
 «Бастауыш сынып» пәндері бойынша тест спецификациясы 

 

1. Тестің мақсаты: 

 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының (бұдан әрі – ДББҰ) 

филиалдарында «бастауыш сынып мұғалімі» бос қызмет орындарына орналасуға конкурс өткізу 

барысында «Бастауыш сыныптарда» білім беру мазмұны аясында «Математика», «Қазақ тілі», 

«Жаратылыстану», «Дүниетану» пәндері бойынша білім, білік және дағдыларды бағалау. 

 

2. Тестілеу өткізуге негіз болатын нормативті құжаттар:  

ДББҰ Басқармасының шешімімен бекітілген (13.05.2020 ж. №17 хаттама) «Назарбаев 

Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы филиалдарында және Зияткерлік мектептердің 

білім беру қызметін жүзеге асыратын ұйымдарында педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген 

тұлғалардың бос қызмет орындарына конкурс өткізу Ережесі». 

 

3. Тест тапсырмаларының мазмұнын анықтайтын құжаттар: 

1. Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. 

2. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Білім беру бағдарламасы –  

NIS-Programme. 

3. Бастауыш білім берудің үлгілік оқу бағдарламасы. 

4. ҚР БҒМ ұсынған оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар. 

3.1. Әдістемелік құралдар: 

1. Рахметова С. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. А., 2005. 

2.Бастауыш сыныптарда математиканы оқыту әдістемесінің жалпы сұрақтары: оқу 

құралы/А.К.Мендыгалиева- Оренбург, 2019.- 159 с.  

3.Математиканың бастауыш курсының теориялық негіздері: орта кәсіптік білім беру 

мекемелерінің студенттеріне арналған оқу құралы./Л.П.Стойлова.- Москва, Издательский центр 

«Академия»,2014.-272с.  

4. Горощенко В.П., Степанов И.А. Табиғаттануды оқыту әдістемесі: мамандық бойынша 

педагогикалық мектептердің оқушыларына арналған оқу құралы №2001- Москва, «Просвещение», 

1977 г. – 158 с. с ил. 

5. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И., Страут Е.К. Естествознание и основы 

экологии: Учебное пособие для средних педагогических учебных заведений.-М.: Дрофа, 2007, 303 

стр.  

 

4. Тест тапсырмаларының мазмұны: 

Пән № Бөлім Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Барлығы 

Қазақ тілі 

1 Фонетика 1 - - 1 

2 Орфография 1 - - 1 

3 Лексика 1 - - 1 

4 Морфология - 1 - 1 

5 Синтаксис - 1 - 1 

6  Мәтін - - 2 2 

Барлығы 3 2 2 7 

Пән № Бөлім Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Барлығы 

Математика 

 

1 
Сандар мен 

шамалар 
2 - - 1 

2 
Алгебра 

элементтері 
1 1 - 2 

3 
Геометрия 

элементтері 
1 1 1 3 

4 
Жиындар. Логика 

элементтері 
1 - - 1 

5 
Математикалық 

модельдеу 
- 1 1 3 

Барлығы 5 3 2 10 



Пән № Бөлім Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Барлығы 

Дүниетану/  

Жаратылыстану 

1 Мен және қоғам 1 1 - 2 

2 
Еліміздің 

табиғаты 
1 1 1 3 

3 Тарих ағымында 1 1 1 3 

Барлығы 3 3 2 8 

 

5. Тест құрылымы, бағалау және ұзақтығы: 

Тест тапсырмалары бастауыш сыныптардың оқу бағдарламаларының білім беру салаларын 

қамтиды: математикадан – 10 тапсырма, қазақ/орыс тілінен– 7 тапсырма, 

дүниетану/жаратылыстану/Ғылымға кіріспе – 8 тапсырма. 

Тестілеу бес мүмкін нұсқаның ішінен бір дұрыс жауапты болжайтын 25 тест тапсырмасынан 

тұрады. Тест үш модульден тұрады. 

 

Модуль Сипаттама 

1-модуль 

(базалық деңгей) 

Жалпы білім беретін мектептер үшін бастауыш сыныптардың «Қазақ 

тілі», «Математика», «Дүниетану» және «Жаратылыстану» пәндері 

бойынша үлгілік оқу бағдарламаларына, бастауыш сыныптар пәндері 

бойынша жоғары оқу орындарының педагогикалық мамандықтарының 

білім беру бағдарламаларына сәйкес келетін базалық деңгейдегі 

тапсырмалар. 

2-модуль (ілгері 

деңгей) 

Жалпы білім беретін мектептерге арналған бастауыш сыныптардың 

«Қазақ тілі», «Математика», «Дүниетану» және «Жаратылыстану» 

пәндері бойынша үлгілік оқу бағдарламаларының оқу бағдарламаларына, 

бастауыш сыныптардың пәндері бойынша жоғары оқу орындарының 

педагогикалық мамандықтарының білім беру бағдарламаларына сәйкес 

келетін ілгері деңгейдегі тапсырмалар. 

3 - модуль 

(жоғары деңгей) 

Жалпы білім беретін мектептерге арналған бастауыш сыныптардың 

«Қазақ тілі», «Математика», «Дүниетану» және «Жаратылыстану» 

пәндері бойынша үлгілік оқу бағдарламаларына, бастауыш сыныптардың 

пәндері бойынша жоғары оқу орындарының педагогикалық 

мамандықтарының білім беру бағдарламаларына сәйкес келетін 

күрделілігі жоғары деңгейдегі тапсырмалар. 

 

Ескерту: бір тақырыптың тексерілетін элементтері әртүрлі модульдерде қайталанбауы 

керек. 

 

Тест орындау уақыты –  40 минут. 

Педагогикалық өлшеулер орталығы тестілеу нәтижелерін өңдеуді әр тапсырманың күрделілік 

деңгейін анықтайтын және теңестірілген ұпай бойынша тестінің қорытынды ұпайындағы үлесін 

есептейтін автоматтандырылған статистикалық және психометрикалық талдау арқылы жүзеге 

асырады. Бұл тәсіл нәтижелерді объективті және шынайы бағалауды қамтамасыз ететіндіктен 

апелляция жүргізілмейді. 

Максималды теңестірілген балл 500 балды құрайды. Тестіден өту үшін шекті деңгей 

максималды балдың 60%-ын  құрайды. 

  



6. Тест тапсырмаларының үлгілері: 

 

Қазақ тілі 

 

1. Ұяң дауыссыздар қатарын белгіленіз 

 

A) м,л,б,в,г 

B) б,в,г,ғ,м 

C) б,в,м,н,п 

D) б,в,г,ғ,д,ж,з 

E) б,в,г,ғ,т,с,қ 

 

 

Математика 

 

2. Егер бір квадраттың ауданы 2 см2 болса, фигураның ауданын анықтаңыз 

 

A) 10 см2 

B) 12 см2 

C) 14 см2 

D) 16 см2 

E) 19 см2 

 

 

3. Есептеңіз: 2,16:2
𝟕

𝟏𝟎
 + 0,3 . 1

𝟒

𝟓
  

 

А) 1,296 

В) 1,34 

С) 1,98 

D) 6,2 

E) 8,54 

 

 

Дүние таңу 

 

4. Таулы тұқымы құрылған әктасты көрсетіңіз 

 

A) саз 

B) мәрмәр 

C) құм 

D) гранит 

E) тас 

 

 

5. Жоспарланбаған шығындарға не жататындығын белгілеңіз. 

 

А) техниканы жөндеу 

В) балабақша үшін төлем 

С) туған күніне сыйлық 

D) азық-түлік сатып алу 

E) коммуналдық қызметтерді төлеу 

 


