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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  
 
 5-сыныптағы «Қазақ тілі» (Т2) пәні бойынша сыртқы жиынтық бағалау тапсырмалары 
бастауыш сынып Cambridge Primary stage халықаралық стандартына сай құрастырылған. 
 
1.2 Оқу бағдарламасымен байланысы 
 

Сыртқы жиынтық бағалау 3, 4 және 5-сыныптағы «Назарбаев Зияткерлік мектептері» 
ДББҰ NIS-Programme білім беру бағдарламасының мазмұнын қамтиды. Оқушылардың білімі 
мен білігінің деңгейі, сондай-ақ дағдылары «Қазақ тілі» (Т2) 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 1 емтихан жұмысын орындайды. 

1-емтихан жұмысы. Оқылым және жазылым 60 минут 

Емтихан жұмысы үш бөлімнен тұрады.  
Бірінші және екінші бөлімде оқушылар екі мәтін бойынша 15 міндетті сұраққа жауап береді. 
Бірінші мәтін бойынша 7 сұрақ, екінші мәтін бойынша 8 сұрақ берілген.  
Үшінші бөлімде оқушылар жазылым тапсырмасын орындайды. Жазылым тапсырмасын 
орындау үшін оқушылар қысқа әңгіме жазулары керек. Барлық сұрақтар міндетті болып 
табылады. 
Емтихан жұмысы оқушылардың сөздерді, сөйлемдерді және мәтінді тұтас түсіну 
дағдыларын, сонымен қатар толық мәтін жаза алу қабілеттерін бағалайды.  

Барлық балл санының 100%-ы 

 
  

Критериалды бағалау моделі

Қалыптастырушы 
бағалау Ішкі жиынтық бағалау Сыртқы жиынтық 

бағалау
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2.1 Бағалау міндеттері 

1-БМ Оқылым  
Оқушылардың келесі қабілеттері бағаланады: 

• мәтіннің түрін/жанрын анықтау;  
• мәтіннің құрылымын/ұйымдастырылуын түсіну; 
• мәтіндегі сәйкес ақпарат пен идеяны таба алу; 
• дәл, анық және астарлы мағынаны түсіну; 
• автордың айтатын ойын/көзқарасын анықтай алу және талдау;  
• сөздердің мәнмәтінде пайдаланылуын, мағынасын және жіктелуін 

анықтай алу. 

2-БМ  
 
 

Жазылым 
Оқушылардың келесі қабілеттері бағаланады: 

• түрлі жанрдағы мәтіндерді жаза алу;  
• әңгімені дұрыс құрылымдау; 
• тиісті сөздік қорлар мен түрлі орамдарды пайдалану;  
• тыныс белгілерін дұрыс қолдану;   
• дұрыс жазу. 

 
3 Емтихан жұмысының сипаттамасы 
 
 Емтихан оқушылардың оқылым және жазылым дағдыларын бағалайды.   
 
3.1 1-емтихан жұмысы. 
 
 Оқушыларға сұрақтарға жауап беру үшін 60 минут уақыт бөлінеді. Жалпы балл  
саны – 30.  

Бағалау 
міндеттері 

Балл 
саны Сипаттама 

1-БМ  
 

15 Емтиханның бірінші және екінші бөлімі әрқайсысы көлемі 150-300 
сөзді қамтитын 2 мәтіннен және 15 сұрақтан тұрады.   
Бірінші мәтін – мақала, оқиға, әңгіме немесе шолу. Екінші мәтін 
академиялық сипаттағы мәтін болып табылады және мәтіндегі 
ақпаратты суреттейтін тақырып, тақырыпша немесе диаграмманы 
қамтиды. 
Оқушылар бірінші мәтін бойынша 7 сұраққа және екінші мәтін 
бойынша 
8 сұраққа жауап береді. Сұрақтардың басым бөлігі бір дұрыс 
жауапты 
қажет ететін үш жауап нұсқасынан құралған. Кейбір сұрақтарға 
қысқа 
жазбаша жауап беруі тиіс. 
Бұл бөлімде оқушылардың мәтіннің түрі мен жанрын, мақсатын, 
автордың көзқарасы мен ойын, мәтіндегі фактілер мен басты 
оқиғаларды, мәнмәтіндегі сөздердің мағынасын анықтау қабілеті 
мен 
тиісті тақырыпшаны таңдай білуі, сөздік қорын көрсете алуы 
бағаланады.  
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2-БМ 15 Емтиханның үшінші бөлімінде оқушылар қысқа әңгіме жазады. Бұл 
тапсырманы орындау үшін оқиғаның реттілігі көрсетілген 3 сурет 
беріледі. 3 суреттің орнында сұрақ белгісі қойылған бос жиектеме 
болуы мүмкін. Оқушылар сурет мазмұнын 70-80 сөзді қамтитын 
мәтін арқылы баяндау керек. Баяндау мәтіні қызықты болуы үшін 
оқушылар әңгімеге өздері детальдар мен идеялар қосулары керек. 
Үшінші сурет болмаған жағдайда оқушылар әңгімені қалай 
аяқтаудың тәсілдерін ойлап табулары керек. 

Барлығы  30  

 
3.2 Балдардың үлестірілуі 
 
 Әр тапсырма бойынша берілетін балл сандары төмендегі кестеде көрсетілген.   

Тапсырма Критерийлер   Балл саны  Барлығы  

Оқылым  

Мәтін 
мәтін түрі/жанры  
мәтіннің құрылымы/ұйымдастырылуы 
/мазмұны  

6 

15 Сөйлем  
автордың ойы және көзқарасы, мақсаты 
сәйкес ақпарат/идея 

6 

Сөз  
мәнмәтіндегі сөздердің мағынасы мен 
қолданылуы  

3 

Жазылым  

Мазмұны және құрылымы  5 

15 Тілі  5 

Пунктуация және дұрыс жазу  5 

 
3.3 Емтиханды өткізу тілі 
 
 Емтихан  қазақ тілінде өтеді.  
 
4 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 кабинеттерді 
дайындау; 
• емтихан кезінде оқушыларға бақылау жасау рәсімін сипаттау. 
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5 Балдарды қою процесі 
 
 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 Сипаттама 

А Осы деңгейдегі тілді өте жақсы білуін және түсінуін көрсетеді. 
Жеке сөздер мен сөйлемдерді, қысқа мәтін үзінділерін түсіну 
қабілетінің өте жақсы екені көрсетеді.   
Елеусіз қателіктері бар қысқа әңгіме жаза алады.  

С Тілді жақсы білуін және түсінуін көрсетеді.
Жеке сөздер мен сөйлемдерді, қысқа мәтін үзінділерін түсіну 
қабілетінің жақсы екені көрсетеді.   
 
Қысқа әңгіме жаза алады, қателер жібереді.  

Е Тілді шектеулі білуін және түсінуін көрсетеді 
Жеке сөздер мен сөйлемдерді, қысқа мәтін үзінділерін түсіну 
қабілетінің шектеулі екені көрсетеді.   
Қысқа әңгімені қатесіз жазуда мүмкіндігінің шектеулі екенін көрсетеді. 
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7 Сұрақтар үлгісі және балл қою кестелері 
 
 Төменде мысал ретінде сұрақтар мен балл қою кестесі көрсетілген. Әрбір сұрақтың 
соңында оған берілетін балл көрсетілген, мысалы [1]. 
 
7.1 1-емтихан жұмысы. Оқылым және жазылым 
 
1- БӨЛІМ: ОҚЫЛЫМ  
Үзіндіні оқып шығып, астындағы 1-7-сұрақтарға жауап беріңіз. 

Балақай күн көлігін сынап көрді 
    Әрбір әке судай жаңа көлігін сынап көру үшін көліктің кілтін алты жастағы баласына 
бере бермейді. Алайда университет мұғалімі Самат ұлы Еламанға өзі ойлап шығарған, 
күн қуатымен жүретін көлікті сынап көруге сенімді түрде рұқсат берді. Кішкентай 
Еламанның бойы  рөлге отыруға жарайтын жалғыз жүргізуші болып шықты. Оның бойы 
күн қуатымен жүретін электро көліктің шағын үлгісін жүргізуге дәл келеді. 
 
     Еламан көлікті өз мектебінің ойын алаңында сынап көрді, оның әкесі Самат жанында 
еріп жүрді. Көлік жаяу жүру жылдамдығымен ғана қозғалады және оның құны 700 мың 
теңге. Ол жарнама үшін және мектептерде оқыту мақсатында қолданылатын болады. 
     Самат көліктің толық өлшемді үлгісі келесі жылы сағатына 160 километрлік 
жылдамдыққа жететін болады деп үміттенеді. 2007 жылы университет тобы алғашқы 
толық өлшемді нұсқасын Австралиядағы күн көлігінің жарысына қатысқанда қолданған 
және оның жылдамдығы сағатына 90 км-ге жеткен. Көлікке 100 ваттық мотор 
орнатылған, ол жаяу адамның жылдамдығымен қозғала алады деп түсіндіреді Самат. 
«Оның ішіне жүрісін жылдамдататын құралды салу қауіпті болуы мүмкін, – дейді ол.  
– Еламан – менің ұлым, оның болашақтағы технологиялық құралдармен ойнау 
мүмкіндігі бар, ал қалған балаларда ондай мүмкіндік  жоқ. Жүргізгенде біраз 
қобалжығанымен, бірақ  бұл істі ұнатады. Бұл – оның таңдауы». 

 
 
 

 
 
5 

 
 
 
 
 

10
 
 
 
 
 

15
 

 

 
1 Бұл қандай мәтін? 

A. пікір / қысқа әңгіме 
B. жаңалық мақаласы 
C. шығарма 

 [1] 
2 Еламанның күн көлігінің үлгісін жүргізу себебі неде? 
 

A. Ол әкесінің көліктерін әрдайым бірінші болып сынайтын. 
B. Көлікке тек Еламан ғана сыятын. 
C. Оның жасы кез келген көлікті жүргізуге жарайды. 

[1] 
3 2-абзацты оқыңыз. Көлікті алғаш рет жүргізу жайында Еламан не айтар еді? 
 

A. «Күн қуатымен жүретін көлікті өз мектебімде жүргізген тамаша болды .» 
B. «Көлікті сынап көргенде, әкем жанымда болмағаны өкінішті.» 
C. «Көліктің жоғары жылдамдыққа жеткені күтпеген жайт болды.»  

[1] 
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4 2- абзацта жазушы не жайлы баяндады? 
 

A. Университет тобы жылдамдығы жоғары электр көлігін жасауға үміттенеді. 
B. Университет құрастырған күн көліктері жарыстарға қатыстырылмады. 
C. Толық өлшемді күн көлігін жасау құны 700 мың теңгені  құрады. 

[1] 
5 Неге үлгі көлікке 100 ваттық мотор орнатылған? 
 

A. Топтың үлкен мотор орнатуға технологиясы жетпейді. 
B. Шағын үлгі көлікке осы мотор ғана сыяды. 
C. Одан үлкені көлікті  қауіпті етеді. 

[1] 
6 Соңғы абзацты қараңыз. « ...бірақ бұл істі ұнатады» сөйлемінде «бұл» есімдігі нені 

меңзеп тұр? 
 

A. жүргізу 
B. ашылу 
C. болашақ 

[1] 
7 3-абзацтың соңында доктор Самат «Бұл – оның таңдауы» деп неліктен айтты? 

A. Себебі ол Еламанға қаламаған әрекетті істетпейтін еді. 
B. Себебі басқа да топ көлік жүргізу үшін Еламанды сұраған. 
C. Себебі Еламанның жүргізіп көргісі келетін бауыры бар. 

[1] 
1-бөлім: балл қою кестесі 

 

Сұрақ нөмірі Дұрыс жауабы 

1 В 

2 В 

3 A 

4 А 

5 С 

6 A 

7 A 

 
2- БӨЛІМ: ОҚЫЛЫМ 
Мәтінді оқып шығып, астындағы 8-15-сұрақтарға жауап беріңіз. 

Марафон жүгіріңіз, бірақ дайындалуды ұмытпаңыз! 
 

1 
Қаншама адамның дұрыс киім кимей, ұзақ қашықтыққа жүгірмек болғанына таң қаласың. 
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Кең шолақ шалбар сәнді көрінгенімен, бір-екі километрден кейін ыңғайсыздығы байқала 
бастайды. Үлкен қашықтыққа жарайтын киім керек, сондықтан нейлон немесе лайкрадан 
жасалған шолақ шалбар жақсы. Жеңіл әрі ыңғайлы кроссовка да — жүгірушілер үшін 
қажетті заттардың бірі. 

 
2  
Денеңізді қуаттандыру үшін белгілі бір тағам түрлерін жеу керек. Қуырылған немесе пицца 
сияқты майлы тамақтардан гөрі жұмыртқа, жаңғақ, тұтас дәнді дақылдар, салат, балық пен 
жеміс сияқты тағамдарды таңдаңыз. 

 
3 
Адамдардың көбі марафон шарасына келіп, ешқандай дайындықсыз 42 километр 
қашықтықты жүгіре аламын деп ойлайды. Бірақ олар қателеседі! Дайындықты кемінде үш 
ай бұрын бастап, жылдамдық пен қашықтықты біртіндеп көбейтіңіз. 

 
4 
Марафон барысында эмоционалдық жағынан төзімді болу маңызды. Салмақтылықты 
сақтап, өз қабілетіңізді бағалауды үйреніңіз. Жарысты аяқтайтыныңызға сенуіңіз керек, 
бірақ ол үшін 42 километрді кішірек бөліктерге бөліп қойған дұрыс. 

 
5 
Нақты шараның уақыты келгенде, жеткілікті түрде жаттыққаныңызға сенімді болуыңыз 
керек. Тұрақты, ыңғайлы бір жылдамдықты сақтап, достарыңыз бен отбасы мүшелеріне 
аса көңіл аудармауға тырысыңыз. Ойыңызды бір түпкі мақсатқа бағыттап, жағымды көңіл-
күймен алға жүре беріңіз. 

 
8-12  Әр абзацқа сәйкес тақырыпты таңдаңыз және жоғарыда қалдырылған бос жерге (А, B, 

C, D, Е) сәйкес жауапты жазыңыз. Артық бір тақырып бар. 
 
  A Сананы жаттықтыру 
  В Диета 
  C Алдыңғы кеш 
  D Сол күні 
  E Физикалық жаттығу 
  Ғ Жабдық 
1-абзац _____________________________________________________________________[1]  
2-абзац _____________________________________________________________________[1]  
3-абзац _____________________________________________________________________[1]  
4-абзац _____________________________________________________________________[1]  
5-абзац _____________________________________________________________________[1] 
 
13 Бұл мәтінде жазушы не істейді? 
 
 А Оқырмандарға бастамашыларға арналған жаңа марафон туралы баяндайды. 
 Ә Оқырмандарға марафон жүгіру туралы кеңес береді. 
 Б Оқырмандарға жүгірудің денсаулыққа тигізетін пайдасы туралы ескертеді. 

[1] 
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14 Жазушының ойынша, марафонға дайындалғанда қандай тамақты жемеген дұрыс? 
 
 А дақылдар 
 Ә пицца 
 Б салат 

[1] 
15  Соңғы абзацтағы қай сөз «мұрат» мағынасын білдіреді? 
 
 Мәтіндегі сөзді осы жерге жазыңыз: ____________________________________________ 
[1] 
 
 
 
2- бөлім: балл қою кестесі 

Сұрақ нөмірі Дұрыс жауабы 

8 Ғ 

9 B 

10 E 

11 A 

12 D 

13 B 

14 B 

15 мақсат 
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3 - БӨЛІМ: ЖАЗЫЛЫМ 
 
Төмендегі екі сурет әңгіменің басын білдіреді. Оның қалай аяқталатынын ойдан шығарып, 
толық әңгімені жазыңыз. Кемінде 70 сөзбен жазыңыз. 

[15] 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

? 
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3 - бөлім: балл қою кестесі 
 

 Мазмұны 
 

Құрылымы   Тілі Пунктуация  Дұрыс жазу 

3 Әңгіменің 
мазмұны 
байланысқан, 
баяндауы 
мазмұнға 
қатысты ойдан 
шығарылған 
детальдарды 
сипаттаумен 
дамиды.  
 
 

Мәтін жақсы 
құрылымдалға
н. Абзацтар 
арасындағы 
логикалық 
байланыс 
толық 
сақталған.  
  

Қарапайым және 
күрделі 
грамматикалық 
құрылымдарды көп 
пайдаланған, 
лексиканың 
қолданылуы 
талапқа сай. 
Баяндауда 
қолданылған 
етістіктің шақтары 
дұрыс және бірізді. 
Cөйлем құрылысы 
сақталған. 

Тыныс 
белгісі 
мәтіннің 
барлық 
бөліктерінде 
сауатты 
қолданылад
ы.  
 

Қарапайым 
және күрделі 
сөздерді 
дұрыс 
жазады. 
Елеусіз 
қателер 
кездеседі. 
 

2 Баяндауы дұрыс 
дамыған, 
оқушылар бір 
мақсатты 
ұстанады. Кейбір 
сәйкессіздіктер 
кездесуі мүмкін.  
 
   

Мәтін негізінен 
байланысқан, 
байланыстыру
шы тәсілдер 
қолданылған. 
Абзацтар түсіп 
қалуы мүмкін 
немесе кей 
жағдайда 
қолданылмаған
. 

Күрделі 
грамматикалық 
құрылымы 
бірнешеу және көп 
қарапайым 
құрылымдарды 
пайдаланған, 
ауызекі стильдегі 
тілді қолданады. 
Етістіктің шақтары 
кейбір жағдайда 
дұрыс емес. 
Сөйлем 
құрылысында 
кейбір қателер 
кездеседі, кей 
жағдайда түсінуге 
қиындық келтіреді. 

Тыныс 
белгісінен 
жиі 
қателеседі, 
бірақ 
байланысты 
бұзбайды. 

Қарапайым 
сөздерді 
дұрыс 
жазады. 
Күрделі 
сөздерді 
жазуда жиі 
қателеседі. 

1 Баяндауы 
қарапайым, 
тапсырма 
түсініксіз болуы 
мүмкін.  
 
 

Мәтін жиі 
қайталанған 
сөздермен 
байланысқан. 
Абзацтар 
дұрыс 
қолданылмаған 
немесе мүлдем 
жоқ 

Грамматикалық 
құрылымы 
қарапайым, тек 
қарапайым 
сөздерді 
қолданады. 
Сөйлем 
құрылысында 
қателер жиі 
кездеседі, түсінуге 
қиындық келтіреді. 

Тыныс 
белгісінен 
жиі қателер 
жібереді. 

Дұрыс 
жазуда жиі 
қателер 
жібереді, 
түсінуге 
қиындық 
келтіреді 

0 Төмен немесе сәйкес емес жауап. 

 

 



 


