
«География» пәні бойынша тест спецификациясы 

 

1. Тест мақсаты: 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы филиалдарында (бұдан әрі – 

ДББҰ) «география мұғалімі» бос қызмет орынына конкурс өткізу барысында «География» пәні 

бойынша білім және дағдыларын бағалау. 

 

2. Тестілеу өткізуге негіз болатын нормативті құжаттар: 

ДББҰ Басқармасының шешімімен бекітілген (13.05.2020ж. №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. Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. 

2. Негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. 

3. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. 

4. Негізгі орта білім беру деңгейінің 7-9-сыныптарына арналған «География» пәнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы. 

5. Жалпы орта білім беру деңгейінің 10-11-сыныптарына арналған «География» пәнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы. 

6. 5B011600 - География мамандығының білім беру бағдарламасы. 

3.1 Ұсынылған әдебиеттер: 

1. География. 7 сынып. Оқулық. Р.А. Каратабанов, Г.А. Куанышева, Ж.Р. Байметова, 

К.М.Джаналеева  Алматы кітап, 2018. 

2. География. 8 сынып. Оқулық. Р.А. Каратабанов, Г.А. Куанышева, Ж.Р. Байметова, К.М. 

Джаналеева. Алматы кітап, 2018. 

3. География. 9 сынып. Оқулық. Р.А. Каратабанов, А.А. Саипов, Б.Х. Балгабаева, 

К.Т.Сапаров Алматы кітап, 2019. 

4. География. 11 сынып. Оқулық. К. Каймулдинова, Б. Абдиманапов, С. Әбілмажинова  

Алматы. Мектеп 2020. 

5. Т.В. Власова. Физическая география материков. М.,1986.- Ч. 1-2. 
 

4. Тест тапсырмаларының мазмұны: 

 

№ Бөлім 1 модуль  2 модуль 3 модуль  Барлығы 

1 Картография және географиялық деректер 

базасы 

1 1 - 2 

2 Физикалық география 8 1 1 10 

3 Әлеуметтік география 2 1 1 4 

4 Экономикалық география 2 1 1 4 

5 Елтану (саяси география) 2 1 2 5 

 Барлығы 15 5 5 25 

 

  



5. Тест құрылымы, бағалау және ұзақтығы: 

Тест бес мүмкін нұсқадан бір дұрыс жауабы бар 25 тест тапсырмасынан тұрады. Тест үш модульден 

тұрады: 

 

Модуль Сипаттама 

1-модуль  

(базалық 

деңгей) 

Жалпы білім беретін мектептер үшін география бойынша үлгілік оқу 

бағдарламаларының, жоғары оқу орындарының география бойынша 

педагогикалық мамандықтарының білім беру бағдарламаларына сәйкес базалық 

деңгейдегі тапсырмалар. 

2-модуль  

(ілгері 

деңгей) 

Жалпы білім беретін мектептер үшін жаратылыстану-математикалық бағытындағы 

география бойынша үлгілік оқу бағдарламаларына, жоғары оқу орындарының 

география бойынша педагогикалық мамандықтарының білім беру 

бағдарламаларына сәйкес ілгері деңгейдегі тапсырмалар.  

3-модуль  

(жоғары 

деңгей) 

Жалпы білім беретін мектептер үшін жаратылыстану-математикалық бағытындағы 

география бойынша үлгілік оқу бағдарламаларына, география бойынша жоғары оқу 

орындарының педагогикалық мамандықтарының білім беру бағдарламаларына 

сәйкес келетін күрделілігі жоғары деңгейдегі тапсырмалар, олимпиадалық есептер. 

 

«Картография және географиялық деректер базасы» бөлімінде барлығы 2 тапсырма 

берілген. Оның 1–уі базалық деңгей, 1–уі ілгері деңгей бойынша берілген. Географиялық карталар, 

глобус және карталардың түрлері, ендіктер мен бойлықтардың жасалуы, картаның түрлері, 

номеклатуралары, географиялық координаталары, карта сызу проекциялары қарастырылған. 

Сонымен бірге жергілікті жердің планы сызу мен шартты белгілерді оқу, азимуттық бағдарларды 

анықтау, картаның масштаб түрлері туралы мазмұндар ұсынылады.  

«Физикалық география» бөлімінде барлығы 10 тапсырма берілген. Оның 8 –уі базалық 

деңгей, 1-уі ілгері деңгей, 1-жоғары деңгей бойынша ұсынылған. Мұнда литосфера, гидросфера, 

атмосфера, және биосфералар бойынша жердің қыртысы, құрылымы, табиғат байлықтары, өзен су 

және тіршілік көздері мен табиғат зоналары, қорықтар геохронологиялық пайда болулар, 

Қазақстанның физика-географиялық жағдайы, географиялық есептер мазмұны ұсынылады. 

«Табиғи-аумақтық кешендер» бөлімінде барлығы 1 тапсырма берілген. Бұл тапсырма 

базалық деңгей бойынша ұсынылған. Табиғат кешендер. Антропогендік ландшафттарды жақсарту 

жолдарын ұсынады (рекультивация, мелиорация ландшафтық дизайн) бойынша қарастырылады. 

«Әлеуметтік география» бөлімінде барлығы геодемография бөлімшесі бойынша 4 тапсырма 

беріледі. Оның 2 –уі базалық деңгей, 1-уі ілгері деңгей, 1-уі жоғары деңгей бойынша ұсынылған 

Бөлім мазмұны бойынша дүниежүзінің халқы, оның құрамы, құрылымы, қала және ауыл халқы,  

халық қозғалысы ішкі, сыртқы көші-қон қозғалысы беріледі. Сонымен қатар тіршілік құрушы 

ұлттар мен нәсілдер, олардың өмір сүру деңгейі мен сапасы, қоныстанудағы халықтық тығыздығы, 

оның жер шарындағы біркелкі таралмауының себептері мен салдарлары және  табиғи өсім, өлім мен 

туудың динамикасы қарастырылады.  

«Экономикалық география» бөлімінде барлығы 4 тапсырма ұсынылған. Оның 2 –уі базалық 

деңгей 1–уі ілгері деңгей,  1–уі жоғары деңгей бойынша құрастырылған.  Табиғи ресурстар бойынша 

кен орындарының таралуы, оның ерекшелігі, дүниежүзінің табиғат ресурстары мен потенциалы, 

оны тиімді пайдалану қарастырылған. Дүниежүзілік шаруашылықтың даму үрдістері мен 

көрсеткіштері бойынша халықаралық экономикалық қатынастар, валютаның түрлері, қызметтерін, 

халықты жұмыспен қамту құрылымы мен негізгі экспортаушы елдер туралы ұсынылады. Сондай-

ақ, әлеуметтік-экономикалық ресурстар көлік кешені түрлері, байланыс және телекомуникация 

қызметінің маңыздылығы, инфрақұрылымы қарастырылған. Дүние жүзі шаруашылығының 

салалық және аумақтық құрылымында ҚР экономикасының дамуы туралы түсіну, экономикалық 

байланыстардың түрлері, ТМД елдері, ауыл шаруашылығы, дүниежүзінің шаруашылығы мен 

шаруашылықтың салалық құрылымы туралы мазмұндар беріледі. 

«Елтану» бөлімінде (саяси география) бөлімінде барлығы 5 тапсырма берілген. Оның 2 –уі 

базалық деңгей 1 –уі ілгері деңгей,  2 –уі жоғары деңгей бойынша құрастырылған. Дүниежүзі елдері 

бойынша  елдердің тарихи-географиялық аймақтарға бөлінуі, елдердің даму деңгейі, халықаралық 

ұйымдары, мемлекеттердің құрылымы мен елдердің географиялық орны, басқару формалары 

қарастырылады. Сонымен қатар, елдердің басқару формалары мен әкімшілік – аумақтық бөлінісі, 

ғаламдық мәселелер, ғаламдық мәселелер және оны шешудегі әлем елдері мен Қазақстанның ролі, 



дүние жүзіндегі ұйымдар және олардың түрлері мен жіктелуі жоғары деңгей тапсырмаларында 

беріледі. 

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% құрайды. 

 

6. Тест тапсырмаларының үлгілері: 

 

1. Үлкен Алматы көлі, Жасылкөл көлдері қазаншұңқырларының пайда болу типін көрсетіңіз 

 

A) ескі арна көлдері 

B) кар көлдері 

C) қалдық көлдер 

D) мұздық көлдер 

E) суффозиялық көлдер 

 

2. Төменде берілген картаны қолданып, есепті шығарыңыз. Егер 26°ш.б. орналасқан 

Бухарест қаласында сағат 12.30 болса, Глазгода сағат неше болатынын анықтаңыз 

 

A) 8.30 

B) 9.30 

C) 10.30 

D) 11.30 

E) 12.30 

 

  



3. Қазіргі таңда Канада және АҚШ секілді елдердегі контрурбандалу үрдісінің жүру себебін 

көрсетіңіз 

 

A) кемелденген урбандалу нәтижесінде қала маңында қалалық өмір салтының қарқынды дамуы  

B) кемелденген урбандалу нәтижесінде агломерация аумағынан тыс жерлерде қалалық өмір 

салтының дамуы 

C) қала жүйесі қалыптасып біткен қалада жұмыс істейтіндер қала агломерацияларынан тыс 

жерлерге қоныс аударуы 

D) қала халқының үлесінің артуы нәтижесінен милионер қалалардың көршілес елді мекендерді 

қосып алуы 

E) урбандалу үдерісі бақылаудан шығып, қала маңында кедей қоныстарының көптеп пайда болуы 

 

4. Ауа ағыны тау баурайымен А–нүктесінен В–нүктесіне ылғалды адиабатта көтеріліп, 

С–нүктесіне құрғақ адиабатта төмендеген болса, С–нүктесіндегі ауа температурасын 

Анықтаңыз 

 

A) +17°С 

B) +20°С 

C) +30°С 

D) +15°С 

E) -3°С 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Либерия мемлекеті теңіз сауда флотының тоннажы бойынша көшбасшы елдер қатарына 

ену себебін анықтаңыз 

 

A) акваториялық аймағының кеңдігі 

B) кеме құрастырудағы дәстүрлі шаруашылығы 

C) табиғат ресурстарының көп таралуы 

D) теллурократиялық күшінің басымдылығы 

E) фрахт мөлшерінің төмендігі 


