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1 Бағалау мақсаты 
 
 Бағалаудың мақсаты – оқушының оқу процесі кезінде алған білімі мен білігін, сондай-
ақ олардың өмірмен байланысты әртүрлі мәнмәтінде берілген практикалық есептерді шығару 
кезінде дағдыларын қолдана алу қабілетін анықтау. 
 
1.1 Оқу бағдарламасымен өзара байланысы 
  
 Сыртқы жиынтық бағалау «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Білім беру 
бағдарламасының – NIS-Programme  3-5 сыныптарының  курс мазмұнын қамтиды. 
Оқушылардың білімі, білігі және дағдыларының деңгейі «Математика» пәні бойынша 
бағдарламаның күтілетін оқу нәтижелерімен анықталады.  
 
1.2 Критериалды бағалау моделімен (КБМ) өзара байланысы  

 
  Сыртқы жиынтық бағалау Критериалды бағалау моделінің бөлігі болып табылады, 
осы моделге сондай-ақ қалыптастырушы бағалау және ішкі жиынтық бағалау кіреді. 
 

 
 
2 Бағалау міндеттері  
  
БМ1 Математикалық тәсілдер 

Оқушылар: 
• математикалық формулалар, түсініктер және тәсілдерді жаңғырту, таңдау және 

пайдалана білуі; 
• ақпаратты жазбаша түрде, кесте түрінде, сондай-ақ графиктер мен 

диаграммалар түрінде құру, түсіндіру және ұсына білуі; 
• сәйкес әдістермен есептеулерді орындай алуы;  
• математикалық тұжырымдарды сөздермен және цифрлармен түсіндіру, аудару 

және сәйкесінше қолдана білу тиіс. 

БМ2 Математиканы тәсілдерді есепті шығаруда қолдану 
Оқушылар: 
• есепті шығару кезінде тиімді тәсілдеме таңдау және қолайлы әдіс қолдана білуі; 
• есеп шығару үшін дағдылар мен тәсілдердің жиынтығын қолдана білуі; 
• берілген жағдайла шешім қабылдау үшін қажетті математикалық мәліметтерді 

жүйеге келтіре білуі, математикалық процедураны (өлшеу, есептеу, кестелерді, 
диаграммаларды, графиктерді оқу және құру) таңдай білуі; 

• математика бойынша мәліметтерден логикалық қорытынды жасай білуі; 
• екі және үш өлшемді кеңістік қатынастарын танып білуі және пайдалана білуі 

тиіс.   
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3 Емтихан жұмысының сипаттамасы 
 
 Сыртқы жиынтық бағалау 5 сынып оқу бағдарламасының мазмұнын бағалайды және 
алдыңғы сыныптардағы оқу мақсаттарына сәйкес құрастырылған 10-20% сұрақтардың 
көмегімен математика бойынша оқу бағдарламасының барлық тарауларын қамтуды 
қамтамасыз етеді Емтихан жұмысының кейбір сұрақтары нақты математикалық 
мағлұматтар, ұғымдар және тәсілдерді  білуін және түсінуін көрсетуді  талап етеді (БМ1 
талаптарына сай). Емтихан жұмысының басқа сұрақтары оқушылардың математикалық 
негіздеулерін немесе мәселелерді шешу үшін алған білімідерін қолдана білу қабілеттерін 
бағалайды (БМ2 талаптарына сай). 
 
Орындау уақыты 60 минут 

Емтихан жұмысы екі бөлімнен тұрады. 
А бөлімі ұсынылған төрт жауаптан бір дұрыс жауапты таңдауды қажет ететін 
15 тапсырмадан тұрады. Тапсырмалар 1 балмен бағаланады. 
В бөлімі қысқа немесе толық жауапты қажет ететін 15 тапсырмадан тұрады. Тапсырмалар 
1-2 балмен бағаланады. 
Барлық тапсырмалардың орындалуы міндетті болып табылады. 
Оқушылар математикалық құралдарды қолдана алады: қарындаш, сызғыш, транспортир 
және циркуль. 
Оқушыларға калькуляторларды қолдануға тыйым салынады. 
Барлығы 40 балл 

 
3.1 Балдардың үлестірілуі 
 
 Оқу бағдарламасының әр тарауы бойынша балдардың үлестірілуі 
 

Математика тарауы Балл Үлесі 

Сандар 16-20 40-50% 

Алгебра 6-8 15-20% 

Геометрия 6-8 15-20% 

Жиындар. Логика элементтері 2-4 5-10% 

Математикалық модельдеу 4-6 10-15% 
 
 Бағалау міндеттері бойынша балдардың үлестірілу. 
 
Бағалау міндеттері Балдар саны 

БМ1 Математикалық тәсілдер 30 – 34 

БМ2 Математикалық тәсілдерді есеп шығаруда қолдану  6 – 10 

Всего 40 
 
3.2 Емтиханды өткізу тілі  
 
 Емтихан оқыту тіліне байланысты қазақ немесе орыс тілінде тапсырылады. 
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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 аудиторияларды 

дайындау.  
 

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 
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6.1 Бағалар сипаттамасы  
 
 Негізгі бағалардың сипаттамасы оқушылардың мүмкіндік деңгейін анықтайтын 
белгілі бір стандарт жөніндегі жалпы түсінігін қалыптастыру үшін беріледі. Іс жүзінде 
оқушыға берілген баға оның орындаған жұмысы бағалау міндеттеріне сәйкес болу 
дәрежесіне байланысты болады.  
 

Баға Сипаттамасы 

A Оқушы пәнді өте жақсы білетінін  және түсінетінін көрсетеді.  
Оқушының оқу бағдарламасына енгізілген математикалық амалдарды 
қолдануда құзыреттілігі бар. Берілген жағдайға байланысты қажетті әдіс-тәсілді 
таңдай алады. Оқушының арифметикадан жақсы білімі бар, сонымен қатар 
калькулятормен және калькуляторсыз санай алады. Оқушы әртүрлі мәнмәтінд, 
математикалық тәсілдерді дұрыс қолдана алады.  
Оқушы математикалық тұрғыдан жақсы ойлайды және математикалық 
тәсілдерді таңдау себебін нақты негіздей алады.  

C Оқушы пәнді жақсы білетінін  және түсінетінін көрсетеді.  
Оқушының оқу бағдарламасына енгізілген көптеген математикалық тәсілдерді 
қолдануда құзыреттілігі бар. Әдетте, берілген жағдайға байланысты қажетті 
тәсілді таңдай алады. Оқушының арифметикадан жақсы білімі бар, сонымен 
қатар калькуляторды тиімді пайдалана алады. Оқушы белгілі мәнмәтіндегі 
есептерді шығаруда өз білімдерін қолданады.  
Өз шешімдерінде оқушы математикалық дәлелдемелер пайдаланады.  

E Оқушы пән бойынша базалық білім көрсетеді.  
Оқушының оқу бағдарламасына енгізілген кейбір математикалық тәсілдерді 
қолдануда құзыреттілігі бар. Оқушы стандартты арифметикалық есептеулерді 
орындай аладыі. Олар типтік есептерді шешуде өздерінің білімдерін қолданады. 
Кейде қарапайым есептерді шешу барысында қолайлы математикалық 
тәсілдерді анықтап, оларды шешім табу үшін қолданады. Кейбір жағдайларда 
өздерінің жауаптарын мәнмәтінге сәйкес түсіндіреді.    
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7 Сұрақтар үлгісі 
 
А бөлімі 
 

1 
4
3  және 

8
3  бөлшектерін қосу нәтижесі неге тең? 

 A) 
2
1  

 B) 
4
3  

 C) 
8
9  

 D) 
2
3  

[1] 

 
2 Тіктөртбұрыш берілген. 

 
 

 Тіктөртбұрыштың өлшемдері сантиметрмен берілген, мұндағы a = 2 және b = 3. 
 
 Тіктөртбұрыштың периметрі қандай? 

[1] 

 A) 6 см 
 B) 12 см  
 C) 13 см 
 D) 26 см 

[1] 

3 Қашықтықты өлшеу кезінде 7 км 7 дм деген нәтиже алынады. Осы қашықтыққа неше 
метр сәйкес келеді? 

 
 A) 7700 м 
 B) 7070 м 
 C) 7007 м 
 D) 707 м 

[1] 
 
4 2138-ді 13-ке бөлу кезіндегі қалдық неге тең? 
 
 A) 6 
 B) 8 
 C) 10 
 D) 12 

[1] 
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5 Суретте үшбұрыштың қай түрі көрсетілген? 
 

 
 A) теңқабырғалы 
 B) теңбүйірлі 
 C) тікбұрышты 
 D) теңқабырғалы емес 

[1] 

6 Бастауыш сыныптарда 130 оқушы оқиды. Олардың ішінен 80 оқушы «Домбыра» 
үйірмесіне қатысады, 75 оқушы «Қобыз» үйірмесіне қатысады, ал 35 оқушы екі үйірмеге 
де қатысады.  

   

 
 

Бастауыш сыныптардың қанша оқушысы «Домбыра» және «Қобыз» үйірмелеріне 
қатыспайды?  
Сен Венн диаграммасын пайдалана аласың.        
 

 A) 10 
 B) 25 
 C) 35 
 D) 55 

[1] 

Балл қою кестесі 
 
Сұрақ Жауап Балл Қосымша нұсқаулар 

1 С 1  
2 D 1  
3 B 1  
4 A 1  
5 D 1  
6 A 1  
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В бөлімі 
 

16 200 санының 
4
3  бөлігі a санының 

2
1  бөлігіне тең екені белгілі. 

 a санының мәнін тап. 

x =  [2]
 
 
17 Теңдеуді шеш:  2y + 3,5 = 15,5. 

y =  [1]
 
 
18 Сан қатарының алғашқы төрт саны берілген: 
 

1 → 2 → 4 → 8 → 
 

 Жетінші орында тұрған санды анықта. 

 [1]
 

19 Мектеп асханасында бірінші тағамға щи, кеспе немесе борщ,  екінші тағамға – ет немесе  
 тауық, ал үшінші тағамға – шай немесе компотқа  тапсырыс беруге болады.  

 
 
 Осы тағамдардан жасауға болатын әртүрлі түскі астардың санын анықта.   

  әртүрлі түскі ас [1]
 
 
20 Тіктөртбұрыштың ұзындығы 6 см, ал ені ұзындығының 50%-ын құрайды.  
 
 Тіктөртбұрыштың ауданын есепте. 

 
 

 
см2 [2]
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21 Екі қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы екі автомобиль шықты. Бірінші 
автомобиль 95 км/сағ жылдамдықпен, екіншісі одан 10 км/сағ кем жылдамдықпен  
жүрді. Олар 3 сағаттан кейін кездесті.  

 
 Екі қаланың ара қашықтығын тап. 
 

 
 
км [2]

  
 
Балл қою кестесі 
 
Сұрақ Жауап Балл Қосымша нұсқаулар 

 
16 2

1
4
3200 ⋅=⋅ а  немесе эквивалент 

 
1 

 
Дұрыс шешімге әкелетін кез келген әдісті 

қабылдаңыз. Мысалы, 200-дің 
4
3 -ін 

тауып, оны 
2
1 -ге бөлу 

 300 алады 1  

17 6 алады 1  

18 64 1  

19 12 1  

20 6 · 0,5 = 3 немесе эквивалент 1 Тіктөртбұрыштың енін тапқаны үшін 
 18 алады 1  

21 95 + 105 немесе 95 · 3 + 105 · 3 1 Екінші автомобильдің жылдамдығын 
тауып, шешімнің келесі амалын жасағаны 
үшін 

 300 1  
 
 


