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1. Бағалау мақсаты 
 
 Бағалау мақсаты – оқушының оқу процесінде алған білімі мен білігінің деңгейін, 
сондай-ақ олардың жоғары деңгейдегі ойлау дағдыларын қолдана алу қабілетін анықтау. 
 

1.1 Халықаралық стандарттармен байланысы  
 

10-сыныптағы  «Қазақ тілі» (бірінші тіл) пәні бойынша сыртқы жиынтық бағалау 
тапсырмалары IGCSE халықаралық стандартына сай құрастырылған. 
 

1.2 Оқу бағдарламасымен байланысы 
  
 10-сыныптың сыртқы жиынтық бағалауы 9 және 10-сыныптағы «Назарбаев Зияткерлік 
мектептері» ДББҰ NIS-Programme Білім беру бағдарламасының мазмұнын қамтиды.  
Оқушылардың білімі мен білігінің деңгейі, сондай-ақ дағдылары «Қазақ тілі» (бірінші тіл) пәні 
бойынша бағдарламаның күтілетін оқу нәтижелерімен анықталады.  

 

1.3 Критериалды бағалау моделімен  байланысы (КБМ)  
 

 Сыртқы жиынтық бағалау Критериалды бағалау моделінің бір бөлігі болып 
табылады, сонымен бірге оған қалыптастырушы бағалау және ішкі жиынтық  бағалау кіреді. 
 

 

2. Сыртқы жиынтық бағалауға шолу 
 
 Барлық оқушылар 2 емтихан жұмысын орындайды. 
 

1-емтихан жұмысы.  Оқылым және мәтінді 
талдау 

120 минут  

Оқушылар 50 балмен бағаланатын екі міндетті тапсырманы орындайды. 
1-сұрақ өтілген тақырыптарға сәйкес келетін жалпы көлемі  600 сөзден  аспайтын  2 
мәтіннің  үзіндісінен тұрады. Сонымен бірге 1-сұрақта екі жазбаша тапсырма бар: (а) 
бөлімінде үзіндінің тілі мен стилін салыстыру қажет, (ә) бөлімінде белгілі бір аудиторияға 
арналған нақты мақсаты бар 150-180 сөзден тұратын  мәтін жазу керек.   
2-сұрақта құрамы  500 сөзден аспайтын ауызекі сөйлеу тіліндегі мәтінге талдау жүргізу 
қажет.  
Сөздіктерді қолдануға тыйым салынады. 

Барлық балл санының 50%-ы  

2-емтихан жұмысы.  Жазылым 90 минут 

Критериалды бағалау моделі

Қалыптастырушы 
бағалау

Ішкі жиынтық 
бағалау

Сыртқы жиынтық 
бағалау
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Оқушылар берілген алты сұрақтың ішінен 2-еуін орындайды. Ол сұрақтар жалпы 50 
балмен бағаланады. Әр сұрақтың жауабы үшін бірдей сандағы балдар беріледі. 
Оқушылар А бөлімінен бір сұрақты – шығармашылық жазба жұмысын жазуды таңдайды 
және Ә бөлімінен бір сұрақты – белгілі бір  аудиторияға бағытталған жазбаны таңдайды. 
Әр  бөлімде құрамы 350-450 сөзден  тұратын жазба жұмысын жазу керек. А бөлімінде 
оқушылар хабарлама немесе сипаттама  мәтінін,  ал  Ә бөлімінде  дискуссиялық немесе 
аргументті мәтін жазу қажет. Екінші  бөлімнің  жұмысы белгілі бір аудитория үшін 
анықталған форматта (мысалы, журналдағы үлкен мақала, кәдімгі мақала, сыни мақала, 
газетке хат, сөйлейтін сөз, пікір, блог жазбасы, баяндама, дикторлық мәтін, т.б.) ұсынылу 
керек.  
Сөздіктерді қолдануға тыйым салынады. 

Барлық балл санының 50% -ы 

2.1 Бағалау міндеттері 
 

 Бағалау міндеттері оқу бағдарламасы мен оқу жоспарындағы оқу мақсаттарына сай 
келеді.  
 

1-БМ 
 

Коммуникативтік құзырлық 
Оқушы: 
• түрлі дереккөздерінен алынған мәтіндерді салыстыруы, жанрлардың  
абстрактылы  және  нақты тақырыптарын түсінуі;  
• дәйектілікпен тиімді  талдауы, бағалауы, болжауы, іріктеуі және ақпаратты 
беруі, идеяны дамытуы және қалыптастыруы, интерпретация және әр түрлі 
болжамдары, тәуелсіз көзқарастарды қолдана білуі; тақырыптарды анықтап  
жалпы сипаттауы және ойды тұжырымды етіп айтуы, өз пікірлерін жеткізуі;  
• стилистика түрлерін, астарлы және басқа да мағынада айтылған сөздерді 
анықтауы;  
• шығармашылық жұмыстарды орындауы, терең дәлелдеулермен қызықтыруы, 
түрлі жанрдағы мәтіндерді (әдебиет, сыни, тарихи, философиялық, ғылыми 
және  т.б.) меңгеруде терең білімділігін көрсетуі тиіс.  

2-БМ 
 

Тілдік құзырлық 
Оқушы: 
• оқылатын  тілді ауызша дәл және тиімді  меңгеруі, сол сияқты жазбаша  
түрде  қарапайым  шартты  белгілерді  лайықты  лексикалық,  грамматикалық,  
синтаксистік  құрылымдарды  және  пунктуациялық белгілерді қолдана білуі; 
• әр түрлі жанрдағы  күрделі  мәтіндердің  лингвистикалық және стилистикалық 
ерекшеліктерін талдауы және құрылымын салыстыруы, анықтауы тиіс.  

3-БМ 
 

Мәдениаралық құзырлық және заманауи қоғам туралы білімі  
Оқушы: 
•өздерінің жеке пікірлерін, идеяларын жеткізуі, әр түрлі әлеуметтік-мәдени  
мәнмәтіндерді, жағдайлар  мен  фактілерді  жаһандық мәселелерге әкеле 
отырып бағалауы; 
• қазіргі заманғы қоғам мен ұлттық мәдениет туралы білімін жеткізуі тиіс.   

 
3 Емтихан жұмысының сипаттамасы 

 
Емтихан 2 жұмыстан тұрады. 1-емтихан жұмысы оқылым және мәтінді талдауға 

арналған. Бұл тапсырмада мәтіндердің айырмашылық ерекшеліктерін анықтап түсіндіру 
қабілеттері бағаланады. 2-емтихан жұмысы жазылымға арналған. Жазылымда 
оқушылардың шығарма жазу қабілеттері және тілдің көмегімен мұқият жоспарланған 
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әрекетті құра алуы, сонымен бірге аргументтер келтіре отырып, жүйелі және сенімді жаза 
алу қабілеттері бағаланады. 
 
3.1 1-емтихан жұмысы.  Оқылым және мәтінді талдау 

 
Оқушыларға 50 балмен бағаланатын екі міндетті тапсырманы орындауға 2 сағат  

беріледі.  
1-сұрақ үшін мәтіндер қазақ тіліндегі жарнама, брошюралар, үнқағаздар, 

редакциялық мақалалар, жаңалықтар, мақалалар, шолулар, блог жазбалары, журналистік 
зерттеулер, хаттар, автобиография, күнделіктер, эссе, хабарлау-сипаттау шығармалар 
секілді әр түрлі дереккөздерінен алынады.  
Сөздіктерді қолдануға тыйым салынады. 

Бұл тапсырма оқушылардың мәтіндердің ерекше айырмашылықтарын анықтау 
қабілеттерін, өз жауаптарында ақпараттарды дұрыс ұйымдастыру мен жазылымның 
қызметін байланыстыра алуын, сөздік қоры секілді аспектілерге түсінік беруін, нақышты 
сөздерді қолдануын (мысалы, метафора мен теңеуді қолдану), сөздердің реті мен сөйлем  
құрылымын, коммуникациялық қарым-қатынасын, тысқары пікір мен алдын ала болжай 
алуын бағалайды. Балдар балл қою кестесіне сәйкес қойылады. 
 

Бағалау 
міндеттері 

Балдар Сипаттамасы 

1-БМ 
2-БМ  
3-БМ 

35  1-cұрақ көлемі 600 сөзден кем емес екі мәтіннің 
үзіндісіне негізделген, өзара байланысы бар 
тақырыптарға  қатысты 2 жазбаша  тапсырмадан 
тұрады: (а) бөлімінде оқушыдан екі үзіндінің стилі мен 
тілін салыстыру талап етіледі; (ә)  бөлімінде оқушылар 
белгілі бір тақырыпта және  арнайы  аудиторияға 
сәйкес лексиканы қолданып, 150-180 сөзден тұратын 
мәтін жазуы керек. Оқушылар мәтін жазу барысында 
үзіндінің түпнұсқасынан дәлелдер мен фактілерді 
келтірулері керек. 

1-БМ 
2-БМ  
3-БМ 

15  2-сұрақ ауызекі сөйлеу тіліндегі мәтіннен алынған бір 
үзіндіден тұрады. Сөз саны 500 сөзден кем емес болуы 
керек.  Оқушылар алған үзіндінің стилін талдап, түсінік 
берулері қажет. 

Барлығы 50  

3.2 2-емтихан жұмысы.  Жазылым  
 
Оқушыларға ұсынылған алты сұрақтың екеуіне жауап беру үшін 1 сағат 30 минут 

беріледі. Сұрақтар жалпы 50 балмен бағаланады. Жұмыс екі бөлімнен тұрады: А бөлімі 
және Ә бөлімі. Әр бөлім үш сұрақтан тұрады.  

Оқушылар А бөлімінен бір сұраққа, Ә бөлімінен бір сұраққа, жалпы екі сұраққа жауап 
береді: Әр сұраққа бірдей сандағы балдар қойылады.  

Сөздікті қолдануға тыйым салынады. Берілген сұрақтар оқушылардың белгілі бір 
аудиторияға арналған жазба жұмыстарында тиісті лексикалық қорларын, стильдерді нақты 
мақсатпен жаза алу қабілеттерін, ойларын анық жеткізе алуларын, аргументтер жүйесін 
құра алуын, дәйекті түрде сенімді етіп жаза алуларын бағалайды.  Балдар балл қою 
кестесіне сәйкестендіріліп қойылады. 

 
 

Бағалау 
міндеттері 

Балл 
саны 

Сипаттамасы 
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1-БМ 
2-БМ  
3-БМ 

25 A бөлімі 
Шығармашылық жазба жұмысы (әңгімелеу/сипаттау)  
Оқушылар үш сұрақтың біреуін таңдайды. Құрамы 350-450 
сөзден тұратын хабарлама немесе сипаттама  мәтінін  жазу 
керек. Берілген сұрақ оқушының оқиғаны бейнелі  баяндай  
алуын, нақты әсерлерді құра алуын, мысалы, көңіл күйді 
жеткізе алуы немесе кейіпкерді сипаттай алуы секілді 
қабілеттерін бағалайды.  

1-БМ 
2-БМ  
3-БМ 

25  Ә бөлімі 
Белгілі бір аудиторияға арналған жазба жұмысы 
(дискурсивті/аргументативті) 
Оқушылар үш сұрақтың біреуін таңдайды. 
Құрамы  350-450 сөзден тұратын (немесе екі немесе одан да 
қысқарақ байланысқан 175-225 сөзден тұратын сабақтас 
мәтіндер) жазба жұмысын жазу керек. Белгілі бір 
аудиторияға арналған әр сұрақ үшін жазбаның нақты жанры 
берілген (мысалы, журналдағы мақала, кәдімгі мақала, сыни 
мақала, газетке хат, сахналық сөз, дикторлық мәтін, 
сөйлейтін сөз, пікір, блог жазбасы, баяндама, т.б). Берілген 
сұрақ оқушылардың өз ойларын анық жеткізулерін,  
аргументтер жүйесін құра алуларын, дәйекті түрде сенімді 
етіп жаза алу қабілеттерін бағалайды.  

Барлығы 50  
 
3.3 Балдардың үлестірілуі 
 
 Жалпы бағалау мен әр емтихан тапсырмасы үшін қойылған балл саны төменде шамамен 
берілген. 
 

Бағалау міндеттері 1-емтихан жұмысы. 
Оқылым және мәтінді 

талдау 

2-емтихан жұмысы. 
Жазылым 

Барлығы 

1-БМ 
 22.5 20 42.5 

2-БМ 
 22.5 20 42.5 

3-БМ 
 5 10 15 

Барлығы 50 50 100 

 
3.4 Емтиханды өткізу тілі 
 
 Емтихан  қазақ тілінде өтеді.  
 
3. Емтиханды өткізу процесін басқару 
 
 Емтихан қауіпсіздік шараларының барлығын қатаң түрде сақтай отырып, Назарбаев 
Зияткерлік мектептері оқушыларының оқу жетістіктерінің сыртқы жиынтық бағалауын 
ұйымдастыру және өткізу туралы Нұсқаулықтың талаптарына сай өткізіледі. Нұсқаулық  
келесі негізгі баптарды қамтиды:  

• емтихан материалдары және олардың қауіпсіздігі;   
• мұғалімдердің, кезекшілердің және әкімшіліктің міндеттері; 
• емтихан өткізуге арналған материалдар мен аудиторияларды дайындау; 
• жазбаша және практикалық емтихандарды  өткізу үшін сәйкес келетін 

аудиторияларды дайындау; 
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5. Балдарды қою процессі 
 
 Балл қою процесі бас емтихан алушы, топ лидерлері және емтихан алушылардан 
тұратын Аттестациялық комиссия күшімен жүзеге асырылады. Әрбір емтихан жұмысы 
бойынша балл қою үшін емтихан алушылар топтары құрылады. Оларды топ лидерлері 
басқарады. 
 Балдарды қою кезінде барлық емтихан алушылар балл қою кестесінің бірдей 
нұсқасын пайдаланады. Балл қою кестесінің дұрыс қолданылуын және бағалаудың әділдігін 
қамтамасыз ету мақсатында емтихан алушының тексерген жұмыстарын топ лидерлері, бас 
емтихан алушы таңдамалы түрде қайта тексереді. 
 
6. Бағаларды қою процесі   
 
 Әрбір пән бойынша бағалау нәтижелері A*, A, B, C, D және E әріптік бағалары 
түрінде қойылады, мұндағы A* бағасы оқу жетістіктерінің ең жоғарғы деңгейі, ал Е бағасы 
ең төменгі деңгейі болып табылады.  
 U бағасы (қанағаттанарлықсыз) оқушының оқу бағдарламасы материалын 
меңгермегенін  білдіреді.  
 Оқушылардың пән бойынша оқу жетістіктерінің бағасы әр емтихан жұмыстарының 
бағаларынан емес, барлық емтихан жұмыстарының жалпы балынан шығарылады.  
 Тест спецификациясында негізгі бағалардың (А, С және Е)  сипаттамасы берілген. 
Аттестациялық комиссия осы бағалардың шекараларын кәсіби ой-пікір және оқушылардың 
нәтижелері негізінде анықтайды. A*, B және D бағаларының шекаралары арифметикалық 
жолмен анықталады. 
 A*, A, B, C, D және E бағалары қорытынды бағаға аударылады. 

6.1 Бағалар сипаттамасы  
 
 Негізгі бағалардың сипаттамасы оқушылардың мүмкіндік деңгейін анықтайтын 
белгілі бір стандарт жөніндегі жалпы түсінігін қалыптастыру үшін беріледі.  
 

Баға Сипаттамасы 

A Қазақ тілін толық меңгергенін, ғаламдық, әлеуметтік, мәдени сұрақтар 
жайлы білімін  және  пән  ішіндегі   байланыстарды  түсінетінін  көрсетеді.  
Жаһандық әлеуметтік және мәдени сұрақтардың мәтіндермен ара 
қатынасын жеңіл және дәлме-дәл белгілей алады.  
Тіл сапасы  
Құрамында әр түрлі ерекшеліктері мен формалары қамтылған сөйлеу 
тіліндегі сілтемелер мен мәдени иллюзиялары бар көптеген күрделі 
мәтіндерді және олардың астарлы мағынасын түсінеді. Әлеуметтік, 
академиялық және іскерлік мақсаттағы  нақты стильде тілдік 
формалардың алуан түрлерін, лексикада аз қолданылатын сөздік қорды, 
күрделі құрылымдарды еркін және дәлме-дәл  пайдаланады. Берілген 
деңгейде күтілетін мол сөздік қор мен грамматикалық формаларды қатесіз 
қолданады.  
Қажетті деңгейге сәйкес стиль мен барлық заңдылықтарды сақтайды. 
Ұйымдастыру мен коммуникативтік дағдысы 
Мәтін мазмұнында кең мағынасы бар күрделі идея толығымен ашылған, 
ұйымдық құрылымдар мен байланыс құралдарын кеңірек пайдалана  
алған. Оқушылар барлық ақпарат көздеріне қол жеткізе алады, 
ақпараттарды  
саралай алады, өз ойларын еркін, жоспарсыз жеткізе алады. 
Коммуникативтік міндеттердің шартты белгілерін білетінін көрсетеді. 
Коммуникативтік міндеттерге жауап бере отырып, тұтас аудиторияның 
назарын ұстай алады, күрделі идеяларды тиімді және сенімді етіп жеткізе 
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алады. 

C Қазақ тілінен жақсы білімін көрсетеді, жаһандық әлеуметтік және мәдени 
сұрақтар мен пәнішілік өзара байланысты айқын түсінеді. Жаһандық 
әлеуметтік және мәдени сұрақтардың мәтіндермен ара қатынасын 
белгілей алады. 

Тіл сапасы  
Құрамында әр түрлі ерекшеліктері мен формалары қамтылған сөйлеу 
тіліндегі сілтемелер мен мәдени иллюзиялары бар жеткілікті күрделі 
мәтіндерді және олардың астарлы мағынасын түсінеді. Әлеуметтік, 
академиялық және іскерлік мақсаттағы  нақты стильде тілдік формалардың 
алуан түрлерін, лексикада аз қолданылатын сөздік қорды, күрделі 
құрылымдарды дұрыс пайдаланады. Қарапайым және күрделі 
грамматикалық формаларды пайдалануды бақылайды және 
пайдаланады. Кей жағдайда мәтіннің мазмұнын түсінуде қиындық 
келтірмейтін  қателерді жібереді.  
Ұйымдастыру мен коммуникативтік дағдысы  
Мәтін логикалық бірізділікпен жақсы құрылған және ұйымдық құрылымдар 
мен  байланыс құралдарын кеңірек пайдалана алған. Негізгі мағынасы 
баяндалған, бірақ кейбір маңызды идеялар дамымаған. Жазбаның 
құрылымы түсінікті, бірақ арасында  ой жалғасын  бақылап отыру қиынға 
түседі; кейбір идеялар бір-бірімен жақсы байланысқан. Әлеуметтік және 
академиялық мәнмәтінде өз ойын едәуір еркін  жеткізеді. Мәтін  түсінікті 
және әр түрлі тақырыптарды кеңірек қолдана отырып жете сипатталған; 
өзекті тақырыптар бойынша өзінің көзқарасын білдіреді. 

E Қазақ тілінен базалық білімін көрсетеді, жаһандық әлеуметтік және 
мәдени сұрақтар  мен  пәнішілік  өзара  байланысты  қарапайым  деңгейде  
түсінеді. Жаһандық  әлеуметтік  және  мәдени  сұрақтардың  мәтіндермен  
ара қатынасын белгілеуде қиналады.  
Тіл сапасы  
Күрделі мәтіндерді түсінуде базалық білімін көрсетеді, бірақ олардың 
ерекшеліктері мен астыртын мағыналарын түсінбейді. Осы деңгей  үшін 
аздаған грамматикалық  құрылымды пайдаланады. Сөздік қоры  жұтаң, 
сөздерінде (орфографиялық, мағыналық)  қателер  жиі кездеседі.  
Қайталанатын қателер маңызды да, маңызды емес те қателер болып 
саналады және мәтіннің мазмұнын түсінуде жиі қиындық тудырады. 
Мәтіннің мақсатына келетін стиль мен заңдылықтар туралы бейхабар.  
Ұйымдастыру мен коммуникативтік дағдысы  
Тапсырманың көп жерлері түсініксіз,  бірнеше маңызды идеялары  мен 
жіберілген кемшіліктері бар. Мәтін анық құрылмаған, идеялары бір–
бірімен байланыспайды немесе жеткілікті дәрежеде байланыспаған. 
Таныс тақырыптарға да қарапайым байланыстағы мәтін жазылған.  
Берілген мәтіннің түріне қажетті, маңызды шартты белгілердің көп 
бөлігінен қателіктер жібереді. Ойы жұтаң берілген, тұтас аудиторияға кері 
әсерін тигізеді. 

 
7. Сұрақтар және балл қою кестелерінің үлгісі 
 

Балл қою кестесі екі түрге бөлінеді: жалпы және арнайы. Жалпы балл қою кестесі 
жекеленген сұрақтардың нақты мазмұнына сілтеме жасамайды, тек сұрақтарға қолдануға 
арналған. Арнайы балл қою кестесі әр емтихан кезеңі үшін әр түрлі болып келеді.  Жеке 
сұраққа қатысты арнайы мазмұны бар және сұрақпен бірге жазылады. 
 
Төменде мысал ретінде сұрақтар берілген.  
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Әрбір сұрақтың соңында оған берілетін балл көрсетілген, мысалы  [15]. 
Балл қою кестесі әр тапсырмадан кейін беріліп, қандай балл қойылатындығы көрсетіледі.   

7.1 1-емтихан жұмысы.  Оқылым және мәтінді талдау 
 
Төменде берілген халықтың  әлеуметтік жағдайы туралы екі мәтінді оқыңыз, 1(а) және 1(ә) 
сұрақтарының екеуіне де жауап беріңіз.  

1 (а)  Екі мәтінді салыстырып, олардың тілі мен стилін, формасын, ұқсастығын және 
айырмашылығын сараптаңыз.                                                                                            [15] 

1 (ә)  Екі мәтіндегі ақпарат пен өз пікірлеріңізді пайдаланып, мектепішілік «Зерде» журналына 
«Кедейлікпен күресу мемлекеттің ғана міндеті ме?» деген тақырыпта 150-180 cөзден тұратын 
мақала жазыңыз. 

[20] 
 

А мәтіні. Кедейлік туралы ғылыми мақаладан үзінді 

 Кедейлік – басқару ұйымдарының назарын аударуды қажет ететін ең маңызды 
мәселелердің бірі. Қазақстандағы кедейлік әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени-
психологиялық және табиғи себептерге негізделген. Кедейлік – адам мен отбасының 
өмір сүруінің барлық қырларын қамтитын әлеуметтік құбылыс. Бұл күрделі мәселе 
бүгінде тек адамның өмір сүру деңгейінің көрсеткіші ретінде ғана емес, жалпы қоғамның 
тұрмыc-тіршілігін анықтайды, яғни халықтың әлеуметтік жағдайы, тұрмысы, 
экономикалық жағдайы қаншалықты қанағаттанарлық екенін көрсетеді. Кедей адамдар 
мемлекетке экономикалық жағынан тәуелді. Олар – мемлекеттің көмегінсіз өзінің 
отбасының материалдық жағдайын қамтамасыз етуге қабілетсіз әлеуметтік топ. 
Әлемнің көптеген елдері мемлекеттің негізгі күшін тұрмысы нашар халықты әлеуметтік 
қорғау жүйесіне бағыттап отыр.     
 Кедейлік қоғам өмірінің барлық қырларына әсерін тигізеді, оны болдырмау үшін  
негізгі шығу себептеріне көңіл аудару керек. Әлеуметтік теңсіздік, жұмыссыздық, 
әлеуметтік жанжал, қылмыс, дискриминация, өзін бағаламау сияқты қоғамдағы 
көптеген мәселелер осы кедейшіліктің әсерінен туындап отыр. 
 Жоғарыда көрсетілген өзекті мәселені шешу үшін елдегі кедейшілік деңгейін 
төмендететін жолдарды анықтау қажет. Нарықтық экономикалық жағдайда  әлеуметтік 
жағдайы төмен топтарға әлеуметтік көмек көрсету бағдарламалары белсенді түрде 
қызмет ету керек. Мемлекетімізде әлеуметтік кепілдік беру жүйесіне бағытталған 
заңдар қабылданды, алайда  бұл айтарлықтай нәтиже бермеді, керісінше кедейшілік 
проблемасы Қазақстанда да көптеген басқа елдердегідей одан әрі күрделене түсті. Осы 
мәселені шешу үшін мемлекет нарықтық экономикаға қажетті әлеуметтік қорғау жүйесін 
құрып, бүгінгі күні кедейлікті төмендетудің негізгі бағыттарын анықтады. Ол бағыттар: 
жұмыссыз қалған азаматтарды тұрақты жұмыстарға орналастыру, ақылы қоғамдық 
жұмыстарға тарту, қосалқы шаруашылықпен және кәсіпкерлікпен айналысу үшін жер 
телімдерін, шағын несиелер, мал беру. Бұған қосымша бюджет есебінен және 
демеушілер тарапынан әлеуметтік қолдаудың басқа да түрлерін  көрсетуде.  
  Қорыта айтқанда, кедейлік мәселесі – ХХІ ғасырдағы жаһандық сипаттағы 
әлеуметтік-экономикалық мәселе. Бұл мәселені шешу әлем елдерінің бірлесе шешім 
қабылдауын талап етеді. Кедейлік мәселесін төмендету кез келген мемлекетке 
халқының сапалы өмір сүруін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  
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Ә мәтіні. Жас миллионер Арман Тосқанбаевтың блог жазбасынан үзінді 

 Мен 1990 жылдардағы жарық, су, тамақ болмаған қиыншылық кезеңде дүниеге 
келгенмін. Анам үй шаруасында, ал әкем түрлі салада жұмыс істеді. Бір сөзбен 
айтқанда, бай-бақуатты өмір сүрдік деп айта алмаймын, себебі отбасындағы 6 баланың 
тамағы мен киіміне жалғыз әкемнің табысы жете бермейтін. Жоқшылықты да, кедейлікті 
де көрдік.  Өмір сүру жағдайымызды жақсарту үшін 4-сыныпта оқып жүргенде, елмен 
бірге темір-терсек өткізіп, ата-анама көмектесетінмін. Достарым мініп жүрген велосипед 
мен үшін арман еді. Онсыз да жалақысын жеткізе алмай жүрген әкеме «Маған 
велосипед сатып әперші!» деу оның жүрегін жаралаумен бірдей екенін сезетінмін. 
Жоқшылық деген қолбайлау екен ғой.  
 Кедейлік, жоқшылық мәселесі қай кезде болса да өзекті. Біреулер жеуге нан 
таппай отырғанда, енді біреулер жалғанды жалпағынан басып, шалқып өмір сүретіні 
ақиқат. 6-сыныпта оқып жүргенде «Ата-анама қайтсем көмектесе аламын?», «Қалай 
табыс табуға болады?» деген ой мені мазалай бастады. Менің қызығушылығымды 
байқаған информатика пәнінің мұғалімі компьютердің тілін меңгеруге үйретті. 
Компьютерлердің ана жерін бір, мына жерін бір шұқылап жүріп, оның тілін тез тауып 
алдым. Соның арқасында мұғалімдердің, сыныптастарымның компьютерлерін жөндеп 
беретін дәрежеге жеттім. Олар ақысына 200, 500 теңге беретін. Ол кезде бұл ақшаның 
кәдімгідей құны бар еді. Осылайша мен мектеп қабырғасында жүргеннен-ақ ақша таба 
бастадым.  
 10-сыныпта компьютер сататын орталығымды аштым. Банкротқа ұшыраған 
мекеменің компьютерлерін 4 мың теңгеден сатып алдым да, жөндейтінін жөндеп, 
істейтін бөлшектерін құрастырып, бір компьютерді 20 мың теңгеден сататын болдым. 
Ол үшін таңғы алтыда тұрып, компьютердің фотосы, сипаттамасы, бағасы, байланыс 
телефондары жазылған хабарландыруларды аялдамаларға жабыстыратынмын. Сол 
арқылы біраз адамдар хабарласты. Аптасына 4-5 компьютер сатып, айына 100-150 мың 
теңге тауып жүрдім. Осылайша 17 жасымда ең алғашқы 1 миллионымды таптым. Оны 
қалай санағаным әлі күнге дейін есімде… 
 11-сыныпты бітіргеннен кейін Ресейдің Томск мемлекеттік университетінің «Ұшу 
динамикасы мен ракета құрастыру» факультетіне грантқа түстім. Ол жақта да босқа 
жүрмей, достарыммен бірге бизнеспен айналыстым. Оқуымды аяқтап, Қазақстанға 
келіп, «Интертел» деген компанияға техник болып жұмысқа тұрдым. Бір жылдан кейін 
техникалық директор, содан кейін директорлық қызметке дейін көтерілдім. 
 Мен ешкімнен көмек күтіп, қол жайып отырмадым. Белсенді жұмыс істеп, өз 
жолымды таптым. Бұл – кедейліктен шығып, табысқа кенелуіме септігін тигізді.   
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1 (a) Екі мәтінді салыстырып, олардың тілі мен стилін, формасын, ұқсастығын және 

айырмашылығын сараптаңыз.  
[15] 

 
1 (ә) Екі мәтіндегі ақпарат пен өз пікірлеріңізді пайдаланып, мектепішілік «Зерде» 

журналына «Кедейлікпен күресу мемлекеттің ғана міндеті ме?» деген тақырыпта 
150-180 cөзден тұратын мақала жазыңыз.  

[20] 
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2-сұрақ 
 Колледж оқытушысының мамандық таңдауға байланысты телебағдарламада 
сөйлеген сөзін оқыңыз. 
Мәтіннің тілі мен стилінің ерекшеліктерін сараптаңыз.  

 [15] 
Мәтінде қолданылған шартты белгілер: 
(.) / (...) —қысқа және ұзақтау кідіріс 
Қиғашталып берілген сөздер (мысалы: імм..) — тұтығу, бөгелу мәніндегі көмекші сөздер 
БАС ӘРІППЕН БЕРІЛГЕН СӨЗДЕР (мысалы: ОСЫ ЖАСТАР) — дауыс ырғағы 
 
 Өмірдегі өз жолыңды табудың алғашқы баспалдағы мамандық таңдаудан 
басталатынын біле ме екен ОСЫ ЖАСТАР!?  «Өскенде кім болғым келеді?» деген сұрақ  
кімді болсын сан рет мазалаған болар? (.) 16 жас — етек-жеңді жиятын кез. Қай 
мамандықты таңдайтыны, оны таңдаған кезде қателеспеу керек екені жайлы ойлап, 
белді бекем буатын, басты бәйгеге тігетін  кез ғой бұл!  
 Әлгі імм.. айтады ғой, мамандық таңдау — тағдырыңды таңдау деп. Ал  мүлт кету  
тағдырыңды талқан қылу ғой.  Мамандықты таңдау үшін адам ең алдымен өзін, өз 
бейімділігін тануы қажет. Өз-өзіне «Мен кіммін?», «Осы өмірдегі менің орным қандай?», 
«Қалай өмір сүремін?» деген сұрақ қоюы керек. Барлығыңыз жоғары оқу орнын бітіріп,  
ТАБАҚТАЙ ДИПЛОМДЫ қоржынға салуға құмарсыздар. Құдай-ау, СОЛ ДИПЛОМ ертеңгі 
тауып жейтін наның  болмаса ше!? 

 Ал өз ісіңді таңдар алдында қандай мамандықтар бар екенін, бұл мамандықтың 
не үшін керек екенін, оның қоғамда қандай сұранысы бар екенін біліп алу керек. Імм... 
қазір тіпті ат қойып, айдар тақпаған жаңа мамандық түрлері бар дейді.  Мамандық жайлы 
толық түсінік алу үшін: «Маман не істейді?», «Оның қызметінің нәтижесі неге алып 
келеді?» деген сұрақтарға жауап табу маңызды болар еді. Кәсіптік оқыту саласын біз неге 
таңдамаймыз? Әттең, қысқа мерзімде даярланатын мамандық түрлері туралы қазіргі 
жастар ойланбайды, ол - ДҰРЫС ЕМЕС! Менің айтпағым, (.) кәсіптік лицейлерде қысқа 
мерзімде даярланатын мамандық түрлері бар. Онда білікті жұмыскерлерді даярлайды. 
Аз уақытта өз қолы өз аузына жететін маман әзірлеп шығарамыз, бірақ (...) есіңізге 
сақтаңыз, таңдаған колледжіңіздің  тиісті лицензиясы болу керек. Сондай-ақ сен таңдаған  
мамандық қоғамда сұранысын жоғалтпау керек. Міне, соған көңіл бөлу керек!  Көресіз, 
әлгі мамандықтарға деген сұраныс  нақты КӘСІП игергендерде болады.  Солардың 
айдарынан жел еседі,  қандай дағдарыс болмасын.     

 Ал өзің таңдаған мамандықтың қыр-сырын білгің келсе, онда БЕСАСПАП 
мамандарды   нағыз қайнаған  еңбек орнынан, колледждерден, кәсіби оқу орындарынан 
табуға болады. Әркімнің өзінің илеп жүрген терісі өзіне жақын. Өз мамандығы туралы 
КӘСІБИ МАМАН  ғана жақсы айтып бере алады. Олармен қалай кездесу керек? Қайдан 
алуға болады мұндай ақпараттарды? (...) Ең қарапайым тәсіл – ашық есік күндеріне келу, 
өзіңді қызықтырған факультет бойынша кафедра қызметкерлерінен тиісті ақпарат алу. 
Кәсіби қызмет туралы, сол мамандық бойынша оқудың ерекшеліктері туралы нақты 
ақпарат бере алатын қызметкерлермен жеке кездесу жөнінде келісуіңізге болады. 

Айтпақшы, сен өзіңнің болашақ мамандығыңды таңдамас бұрын імм.. тағы да бір 
өте маңызды сұраққа жауап беруге тиіссің: «Бұл жұмыс маған не береді?». (...) Адам жан 
дүниесінің қалауына сай келетін салада ғана табысқа жетеді, сондықтан мамандықты 
таңдағанда немен айналысқан қызықты? Немен айналысқанда жан рахатына бөленесің? 
Соған назар аударған жөн! Адам өзінің  КАПИТАЛ КӨЗІ екенін білу керек. Біздің өмірде 
неге қол жеткізгіміз келетіні туралы түсініктің өзі арманымызға жетуге мүмкіндік береді. 
Дұрыс таңдау жасасаң ғана ағаштан бал, шөптен сүт ағады. Төрт құбылаң тең боп, 
айдарыңнан жел еседі, сондықтан КӘДЕГЕ АСЫР бар қабілетіңді.  
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Балл қою кестесі 
1-емтихан жұмысы.  Оқылым және мәтінді талдау 
 

1(a) және 2 сұрақтары үшін оқушылардың жауап мазмұнын айқындау мақсатында 
бөлек арнайы  балл қою кестелері беріледі. Бұл жалпы балл қою кестесімен бірігіп 
қолданылады (сұрақтар 1(a) және 2). 1(ә) сұрағына қатысты тек жалпы балл қою кестесі 
қолданылады. 1(ә) сұрағы шығармашыл жауапты талап ететіндіктен арнайы балл қою 
кестесін қажет етпейді.  
  
1(a) және 2 сұрақтарының жалпы балл қою кестесі 
 

Диапазон Балл 
саны 

Сипаттамасы 

5 13-15 • Мәтін түрлерін, тұтас аудиторияны, формасын, жанрын, 
мақсаты мен мазмұнын, стилі мен тілінің сипаттық 
ерекшеліктерін  өте жақсы түсініп талдайды; арнайы балл 
қою кестесіндегідей етіп көрсетеді. 

• Өте ауқымды сөздік қорды және көркем тіл құралдарын  
орынды және сенімді қолданады. 

4 10-12 • Мәтін түрлерін, тұтас аудиторияны, формасын, жанрын, 
мақсаты мен мазмұнын, стилі мен тілінің сипаттық 
ерекшеліктерін  жақсы түсініп талдайды; арнайы балл қою 
кестесіндегідей етіп көрсетеді. 

• Ауқымды сөздік қорды және көркем тіл құралдарын  
орынды қолданады. 

3 7-9 • Мәтін түрлерін, тұтас аудиторияны, формасын, жанрын, 
мақсаты мен мазмұнын, стилі мен тілінің сипаттық 
ерекшеліктерін қанағаттанарлық деңгейде түсініп 
талдайды; арнайы балл қою кестесіндегі кейбір жауап 
нұсқаларын қамтиды.  

• Қанағаттанарлық сөздік қорды және көркем тіл 
құралдарын  жалпы орынды  қолданады.  

2 4-6 • Мәтін түрлерін, тұтас аудиторияны, формасын, жанрын, 
мақсаты мен мазмұнын, стилі мен тілінің сипаттық 
ерекшеліктерін шектеулі түсінеді, талдауға талпыныс 
жасайды; арнайы балл қою кестесіндегі  шектеулі жауап 
нұсқаларын қамтиды. 

• Шектеулі сөздік қорды және көркем тіл құралдарын  
орынсыз  қолданады. 

1 1-3 •  Мәтін түрлерін, тұтас аудиторияны, формасын, жанрын, 
мақсаты мен мазмұнын, стилі мен тілінің сипаттық 
ерекшеліктерін өте шектеулі  деңгейде түсінеді; арнайы 
балл қою кестесіндегі өте шектеулі жауап нұсқаларын 
қамтиды. 

• Өте шектеулі сөздік қорды   қолданады.
0 0 •  Мәтін түрлерін, тұтас аудиторияны, формасын, жанрын, 

мақсаты мен мазмұнын, стилі мен тілінің сипаттық 
ерекшеліктерін түсінбейді; арнайы балл қою кестесіндегі  
жауап нұсқаларын қамтымайды. 

• Өте  нашар сөздік қорды   қолданады. 
 
1(a) сұрақтың жауабы үшін арнайы балл қою кестесі 
 Берілген арнайы кесте 1(a) сұрақтың жауабын бағалау үшін «1(a) және 2-сұрақтардың 
жауаптары үшін балл қоюдың жалпы кестесімен» бірге қолданылады.  
 Төменде берілген кесте 1(a) сұрағының тиімді болжалды мазмұнын көрсетеді және бұл 
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тек қана емтихан алушыларға үлгі ретінде қолданылуы тиіс. Оқушылар өз жауаптарын 
мәтін түрінде жазады және өз түсініктері оқыған мәтіндерінің мысалдарымен 
салыстырғанда төменде берілгендерден өзгеше болуы мүмкін.  
 

ЕКІ МӘТІННІҢ ҰҚСАСТЫҚТАРЫ 
Екі мәтіннің де тақырыбы бірдей.  

Жазбаша мәтін  

Екі мәтінде де анық және құрылымы жақсы сөйлемдерді қолданылған 

Екі мәтінде де қарапайым  тіл қолданылған 

ЕКІ МӘТІННІҢ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРЫ 
А мәтіні  Ә мәтіні  

Формасы  
• Танымал ғылыми журналдағы мақала 

үзіндісі 
• Сипаттама / Ақпараттық  

• Блог жазбасы 
• Сипаттау элементтерімен 

әңгімелеу 
Көзделген аудитория 

• Жаратылыстану ғылымдары / қоршаған 
ортаны қорғау мәселелерімен қызығатын 
кез келген оқырманға арналған 

• Блог оқырмандары / ықтимал / 
бар ғалымдар  

Мақсаты 
• Антарктика туралы оқырманға мәлімет 

беру / хабарлау, оқырманға қолжетімді ету  
• Осы жерде қоршаған ортаның кейбір 

аспектілерін сипаттау  

• Тәжірибе бөлісу үшін 
• Оқырманның көңілін көтеру 
• Антарктикадағы өмірдің қандай 

екені, ғалымдардың не істейтіні 
және ол жерде қыс мезгілін 
өткізгені туралы оқырманға 
түсіндіру мақсатында әсер 
қалдыру  

Мазмұны 
• Антарктиканың геология, ауа-райы, 

экожүйе туралы фактілері және жалпы 
фактілері мен ақпараттары  

• Антарктикада ғалым болуы 
туралы жеке тәжірибесі  

Стилі 

• Ресми, жартылай академиялық,  
• Бейтарап  

• Аздап ресми, көбінесе әдеби  
• Жеке 

 

Тілі 

Лексика: 
• Танымал ғылыми лексика (кристалдары / 

азон қабаттары / биоалуантүрлілік / 
жануарлар әлемі / мұздық және т.б,), 
ғылыми деректер (70 пайызы / –10°C), 
сондай-ақ Латын терминологиясы (aurora 
australis) 

• Эмоционалдық тілдің жалпы болмауы 

Лексика: 
• Автордың эмоциялық 

көзқарасын білдіру үшін 
сипаттау сөздік қорын қолдану 
(керемет / жарқыраған / адам 
аяғы баспаған) 

• Метафораны қолдану 
(Антарктика сиқыры бізді 
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• Оқырманның назарын аудару үшін 
бірнеше сипаттау сын есімдері (өте 
тартымды / белгілі бір түрлерін / 
ерекше) 

Сөйлем: 
• Анық және құрылымы жақсы сөйлемдер 
• Негізінен күрделі сөйлемдер 
• Мәлімдемелер 
• Активті түрде, мысалы жоғалтып жылдам 

ери бастады, өз ғылыми станцияларын 
ашты 

• Негізінен осы шақта 
 

Мәтін: 
• Үшінші жақта жазылған 
• Құрылымы 5-тармаққа бөлінген 
• Мәтіндегі идеяларды байланыстыру үшін 

жазбаша мәтінге тән шылауларды қолдану 
(Алайда / байланысты / сонымен қатар) 

• Мәтіндегі идеяларды байланыстыру үшін 
қатыстық сөздерді қолдану (Бұл өз 
кезегінде / тек түнде ғана көрінетін) 

 

баурап алып / бірте-бірте күн 
жарығымен қоштасамыз) 

• Жеке есімдіктер көп 
 
Сөйлем: 
• Негізінен мәлімдемелер, бір 

ғана леп белгісі бар сөйлем 
(Әлемде одан керемет 
жұмысты ойлап табу мүмкін 
емес!) 

• Негізінен активті түрде 
(зертханада жұмыс істеймін / 
мүмкіндік алады) 

• Келер шаққа елеулі назар 
аудара отырып, осы, өткен 
шақтарды қолдану 

 
Мәтін: 
• Бірінші жақта жазылған, 

Антарктикада ғалымы болуына 
орай ортақ тәжірибені ерекше 
атау үшін бірінші жақтың көпше 
түрін қолданған (біз мінген кеме 
/ біз қазан айына дейін мұнда 
өзіміз ғана боламыз, менің 
міндетім) 

• Тармақтардың аз болуы 
• Идеялар хронологиялық түрде 

берілген (Наурыз айынан 
бастайды / Сәуір айына көшеді 
/ содан кейін болашақ Қазан 
айы туралы айтады) 

• Автордың дауысы айқын болып 
көрінеді 

• Жай шылаулар (сонымен / және 
/ бірақ / алған жағдайда) 

 
1ә сұрағының жалпы балл қою кестесі 
 

Диапазоны Коммуникативтілігі  Тіл сапасы 

5  9–10 балл 
• Мәтіннің аудиториясын, 
мақсатын, формасын, шартын 
және олардан туындаған 
әсерлерін терең түсінеді.  
• Өз көзқарасын қолдау үшін 
материалды шебер қайта өңдей 
біледі.  
• Орынды стильді жоғары 
деңгейде қолданады.  

9–10 балл
• Күрделі түсініктерді жеткізу 
кезінде грамматикалық және 
лексикалық нормаларды өте 
жақсы түсінеді.  
• Тілі барлық жерде сауатты, 
кездейсоқ сирек қателер 
болуы мүмкін, көркем, таза 
жазады.   

4  7–8 балл 
• Мәтіннің аудиториясын, 

7–8 балл
• Қарапайым және кейбір 



15 

мақсатын, формасын, шартын 
және олардан туындаған 
әсерлерін жақсы түсінеді.  
• Өз көзқарасын қолдау үшін 
материалды жақсы қайта өңдей 
біледі.  
• Барлық жерде және негізінде 
орынды стильді үзіліссіз 
қолданады.  

күрделі түсініктерді жеткізу 
кезінде грамматикалық және 
лексикалық нормаларды 
жақсы түсінеді.  
• Тілі жалпы сауатты, сирек 
қателер болуы мүмкін.  

3  5–6 балл  
• Мәтіннің аудиториясын, 
мақсатын, формасын, шартын 
және олардан туындаған 
әсерлерін қанағаттанарлықтай 
түсінеді.  
• Өз көзқарасын қолдау үшін 
материалды 
қанағаттанарлықтай қайта 
өңдей біледі. 
• Стильді қанағаттанарлықтай 
қолданады. 

5–6 балл
• Қарапайым ойларды жеткізу 
кезінде грамматикалық және 
лексикалық нормаларды 
қанағаттанарлықтай түсінеді.  
• Тілдің сауаттылығы 
қанағаттанарлықтай. Қателер 
анық көрінеді, бірақ мағынаны 
түсінуге кедергі келтірмейді.  

2  3–4 балл 
• Мәтіннің аудиториясын, 
мақсатын, формасын, шартын 
және олардан туындаған 
әсерлерін шектеулі түсінеді.  
• Өз көзқарасын қолдау үшін 
материалды қайта өңдеу 
кезіндегі кейбір талпынысы 
көрінеді. 
• Бірізділік сақталмаған және 
стильді қолдануда қателер 
жібереді.  

3–4 балл
• Тек қарапайым ғана 
ойларды жеткізу кезінде 
грамматикалық және 
лексикалық нормаларды 
шектеулі түсінеді.  
• Тілі жалпы сауатсыз, кейде 
мағынаны түсінуге кедергі 
келтіреді.  

1  1–2 балл 
• Мәтіннің аудиториясын, 
мақсатын, формасын, шартын 
және олардан туындаған 
әсерлерін өте шектеулі түсінеді. 
• Өз көзқарасын қолдау үшін 
материалды қайта өңдеу 
кезіндегі өте шектеулі 
талпынысы көрінеді. 
• Жарамсыз стильді қолданады.

1–2 балл
• Ойларын жиі байланыссыз 
жеткізеді; грамматикалық 
және лексикалық нормаларды 
өте шектеулі түсінеді.  
• Түсінбеушілікке әкеліп 
соқтыратын қателіктер өте жиі 
қайталанады. 
 

0  0 балл
• Мәтіннің аудиториясын, 
мақсатын, формасын, шарттын 
және олардан туындаған 
әсерлерін мүлде қате түсінеді.  
• Көлемі жағынан жеткіліксіз 
немесе байланыссыз 
орындалады.  

0 балл
• Грамматикалық және 
лексикалық нормаларды 
меңгермейді. 
• Үнемі қайталанатын 
қателер; жеткізілген ой анық 
емес. 
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2-сұрақтың жауабы үшін арнайы балл қою кестесі 
 
 Берілген арнайы кесте 2-сұрақтың жауабын бағалау үшін «1(a) және 2-сұрақтардың 
жауаптары үшін балл қоюдың жалпы кестесімен» бірге қолданылады.   
 
 Төменде берілген кесте 2-сұрақтың тиімді болжалды мазмұнын көрсетеді және бұл тек 
қана емтихан алушыларға үлгі ретінде қолданылуы тиіс. Оқушылар өз жауаптарын мәтін 
түрінде жазады және өз түсініктері оқыған мәтіндерінің мысалдарымен салыстырғанда 
төменде берілгендерден өзгеше болуы мүмкін.   
 

Формасы 

монолог 
телебағдарламада сөйленген сөз 

Көзделген аудитория 

Негізгі және орта мектепті бітіруші түлектер, кәсіптік білім алуды көздеушілер, ата-аналар, 
әлеуметтанушылар 

Мақсаты 

• мектеп бітіруші түлектерді кәсіптік білім алуға шақыра отырып, мамандық таңдаудың  
маңыздылықтары мен ерекшеліктерін талқылау; 

• кәсіптік білім алудың  маңыздылығын түсіндіру. 

Стилі 

Бейресми, ауызекі сөйлеу стилі, түсінікті тіл, тыңдаушының сезіміне әсер ету үшін және 
оларды әрекетке шақыру үшін эмоционалды-экспрессивті сөздерді қолданған. 

Тілі  

Лексикасы: 
• тыңдаушыға түсінікті тілмен жазылған; 

терминдер (лицензия, кәсіптік лицей, колледж, диплом)  сөйлеушінің кәсіптік білім беру 
саласының маманы екенін  танытады; 

• эмоционалды-экспрессивті  реңкі  бар лексика (етек-жеңді жиятын кез, табақтай 
диплом, құдай-ау, (одағай) ертеңгі тауып жейтін наның) сөйлеушінің мамандық  
таңдауға бағыттайтын ойларын, түрлі сезімдері мен шынайы қарым-қатынасын  
байқатады; 

• тұрақты сөз тіркестері  көп қолданыс тапқан (етек-жеңді жиятын – ақыл тоқтатып, 
есею кезеңі; белді бекем буатын – нақты шешім қабылдайтын; басты бәйгеге 
тігетін – батыл әрекет ететін;  ат қойып, айдар тақпаған  - беймәлім, әлі 
айқындалмаған; өз қолы өз аузына жететін – өзін қамтамасыз ететін; кәдеге асыр -  
іске жарату; төрт құбылаң тең – дәулетті тұрмыс; айдарыңнан жел еседі – жолы 
болу, сәттілік;, т.б.) сөздің түрлі әсерлерін күшейткендігін тани аламыз. 

• Сөйлеушінің сөз қолданысында қайталаулар жиі кездеседі (екенін – көмекші етістік, 
керек – бейтарап сөз, ғой  – нақтылау мәніндегі сөздердің қайталануы)  

• Сұраулы сөйлемдер жиі кездеседі (Өскенде кім болғым келеді? Мен кіммін?Осы 
өмірдегі менің орным қандай? Қалай өмір сүремін? – сұрау есімдіктері арқылы 
жасалған. Құдай-ау, сол диплом ертеңгі тауып жейтін наның  болмаса ше? – сұраулық 
шылау арқылы жасалған сөйлем) 

• Риторикалық сұрақтар сөйлеушінің  қозғап отырған мәселе тұрғысынан  көп білетін 
тәжірибелі адам екенін, сенімділігін  және  оралымды сөйлейтін тілге шешен жан екенін 
байқатады.  

• Аудиторияны  терең  ойландыру, пайымдату  үшін  төл сөз  ретіндегі сауалдарды 
эмпатиялық сипатта  сөзінің өн бойында  қолданған («Мен кіммін?», «Осы өмірдегі 



17 

менің орным қандай?», «Қалай өмір сүремін?» , «Бұл жұмыс маған не береді?); 
• «көресіз» деген сөз арқылы  аудиториямен тікелей қарым-қатынас орнатады. Ортақ  

мәселенің бар екенін көрсетуді  және тыңдаушылардың назарын мәселеге аудартуды 
көздеген.  

• Кей сөздерді сөйлеуші  айырықша  интонациямен айтып, көтеріліп отырған мәселеге 
назар аудартып,  жанашырлығын, оқытушы ретіндегі азаматтық  үнін  танытады (ОСЫ 
ЖАСТАР, ТАБАҚТАЙ ДИПЛОМДЫ, СОЛ ДИПЛОМ, ДҰРЫС ЕМЕС, КӘСІП, 
БЕСАСПАП, КӘСІБИ МАМАН). 

• Сөйлеу барысындағы бірнеше кідірістер сөйлеушінің еске түсіруін, ойлануын көрсетеді. 
• Сөйлеушінің  көңілі толмайтынын, наразылығын, кекесінін  танытатын сөздер 

тыңдарманның намысын қайрау үшін қолданылған  (...ТАБАҚТАЙ ДИПЛОМДЫ 
қоржынға салуға құмарсыздар... Құдай-ау, сол диплом ертеңгі тауып жейтін наның  
болмаса ше?). 
 

Мәтін: 
• мәтін бес  абзацтан  тұрады; 
• абзацтар бір оқиғаның жалғасын, әрі қарай дамығанын білдіру үшін қолданылатын 

«Ал» сөзі арқылы байланысқан; 
• негізгі идеяның дамуын  логикалық бірізділікпен көрсете алған. 

              
 
 
7.2 2-емтихан жұмысы.  Жазылым 
 
 А бөлімінен бір сұраққа және Ә бөлімінен бір сұраққа жауап беріңіз. Әр сұраққа 
350–450 сөзден тұратын жауап жазыңыз. 
 

A бөлімі: Шығармашылық жазба жұмысы 
 

1 Сіз әуесқой велосипедші ретінде Қазақстандағы велосипед спортының 100 жылдығына 
арналған велосипед жарысына қатыстыңыз. Сіздің осы велосипед жарысына қатысу 
себебіңіз бен оның қалай өткендігі туралы бөлісіңіз. Өзіңіз бен өз еліңіз үшін мақтаныш 
сезіміңізді жеткізіңіз.   

[25] 
 
 
2 Өз қиялыңызға ерік бере отырып «Мыңның түсін танығанша, бірдің атын біл» 

сөздерімен аяқталатын әңгіме жазыңыз.   
[25] 

3 Сізге келешектің кітапханасына кіріп көруге мүмкіндік болды деп елестетіңіз. Ол қандай 
екенін, онда не барын сипаттаңыз. Жаңалықты сезіну мен жағдайдың ерекшелігін 
жеткізіңіз.    

[25] 
 

Ә бөлімі: Көзделген аудиторияға арналған жазба жұмысы 
 

4 Сізден Дүниежүзілік жануарларды қорғау күніне арналған шараларға қатысты 13–14 
жастағы оқушылардың алдында сөз сөйлеуді сұрады. Өзіңіздің сөйлеу мәтініңізді 
жазыңыз, онда сіз осы тақырыптың маңыздылығы мен оқушыларға жануарларды 
қорғау үшін не істеуге болатыны туралы айтасыз.     

[25] 
 
5 Жақында баспасөзде еуропалық елдердің бірінде он екі жасар жасөспірім қамауға 

алынғаны туралы хабарлама жарияланған. Осы хабарлама бойынша жастар онлайн 
форумы кәмелетке толмағандарды қылмыстық жауапкершілікке тарту керек пе деген 
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сұрақты талқылайды. Осы сұрақ бойынша форумға өз көзқарасыңызды білдіретін пікір 
жазыңыз.    

[25] 
 
6 Сіздің мектебіңіз қайырымдылық көрсету мақсатында «Мейірімділік эстафетасы» атты 

акция өткізгелі жатыр. Осы акцияның өткізілуі және оған жергілікті тұрғындарды 
қатысуға шақыру туралы үндеу хат жазыңыз.   

[25] 
 
Балл қою кестесі 
A бөлімі үшін жалпы балл қою кестесі: Шығармашылық жазба жұмысы   
 
Диапазон Балл Сипаттамасы 

5 21-25 • Тапсырмада шығармашылық  тәсілдемені өте жақсы қолданады,  
аудиторияны толық тарта біледі, мәтіннің сәйкес формасын 
дәлелді қолданған. 

• Құрылымы сәйкес және қатаң сақталған. 
• Оқырманға ерекше әсер ету мақсатында көркем тіл құралдарын 

өте жақсы қолданған.  
• Мазмұндауы еркін, мәнерлі ойластырылған,  күрделі  

әсерлерге қол жеткізеді.    
• Сауаттылықтың деңгейі жоғары. 

4 16-20 • Тапсырмада шығармашылық  тәсілдемені орынды  қолданады,  
аудиторияны тарта біледі, мәтін формасының  қолданысы 
жүйелі. 

• Құрылымы сәйкес және сақталған. 
• Оқырманға ерекше әсер ету үшін тілдің шығармашылық 

қолданысы нақты, анық.   
• Қажетті әсерге жетуге ықпал ететін анық және үзіліссіз 

мазмұндауы бар.   
• Мағынаны жеткізуде кездейсоқ қателер қиындық тудырмайды.  

3 11-15 • Сәйкестендірілген құрылымы мен  шығармашылық қабілеті анық, 
аудиторияны сезеді, өз ойын жобалап жеткізеді. 

• Қолданылған  құрылымы дұрыс, бірақ кейбір жағдайда  
жүйеленбеген, құрылымнан ауытқу кездеседі немесе біртексіз 
құрылымдар бар. 

• Тіл қолдануға деген талпынысы, суреттеу мен баяндау 
жазбалары қажетті деңгейде. 

• Нақты, бірақ біртекті сөз құрылымдарын  қолданады.  
• Шақтардың,  бастауыш  пен  етістіктердің  ұйқаспауы, 

орфографиялық қателер, пунктуацияның жоқтығы қажетті әсер 
алуды төмендетеді. 

2 6-10 • Қажетті ұстаным мен мазмұн бар, аудиторияны сезу қабілеті 
байқалады. 

• Құрылымында ауытқушылық кездеседі, (дәл анық емес),  нақты 
суреттеу мен карама-қайшылықтарды баяндау қабілеті бар, 
бірақ солғын. Өз ойын жобалап  жеткізеді.  

• Тілдік амал құралдарын қолдану әрекеті бар, суреттеу, сипаттау 
элементтері қанағаттандырарлық деңгейде.  

• Сөз саптауы нақты болғанымен, жүйесіздік байқалады. 
• Шақтардың,  бастауыш  пен  етістіктердің  ұйқаспауы, 

орфографиялық қателер, пунктуацияның жоқтығы жиі кездеседі. 
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1 1-5 • Мағына  мен  мәселеге  тоқталғанмен,  шығармашылық 
тәсілдемеге   сай  емес, формасы  нақтыланбаған,  мысалы,  
суреттеу  сұрағына  баяндау  арқылы жауап береді, өз ойын 
білдіруде шектеуліктер байқалады.  

• Құрылым  әлсіз, ұйымдастырылмаған, ауытқулар жиі 
байқалады.  

• Тек кейбір жағдайда ғана тілдің жиі қолданылатын әдістері 
баяндау мен суреттеу жазбаларына сәйкес. 

• Шақтарды қолданылуы анық емес, құрылымдық қателер 
(шақтардың, бастауыш пен етістіктердің ұйқаспауы, 
орфографиялық  қателер,  пунктуацияның  жоқтығы)  мағынаны 
толық түсінуге қиындық келтіреді. 

0 0 • Жұмыс қойылған мақсатқа сай емес, түсініксіз, құрылым мен 
мазмұны сай емес. 

• Төменгі деңгейдегі  құрылымдық қателер (шақтардың, бастауыш 
пен етістіктердің  ұйқаспауы, орфографиялық қателер, 
пунктуацияның жоқтығы)  оқушының  жалпы әсер ету қабілетін 
көрсетуге кедергі келтіреді. 

 
Ә бөлімі үшін жалпы балл қою кестесі: Дискурсивті/Аргументативті жазу 
 
Диапазон Балл Сипаттамасы 

5 21-25 • Тапсырманы  орындаудағы  қызықты  да әсерлі,  қажетті  түр  
мен өзіндік  құралдарды  бірегей  қолданады, аудиторияны  
жандандырады және пікірін сенімді де нақты білдіреді. 

• Қатаң  ұстанымы мен  сәйкестендірілген  құрылымы  мәселені  
логикалық күйде дамытады. 

• Оқырманға әсер ету, нақтылау, түсіндіру мақсатында  
қолданылған көркемдегіш  тіл құралдарының аясы өте кең. 

• Еркін,  аяқталған ой-пікірлері  күрделі  нәтижелерді  дәлме-дәл,  
биік деңгейде талқылай алатынын көрсетеді. 

• Сауаттылығы жоғары деңгейде. 

4 16-20 • Тапсырмаға ойластырылған тәсілдемесі бар,  қажетті форманы 
сақтай отырып,   қызығушылықты туындатады, өз пікірін нақты 
білдіреді. 

• Құрылымы  логикалық бірізділікке құрылған,  мәселе  мен  
деректерді  талдауы нақты. 

• Оқырманға әсер ету, нақтылау, түсіндіру мақсатында  
қолданылған  тілдік құралдары үйлесімді.  

• Сөз  сөйлеу мәнері әсерлі,  сенімді деректер келтірілген,  
Жіберілген  қателер түсінуді қиындатпайды. 

• Сауаттылығы жақсы деңгейде. 

3 11-15 • Қажетті  ұстанымы анық, шығармашылық қабілеті байқалады, 
аудиторияны сезеді, өз ойын жобалап жеткізеді. 

• Қолданылған  құрылымы  бар,  бірақ  жүйеленбеген және 
ішінара  ауытқулар  кездеседі.  

• Әсер ету,  нақтылау,  түсіндіру мақсатында қолданылған  тілдік 
құралдары кей жағдайларда жеткіліксіз деңгейде берілген.  

• Біртекті сөз құрылымдарын қолдану жиі байқалады. 
• Шақтардың, бастауыш  пен  баяндауыштардың байланыспауы, 

орфографиялық, пунктуация қателер қажетті әсер алуды 
төмендетеді. 
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2 6-10 • Қажетті ұстанымы мен мазмұн арасында байланыс бар, 
аудиторияны сезу қабілеті байқалады, бірақ  өз пікірін сенімді 
білдіре алмайды.  

• Құрылымы анық емес,  келтірілген деректерді  дамыту қабілеті 
жеткіліксіз.  

• Тіл құралдарын қолдану әрекеті бар, бірақ суреттеу, 
деректендіру және аудиторияға  әсер етуі қанағаттанарлық 
деңгейде.  

• Ойын білдіруде, сөз саптауында жүйесіздік байқалады, ой 
шашыраңқылығы ішінара кездеседі.  

• Шақтардың, бастауыш  пен  баяндауыштардың байланыспауы, 
орфографиялық, пунктуация қателер түсінуге кедергі 
келтірмейді.   

1 1-5 • Жұмыс көздеген  мақсатқа сай емес, мәселеге қатысты түсінігі 
бар, бірақ өз ойын нақты жеткізе алмайды. 

• Құрылымы шашыраңқы, дұрыс  құрылымдалмаған,  
тақырыптан  ауытқулықтар жиі  байқалады.  

• Тіл құралдарын қолдану әрекетіне талпыныс жасаған, бірақ 
суреттеу, деректендіру және аудиторияға  әсер етуі төмен. 

• Шақтардың, бастауыш  пен  баяндауыштардың  байланыспауы, 
орфографиялық, пунктуациялық  қателер мағынаны  толық 
түсінуге қиындық келтіреді. 

0 0 • Жұмыс қойылған мақсатқа сай емес, түсініксіз, құрылым  мен  
мазмұны өте  төмен деңгейде. 

• Таңдалған тақырыпты  мүлде түсінбеген. 
• Дұрыс құрылымдалмаған.  
• Шақтардың, бастауыш  пен  баяндауыштардың  байланыспауы, 

орфографиялық, пунктуациялық  қателер жалпы мағынаны  
толық түсінуге кедергі  келтіреді. 

 



 

 


