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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  

 
 12-сыныптың «География» пәні бойынша сыртқы жиынтық бағалау тапсырмалары 
Cambridge AS-Level халықаралық деңгейіне сай құрастырылған. 
 
1.2 Оқу бағдарламасымен байланысы 
  
 12-сыныптың сыртқы жиынтық бағалауы 11 және 12-сыныптағы «Назарбаев Зияткерлік 
мектептері» ДББҰ NIS-Programme Білім беру бағдарламасының мазмұнын қамтиды. 
Оқушылардың білімі мен білігінің деңгейі, сондай-ақ дағдылары «География» пәні бойынша оқу 
бағдарламасының күтілетін оқу нәтижелерімен анықталады.  
 
1.3 Критериалды бағалау  моделімен байланысы (КБМ) 

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

 
 
2. Сыртқы жиынтық бағалауға шолу 

 
Сыртқы жиынтық бағалау емтиханы үш емтихан жұмысын қамтиды. 1-емтихан жұмысы 

оқу бағдараламасына енген тақырыптарға байланысты мәліметтерге жауап бере алу дағдысын 
бағалайды. 2-емтихан жұмысы оқу бағдараламасында берілген жеті тақырып аясында толық 
жауапты талап ететін тапсырмаларды қамтиды. 3-емтихан жұмысы оқу бағдарламасына 
қатысты зерттеу дағдыларын бағалайды. Бұл жұмыста оқушылардың зерттеу жұмысын жүргізе 
алу қабілеті (жоспарлау, енгізу және оқу бағдарламасының бөлімдеріне негізделген 
мәліметтерді талдау) талданады.  
 
2.1 Емтихан жұмыстарының сипаттамасы 
 
 Емтихан үш жұмыстан тұрады. Емтихан жұмысындағы сұрақтар оқу 
бағдарламасының негізгі бөлімдеріне сәйкес төмендегі тақырыптарды қамтиды: 
 
 Тақырып 

1 Геоморфология 
2 Метеорология 
3 Су қорларын тиімді қолдану мен оларды экономикалық бағалау 
4 Туризм және Қазақстанда туризмнің дамуы 
5 Халықтар географиясы 
6 Халықаралық экономикалық қатынастар 
7 Адамзаттың ғаламдық мәселелері  

 
  

Критериалды бағалау моделі

Қалыптастырушы 
бағалау Ішкі жиынтық бағалау Сыртқы жиынтық 

бағалау
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1-емтихан жұмысы 
Оқушыларға берілген жеті сұрақтың кез келген төртеуіне жауап беру үшін 90 минут 

уақыт беріледі. Калькуляторды қолдануға рұқсат беріледі. 
 

Бағалау 
міндеттері Балл Сипаттамасы 

1-БМ (20%) 
2-БМ (70%) 
3-БМ (10%)  

4 x 20 Әрбір сұраққа 20 балдан беріледі. Сұрақтар құрылымдалған, 
оқушылардың әртүрлі формада: график, кесте, фото, карта және мәтін 
түрінде ұсынылған тапсырмаларға берген жауаптарын, сонымен қатар 
тақырыптар бойынша білімдері мен түсінулерін бағалауға бағытталған. 

Барлығы 80  
 
2-емтихан жұмысы 

Оқушыларға берілген жеті сұрақтың барлығына міндетті түрде жауап беру үшін 90 минут 
уақыт беріледі. Калькуляторды қолдануға рұқсат беріледі. 
 

 
3-емтихан жұмысы  

Оқушыларға берілген үш сұрақтың кез келген екеуіне жауап беру үшін 60 минут уақыт 
беріледі. Калькуляторды қолдануға рұқсат беріледі. 
 

Бағалау 
міндеттері Балл Сипаттамасы 

1-БМ (15%)  
2-БМ (50%) 
3-БМ (35%) 

2 x 20 Берілген сұрақтар оқу бағдарламасына қатысты оқушылардың 
географиялық сұрақтарды анықтау, жоспарлау, зерттеу жүргізуді, 
нәтижелерді талдау және көрсету, мәліметтерді қорытындылау сияқты 
зерттеу дағдыларын тексеруге бағытталған. 

Барлығы 40  
 
2.2 Бағалау міндеттері  
 
1-БМ Білу және түсіну 

Оқушылар: 
• географиялық терминдер, процестер мен құбылыстарды түсіндіреді және оларға 

анықтама береді; 
• әлеуметтік және физикалық география аясында сәйкес географиялық моделдер 

туралы қолданбалы білімін (географиялық қағидалардың теориясы мен 
моделдерін зерттеу арқылы) көрсетеді; 

• түрлі географиялық қабықтар арасындағы өзара байланыс пен тәуелділікті түсінуін 
көрсетеді; 

• адам әрекеті және қоршаған орта арасындағы қарым-қатынас туралы білімі мен 
түсінігін көрсетеді; 

• географиялық білім мен түсініктің жаһандық, ұлттық және жергілікті маңыздылығын 
түсіну. 

Бөлім Бағалау 
міндеттері Балл Сипаттамасы 

1 1-БМ (70%) 
2-БМ (30%) 

5 x 10 Оқушылар 1-бөлімде 1-5 дейінгі тақырыптарды қамтитын 10 
балдан тұратын толық жауапты қажет ететін бес сұраққа жауап 
береді.  

2 1-БМ (20%) 
2-БМ (30%) 
3-БМ (50%) 

2 x 15 Оқушылар 2-бөлімде 6-7 дейінгі тақырыптарды қамтитын 15 
балдан тұратын екі сұраққа жауап береді.  
Толық жауапты қажет ететін бұл сұрақтар географиялық 
мәселелерді анықтауға және оның шешу жолдарына баға 
беруге бағытталған. 

Барлығы 80  
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2-БМ Дағдылар және талдау  
Оқушылар: 

• әр түрлі көздерден алынған ақпаратты зерттейді, сәйкестендіреді және 
түсіндіреді; 

• әртүрлі көздерден алынған географиялық ақпаратты: соның ішінде карталарды, 
диаграммаларды, графиктер мен фотоларды оқиды және түсіндіреді; 

• әлеуметтік және физикалық географиялық ақпаратты талдайды, сондағы 
заңдылықтар мен процестерді анықтайды. 

3-БМ Пайымдау және шешім қабылдау 
Оқушылар: 

• географиялық моделдер мен процестердің себептерін түсіндіреді; 
• географиялық процестер мен өзгерістердің ықпалына баға береді; 
• берілген жағдайдағы бірқатар ықтимал нәтижелерді түсінеді; 
• түрлі контекстідегі (әлеуметтік және физикалық географиядағы) әр түрлі 

көзқарастарға баға беру негізінде географиялық шешімдер қабылдайды. 
 
2.3 Калькуляторды қолдану 
 
 Барлық емтихан жұмыстарын орындауда калькуляторларды қолдануға рұқсат беріледі.  
 
Калькулятор: 
• көлемі қолдану үшін қолайлы; 
• батарея немесе күн батареялары негізінде жұмыс істейтін; 
• нұсқаулықтар немесе формулалар бастырылмаған қақпағы, қаптамасы және жабындары 

 болмауы керек; 
• интернетпен немесе басқа құрылғылармен байланысы болмауы керек. 
 
Калькуляторда жеңіл шығарылатын ақпараттар болмауы керек, соның ішінде: 
• деректер қоры; 
• сөздіктер; 
• математикалық формулалар; 
• мәтіндер. 
 
2.4 Балдардың үлестірілуі 
 

Бағалау міндеттері бойынша балдардың үлестірілуі төмендегі кестеде берілген. 
 

 1-емтихан 
жұмысы 

2-емтихан жұмысы 3-емтихан 
жұмысы Барлығы1-бөлім 2-бөлім Балдың 

жалпы саны 
1-БМ 16 35 6 41 6 63 
2-БМ 56 15 9 24 20 100 
3-БМ 8 0 15 15 14 37 

Жалпы балл саны 80 50 30 80 40 200 
 
2.5 Емтиханды өткізу тілі  
 
 Емтихан қазақ тілінде тапсырылады. 
 
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 тармақтарды қамтиды:  
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• 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 аудиториларды 

дайындау. 
 
4. 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 
 

5. 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. 
 
5.1 Бағалар сипаттамасы  
 
 Негізгі бағалардың сипаттамасы оқушылардың мүмкіндік деңгейін анықтайтын белгілі 
бір стандарт жөніндегі жалпы түсінігін қалыптастыру үшін беріледі. Іс жүзінде оқушыға 
берілген баға оның тапсырмаларды қалай орындағанына байланысты болады.  
 

Баға Сипаттамасы 

A Оқушы «География» пәні бойынша терең білімін көрсетеді. Географиялық  
құбылыстар мен заңдылықтар, олардың байланысы туралы толық түсінігі бар. 
Тәжірибелік дағдыларын таныс, сонымен қатар таныс емес жағдайларда 
қолданудың жоғары деңгейін көрсетеді. Жауаптары толық және нақты жазылған.  
Терминдердің анықтамасын бере алады; географиялық дереккөздермен (сурет, 
кесте, график, диаграмма), статистикалық мәліметтермен жұмыс істей алады; 
ғаламдық проблемалардың туындау себептерін толық біледі және түсінеді; түрлі 
ақпарат көздерінен алынған мәліметтер мен деректерді  салыстырады, талдау 
жүргізеді. 

C Оқушы «География» пәні бойынша жақсы білімін көрсетеді. Географиялық  
құбылыстар мен заңдылықтар, олардың байланысы туралы  түсінігі бар. 
Тәжірибелік дағдыларын таныс, сонымен қатар таныс емес жағдайларда 
қолданудың орташа деңгейін көрсетеді. Жауаптарында біршама дәлсіздік 
байқалады.  
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Терминдердің анықтамасын бере алады;  географиялық дереккөздермен (сурет, 
кесте, график, диаграмма), статистикалық мәліметтермен жұмыс істеуде біршама 
дәлсіздік жібереді; ғаламдық проблемалардың туындау себептерін  біледі және 
түсінеді; түрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтер мен деректерді  
салыстырады, талдау жүргізуі толық емес.  

E Оқушы «География» пәні бойынша қанағаттанарлық деңгейде білімін көрсетеді. 
Географиялық  құбылыстар мен заңдылықтар, олардың байланысы туралы  
түсінігі жеткілікті. Тәжірибелік дағдыларын таныс жағдайларда ғана  қолданудың 
төмен деңгейін көрсетеді. Жауаптары толық емес.  
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6. Сұрақтар және балл қою кестелерінің үлгісі 
 
 Әр сұрақтың соңында тік жақша [ ] ішінде осы сұрақтың жауабы үшін берілетін балл 
саны келтірілген. 
 Нұсқама ретінде әр тапсырма үшін қойылатын балл саны анық көрсетілген балл қою 
кестесі беріледі.  
 
6.1 1-емтихан жұмысы 
 
Геоморфология 
 
1 1 және 2-суреттерде көрсетілген екі өзен аңғарына мұқият қараңыз. 

 
 
 

(а) (і) Әр сызбада өзен аңғарының қай бөлігі көрсетілген? 
[2] 

(іі) Әр сызбада көрсетілген аңғардың және өзеннің ерекшеліктерін сипаттаңыз.  
[9] 
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Өзен аңғарының сызбасы көрсетілген 3-суретке мұқият қараңыз. 

 
(b) Төменде берілген орынға осы өзеннің ұзына бойымен белгілерін көрсетiп қимасын 

салыңыз. 
[5] 

 
 

(c) Төбешіктің беткейінде жыралардың қалай қалыптасатынын түсіндіріңіз. 
[4] 

 
[Барлығы: 20 балл] 
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1-емтихан жұмысы. Балл қою кестесі 

 
Сұрақ №  Жауап Балл 

Емтихан алушыға 
арналған қосымша 

нұсқаулық 

1. (a) (i) Әр сызбада өзен аңғарының қай бөлігі 
көрсетілген? 
1-сурет 
жоғарғы ағыс/жас 
2-сурет 
ортаңғы/төменгі ағыс/ескі 

2  
 
 
Арна, бастау 

 (ii) Әр сызбада көрсетілген аңғардың және 
өзеннің  ерекшеліктерін сипаттаңыз.  
1-сурет 
көлденең қимасы V-пішінді, 
беткейлері тік, 
беткейлері еңіс,  
енсіз алқап, 
түбі енсіз/түбі жоқ/жайылма алқабы жоқ, 
өзара байланысқан тау сілемдері, 
шағын өзен 
2-сурет 
енді алқап, 
жайылма алқап, 
қырлары/жарлары қысқа, 
меандрлар, 
өзен толқындары/ өзен жағасы қатпарлы, 
ескі өзен арнасы, 
енді өзен, 
өзен ағысы жайылма алқап деңгейінен жоғары, 
террасалар 

9 1-сурет үшін 
максималды 4 балл 
және 2-сурет үшін 
максималды 5 балл.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Өзеннің 
жылдамдығын 
ескерсе. 

(b) Төменде берілген орынға осы өзеннің 
ұзына бойымен белгілерін көрсетiп 
қимасын салыңыз.  
Сызба: 

анық ойпатты, 
сарқырамалар саты ретінде көрсетілген,  
төменгі арнасы тегіс 

Белгілері: 
өзен сағасы, 
дельта, 
төменгі ағыс баяу, 
жоғарғы ағыс қатты, 
ойпат 

5 Сызбаға 2 балл 
қалдырыңыз, 
себебі, максималды 3 
белгі.  
 
Көлденең кесінді 
сызбасы = 0. 
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(c) Төбешіктің беткейінде жыралардың қалай 
қалыптасатынын түсіндіріңіз. 
беткейі тік,  
нөсерлі жауын-шашын,  
жауын-шашын мөлшері инфильтрация 
жылдамдығынан жоғары,  
жазықтық/ жылдам ағуы,  
өсімдіктердің жойылуы/ шектен тыс малдың 
жайылуы,  
бос немесе жалаң топырақ,  
су ағысынан каналдардың шоғырлануы, 
бұлақтар қалыптасады және жыралар көлеміне 
дейін ұлғаяды,  
вертикальді эрозия  

4  

Барлығы  20  

 
6.2 2-емтихан жұмысы 

1-бөлім 
Геоморфология 
 
1 1-суретте көрсетілген жер бедерінің ерекшеліктеріне мұқият қараңыз.  

 
(a) Адамның іс-әрекеті аймақтағы жер бедерінің қалыптасуына тигізетін әсерін 

сипаттаңыз. 
[3] 

(b) Өзендерде меандрлардың қалыптасуының себептері мен үдерісін түсіндіріңіз. 
[7] 

 
[Барлығы: 10 балл] 
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2-емтихан жұмысы. Балл қою кестесі 
 

Сұрақ № Жауап Балл 
Емтихан алушыға 

арналған қосымша 
нұсқаулық 

1 (a) Адамның  іс-әрекеті аймақтағы жер бедерінің 
қалыптасуына тигізетін әсерін сипаттаңыз. 
карьер/эксковатормен кенді жерден қазып алу, 
қалдық үйінділер/ карьердегі қалдықтардың 
үйінділері, 
сумен толтырылған шұңқырлар/тоғандар, 
құламалы еңістер/төбелі жазықтар, 
саяз жер/террасалар 

3  
 
Топырақ 
құнарлылығының 
жойылуы, 
антропогендік 
эрозия. 

(b) Өзендерде меандрлардың қалыптасу себептері 
мен үдерісін түсіндіріңіз. 
бірқалыпты градиент, 
теңіз деңгейіне /негізгі деңгейге жақын, 
сондықтан вертикальді эрозия болмайды, 
бүйірлік эрозияның күштілігі, 
сыртқы жағадағы эрозия, 
ағыс жылдам болатын жерде, 
ішкі жағадағы үйінді, 
ағыс баяу болатын жерде, 
иілімді ағыс, 
меандарлар ұлғаяды, 
ағыспен төмен жылжиды 

7 Жағалық эрозияның 
күштілігі, меандр 
анықтамасы берілсе, 
1 балл. 
жер бедерінің 
әркелкілігі, өзен 
жағасындағы тау 
жыныстарының 
құрылымы (тасты, 
борпылдақ). 
Меандрдың өзен 
бөлігінде көп 
кездесетін жері 
аталса. 

Барлығы  10  

 
2-бөлім 

 
Халықаралық экономикалық қатынастар 
6 Дүниежүзілік Сауда Ұйымының (ДСҰ) мақсаты қандай? ДСҰ қатысты айтылатын сын-пікірлер 
орынды ма? 

 [15] 
 

Балл кою кестесі 
1-БМ (0–3 балл) 
Халықаралық экономикалық ұйымдар жайында  білу мен түсінуді көрсету. ДСҰ мақсатын 
түсіндірудің БМ1 ықтимал жауаптарының мысалдары: 
• еркін сауда мен экономикалық өсуге жағдай жасау  
• жаһандық сауда келісімдерін бақылау  
• сауда либерализациясының айқын қағидаттарын орнату  
• кеден тарифтері мен сауда барьерлерін төмендететін елдердің міндеттері бойынша 

келіссөздер жүргізуге көмектесу    
• талқылаулар жүргізу тәртібін орнату  
• сауда қақтығыстарын болдырмау. 
 
2-БМ (0–4 балл) 
ДСҰ іс-әрекеттері неліктен кейде сыналатыны жайлы мәнмәтінге қатысты үміткердің дағдылары 
мен талдау жасауын көрсету. ДСҰ қатысты сын-пікірлерді қамтитын БМ2 ықтимал 
жауаптарының мысалдары:  
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• байлар мен кедейлер арасындағы кемсітушіліктің артуы  
• демократиялық болмағаны үшін. Кедей мемлекеттермен салыстырғанда бай 

мемлекеттердің ықпалы көбірек болады.  
• ішкі заңдарды, яғни жұмыскерлерді, тұтынушыларды, қоршаған ортаны т.б. қорғайтын 

заңдарды шектеулі түрде қарастырады. 
• енді дамып келе жатқан өнеркәсіптер үшін тарифтік қорғау сияқты дамушы елдердің 

қажеттіліктерін ескермейді  
• мәдени және әлеуметтік факторларды ескермеу 
• жергілікті өнеркәсіптерді басып тастау мүмкіндіктері бар ұлтаралық компаниялардың 

басымдылығына жол беру  
• жергілікті өкілдердің шешім қабылдау және ұлттық тәуелсіздігін сақтау қабілетін жоққа 

шығарады 
• қоғамға демократиялық есеп берудің жетіспеушілігі. 
 
3-БМ (0–8 балл) 
Жауаптар пікірлесу және шешім қабылдау  бағалауын қамтамасыз етуі тиіс. Үміткерлер сын-
пікірлер қаншалықты орынды екені және жағымсыз әсері жайлы ойды келтіруі қажет. БМ3 
ықтимал жауаптары: 
• ДСҰ ережелерін  құпиялы түрде заңды қызығушылықтары бар елдер жазды. Бұл орынды 

сын-пікір, өйткені аса дамымаған елдерге  өздерінің шығаратын нәтижелері бойынша тиімсіз  
болады. 

• ДСҰ ережелері «сауданы шектемейтіндей» жұмыскерлерді, тұтынушыларды, қоршаған орта 
құқықтарын , т.б. қорғау үшін шығарғанын қалайды. Бұл орынды сын-пікір, өйткені ол адам 
мен қоршаған орта құқықтарының бұзылуына әкелуі мүмкін. 

• ДСҰ дамушы елдердің шикізат (ауылшаруашылық) өндірісінен бас тартып, өздерінің 
нарықтарын бай елдердің трансұлттық компаниялары үшін ашуға мәжбүр, ол  
әртараптануды шектейді. Бұл орынды сын-пікір, өйткені қорғаудың жеткіліксіздігі 
салдарынан жергілікті өнеркәсіптердің жойылуы жергілікті қоғамдастықтар үшін зардабын 
әкеледі.  

• ДСҰ демократияны әлсірететіндей көрінуі мүмкін. ДСҰ үкіметтерге қолжетімді таңдауларды 
қысқартып, қатаң айыппұл шараларын бұзуы мүмкін. Бұл орынды сын-пікір, өйткені ол 
жергілікті үкіметтерді өздерінің қызығушылықтарына қарай коммерциялық шешім қабылдау 
тәуелсіздігінен айырады.  

• ДСҰ қоғамға демократиялық есеп берудің жетіспеушілігі. Бұл ДСҰ бай мемлекеттермен 
басқарылады және дамушы елдердің мәселелерін айтарлықтай шеше алмайтындығына 
күмән тудыруы мүмкін.   

 
2-емтихан жұмысы. Жалпы балл қою кестесі 

 
Балдар 1-БМ Білу және 

түсіну 
Балдар 2-БМ Дағдылар 

және талдау 
Балдар 3-БМ Пайымдау 

және шешім 
қабылдау 

  4 Арнайы мазмұнға 
қатысты өте 
нәтижелі талдау 
мен дағдыларын 
көрсетті 

7–8 Арнайы мазмұнға 
қатысты өте 
нәтижелі пайымдау 
мен шешім 
қабылдау 
дағдыларын 
көрсетті 
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3 Арнайы 
мазмұнға 
қатысты білімі 
және түсінуі 
жақсы 

3 Арнайы мазмұнға 
қатысты талдау 
мен дағдылардың 
жақсы деңгейін 
көрсетті 

5–6 Арнайы мазмұнға 
қатысты пайымдау 
мен шешім 
қабылдау 
дағдыларының 
жоғары деңгейін 
көрсетті 

2 Арнайы 
мазмұнға 
қатысты білімі 
және түсінуі 
жеткілікті  

2 Арнайы мазмұнға 
қатысты талдау 
мен дағдыларды 
жеткілікті 
деңгейде көрсетті 

3–4 Арнайы мазмұнға 
қатысты жеткілікті 
деңгейдегі 
пайымдау мен 
шешім қабылдау 
дағдыларын 
көрсетті 

1 Арнайы 
мазмұнға 
қатысты білімі 
және түсінуі аз 

1 Арнайы мазмұнға 
қатысты кішігірім 
талдау мен 
дағдылар көрсетті

1–2 Арнайы мазмұнға 
қатысты кішігірім 
деңгейдегі 
пайымдау мен 
шешім қабылдау 
дағдыларын 
көрсетті 

0 Арнайы 
мазмұнға 
қатысты білмі 
және түсінуі жоқ 

0 Арнайы мазмұнға 
қатысты 
ешқандай талдау 
мен дағдылар 
көрсетпеді 

0 Арнайы мазмұнға 
қатысты ешқандай 
пайымдау мен 
шешім қабылдау 
дағдыларын 
көрсетпеді 

 
6.3 3-емтихан жұмысы 
 
1 Оңтүстік Қазақстандағы Жанғақазалы мектебінің оқушылары маусым айындағы желдің 
 соғуын зерттеді. Төмендегідей болжам жасады: 
 Болжам: Маусым айында жел көбіне оңтүстік-шығыстан соғады. 
 Оқушылар 1-суретте көрсетілген ауа райын болжайтын құралды пайдаланды.  
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(a) Ауа райын болжайтын әр құралды атаңыз және өлшеу үшін қолданылған ауа 
райының элементін анықтаңыз. 

[2] 
 

(b) Оқушылар ауа райын болжайтын құралдар арқылы өлшемдерді қалай алатынын 
сипаттаңыз. 

[5] 
 
 Оқушылар жел бағытының өлшемдерін 2-суретте көрсетілген кестеге жазған. 

 
Содан соң, олар бұл ақпаратты «жел өрнегін» салу үшін пайдаланды, 3-сурет. 

 
(c) 3-суретке жел бағыттары белгіленбеген күндерді салу үшін 2-суретті пайдаланыңыз. 

[2] 
 

(d) Зерттеу нәтижесі бойынша қорытынды жазыңыз. 
 
 Болжам: Маусым айында жел көбіне оңтүстік-шығыстан соғады. 
 
 Өз жауабыңызды 2 және 3-суреттердегі дәлелдермен нақтылаңыз. 

[3] 
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Оқушылар өз нәтижелерін түсіндіруге тырысты. Сол үшін олар 4-суретте берілген  маусым 
айының Қазақстандағы бір күндік атмосфералық қысымының сызбасын  пайдаланды. 

 
(e) (i) 4-суретте көрсетілген атмосфералық қысымның сызықтары қалай аталады? 

[1] 
 
 

(ii) Жанғақазалы оқушыларының 2 және 3-суреттерде берген нәтижелерін түсіндіру 
үшін 4-суреттегі ақпаратты пайдаланыңыз. 

[3] 
 
 

(f) (i) Жел бағытын анықтау бойынша жүргізетін зерттеулерін оқушылар қалай жетілдіре 
 алатынын ұсыныңыз. 

[2] 
 

(ii) Оқушылар жел жылдамдығы жайында жинаған ақпараттарын қалай пайдалана 
алатынын ұсыныңыз. 

[2] 
Балл қою кестесі 

 

Сұрақ № Жауап Балл 
Емтихан алушыға 

арналған қосымша 
нұсқаулық 

1 (a) Ауа райын болжайтын әр құралды атаңыз және 
өлшеу үшін қолданылған ауа райының 
элементін анықтаңыз.  
1-ауа райын болжайтын құрал 
желбағар/ флюгер– жел бағыты, 
2-ауа райын болжайтын құрал  
анемометр – жел күші 

2 Құрал мен элемент 
қажет. 
Егер   ауа-райы 
элементіне «жел» 
деп берілсе,  
қабылдауға болады. 
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 (b) Оқушылар ауа райын болжайтын құралдардан 
өлшемдерді қалай алатынын сипаттаңыз. 
әр күн сайын бір уақытта, 
1. көрсеткішті бақылау/желкенге қарсы жағы, 
желдің қай жақтан соғатын бағытын көрсетеді, 
2. белгілі уақыт аралығындағы айналымдар санын 
жазу, 
жел жылдамдығын жазуға арналған кестелер, 
жазулар жүргізу, 
автоматты жазбалар жасауды пайдалану  

5 Өлшемдерді тіркеу, 
қорытынды жасау, 
орта жылдамдықты 
есептеу. 

 (c) 3-суретке жел бағыттары белгіленбеген күндерді 
салу үшін 2-суретті пайдаланыңыз.  
батыстан 2 күн 
оңтүстік-шығыстан 4 күн  

2 Сызылмаған 
күндерді қосып, жел 
өрнегін сызса да, 
қабылданады. 

 (d) Зерттеу нәтижесі бойынша қорытынды 
жазыңыз. 
Болжам: Маусым айында жел көбіне оңтүстік-
шығыстан соғады.  
Өз жауабыңызды 2 және 3-суреттегі дәлелмен 
нақтылаңыз. 
болжамды қабылдамау, 
желдің басымдылығы шығыстан болды, 
6 күн шығыстан, 
4 күн оңтүстік-шығыстан  

3  

 (e) (i) 4-суретте көрсетілген атмосфералық қысымның  
сызықтары  қалай аталады? 

изобаралар 

1  

  (ii) Жанғақазалы оқушыларының 2 және 3-
суреттерде берген нәтижелерін түсіндіру 
үшін 4-суреттегі ақпаратты 
пайдаланыңыз. 

антициклон/жоғары, 
жел сағат тілінің айналымы бойынша соғады, 
жел шектен тыс соғады, 
Жанғақазалы оңтүстікте биік жерде орналасқан 

3 Жаңақазалы 
қаласын басқа да  
қысымды 
аймақтармен 
салыстыра алса, 
желдің соғу бағытын 
анықтай алады 
(жоғары қысымнан, 
төменгі қысымды 
аймаққа) 

 (f) (i) Жел бағытын анықтау бойынша жүргізетін 
зерттеулерін оқушылар қалай жетілдіре 
алатынын ұсыныңыз. 

зерттеу кезеңі ұзағырақ, 
әр күн сайын көбірек көрсеткіштер, 
электронды көрсеткіштер, 
екінші мәліметтерді қолдану, 
қосымша басқа жерде (немесе жерлерде) өлшеу 

жұмысын жүргізу   

2  
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  (ii) Оқушылар жел жылдамдығы жайында жинаған 
ақпараттарын қалай пайдалана алатынын 
ұсыныңыз. 

орташа және максималды жылдамдықтар жайында 
мәлімет жинау, 

жылдамдықты басқа ауа райы элементтеріне 
қатыстыру, 

жылдамдықты желдің суықтығына қатыстыру  

2 Желдің 
жылдамдығынан 
жалпы 
шаруашылықтың 
және халыққа 
келтіретін залалы 
туралы жазса да 
қабылданады. 

Барлығы  20  

 
 



 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 




