұру проблемаларына аудару 

0 антитеррорлық тақырыптарға арналған теледидарлық бағдарламалардың, 

фильмдердің, радиобағдарламалардың, интернет-ресурстардың авторлары мен 

продюсерлерінің тәжірибе алмасуы 

0 террористік актілерді электронды ақпарат құралдарымен қамтудың жалпы 

ережелерін әзірлеу 

0 осы саладағы электрондық БАҚ-тың халықаралық ынтымақтастығын 

ұйымдастыру 

1 Аталғандардың барлығы 

 

№ 41 сұрақ 

V Ең алғаш терроризмді типтерге бөліп бастаған ғалым:  

1 Пол Уилкинсон 

0 Феликс Гросс 

0 Дж. Белл 

0 Б. Крозье  

0 Ю. Антонян 

 

№ 42 сұрақ 

V Халықаралық терроризм ұғымы қай жылдан бастап  кеңінен тарала бастады 

0 1890 ж 

0 1841 ж 

0 1960ж 

1 1970ж 

0 1980ж 

 

№ 43 сұрақ 

V Қазіргі әлемде террористік күш қолданудың негізгі себептері 

1  лаңкестерді сапалы материалдық-техникалық қамтамасыз ету және тұрақты 

қаржыландырып отыру 

0 Уахабизм, Исмаилиттер, Ахамадия 

0 қоғам игілігі үшін өзін-өзі құрбан ету 

0 қандайда  бір жаңа затты қабылдамау 



0 Құран кітабі олар үшін ең соңғы қасиетті кітап емес 

 

№ 44 сұрақ 

V Ұлттық қауіпсіздіктің негізгі түрлері 
0 Қоғам қауіпсіздігі және экологиялық қауіпсіздік 

0 Мемлекет қауіпсіздігі және шекара қауіпсіздігі 
0 Экономикалық қауіпсізідік 

1 Жеке адам, қоғам және мемлекеттің қауіпсіздігі 
0 Ақпараттық және әскери қауіпсіздік 

 

№ 45 сұрақ 

V Терроризм типологиясының маңызды себептерін көрсет 

0 террористік актілер жасалған жағдайда әскери құрылымдардың қатысуымен 

антитеррористік операциялар өткізу жағдайларын нақты белгілеу 

0 халықтың өмір сүру деңгейінің жақсаруы  

0 барлық адамның жұмыспен қамтылуы  

0  Уахабизм, Исмаилиттер, Ахамадия 

1 діни-идеологиялық негізде 

 

№ 46 сұрақ 

V Терроризм типологиясының физикалық түріне қай анықтама сәйкес келеді 

1 жеке адамдарға қатысты тікелей зорлық-зомбылықты қолданатын  терроризмнің 

бір  түрі 

0 Уахабизм, Исмаилиттер, Ахамадия 

0 халықтың өмір сүру деңгейінің жақсаруы  

0 адамның материалдық объектілерін қирату 

0 Құран кітабі олар үшін ең соңғы қасиетті кітап емес 

 

№ 47 сұрақ 

V Ядролық  қару  терроризнің қай  типологиясына жатады 

0 суицид 

0 жұма күні жеті шелпек тарату, келіннің бетін ашу сияқты әдет-ғұрыптарға қарсы 

0 магиялық секта 

1 қолданылатын құралдар мен технологиялар бойынша  

0 әлеуметтік қолдау көрсетпеу 

 

№ 48 сұрақ 

V Халықаралық қысым көрсету  терроризмнің қай типологиясына  жатады   

0 магиялық секта 

0 қолданылатын құралдар мен технологиялар бойынша  

0 адамдарға әсер ету әдісі бойынша 

0 «Терроризмнің алдын алу туралы» заңы 

1 саяси-географиялық  

 

№ 49 сұрақ 

V Қазақстан Республикасының терроризмге қарсы орталығының негізгі 

міндеттерін көрсет 

0 суицид 

0 Мұхаммед пайғамбарды «соңғы пайғамбар» деп, ислам дінін «ақырғы дін» деп 

санамайды 



0 психологиялық қылмыс, сектаға кірген адамның ақыл ойын басқару 

1 терроризмге қарсы күрес жөніндегі республикалық жедел штабтың іс-қимылын 

ұйымдастыру 

0 «ҚХР ұлттық аудандық автономиясы туралы» заңы 

 

№ 50 сұрақ 

V «Терроризм» ұғымы алғаш рет қай елде пайда болды 

0 Ұлыбритания.  

1 Франция.  

0 АҚШ-та.  

0 Ирак. 

0 Ресей 

 

№ 51 сұрақ 

V Мюнхен Олимпиадасында израильдік спортшыларды кепілге алған террористік 

топ 

1 «Қара қыркүйек».  

0 Бхагат Сингх. 

0  «Жас Египет».  

0  «Мұсылман бауырлар».. 

0 «Игил» 

 

№ 52 сұрақ 

V Террористердің қандай әдістері бар 

0 халыққа материалдық игіліктер мен жеңілдіктер туралы уәде 

1 адамдардың көп жиналатын жерлерінде жарылыстар мен өрт қою, 

ауруханаларды, перзентханаларды басып алу және т.б. 

0 проблемалық жағдайларды құқықтық реттеу 

0 Террордың апатты нәтижелерін көрсету 

0 Көтеріліске шығу 

 

№ 53 сұрақ 

V Терроризм профилактикасы 

0  Бір немесе бірнеше террористік қылмыс жасау мақсатын көздейтін ұйымдасқан 

топ; 

1 Мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар жүзеге асыратын, терроризмнің 

пайда болуы мен таралуына ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау, 

зерделеу, жою жөніндегі құқықтық, экономикалық, әлеуметтік, 

ұйымдастырушылық, тәрбиелік, насихаттық және өзге де шаралар кешені; 

0 Терроризм актiсiн ұйымдастыру, жоспарлау, дайындау, қаржыландыру және iске 

асыру; 

0 Терроризм идеяларын насихаттау, террористiк материалдарды тарату, оның 

ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын немесе телекоммуникация желілерін 

пайдалана отырып тарату; 

0 Терроризмнің алдын алуға басымдық беру; 

 

№ 54 сұрақ 

V Террористік іс-әрекетті жүзеге асыруға қатысушы адам 

0 Экстремизм 

0 Тонаушы 

0 Жауынгер 



0 Газават 

1 Террорист  

 

№ 55 сұрақ 

V Қазіргі Қазақстанды жайлап жатқан жалған ислами ағымдарды атаңыз: 

0 Друздар, әләуилер 

0  Қадиянилер 

1 Уахабизм, Исмаилиттер, Ахмадие, Бахаизм, Хизбут-Тахрир 

0 Шиттер және харижилер 

0 Ахмадия, Мурджиялар, Ирджа 

 

№ 56 сұрақ 

V Тоталитарлық сектаға тән: 

0  Адам ұрлау 

0 Зорлық-зомбылық 

0  Конфессиялық қақтығыстар 

0 Әлеуметтік қақтығыстар 

1 Авторитарлық басқару әдістері, қаржы саласындағы адам құқықтарын шектеу. 

 

№ 57 сұрақ 

V Діни бағыттағы террористік ұйымға жатпайды: 

0 “Аль – Каида” ұйымы 

1 “Колумбия революциялық қарулы күштері” 

0 “Таблиги джамаат” 

0 “Мұсылман бауырлар ” 

0 “Хизб-ут-Тахрир” 

 

№ 58 сұрақ 

V Әлеуметтік терроризм бұл  

1 терең ішкі әлеуметтік-саяси қақтығыстар негізінде қалыптасады және екі негізгі 

формада көрінеді: сол (революциялық) және оңшыл терроризм 

0 Терроризм бұқаралық ақпарат құралдарымен тығыз байланыста болып келуі; 

0 бұл жаппай үрей мен қорқыныш сезімін ояту арқылы қоғамдық сана мен 

қоғамдық психологияға әсер ету; 

0 Халықтың, оның негізгі жіктерінің, топтары мен санаттарының тұрмыс 

жағдайына ықпал етуі; 

0 Терроризм адам құқықтарының, жалпы әлеуметтік құндылықтардың толық 

қабылданбауы; 

 

№ 59 сұрақ 

V Терроризм актісін жасауға шақыру -  

0 терроризм адам құқықтарының, жалпы әлеуметтік құндылықтардың толық 

қабылданбауы; 

0 терроризм профилактикасы; 

0 террористік іс-әрекетті анықтау, оның жолын кесу, террористік қылмыстарды 

ашу және тергеу; 

1 жария түрде айтылған немесе таратылатын ақпараттық материалда көрініс 

тапқан, жеке тұлғаны терроризм актісін жасауға итермелеу мақсатында оның 

санасына, еркіне және мінез-құлқына әсер ететін үндеу 

0 терроризмге қарсы іс-қимылды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың 

жұмыс істеуінің айрықша үндеу 



 

№ 60 сұрақ 

V Әлемдегі барлық террорлық актілерден 50 % теракт пен 60% адам өліміне 

апарған террористер шабуылы орын алған 3 мемлекет:  

1 Ирак, Пакістан, Ауғанстан 

0 Иран, Ирак, Ауғанстан 

0 Пакістан, Үндістан, Түркия 

0 АҚШ, Франция, Канада 

0 БАӘ, АҚШ, Франция 

 

№ 61 сұрақ 

V «Терроризмнің себептерін әр-түрлі мәдениеттердің қарама-

қайшылықтарында емес, монополизмді талап ететін үстемдік 

жүйесінің ішкі сәйкестігінде» деп көрсеткен ғалым 

0 С. Хантингтон  
0 Э. Дюргкейм 

1 Жан Бодрилард  
0 М. Вебер 

0 С. Холл 

 

№ 62 сұрақ 

V Терроризм типологиясы қатарына кірмейтін нұсқа: 

1 аумақтық 

0 саяси 

0 ұлттық 

0 халықаралық 

0 құқықтық 

 

№ 63 сұрақ 

V Терроризмнің негізгі белгілеріне жатпайды 

0 ерекше өткір формалар мен әдістерді қолдану арқылы іске асатын зорлау мен 

қорқытуды қолдану 

0 саяси мақсатқа жетуге, қарсыластарды әлсіретуге бағыттылық 

0 адам өміріне қауіппен байланысты жоғары қоғамық қауіп-қатер 

0 конспирацияны қолдану 

1 билікке қолдау көрсету 

 

№ 64 сұрақ 

V Мемлекеттік немесе қоғамдық қайраткерлерді, билік өкілдерін қасақана өлтіруге, 

жарылыстар және өзге де лаңкестік әрекеттер жасауға бағытталған терроризм 

типологиясы: 

0 әуе қозғалысы 

1 саяси 

0 ұлттық 

0 халықаралық 

0 құқықтық 

 

№ 65 сұрақ 



V Соғыс жағдайы кезінде байқалатын, қарсыластың өндірістік және әскери күшін 

жоюға, қоғамда үрей орнатып, елдегі әскери рухты әлсіретуге бағытталған 

терроризм: 

0 мемлекеттік 

0 саяси 

1 әскери 

0 халықаралық 

0 құқықтық 

 

№ 66 сұрақ 

V Террористердің қол сұғушылығынан қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

субъектісі болып табылады 

0 Президент 

1 Мемлекет 

0 Ұлттық Қауіпсіздік Комитеті 
0 Қылмыстық кодекс 

0 Конституция  
 

№ 67 сұрақ 

V Террористік акт объектісіне қатысты белгілі талаптарды орындатып қана қоймай, 

барынша максималды түрде зақым келтіруді мақсат ететін терроризм 

классификациясы: 

0 ақпараттық 

0 кибернетикалық 

0 меркантильді 

1 апокалиптикалық 

0 ұйымдастырылған терроризм 

 

№ 68 сұрақ 

V Қазақстан Республикасының аумағында экстремистік бағыттағы ұйымдардың, 

бөлімдердің ашылуына және олардың қызметіне тиым салатын заң жобасы 

1 «Экстремизмге қарсы күрес туралы» заң  

0 «Қоғамдық бірлестіктер туралы» заң 

0 « Конфессия аралық келісім» заңы 

0 «Ұлт аралық татулықты сақтау» заңы 

0 «Діни алауыздықты болдырмау туралы» заңы 

 

№ 69 сұрақ 

V Экстремизмнің асқынған формасы 

0 Митинг 

0 Революция 

1 Терроризм  

0 Азаматтық соғыс 

0 Протесттер 

 

№ 70 сұрақ 

V 2015 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясының 70-ші сессиясында әлемді соғыс қатерінен 

арылтатын және оның себептерін жоятын «Жаһандық стратегиялық бастама-

2045» жобасын ұсынған президент 

0 Ли Куан Ю 



0 В.Путин 

0 А.Меркель 

1 Н.Назарбаев 

0 Б.Обама 

 

№ 71 сұрақ 

V Қазақстан мұсылмандарына діни-руханияттық басшылық жасайтын 

республикалық бірлестік қалай аталады 

0 Қазақстан дін істері және азаматтық қоғам министірлігі 

0 Дін істері комитеті 

1 Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 

0 Қазақстан христиан –баптистері одағы 

0 Қазақстан  спорт және мәдениет министрлігі 

 

№ 72 сұрақ 

V «Терроризм» ұғымының жалпы қабылданған анықтамасының жоқтығына 

қарамастан, оның барлық анықтамалары «терроризмді» шешу тәсілі ретінде 

түсіндіреді: 

0 Сендіру арқылы саяси мәселелер 

0 Реформа арқылы экономикалық проблемалар 

1 Зорлық-зомбылықты қолданатын саяси проблемалар 

0 Зорлық-зомбылықтың экономикалық мәселелері. 

0 Экономикалық шығын алып келетін мәселелер 

 

№ 73 сұрақ 

V Терроризмнің ең маңызды белгілері бойынша жіктеу қалай аталады 

0 Терроризм құбылысы; 

1 Терроризм типологиясы; 

0 Терроризм негіздері; 

0 Терроризм құрылысы; 

0 Терроризм эффектісі. 

 

№ 74 сұрақ 

V Мұндай типтегі террористер, әдетте, өз этникалық тобы үшін жеке мемлекет 

құруды мақсат етеді  

0 анархистік террористер; 

1 ұлтшыл террористер; 

0 мемлекеттің қолдауындағы террористер; 

0 діни террористер; 

0 оң және солшыл террористтер. 

 

№ 75 сұрақ 

V Жақсы құрылымдалған, қаржы құралдары мен қару-жарақтың сенімді арналары 

бар, халықтың кейбір топтарымен танымал бүкіл әлемдегі террористік ұйымдар 

арасындағы қатынастардың реттелген жүйе 

0 Радикализм 

0 Экстремизм 

0 Терроризм 

1 Халықаралық терроризм 

0 Діни терроризм  

 



№ 76 сұрақ 

V Зерттеушілер әдетте қазіргі халықаралық терроризмнің пайда болу себептерін 

өркениетті және геосаяси себептері қандай 

0 Әлеуметтік-экономикалық қайшылықтардың көбеюі 

0 Өркениетаралық қайшылықтардың көбеюі 

0 Әлемнің маргинализациясы (әлеуметтік мәртебенің күрт төмендеуі) 

0 Бай және кедей елдер, халықтар, таптар арасындағы алшақтықтың өсуі 

1 Бәсекелестікке қабілетсіз елдердің, әсіресе әскери-күш саласында, өздерінің әлсіз 

жақтарын халықаралық террор әдістерімен өтеуге тырысуы 

 

№ 77 сұрақ 

V Бір дінді ұстанушыларды екінші дінді ұстанушылармен күреспен байланысты, 

немесе зайырлы билікті бұзу және діни билікті орнату мақсатын көздейтін 

терроризмнің типі: 

0 Ұлтшылдық  

0 Діни терроризм 

1 Діни-саяси терроризм 

0 Оңшыл экстремистердің терроризмі 

0 Солшыл экстремистердің терроризмі 

 

№ 78 сұрақ 

V Қазіргі заманғы терроризмның ерекшелігі: 

0 Бұрын терроризм айқын саяси мотивтермен сипатталса, қазіргі терроризмнің 

типологиясы өте ауқымды 

0 БАҚ арқылы террордың апатты нәтижелерін міндетті түрде көрсету 

0 Зорлық-зомбылық тек билік өкілдеріне қатысты емес, бейбіт және террордың 

"адресатына" қатысы жоқ адамдар да зардап шегуі мүмкін 

0 Әлеуметтік желілердің кең қолданылуына байланысты адамдардың санасына 

және психикасына қатты қысым жасайды. 

1 Барлық жауаптар дұрыс 

 

№ 79 сұрақ 

V Адамды террористік қызметке қатысуға итермелейтін әлеуметтік-психологиялық 

факторларды көрсетіңіз 

0 Өмірдің мағынасын жоғалту және оны идеяға фанатикалық қызметтен табуға 

тырысу, бұл идеяны өмірге әкелудің құралы деп терактты санау.  

0 Өмір сүргісі келмейтін және басқалардың өмірін қиюға дайын адамдар. Олар 

өмірдің жалғасында ешқандай мағынаны көрмейді, бірақ өмірін осылай аяқтауды 

батырлық деп санайды.   

0 Қиын өмірлік шығындарға ұшырау, яғни жақындарын жоғалтқан адамдар. 

0 Бүгінде қандай да бір ұлттық идея мен идеологияның болмауы, мұндай жағдайда 

фанатиктерді басқару әлдеқайда оңай 

1 Барлық жауаптар дұрыс 

 

№ 80 сұрақ 

V Жас адамның ізгілікті ер жетуі дегеніміз: 

0 Жеке тұлғаның әлеуметтік – саяси белсенділігінің жоғары деңгейде болуымен 

және дамуымен сипатталады. 

0 Адамның негізгі әлеуметтік рөлдерді орындауы үшін нақты ақыл – ой 

қажеттіліктерінің дамуының жеткілікті даму деңгейі. 



1 Жеке тұлғаның өзінің ішіндегі рухани мәдениет деңгейінің дамуы қоғамдық 

материалдық мәдениеттің дамуымен сәйкес келуі 

0 Жеке тұлғаның өзіне қажетті  азаматтық құқықтарын меңгеруді дамыту деңгейі 

0 Жеке тұлғаның өзінің отбасын құруға деген құштарлық деңгейінің дамуы 

  

№ 81 сұрақ 

V Терроризм мен бұқаралық ақпарат құралдарының симбиозы болып табылатын 

медиа-терроризм қызметі 

0 Терроризм туралы, сондай-ақ онымен байланысты оқиғалар туралы білімді 

қалыптастыру 

0 Қорқыныш, мазасыздық сезімдерін көбейту және оларды ақпараттық кеңістікте 

тарату 

0 Қоғамдық сананы айла-шарғы жасау мақсатында ақпараттар тарату 

0 Виртуалды қатысушылар және террористтік оқиғалардың нақты куәгерлері 

болған миллиондаған көрермендер терроризмнің"екінші" құрбанына айналады 

1 Барлық жауаптар дұрыс 

 

№ 82 сұрақ 

V “Терроризм психикалық әсер ету мақсатында белгілі бір саяси стратегия 

шеңберінде жеке адамдардың күш көрсетуін немесе күш көрсету қаупін 

төндіреді” деп айтқан қандай ғалым 

0 Л.А.Моджорян 

0 У.Лакер 

0 А.Моррон 

1 Т.Герцег 

0 Ю.Антонян 

 

№ 83 сұрақ 

V Терроризммен күресте жауапкершілік кімге тиесілі 

0 Қарапайым халық  

1 Арнайы мемлекеттік органдар 

0 Лаңкестік әрекет жасаған адамдар 

0 Президент  

0 Әскери бөлім 

 

№ 84 сұрақ 

V Терроризмнің басты бағыты: 

0 Атақты болу  

0 Халықты қорқыту 

0 Жалпыға бірдей тану  

0 Ақша табу 

1 Қоғамдағы белгілі бір күштердің әсерін нығайту 

 

№ 85 сұрақ 

V Төмендегілердің қайсысы террористік топқа жатпайды 

0 Талибан  

0 Аль Каида  

0 Мұсылман бауырлар 

0 Ансар  

1 Бенгал жолбарыстары 

 



№ 86 сұрақ 

V Террористердің қолданатын әдістерін атаңыз: 

0 Халықтың көңілін көтеру мақсатында шоу ұйымдастыру 

0 Проблемалық жағдайларды құқықтық реттеу  

0 Қарапайым халық пен мемлекет басшылығын байланыстыру 

0 Митинг, шерулер ұйымдастыру арқылы назар аударту 

1 Адамдар көп жиналатын орындарды жару және өртеу, ауруханаларды, 

перзентханаларды және т. б. басып алу 

 

№ 87 сұрақ 

V Терроризмді тудыратын маңызды себептер 

0 қоғамның криминализациясы; 

0 ұйымдасқан қылмыс тарапынан билік тетіктеріне ұмтылу 

0 билік құрылымдарының жемқорлығы; 

1 барлық нұсқа дұрыс 

0 дұрыс жауап жоқ 

 

№ 88 сұрақ 

V Экстремистік әрекетке қарсы тұрудың негізгі бағыттарын көрсетіңіз 

0 экстремистік және террористік әрекеттердің алдын алу, анықтау, жолын кесу; 

0 адамдарды ұрлауға және кепілге алуға қарсы күрес, заңсыз қарулы құрамалар 

қызметінің жолын кесу, террористік және экстремистік қызметті 

қаржыландыруға қарсы іс-қимыл; 

1 экстремистік әрекеттің алдын алуға, оның ішінде экстремистік әрекетті жүзеге 

асыруға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтауға және кейіннен 

жоюға, қоғамдық және діни бірлестіктердің, өзге де ұйымдардың, жеке 

тұлғалардың экстремистік әрекетін анықтауға, олардың алдын алуға және жолын 

кесуге бағытталған профилактикалық шаралар қабылдау; 

0 жоғарыда аталғандардың барлығы; 

0 дұрыс жауап жоқ 

 

№ 89 сұрақ 

V Экстремизм түрлеріне жатпайды 

0 саяси; 

1 тұлғааралық; 

0 ұлттық; 

0 діни; 

0 мемлекет аралық 

 

№ 90 сұрақ 

V Экстремизмнің ушыққан формасы  

0 ереуіл 

0 революция 

1 терроризм 

0 жанжал 

0 азаматтық соғыс 

 

№ 91 сұрақ 

V Террористік сипаттағы қылмыс жасау-бұл 

1 террористік акт 

0 террористік қауіп 



0 террор 

0 террористік қызмет 

0 жоғарыда аталғандардың барлығы 

 

№ 92 сұрақ 

V Қандай терроризм жеке кісі өлтірумен, бәсекелес қылмыстық топтардың 

арасындағы қақтығыстармен, зорлық-зомбылықпен қорқытумен сипатталады 

0 Кибертерроризм 

0 Саяси терроризм 

0 Ұлтшылдық 

1 Криминалды терроризм 

0 Технологиялық терроризм 

 

№ 93 сұрақ 

V Терроризмнің әлеуметтік құбылыс ретінде типологиясы 

0 Ішкі, сыртқы, халықаралық. 

0 Ішкі, сыртқы, трансұлттық. 

1 Ішкі, халықаралық, трансұлттық. 

0 Халықаралық, трансұлттық. 

0 Ішкі, сыртқы, мемлекеттік. 

 

№ 94 сұрақ 

V Терроризм типологиясына жататындар 

0 Діни, әлеуметтік 

1 Ұлтшыл, анархистік 

0 Оңшыл, саяси 

0 Діни, кекшілдік 

0 Саяси, әлеуметтік 

 

№ 95 сұрақ 

V Террористік актілерге қарсы іс-қимыл шаралары 

0 жертөле және шатыр үйлерды бос қалдыру 

0 пойыз вагонында, метрода, автобус салонында қараусыз қалған заттарға тексеру 

0 Қатты алаңдау 

1 күдікті адамдардың белгілерін есте сақтауға және олар туралы Құқық қорғау 

органдарының қызметкерлеріне хабарлауға тырысыңыз 

0 полицияға ескертусіз келіссөздер жүргізу 

 

№ 96 сұрақ 

V Ядролық, химиялық немесе бактериологиялық қаруды қолданудан немесе 

қауіптен тұратын терроризм түрі  

0 саяси терроризм 

1 Технологиялық терроризм 

0 генетикалық терроризм 

0 қылмыстық терроризм 

0 Діни терроризм 

 

№ 97 сұрақ 

V Террористік актілерді жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын құралдар бойынша 

терроризм түрлері 

0 дәстүрлі емес 



0 стандартты 

0 қалыпты 

1 дәстүрлі және технологиялық 

0 қарулы 

 

№ 98 сұрақ 

V Террористік іс-әрекетті қаржыландырудың негізгі көзі 

1 криминалдық қызмет 

0 банктік салымдар 

0 жеке қайырымдылық 

0 үкіметтік қаражат 

0 анархистік қолдау 

 

№ 99 сұрақ 

V Этникалық негізде террористік ұйымдар қандай эволюциялық тізбек бойынша 

дамиды 

0 саяси экстремизм- саяси радикализм- саяси терроризм 

0 саяси терроризм -этникалық экстремизм – этникалық радикализм 

1 этноцентризм (этносепаратизм, ирредентизм) – этникалық экстремизм – 

этникалық негіздегі терроризм 

0 ирредентизм- радикализм - экстремизм 

0 халықаралық радикализм – халықаралық терроризм-этносепаратизм 

 

№ 100 сұрақ 

V Террорлық іс әрекеттерді ұйымдастырушы ең ірі топтар орналасқан мемлекет 

0 Украин 

0 БАӘ 

0 Ирак 

1 Сирия  

0 АҚШ 

 

№ 101 сұрақ 

V Масштабына байланысты терроризм қалай жіктеледі 

1 ішкі және  халықаралық 

0 саяси және діни 

0 ядролық және химиялық 

0 ұлттық және мемлекеттік 

0 ақпараттық және экономикалық 

 

№ 102 сұрақ 

V Бүгінгі күні халықаралық қатынастарды ұжымдық реттеуді жүзеге асыру және 

орнықты даму мен тұрақтылықты қамтамасыз ету есебінен халықаралық 

бейбітшілік пен жаһандық қауіпсіздікті қолдаудың жалғыз әмбебап тетігі болып 

табылатын ұйым: 

0 ШЫҰ 

0 ЕО 

0 ЮНЕСКО 

1 БҰҰ 

0 МАГАТЭ 

 

№ 103 сұрақ 



V 2015 жылы терроризмнің түбегейлі жаңа түріне — «пышақ интифадасына» тап 

болған мемлекет: 

0 Ресей 

1 Израиль 

0 Индонезия 

0 Үндістан 

0 АҚШ 

 

№ 104 сұрақ 

V Ұлттық қауіпсіздікке төнетін қауіп қатерлер 

0 шетелдік мемлекеттер 

0 жеке тұлғалар 

0 ақпараттық саладағы процестер 

0 бірлескен топтар 

1 барлығы 

 

№ 105 сұрақ 

V Негізгі міндеттеріне сәйкес ҚР Терроризмге қарсы орталығына жүктелетін 

функция 

0 терроризмге қарсы іс-қимыл саласында мемлекеттік саясатты дайындауға қатысу 

0 терроризмге қарсы іс-қимылдың халықаралық практикасын зерделеу 

0 терроризмге қарсы іс-қимылдың жалпымемлекеттік жүйенің жай күйіне кері әсер 

ететін себептер мен жағдайларды анықтау және жою 

1 барлығы 

0 терроризмге қарсы іс-қимыл саласында мемлекеттік органдар мен жергілікті 

өзін-өзі басқару органдарының  қызметін бағалау 

 

№ 106 сұрақ 

V «Терроризм» ұғымы латын тілінен аударғандағы мағынасы 

0 саясат 

1 үрей 

0 шығын, зақым  

0 әрекет 

0 шабуыл 

 

№ 107 сұрақ 

V Діннің рөлі және әлеуметтік тәртіптің негізін қарастырған ғалым 

0 Веревкин А. 

0 Толмач А. 

0 Красиков В 

1 О.Конт 

0 Маригелла К. 

 

№ 108 сұрақ 

V Террроризмнің психологиялық негізі  

0 шовинизм 

1 радикализм мен экстремизм 

0 пацифизм 

0 фашизм 

0 фундаментализм 

 



№ 109 сұрақ 

V Діншілдік дегеніміз  

0 адамның еркіндігі қоғамның да, экономиканың да негізгі тұғыры болып 

табылатын идеология 

0 соңғы шараға (күш қолдану, террор жасауға) дейін қолдануды дұрыс деп 

санайтын ұстаным 

0 Құдайдың барлығы мен оның дүниеге, адамға қарым-қатынасын негіздеп 

түсіндіретін діни таным 

0 діттеген саяси мақсаттарына қол жеткізу үшін, дінді қалқан ете отырып әрекет 

етуші, дінге ешқандай қатысы жоқ іс-қимыл. 

1 ең алдымен адамдардың тобы немесе жеке адамның әлемге деген көзқарасының, 

психологиясының, тәртібінің өмір сүру салтының белгісі. 

 

№ 110 сұрақ 

V 1994-2004 жылы терроризмнен ең көп зардап шеккен мемлекеттер 

0 Шри-Ланка, Уганда 

0 Пәкістан, Испания 

1 АҚШ, Ресей 

0 Албания, Бразилия 

0 Ирак, Канада 

 

№ 111 сұрақ 

V Тоталитарлық сектаның екінші атауы  

0 деструктивті секта  

0 діни секта  

0 басшылық секта 

1 ұйымдық секта 

0 жекеленген секта 

 

№ 112 сұрақ 

V Әртүрлі діни сенімдерге жататын топтар арасындағы қақтығыс  

0 мемлекет аралық қақтығыс  

1 конфессияаралық қақтығыс  

0 әлеуметтік топтар арасындағы қақтығыс 

0 жеке адамдар арасындағы қақтығыс  

0 теріс ағымдар арасында туындайтын қақтығыс 

 

№ 113 сұрақ 

V Қазақстанда радикалдық бағыттағы ислам ағымдардың таралуы қай жылдары 

басталды 

1 1990-жылдар  

0 1940-жылдар  

0 1950-жылдар  

0 1960-жылдар  

0 1980-жылдар  

 

№ 114 сұрақ 

V Терроризмді ерекше әлеуметтік феномен ретінде зерттейтін ғылым 

0 Экстрелогия 

0 Сектология 

1 Террология 



0 Радикология 

0 Феноменология 

 

№ 115 сұрақ 

V Деструктивті дәрежесі бойынша қандай терроризм бірінші орынға ие 

0 Кибертерроризм 

0 Қылмыстық терроризм 

0 Саяси терроризм 

1 Ядролық терроризм 

0 Халықаралық терроризм 

 

№ 116 сұрақ 

V Сотталған жастардың дұрыс өмірге оралу  процесі: 

1 Ресоциализация. 

0 Әлеуметтену. 

0 Идентификация. 

0 Десоциализация. 

0 Дифференциация. 

 

№ 117 сұрақ 

V Секта дегеніміз 

0 Пендешілік өмірге бейімделудің жоғары деңгейі. 

0 Қоғамның барлық мүшелерінің кереметтілігі. 

1 Бұл топ мүшелерін физикалық және психологиялық тәуелділікке түсіруді мақсат 

ететін ұйым 

0 Дінге сенушілер діни сенімдерін спонтандық түрде көрсетеді. 

 

№ 118 сұрақ 

V Терроризм типологиясының адамдарға әсер ету тәсілі бойынша түрлері 

1 физикалық, психологиялық 

0 физикалық, химиялық 

0 әлеуметтік, демографиялық  

0 электромагниттік, химиялық 

0 электромагниттік, психологиялық 

 

№ 119 сұрақ 

V Қай мемлекеттің қарулы күштерінің терроризмге қарсы қызметінің құқықтық 

негіздері әскери құрылымдарды ұйымдастыру мен олардың қызметтерінің 

базасы болып табылады 

0 Италия 

0 Жапония 

0 Ұлыбритания 

1 АҚШ 

0 Германия  

 

№ 120 сұрақ 

V _______________ қоғамдағы адамдардың теңсіздігі мен жеке адамдар 

арасындағы материалдық тауарлардың тең бөлінуінің нәтижесі болып табылады 

 

0 экстремизм 

0 конфессиялық қақтығыстар 



0 физикалық терроризм 

0 халықаралық терроризм 

1 кедейлік 

 

№ 121 сұрақ 

V Терроризмнің психологиялық негізі 

0 физикалық терроризм 

0 халықаралық терроризм 

1 радикализм 

0 саяси терроризм 

0 тоталитарлық секта 

 

№ 122 сұрақ 

V Латын тілінен аударғанда «мектеп», «партия» деген мағына беретін термин 

0 Террорист 

0 Террористтік акт 

1 Секта 

0 Террористік ұйым 

0 Экстремизм 

 

№ 123 сұрақ 

V Зайырлылық дегеніміз  

1 Азаматтардың дінге деген көзқарастарына қарамастан теңдігі; 

0 Деструктивті ағымның бір түрі 

0 Қоғамды дін арқылы басқару 

0 Мемлекеттегі басқа діндерге тыйым салынуы 

0 Мемлекет заңдарын дін арқылы жасау 

 

№ 124 сұрақ 

V Шынайы жиһад дегеніміз 

1 Әркімнің өз кемшіліктерін түзеуі 

0 Адамның өзін өзі құрбан етуы 

0 Адамның 5 парызды орындауы 

0 Біреудің кемшілігін түзету 

0 Адамның өз нәпсісіне берілуы 

 

№ 125 сұрақ 

V Ұлттық қауіпсіздік деңгейлерін атаңыз 

1 Қоғам қауіпсіздігі, мемлекет қауіпсіздігі, адам қауіпсіздігі 

0 Экологиялық қауіпсіздік, саяси қауіпсіздік 

0 Қоғам қауіпсіздігі, саяси қауіпсіздік 

0 Психологиялық қауіпсіздік, экономикалық қауіпсіздік 

0 Саяси қауіпсіздік, мемлекет қауіпсіздігі 

 

№ 126 сұрақ 

V Қызметі қоғам мен мемлекет үшін, сондай-ақ азаматтардың өмірі мен 

денсаулығы үшін қауіп төндіретін әртүрлі нысандарда болатын діни немесе 

жалған діни ұйымның ерекше түрі қалай аталады 

1 Тоталитарлық секта 

0 Деструктивті ұйым 

0 Діни секта 



0 Мемлекеттік ұйымдар 

0 Әскери ұйым 

 

№ 127 сұрақ 

V Терроризмнің қандай түрлері өзара тығыз байланысты 

0 Діни және ұлтаралық 

1 Саяси және қылмыстық 

0 Кибер терроризм және террористік ядролық қауіп 

0 Діни және саяси 

0 Мемлекетаралық және кибер терроризм 

 

№ 128 сұрақ 

V Қазіргі терроризм тенденцияларын көрсетіңіз 

0 Терроризм географиясын кеңейту 

0 Терроризмді қаржыландыру деңгейін көтеру 

0 Терроризм мен ұйымдасқан қылмыс арасындағы байланысты нығайту 

0 Терроризм деңгейін қалыптастыру 

1 Жоғарыда келтірілген барлығы 

 

№ 129 сұрақ 

V Қауіпсіздік туралы терең түсінік кімнің анықтамасында ашылады 

0 В. Н. Кузнецов 

0 И. М. Ильинский 

1 В. И. Кушлин 

0 В. В Федоров  

0 Н. И. Зинченко  

 

№ 130 сұрақ 

V Билікке жету, әлеуметтік тәуелділіктен құтылу және әлеуметтік мәртебеге жету 

жолындағы  тұлғалардың, топтардың, партиялардың, институттардың 

араларындағы қайшылық 

0 Тосқауыл 

0 Қарама-қайшылық 

0 Теңсіздік 

1 Қақтығыс 

0 Түсініпеушілік 

 

№ 131 сұрақ 

V «Терроризм»  ұғымы қай ғасырда пайда болды 

0 ХV ғ. 

0 ХХ ғ. 

0 ХI ғ. 

1 XVIII ғ.  

0 V ғ. 

 

№ 132 сұрақ 

V "Жеке адамның, қоғамның, мемлекеттің өмірлік маңызды мүдделерінің ішкі және 

сыртқы қатерден қорғалуы" дегеніміз  

1 Қауіпсіздік 

0 Қорғаныш 

0 Терроризм 



0 Шовинизм 

0 Лаңкестік 

 

№ 133 сұрақ 

V 2016 жылы теракт болған Қазақстан қаласы 

0 Алматы 

0 Шымкент  

0 Ақтау 

1 Ақтөбе 

0 Көкшетау 

 

№ 134 сұрақ 

V Ресейде Дубровка театр орталығындағы "Норд-Ост" мюзиклі кезінде болған аса 

ірі қарулы теракт қай жылы болды 

1 2002 жыл 

0 2010 жыл 

0 2005 жыл 

0 2016 жыл 

0 2001 жыл 

 

№ 135 сұрақ 

V Экстремистік әрекетке не жатады 

0 Демонстрациялар мен митингтерге қатысу 

1 Нәсілдік, әлеуметтік, ұлттық немесе діни араздықты қоздыру 

0 Конституциялық құрылыстың негіздерін орындау 

0 Азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін  қолдау 

0 Терроризмді көпшілік алдында жасыру 

 

№ 136 сұрақ 

V Террористік әрекетке қатысуға не ықпал етеді 

0 Басқа адамдардың ерік-жігерін басу үрдісі 

0 Бос уақыттың болмауы 

0  Өмірлік құндылықтардың  басым болуы 

1 Өмірде нақты тұжырымдалған мақсаттың болмауы 

0 Нашар үлгерім 

 

№ 137 сұрақ 

V Әлеуметтік қауіпсіздік дегеніміз 

0 Қоғамдық таптардың арасындағы байланысты зерттейтін әлеуметтік саланың бір 

түрі 

1 Қоғамның өмірлік тұтынуына қажетті және әлеуметтік шиеленіс деңгейін түсіру 

мен әлеуметтік - экономикалық жанжалдардарды болдырмауды қамтамасыз 

ететін қорғаныс жағдайы 

0 Жастар әлеуметтік топтарының әлеуметтік сана - сезімі мен мінез - құлқын 

зерттейтін сала 

0 Саясатты социологиялық құралдармен зерттейтін сала 

0 Қаланың шығу тегін, қалыптасуын, дамуы мен қоғамдық мәнін және жалпы 

заңдылықтарын зерттейтін әлеуметтану ғылымының саласы 

 

№ 138 сұрақ 

V Ұлттық терроризм дегеніміз 



0 мемлекеттік саясатпен тығыз байланысты, ол арқылы мемлекет өз мүддесін 

қорғап, дүниежүзіне өз саясатын жүргізуі 

0 діни бірлестіктермен, ұйымдармен, секталармен байланыста болатын терроризм 

1 басқа ұлттың адамдарын қорқыту арқылы оларды шеттету үшін және басқа 

ұлттың билігінен бөліну үшін жүзеге асыратынын терроризм 

0 мемлекеттегі қалыптасқан саясатты, белгілі-бір жағдайларды бұзуға, 

нашарлатуға немесе өзгертуге бағытталған терроризм 

0 әртүрлі қылмыстық топтардың арасында орын алатын терроризм 

 

№ 139 сұрақ 

V Ядролық, химиялық немесе технологиялық және экологиялық қауіптілігі жоғары 

объектілерді басып алу қандай терроризмге жатады 

0 криминалды терроризм 

0 саяси терроризм 

0 ұлттық терроризм 

0 Мемлекеттік терроризм 

 

1 технологиялық терроризм  

 

№ 140 сұрақ 

V Ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіреді 

0 Заңдылық пен құқықтық тәртіптің нашарлауы 

1 Денсаулық сақтау мен білім беру жүйесінің төмендеуі 

0 Халықтың мәдени және рухани мұрасынан айырылуы 

0 Бақылаусыз көші-қон процесстері 

0 Барлық жауаптар дұрыс 

 

№ 141 сұрақ 

V Мемлекеттің қауіпсіздігін және біртұтастығын қорғау мақсатында арнайы 

құрылған мемлекеттік орган: 

0 ҚР Президентінің Күзет қызметі  

0 Сыртқы барлау органы 

1 ҚР Қауіпсіздік комитеті 

0 ҚР Парламенті 

0 ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 

 

№ 142 сұрақ 

V Террорология ғылымында террорды әдетте екіге бөледі:  

0 Жеке, топтық  

1 Әскери, азаматтық  

0 Саяси, діни 

0 Ішкі, сыртқы 

0 Қоғамдық, мемлекеттік 

 

№ 143 сұрақ 

V Терроризмнің алдын-алуды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін шаралар 

0 Саяси, экономикалық 

0 Әлеуметтік 

0 Ғылыми - техникалық 

0 Құқықтық 

1 Барлығы 



 

№ 144 сұрақ 

V Терроризмнің жаңа түрі – кибертерроризмді қандай ұғымдармен 

байланыстыруға болады 

1 Автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді дезорганизациялау 

0 Зиянды химиялық заттарды қолдану 

0 Жаппай өлтіру теориясын жасау 

0 Топтар арасындағы тапсырыстық қасақана кісі өлтіру 

0 Адам өлтіру 

 

№ 145 сұрақ 

V Экстремизм французша extremisme, лат. extremus қандай мағына  

1 «шеттеу», белгіленген жерден тыс кету 

0 қорқыныш, үрей 

0 ақиқат, насихат 

0 өштесу, жауласу 

0 «жат», «қорқыныш» 

 

№ 146 сұрақ 

V И.П.Давыдовтың пікірінше дін мазмұны және экстремизм көрінісі қандай 

аспектілер арқылы жүзеге асырылады 

0 Бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау 

1 Діни идеологияда «абсолютті ақиқат» еркін декларациясы сипатталады. 

0 Азаматтардың, қоғам мен мемлекеттің ақпараттарды тиімді түрде қолдануы 

0 Біреуден көп мемлекеттің аумағында заңсыз табыс табу мақсатында жасалады. 

0 Қауіп-қатерлерге қарсы тұрудың ғаламдық жүйесі 

 

№ 147 сұрақ 

V Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесінің негізгі функциялары қандай 

0 Халықтың, оның негізгі жіктерінің, топтары мен санаттарының тұрмыс 

жағдайына ықпал ету 

1 ҚР-ның ұлттық мүдделерін айқындау 

0 Ақпараттық қорлардың қорғалуы 

0 Әртүрлі елдердің әлеуметтік дамуының ішкі және сыртқы қайшылықтары 

0 Саяси күрестің тактикасы 

 

№ 148 сұрақ 

V 1 қыркүйек 2004 жылы болған террористік акт қай елде болды 

0 АҚШ Нью-Йорк 

1 Беслан.Россия 

0 Үндістан 

0 Канада 

0 Шотландия 

 

№ 149 сұрақ 

V Екі және одан да көп мемлекеттің аумағында жүзеге асырылатын террористік іс-

әрекет қалай аталады 

0 Ішкі терроризм 

1 Трансұлттық терроризм  

0 Террористік ұйым 



0 Мемлекеттік қауіпсіздік 

0 Террористік ниет 

 

№ 150 сұрақ 

V Террризм себептеріне жатпайды: 

0 әлеуметтік теңсіздік 

1 табиғи ресурстар бағасының өзгерісі 

0 билікке таласу 

0 террористік ұйымдардың қалыптасуы 

0 идеологиялық, діни және басқа көзқарастар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


