
 «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәні бойынша тест спецификациясы 

 

1. Тест мақсаты: 

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

ДББҰ) «Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі» лауазымына конкурс өткізу барысында «Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 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» ДББҰ филиалдарында және Зияткерлік мектептердің білім беру қызметін 

жүзеге асыратын ұйымдарында педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың бос 

лауазымдарына конкурс өткізу ережесі». 

 

3. Тест тапсырмаларының мазмұнын анықтайтын құжаттар: 

1. Негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. 

2. Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты.  

3. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. 

4. Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Қазақ тілі» пәнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде). 

5. Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 10-11-сыныптарына 

арналған «Қазақ тілі» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы. 

6. Негізгі білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Қазақ әдебиеті» пәнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлігілік оқу бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде). 

7. Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Қазақ тілі мен әдебиеті» 

пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде емес). 

8. Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-11-

сыныптарына арналған «Қазақ әдебиеті» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасы. 

9. Жалпы білім беру деңгейінің 10-11-сыныптарына арналған «Қазақ тілі мен әдебиеті» 

пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (жаратылыстану-математикалық/ 

қоғамдық-гуманитарлық бағыт). 

10. 5В011700 – Қазақ тілі мен  әдебиеті мамандығы бойынша оқу бағдарламасы. 

3.1 Ұсынылған әдебиеттер және ресурстар: 

1. Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. Алматы. 1997 ж.   

2. Бердібай Р., Р.Нұрғали, Б.Ыбрайым «Қазақ әдебиеті»Алматы, 2011ж.  

3. Кабдолов З. Сөз өнері оқулық-монография. – Алматы:Санат, 2002 ж.   

4. Салқынбай А.Б., Абакан Е. Лингвистикалық түсіндірме сөздігі. – Алматы, 1998 ж.   

5. Сыздық Р. Тілдік норма және оның қалыптануы. А., 2001 ж. 

 

4. Тест тапсырмаларының мазмұны: 

№ Бөлім 1 модуль  
2 

модуль 

3 

модуль  
Барлығы 

1.  Фонетика. Үндестік заңы 2 - - 2 

2.  Лексика  1 - - 1 

3.  Морфология  1 - - 1 

4.  Синтаксис. Құрмалас сөйлем синтаксисі 2 - - 2 

5.  Пунктуация  1 - - 1 

6.  Стилистика  2 -  2 

7.  Сөз мәдениеті және шешендік өнер.  1 - - 1 

8.  Қазақ әдебиетінің тарихы 3 - - 3 

9.  Әдебиет теориясы  2  - 2 

10.  Көркем әдеби стильдегі мәтінмен жұмыс  5  5 

11.  Ғылыми және публицистикалық мәтінмен 

жұмыс 

  5 5 

 Барлығы 15 5 5 25 

 



5. Тест құрылымы, бағалау және ұзақтығы: 

Тест үш модуль, 25 тапсырмадан тұрады. Әр тапсырмада бір дұрыс жауабы бар бес нұсқа 

берілген.   

 

Модуль Сипаттама 

1-модуль   

(базалық деңгей) 

Жалпы білім беретін мектептерге арналған «Қазақ тілі», «Қазақ әдебиеті», 

«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәндері бойынша үлгілік оқу бағдарламаларына 

сәйкес келетін базалық деңгей тапсырмалары. Тест тапсырмалары 

үміткерлердің білу, түсіну және қолдану дағыларын тексеруге бағытталған.   

2-модуль  

(ілгері деңгей) 

Жалпы білім беретін мектептерге арналған «Қазақ тілі», «Қазақ әдебиеті», 

«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәндері бойынша үлгілік оқу жоспарына сәйкес 

келетін ілгері деңгей тапсырмалары. Тапсырмалар көркем стиль мәтінімен 

жұмыс істеуге негізделген.  

3-модуль   

(жоғары деңгей) 

Жалпы білім беретін мектептерге арналған «Қазақ тілі», «Қазақ әдебиеті», 

«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәндері бойынша үлгілік оқу жоспарына сәйкес 

келетін күрделілігі жоғары деңгейдегі тапсырмалар. Тапсырмалар 

публицистикалық немесе ғылыми стильдегі мәтіндермен жұмыс істеуге 

негізделген. 

Ескерту: бір тақырыптың тексерілетін элементтері әртүрлі модульдерде қайталанбауы 

керек. 

Тест орындау уақыты –  80 минут. 

«Педагогикалық өлшеулер орталығы» тест нәтижелерін өңдеуді әр тапсырманың күрделілік 

деңгейін анықтайтын және теңестірілген ұпай бойынша тесттің 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. Адам есімдеріндегі тоғыспалы ықпалды табыңыз 

 

A) Алтыншаш 

B) Аманжан 

C) Ботагөз 

D) Жанқара 

E) Күнімжан 

 

2. Меңгеріле байланысқан толықтауыштық қатынасты табыңыз. 

A) мен жаздым 

B) ауылдың дүкені 

C) мектепке барды 

D) қатты ашуланды 

E) біздер серуендедік 

3. «Жалма-жан от жағылып еді, үй еңсесі көтеріліп, туырлықтың оюлары көзге шалынды» 

сөйлемі құрмалас сөйлемнің қай түріне жататынын анықтаңыз. 

A) аралас құрмалас сөйлем 

B) көп бағыныңқылы сабақтас 

C) көп басыңқылы сабақтас 

D) салалас құрмалас сөйлем 

E) сабақтас құрмалас сөйлем 



Мәтінді оқып, тапсырманы орындаңыз 

Тау бөктері тұтасқан жабайы алма болатын. Соғыс жылдары біз, жас балалар, қалың бөргезге 

қол-аяғымызды қызыл ала жоса ғып жырғызып, ұзақты күнге алмадан алма таңдап, сол бөктерде 

тентіреп жүруші едік. Қышқылтым ақ алма тістегеніңде мұз шайнағандай қаршылдайтын. Сәлден 

кейін тісті қамап қалатын да зар қақтырып бастырмай тастайтын. Сонда да жейтінбіз Тапшылықта 

қабысқан қарынды алмамен болса да істелеп жұбату керек. Ішіміз көгеріп, ауырсына ыңқылдап 

жататын кезіміз де көп еді. Қоңыр самал соғатын, итмұрын, қарақат, бөргездердің неше алуан иісі 

аңқитын. Бірақ ақ алманың - жабайы алманың қымыз иісі бәрінен де ерекше еді. Қай жағыңа 

қарасаң да бұтақтары сынып кетердей боп иіліп, көзді арбаған ақ алма сықасып тұратын. 

Тістеріміз жарқырап, қашыр-қашыр шайнайтынбыз. 

Кешке қарай өрістен қайтқан малмен бірге, алма толы бір-бір дорба-қоржындарымызды 

арқалап біз де ауылға бет алатынбыз. Ауылдың желке тұсына жеткенде, жолымыздағы көлденең 

тұрған жалғыз түп үлкен алып алма ағашты айналып өтеміз. Ірі ақ алмалары жерге түсіп төгіліп 

жатады. Бірақ біз білгішсініп асып түсу үшін сол әңгімелерді жарыса айтатынбыз: 

Қарақаншықтың анасы қыран бүркіт пен құмай тазыдан туған желқұйын тұйғын екен, кезінде бұл 

төңіректе жортқан төрт аяқты аңнан аң қоймапты, қолтығында қанаты болған көрінеді, ал одан 

туған Қарақаншық та соғысқа дейін атағы жер жарған тазы екен; иесі Бәсен соғысқа аттанып, 

әйелі Жайдар көрші аудандағы төркіндеріне көшіп кеткен соң, Қарақаншық далада қаңғып қалып 

қойған; Жайдар өзімен бірге әкетпек боп қаншама әуреге түскенімен Қарақаншықтың көп 

күшіктерінің ішінен біреуі ғана тұқымына тартып құмай боп тууы тиіс, ал күшік дұрыс қолға тап 

келсе жортқан аңды құр жібермейтін нағыз желқұйынның өзі болмақ. 

https://kitap.kz/book/1281/read#epubcfi(/6/2[id1]!/4/8/2/1:2254) 

С.Мұратбеков «Жабайы алма» хикаяты 

 

4. «Ауылдың желке тұсына жеткенде, жолымыздағы көлденең тұрған жалғыз түп үлкен 

алып алма ағашты айналып өтеміз» сөйлеміндегі көркемдеуіш құралдың түрін көрсетіңіз 

 

A) кейіптеу 

B) метафора 

C) метонимия 

D) синекдоха 

E) теңеу 

 

Мәтінді оқып, тапсырманы орындаңыз 

Осыдан 27 жыл бұрынғы, яғни 1991 жылғы 29 тамызда Қазақстан Президентінің 

Жарлығымен бүкіл әлемге белгілі Семей ядролық сынақ полигоны жабылып, үздіксіз жарты ғасыр 

бойы ядролық жарылыс жасалған тажал ошағының үні өшті. Бұл адамзат өміріндегі аса маңызды 

тарихи оқиға ретінде қабылданды. Қазақ халқына ауыр қайғы-қасірет әкелген Семей полигонының 

осылайша заңдық негізде өз жұмысын тоқтатуы тек біздің еліміздің ғана емес, халықаралық 

қоғамдастықтың да тынысын ашып, ядролық қарусыз әлем құруға деген үмітті оятты. 

Қазақстанның аталған саладағы қадамы, тұшымды ұсыныстары жаппай қырып-жоятын 

қаруларды қысқарту, таратпау және оны сынауды шектеу ісіне қозғау салып, нәтижесінде әлем 

елдері ядролық қауіп деңгейін біршама азайтуға бет бұра бастады, дәлірегі ядролық қаруы бар 

алпауыт мемлекеттердің сынақ алаңдары тынышталып қалды. Әлемді сақтаудың бұл жолы әрбір 

адамның қолында. 

https://egemen.kz/article/173515-adamzattynh-armany-%E2%80%93-yadrolyq-qarusyz-alem-quru 

 

5. Мәтін стилінің негізгі ерекшелігін табыңыз 

 

A) Әдеби тіл нормаларын қолдану 

B) Ғылыми деректер беру, дәлелдеу 

C) Өзекті мәселе көтеру, үндеу 

D) Тіл бірліктерін барынша еркін қолдану 

E) Сөзді лексикалық мағынасында қолдану 


