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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-сыныптағы  «Қазақ тілі мен әдебиеті» (Т1) пәні бойынша сыртқы жиынтық бағалау 

тапсырмалары Cambridge AS Level халықаралық стандартына 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 «Қазақ тілі мен әдебиеті» (Т1) 
пәні бойынша бағдарламаның күтілетін оқу нәтижелерімен анықталады.  
 
1.3 Критериалды бағалау моделімен (КБМ) байланысы  

 
 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 екі тапсырма орындайды. 
 

 1-емтихан жұмысы: Оқылым және мәтінді 
талдау 

120 минут   

Оқушылар 50 балмен бағаланатын екі міндетті тапсырманы орындайды.  
1-тапсырма өтілген тақырыптарға сәйкес келетін, жалпы көлемі 700 сөзден аспайтын 
тақырыбы ортақ мәтіннен алынған 2 үзіндіден тұрады.  1-сұрақта екі жазбаша тапсырма бар: 
(а) бөлімінде үзіндінің тілі мен стилін салыстыру қажет, (ә) бөлімінде белгілі бір аудиторияға 
арналған нақты мақсаты бар 170-200 сөзден тұратын мәтін жазу керек.  
2-сұрақта құрамы 600 сөзден аспайтын ауызекі сөйлеу тіліндегі мәтінге талдау жүргізу қажет.
Сөздіктерді қолдануға тыйым салынады. 

Жалпы балл  санының 50% -ы 

2-емтихан жұмысы: Жазылым   105 минут 

Оқушылар берілген алты тапсырманың ішінен 2 тапсырманы орындайды. Ол тапсырмалар 
жалпы 50 балмен бағаланады. Әр сұрақтың жауабы үшін бірдей сандағы балдар беріледі. 
Оқушылар А бөлімінен бір тапсырманы – шығармашылық жазба жұмысын жазуды таңдайды 
және Ә бөлімінен бір тапсырманы - белгілі-бір аудиторияға бағытталған жазбаны таңдайды. 
Әр бөлімде құрамы 450-600 сөзден тұратын жазба жұмысын немесе құрамы 225-300 сөзден 

Критериалды бағалау моделі

Қалыптастырушы 
бағалау

Ішкі жиынтық 
бағалау

Сыртқы жиынтық 
бағалау
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тұратын қысқаша екі азат жолдан тұратын, мазмұны бойынша байланысып келетін 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, баяндама, шолу,  үндеу хат, дикторлық 
мәтін, т.б.) ұсынылу керек.  
Сөздіктерді қолдануға тыйым салынады.  

Жалпы 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 және жанрлардың  
абстрактылы  және  нақты тақырыптарын түсінуі;  

• дәйектілікпен тиімді  талдауы, бағалауы, болжауд, іріктеу және ақпаратты 
беруі, идеяны дамыту және қалыптастыруы, интерпретация және әр түрлі 
болжамдарды, 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.  

1-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.   
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3. Емтихан жұмысының  сипаттамасы 
 

Оқушылар 2 емтихан жұмысын орындайды. 1-емтихан жұмысы оқылым және мәтінді 
талдауға арналған. Бұл емтихан жұмысында мәтіндердің айырмашылық ерекшеліктерін 
анықтап түсіндіру қабілеттері бағаланады. 2-емтихан жұмысы жазылымға арналған. 
Жазылымда оқушылардың шығарма жазу қабілеттері және тілдің көмегімен мұқият 
жоспарланған 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, блогтар, журналистік зерттеулер, хаттар, 
автобиография, күнделіктер, эссе, хабарлау-сипаттау шығармалар секілді әртүрлі 
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, формальды деңгейін, коммуникациялық қарым-қатынасын, тысқары пікір мен 
алдын ала болжай алуын бағалайды. Балдар балл қою кестесіне сәйкес қойылады. 
 

Бағалау 
міндеттері 

Балл Сипаттама 

1-БМ 
2-БМ  
3-БМ 

 
 

35 
 

1-cұрақ көлемі 700 сөзден кем емес екі мәтін үзіндісіне 
негізделген,  өзара байланысы бар тақырыптарға қатысты 
2 жазбаша тапсырмадан тұрады: 1-сұрақта оқушыдан екі 
үзіндінің стилі мен тілін салыстыру талап етіледі; 2-
сұрақта оқушылар белгілі бір тақырыпта және кәсіби 
аудиторияға сәйкес лексиканы қолданып, 170-200 сөзден 
тұратын мәтін  жазуы керек.   Оқушылар мәтін жазу 
барысында үзіндінің 1-сұрақ мәтінінен дәлелдер мен 
фактілерді келтірулері керек. 

1-БМ 
2-БМ  
3-БМ 

15 2-сұрақ тек бір мәтін үзіндісінен тұрады. Мәтін үзіндісі 
ауызекі сөйлеу тілінен алынған, сөз саны 600 сөзден кем 
емес.  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 45 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 тапсырмада балдар белгілі бір 
аудиторияға арналған жазба жұмыстарында тиісті лексикалық қорларына, стильдерді нақты 
мақсатпен жаза алу қабілеттеріне, ойларын анық жеткізе алуларына, аргументтер жүйесін 
құра алуына, дәйекті түрде сенімді етіп жаза алғандарына қойылады. Балдар балл қою 
кестесіне сәйкестендіріліп қойылады. 
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Бағалау 
міндеттері 

Балдар Сипаттамасы 

1-БМ 
2-БМ  
3-БМ 

25 A бөлімі 
Шығармашылық жазба жұмысы (әңгімелеу/сипаттау)  
Оқушылар үш сұрақтың біреуін таңдайды. Құрамы 450-600 
сөзден тұратын (немесе екі немесе одан да қысқарақ 
байланысқан 225-300 сөзден тұратын сабақтас мәтіндер)  
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  450-600 сөзден тұратын (немесе екі немесе одан да 
қысқарақ байланысқан 225-300 сөзден тұратын сабақтас 
мәтіндер) жазба жұмысын жазу керек. Белгілі бір аудиторияға 
арналған әр сұрақ үшін жазбаның нақты жанры берілген 
(мысалы, журналдағы үлкен мақала, кәдімгі мақала, сыни 
мақала, газетке хат, сөйлейтін сөз, пікір, баяндама, шолу,  үндеу 
хат, дикторлық мәтін, 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 
пайыздық 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.  
 
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;   
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• мұғалімдердің, кезекшілердің және әкімшіліктің міндеттері; 
• емтихан өткізуге арналған материалдар мен аудиторияларды дайындау; 
• жазбаша және практикалық емтихандарды  өткізу үшін сәйкес келетін кабинеттерді 

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. 
 
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 мақсатты 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. 
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Коммуникативтік міндеттерге жауап бере отырып, тұтас аудиторияның 
назарын ұстай алады, күрделі идеяларды тиімді және сенімді етіп жеткізе 
алады. 

C Қазақ тілінен жақсы білімін көрсетеді, жаһандық әлеуметтік және мәдени 
сұрақтар мен пәнішілік өзара байланысты айқын түсінеді. Жаһандық 
әлеуметтік және мәдени сұрақтардың мақсатты 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  тұтас  
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 балл қою кестесі және арнайы балл қою 
кестесі. 
Жалпы балл қою кестесі: жекеленген сұрақтардың нақты мазмұнына сілтеме жасамайды, тек 
сұрақтарға қолдануға арналған.  
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Арнайы балл қою кестесі жеке жуық жауап мазмұнын және дәл осы сұрақ үшін жазылғанын 
көрсетеді. Бұл кесте емтихан алушының мысалы ретінде қолданылуы қажет. Жауаптардың 
басқа қолайлы нұсқалары рұқсат етіледі.  
 
Төменде мысал ретінде сұрақтар көрсетілген.  
Әрбір сұрақтың соңында оған берілетін балл көрсетілген, мысалы  [15]. 
Балл қою кестесі әр сұрақтан кейін беріліп, қандай балл қойылатындығы көрсетіледі.   
 
7.1 1-емтихан жұмысы 
 
1-сұрақ  
 «Көші-қон» тақырыбына арналған төмендегі екі (а) және (ә) мәтінді оқып, екі сұраққа жауап 
беріңіз. 
 
(а)  Екі мәтінді салыстырып, олардың тілі мен стилін, формасын, ұқсастығын және 

айырмашылығын сараптаңыз. [15] 
 

(ә)  Екі мәтіндегі ақпарат пен өз пікірлеріңізді пайдаланып, жергілікті газетіне «Көші-қон біздің 
өмірімізді қалай өзгертті?» тақырыбы бойынша мақала (170–200 сөз) жазыңыз. [20] 

 
А мәтіні: «Саясат туралы» жалпы ұлттық газетінің айдарында жарияланған мақаладан 
үзінді 

Ауылдағы халық санының қысқаруы мәселесі және оларды шешу жолдары 
 

Парламент депутаты соңғы уақытта халық саны қысқарып келе жатқан ауылдарды 
дамытуға шақырады. Оған қоса, кейбір сарапшылар инфрақұрылымы жоқ, өркениеттен 
алыс ауылдардың тұрғындарын қалаға көшіруді жөн деп есептейді. 
Қазақстанның статистика агенттігінің мәліметі бойынша, мемлекет халқының 56 пайызы 
қалада, ал 44 пайызы ауылдық жерде өмір сүреді. 
Парламентте ауыл тұрғындары санының азайғаны туралы өзінің сөзінде депутаттардың 
бірі, соңғы жылы Жамбыл облысында – 2,8 мың адам, ал Оңтүстік Қазақстан облысында – 
6,4 мың ауыл тұрғыны қалаға көшті деп мәлімдеді. Маңғыстау облысында ауыл 
тұрғындарының саны 2,4 мың адамға, Қостанай мен Солтүстік Қазақстан облысында 2,3 
мың адамға азайды. Орталық байланыс қызметінің жақында өткізілген брифингінде 
депутат бұл мәселенің жедел түрде шешілуі қажет екенін ескертті. Оралмандарды көшіру 
арқылы аудандарды дамытуды ұсынды. 
Әлеуметтанушы Гүлсара Қадырова депутат мырзаның ауылдарды жаппай қалпына келтіру 
қажеттілігі туралы пікірімен келіскен жоқ. Әлеуметтанушы: «Мемлекет кеңестік жылдар 
кезінде колхоз және совхоз болған, келешекте дамуы жоқ, кішігірім ауылдардың 
тұрғындарын қалаға көшіруге қызығушылық тудыру керек, себебі оның бюджетке пайдасы 
мол. Сонымен қатар, ауыл жастарының өркениетке талпынысына кедергі болмау керек» —  
дейді. 
Саясаттанушы Әзімбай Ғали мырза «ауылдарды оралмандарды көшіру арқылы дамытуға 
болады, бірақ мемлекет оларға жағдай жасауы тиіс. Қазіргі таңда қазақтардың алтын бесігі 
қала болып табылады. Қазақстан кішігірім қалалардың экономикасын, сол қалаларға ауыл 
тұрғындарын көшіру арқылы дамыта алады», — деп атап өтті. 
Басқарушылар ішкі көші-қон әзірге жүйесіз сипатта екенін мойындайды. Орталық байланыс 
қызметінің жақында өткізілген брифингінде Қазақстан президентінің кеңесшісі мемлекеттегі 
кенттену бірыңғай жүргізіліп жатқан жоқтығын және кейбір аудандардың басымдылыққа ие 
болғандығын атап өтті. Бірінші орында бұл Астана, Алматы және Алматы облысында. 
Кеңесшісі мырзаның болжамы бойынша, келесі 20 жылда кенттену қарқыны тағы да 10 
пайызға өседі. 
Осыған байланысты, Алматы қаласының жұмыспен қамту үйлесімдігін басқару және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасының өкілі Алматыға көптеп көшіп келіп жатқан ауыл 
тұрғындарын жұмыспен қамтамасыз ету мен әлеуметтік бейімдеу үшін келесі шаралардың 
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қарастырылғанын мәлімдеді: «Сегіз ауданда жұмыспен қамтамасыз ету орталықтары 
қызмет етуде. Кез келген азамат осы орталықтарға келіп тіркеле алады. Орталықтардың 
мамандары оларға келген әрбір азаматпен жұмыс жүргізуде. Алматыны дамыту 
бағдарламасы бойынша сырттан келген азаматтарды тұрақты қызметпен қамтамасыз ету 
жұмыстары, оларды қоғамдық жұмыстарға қатыстыру, біліктілігін арттыру, және жастарды 
тәжірибе алмасуға жіберуде».  

Ә мәтіні: Тілшінің жеке блогынан алынған мақала 
 

Көшіп келушілерге кедергі жасау керек пе? 
 

Жақында мен Қазақстанда еңбек етіп жүрген келімсектердің бар екенін және олардың 50 
мыңға жуық келімсектердің еңбек етіп жүргенін радиодан естідім. Олардың басым кө 
пшілігі Өзбекстан мен Қырғызстан азаматтары. Сонымен қатар, ресейліктер, 
әзербайжандар және түріктер де бар. Бұл жағдай жаман ба, әлде жақсы ма немесе барлық 
жерде осындай болғасын қалыпты жағдай ма? 
 
…Брюссельге барғанда алған менің алғашқы әсерім — таңқалу. Мен ерекше готикалық 
стильдегі сәулеттері бар, шамдары жарқырап тұрған Гранд-Плас алаңын көруге бара 
жаттым. Еурошенеуніктер отыратын шыныдан жасалған кеңселері бар Еурокварталға. 
Бельгияның вафлиына және теңдесі жоқ шоколадына. Бірақ менің еуропалықтарға 
үйренген көздерім көпшілік арасынан қалың сақалдыларға, экзотикалық бас киімділерді 
және ұзын көйлектілерге түсті. Тағы бір ерекшелігі — адамдардың түсінің әр түрлілігі. Бірақ 
олардың барлығы арқасында арқа қоржыны бар, аяғында кроссовка, қолында 
фотоаппарат ұстайтын туристер қатарынан емес еді. Бұл жерде турист менмін. Маған 
бельгиялық көрініске жат болып көрінгеніне қарамастан, айналадағы келімсектер өздерін 
өз үйінде жүргендей сезінетін сияқты. 
 
Біз көбінесе «Сырттан адамдар көбейді кеткен сияқты ғой! Жеңілдік күтіп жүр ме өздері? 
Қылмыспен ақша табатын ойлары жоқ па екен?» деген сөздерді естиміз. Бірақ шындыққа 
тура қарайық. Шет мемлекетте қандай жеңілдік болуы мүмкін бе? Үйінен айырылып, 
алысқа қоныс аударып жүргендер, әрине, жақсы өмірден шет жерлерде жүрген қой? 
Мемлекет келімсектердің түк істемегеніне қарап отырып жәрдемақы төлеуі мүмкін бе? 
 
Әрине, Бельгияда да келімсектермен байланысты кейбір қиындықтар бар: Шарлеруада, 
мемлекеттің оңтүстігінде, мемлекет бойынша қылмыстың деңгейі жоғары, оны кейбіреулер 
келімсектердің көп келуінен көреді. Бірақ басқа аймақтардағы жағдай бойынша керісінше, 
келімсектердің ағылып қоғамды жандандырып, бәсекелестік ортаны құрады. Жұмыспен 
қамтамасыз етуші жергілікті азаматтының қателігіне көз жұма қараса, келімсекке кешірмеуі 
мүмкін. Сондықтан, келімсектерге терін төгіп еңбек етуге тура келеді. Нәтижесінде 
жергілікті азаматтар да соларға қарап, тәртіп бұзбай еңбек етуге тырысады. 
 
Өткен ғасырлардағыдай ұлттардың өз сорпасында өзі қайнауы азайып келеді. Тіпті дүние 
жүзі бойынша алғанда халықтардың араласуы кебейді. Енді халықтардың еркін жүріп-
тұруына, араласуына ешқандай кедергі жоқ. Ондай жағдай Қазақстанда да бар. Бірақ, 
менің ойымша, одан қорқудың қажеті жоқ. Көші-қон өмірді жаңадан бастау деген сөз деп 
бекер айтылмаған шығар. Басқа мемлекетте жаңа өмір сүру үшін жамандықтың барлығын 
артқа тастап, тек жақсылықты ғана серік ету керек. Осындай мақсаттарға кедергі жасау 
керек пе?   
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2. Кино актер  
Төмендегі атақты әншімен жасалған радиосұхбатты оқыңыз. 
 
Мәтіннің тілі мен стилінің ерекшеліктерін сараптаңыз. [15] 
 
Мәтінде қолданылған шартты белгілер: 
 

(.) / (..) — кідіріс, қысқа және ұзақтау 
 
Қиғашталып берілген сөздер (мысалы: імм..) — тұтығу, бөгелу мәніндегі көмекші сөздер 
 
БАС ӘРІППЕН БЕРІЛГЕН СӨЗДЕР (мысалы: СІЗ туралы) — дауыс ырғағы 
 

Жүргізуші: Бүгін біз студиямызда «Жұлдызбен кездесу» бағдарламасында, атақты әнші және 
жүргізуші Алинаны қошеметтейміз!  
 
Алина: Сәлеметсіз бе! 
 
Жүргізуші: Әрине, мен Алинаны імм (.) ұзақ таныстырудың қажеті жоқ деп ойлаймын (..) мен 
мұнда  шығармашылыққа табынушылардың көпшілігінің пікірлерін білдіріп тұрғаныма 
сенімдімін. Алина, елімізде КӨПШІЛІК Сіздің шығармашылығыңызды біледі және жақсы 
көреді. Бүгін Алина сіздің сұрақтарыңызға жауап береді. Бірақ асығыңыз! Бізде тек жарты 
ғана сағатымыз бар, ал студиядағы телефондар (.) тіптен дамыл таппай жатыр! Міне біздің 
бірінші тыңдаушымыз. Сөз өзіңізде. 
 
1-тыңдаушы: Қазақстан тыңдаушылыранын мен Ресей тындаушыларынан айырмашылығы 
неде? Еее Сахнада өзіңізді қай жерде көресіз — Ресей, Америка? 
 
Алина: імм Қазақстан Республикасы ШЫНЫНДА ДА өз әртістерін бағалайды. Мен қай жерде 
ән айтсам да: Ресей немесе шетелде, сахнада өзімді сенімді сезінемін. Барлығы менің 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ әнші екенімді біледі! 
  
2-тыңдаушы: Алина, күн қайырлы! Менің Сізге ее екі сұрағым бар. Бұрын Сіздің атыңыз бүкіл 
Қазақстанда ДҮРІЛДЕГ ТҰРДЫ, ал қазір қалай? БӘСЕКЕЛЕСТЕР мықтырақ болып кетті ме, 
әлде Сіз поп-музыкадан шығып кеттіңіз бе? 
 
Алина: Осы жылы біздің Рахымбек екеуіміздің дуэтімізге 20 жыл болады. Әрқашан 
ДҮРІЛДЕП ТҰРУ мүмкін емес, бірақ (.) біз осы жылдар бойы тұрақты жұмыс істеп келеміз. Өз 
әндерімізді жазып және орындап жүрміз. Альбомдарымызды шығарып жүрміз. Концерттерге 
қатысып жүрміз. 
 
2-тыңдаушы: Менің екінші сұрағым (.) егер рұқсат болса. Рахымбек еее мүлдем көрінбейді, 
естілмейді. (..) Не үшін Сіз СОЛАЙ оған жасадыңыз? (Бұл әзіл!) Рахымбекке не болды, ол 
сондай ЖАҚСЫ, МЕЙІРІМДІ және ЫҚЫЛАСТЫ адам, ал теледидардан көрінбегеніне бір-екі 
жыл болды. (..) Сондай өкінішті!  
 
Алина (күліп): Мен оған міндетті түрде оның сіз сияқты табынушылары бар екенін айтамын 
(..). Ал (.) Рахымбек қазіргі уақытта пайдалырақ және ҚЫЗЫҒЫРАҚ іспен айналысқанды 
көбірек қалайды: ол әрқашан студияда, өзінің жаңа гитаралық шығармаларымен және 
әндерімен жұмыс істеп отырады. 
 
Жүргізуші: Маған эээ продюссердің мәлімдеуінше, телефонның екінші жағында сіздің 
БҰРЫНҒЫ табынушыңыз тұр! Ол қоңырау шала алғанына імм қатты қуанышына шегі жоқ! 

3-тыңдаушы: Рахмет! Сіздің шығармашылығыңызға және Сіздің адамгершілігіңізге үлкен 
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рахмет! Мынадай оқиға: мен студент кезімде Сіз бен Рахымбектан қолтаңба сұраған едім, ал 
Сіз Рахымбекпен тек қолтаңба ғана емес — еске салайын! Бұл 90-жылдардың соңында 
болды, онда Сіздің әндеріңіз тұрақты (.) тұрақты түрде барлық хит-парадтардың 
рейтінгілерінде жоғарғы орындарда тұрған!(..), сонымен қатар дәптерге маған шын 
ЫҚЫЛАСЫҢЫЗБЕН ізгі тілек жазып бердіңіз — сол кезде мен шынында да таң қалдым. Сіз 
бен Рахымбекте ешқандай «жұлдыз ауруының» шаңы да болмады! Сіздің ҚАРАПАЙЫМ 
ХАЛЫҚҚА сондай адамгершілігіңіз үшін ҮЛКЕН адамгершілікті рахмет айтамын! Зур Рахмат! 
 
4-тыңдаушы: Қайырлы күн, Алина. Сіз фанерамен (.) ән айтуға қалай қарайсыз? Екіншісі 
біріншісімен байланысты: Қазір «ЖҰЛДЫЗАР» (.) саны тым жетіп жатыр: әр түрлі 
ағатайлардың немере жиендері мен қыздары, олар күнделікті теледидар арқылы өздерінің 
арзан, жылауық әндерімен халықты мезі етеді. Сіздің соларға деген көзқарасыңыз қандай? 
Және біздің радио мен теледидар оларды КҮНІ-ТҮНІ көрсетуі дұрыс па? 
 
Алина: Фонограмма арқылы негізінен теледидарлық концерттер жүргізіледі. Фонограммаға 
тыйым салу үшін, алдымен телеарналарды МІНСІЗ етіп жабдықтау қажет, ал бұл қазір бізде 
жоқ. Ал, концерттерде мен, әрине, жанды дауысты қос қолмен қолдаймын. Сіздің екінші 
сұрағыңызға: толығымен келісемін —  қазір эстрадада эээ кездейсоқ адамдар өте көп, өйткені 
теледидар және радиодағы эфирлер ақылы. Ақша төлеп, эфирде кез келген қалаған адам 
эфирге шыға алады, сол арқылы хаос пайда болады. Дәл сол себеппен БІЗ эфирде өте 
сирек шығамыз, себебі БІЗ (.) кәсіби әртістерге қаламақы тиісті деп санаймыз, ҚАЛАМАҚЫ 
олардың орындағаны үшін, керісінше емес. БІЗДІҢ шығармашылығымызды сіз интернеттен 
қарай аласыз.     

 
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.  
 
1а және 2-тапсырмалар үшін жалпы балл қою кестесі: 
Диапазон Балл Сипаттама 

5  13-15 • Мәтін түрлерін, тұтас аудиторияны, формасын, жанрын, мақсаты мен 
мазмұнын, стилі мен тілінің сипаттық ерекшеліктерін  өте жақсы түсініп 
талдайды; нақты тапсырмаларға қойылатын 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; нақты тапсырмаларға қойылатын 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; нақты тапсырмаларға қойылатын 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; нақты тапсырмаларға қойылатын балл 
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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; нақты тапсырмаларға қойылатын 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; нақты 
тапсырмаларға қойылатын балл қою кестесіндегі  жауап нұсқаларын 
қамтымайды. 

• Өте  нашар сөздік қорды   қолданады. 
 
1а-сұрағының арнайы балл қою кестесі 
 
 Арнайы балл қою кестесі жалпы балл кестесімен бірге 1а-сұрағының жауабын бағалау үшін 
қолданылады. Төмендегі кесте 1а-сұрағының жауабының жуық мазмұны мен емтихан 
алушының мысалы ретінде қолданылуын көрсетеді. Оқушылар жауаптарын байланысқан мәтін 
формасында жазады және оқылған мәтін бойынша өз түсініктерін төменде көрсетілгеннен басқа 
мысалдармен бере алады. Жауаптардың басқа қолайлы нұсқалары рұқсат етіледі.   
 

ЕКІ МӘТІННІҢ ҰҚСАСТЫҚТАРЫ 
Екі мәтін де көші-қон туралы. 

Екі мәтін де жақсы құрастырылған, баптарға бөлінген. Екі мәтін де мәліметті жинақтайтын 
баптан басталады.  

Екі мәтін де деректі ақпаратты және пікірлерді біріктіреді.  

Екі мәтінде таласты мәселелер талқыланды. Бас тақырыптары талқылауға шақырады  

Жазба сөз 

МӘТІНДЕР АРАСЫНДАҒЫ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАР 

Мәтін А Мәтін Ә 
Формасы  

• Газет мақаласының үзіндісі • Блог жазбасы 

Көзделген аудитория 

• Саясат немесе көші-қон тақырыптарына 
қызығушылық танытатын оқырмандар.  

• Маман оқырман.  
• Тар аудитория 

• Онлайн аудитория.  
• Көш-қону тақырыбында белгілі бір 

дәрежеге дейін қызыққан оқырмандар.  
• Маман емес оқырман.  
• Кең аудитория. 

Мақсаты 

• Ауыл тұрғындардың қалаға көшіп кету 
мәселесіне қоғамның назарын аудару 

• Көші-қонудың бір аспекті — ауыл 
тұрғындардың қалаға көшіп кетуі — туралы 
нақты ақпарат білдіру  

• Саясаткерлер мен сарапшылардың 
тақырып бойынша әр түрлі көзқарастарын 
білдіру  

• Көші-қон тұралы пікір бөлісу 
• Бруссельдің атмосферасын түрлі-түсті 

сипаттау арқылы жеткізу 
• Жалпы алғанда, көші-қон қазіргі заманда 

оң құбылыс екенін оқырманға жеткізу  
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Мазмұны 
• Қазақстандағы қала және ауыл 

тұрғындарын арақатынасы туралы кейбір 
статистика, ауыл тұрғындардың көшіп кетуі 
туралы деректі ақпарат және мәселені 
шешу бойынша әр түрлі көзқарастар. 

• Бельгиядағы келімсектердің жағдайын 
сипаттау, сонымен қатар жалпы миграция 
туралы ойлар. 

Стилі 

• Жалпы ресми   
• журналистік  
• бейтарап / ақпараттық 

• Негізінде бейресми  
• Журналистік, әдеби элементтермен 
• Эмоциямен әсерленген 

Тілі 

Лексика: 
• Саяси тiл сөздігі (депутаттардың 

бірі…мәлімдеді / Орталық байланыс 
қызметінің жақында өткізілген 
брифингінде) 

• Статистика (56 пайызы…/ 44 пайызы) 
• Жалпы алғанда эмоциялық тіл жоқ, 

бірнеше сипаттама сын есімді сөздер 
(алтын бесігі / келешекте дамуы жоқ, 
кішігірім ауылдардың) 

• Сарапшылардың пікірлеріне жиі сілтеме 
жасау, саяси мақалаларға тән   

 
Сөйлем: 
• Негізінде құрмалас сөйлемдер 

қолданылған: (Оған қоса, кейбір 
сарапшылар инфрақұрылымы жоқ, 
өркениеттен алыс ауылдардың 
тұрғындарын қалаға көшіруді жөн деп 
есептейді.) 

• Ырықсыз етіс қолданылуы, ресми 
мәтіндерге тән (ауылдарды қалпына 
келтіру) 

 
Мәтін: 
• Мәтін үзінді болып табылады, сонымен 

қатар, соңы жоқ болуы мүмкін. 
• Мәтіндегі ойларды бір бірімен 

байланыстыру үшін қолданылған шылау 
сөздер (Осыған байланысты) 

• Жалпы алғанда, мәтін сарапшылардың 
дәйексөздерін келтіріп, үшінші тұлғаның 
атынан жазылған. 

Лексика: 
• Бейресми, әдеби, кей жерлерде ауызша 

сөйлеу  
• Эмоциямен әсерленген, бейнелі 
• Тұрақты сөз тіркестері: (шындыққа тура 

қарайық / жақсы өмірден / өз сорпасында 
өзі қайнауы) 

• Ауыспалы мағына: (халықтардың 
араласуы көбейді) 

• Метафоралар: (өмірді жаңадан бастау) 
• Идиома: (терін төгіп еңбек етуге) 
• Сипаттама тіл: (теңдесі жоқ ) 
 
Сөйлем: 
• Құрмалас және жай сөйлемдер 
• Көптеген толық емес сөйлемдер, 

(Еурошенеуніктер отыратын шыныдан 
жасалған кеңселері бар Еурокварталға.) 
секілді. 

 
 
 
Мәтін: 
• Кіріспесі, басты бөлігі және қорытындысы 

анық. 
• Мәтінде жай шылау сөздер қолданылған: 

(Әрине) 
• Бірінші тұлғаның атынан жазылған. 

 
1ә сұрағының жауабына арналған жалпы балл қою кестесі 
1ә сұрағының жауабын бағалау үшін жалпы балл қою кестесі қолданылады.  
 
Диапазон Коммуникация Тіл құзырлылығы 

5 9–10 балл 
• Мәтіннің аудиториясын, мақсатын, 

9–10 балл 
• Күрделі түсініктерді жеткізу кезінде 
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формасын, шартын және олардан 
туындаған әсерлерін терең түсінеді.  
• Өз көзқарасын қолдау үшін 
материалды шебер қайта өңдей 
біледі.  
• Орынды стильді жоғары деңгейде 
қолданады.  

грамматикалық және лексикалық 
нормаларды өте жақсы түсінетіні 
көрсетіледі.  
• Тілі барлық жерде сауатты, 
кездейсоқ сирек қателер болуы мүмкін, 
көркем, таза жазады.   

4  7–8 балл 
• Мәтіннің аудиториясын, 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.  

7–8 балл 
• Қарапайым және кейбір күрделі 
түсініктерді жеткізу кезінде 
грамматикалық және лексикалық 
нормаларды жақсы түсінетіні 
көрсетіледі.  
• 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 
түсінетіні көрсетіледі.  
• Тілдің сауаттылығы 
қанағаттанарлықтай. Қателер анық 
көрінеді, бірақ мағынаны түсінуге негізі 
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. 
• Бірізділіктің болмауы және стильді 
қолдануда қателер жібереді.  

3–4 балл 
• Тек қарапайым ғана ойларды жеткізу 
кезінде грамматикалық және 
лексикалық нормаларды шектеулі 
түсінетіні көрсетіледі.  
• 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 байланыссыз жеткізуі жиі; 
грамматикалық және лексикалық 
нормаларды өте шектеулі түсінетіні 
көрсетіледі.  
• Түсінбеушілікке әкеліп соқтыратын 
қателіктер өте жиі қайталанады. 
 

0  0 балл 
• Мәтіннің аудиториясын, мақсатын, 
формасын, шарттылықтарын 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 
 
2-сұрақтың арнайы  балл қою кестесі жалпы балл қою 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  

• Стенограмма жазу,  ауызекі тіл  
• Полилог 

Көзделген аудитория 

• Бағдарламаның тыңдаушылары  
• Әншінің өнеріне қызыққан адамдар, маман емес адамдар 

Мақсаты 

• Тыңдаушыларға жанкүйерлерге әншімен байланысуға мүмкіндік беру, және керісінше 
әншіге аудиториясымен сұхбаттасу мүмкіндігі.  

• Әншінің шығармаларын жарнамалау және насихаттау. 
• Тындаушыларды қызықтыратын мәселелер бойынша әншінің пікірін көрсету.  

Мазмұны 

• Әншінің жақында жарық көрген шығармаларын және жалпы музыка индустриясын 
талқылау. 

Стилі 

• Ауызекі тіл — дайындалған және ерікті 
• Бейресми 
• Әңгімелеу  
• Эмоциялық 
• Ақпараттық  

Тілі 

Лексика: 
• Бейресми, әңгімелеу, (фанерамен ән айтуға / әр түрлі ағатайлардың немере жиендері 

мен қыздары) 
• Эмоциямен әсерленген сөздер мен сөз тіркестердің мысалдары көптеген, (сондай 

ЖАҚСЫ, МЕЙІРІМДІ және ЫҚЫЛАСТЫ адам...Сондай өкінішті!) 
• Мағынаға үлкен маңыздылық пен бейнелілік беру үшін қайталаулар, (кәсіби әртістерге 

қаламақы тиісті деп санаймыз, ҚАЛАМАҚЫ олардың орындағаны үшін) 
• Теледидар/радио бағдарламаларға тән кейбір клишелер, (Алинаны ұзақ таныстырудың 

қажеті жоқ) 
• Метафоралар: (Бұрын Сіздің атыңыз бүкіл Қазақстанда ДҮРІЛДЕП ТҰРДЫ) 
• Тұрақты сөз тіркестер: (КҮНІ-ТҮНІ) 

 
Сөйлем: 

• Құрмалас және жай сөйлемдер 
• Назар аудару үшін кейбір сөздер / сөз тіркестері дауыс ырғағымен айтылған 

(ҚАЗАҚСТАНДЫҚ әнші!) 
Тосындығын көрсететін көптеген ауызекі тілдің элементтері: 
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• Әңгімедегі  кідірістер, сөздерді әлде құрамдарды таңдау кезіндегі тербелістер (еее әлде 
эээ ), сөйлеушінің дұрыс сөзді іздегенін көрсетеді. 

• Толықтырғыш сөздер: ал / әрине / міне (әнші және тыңдаушылар тарапынан), паузаны 
толықтырумен қатар, сөйлеушілердің қобалжуын көрсетеді. 

• Паузалар (.) 
• Әңгімедегі грамматикалық құрылымдар (Не үшін Сіз СОЛАЙ оған жасадыңыз? / Бұл 

әзіл!) 
• Аяқталмаған сөйлемдер 

 
Мәтін: 

• Сұхбаттың кіріспесі және басты бөлігі анық. Сұхбат үзінді болып табылады, 
қорытындысы жоқ. 

• Әңгіме тындаушылардың сұрақтарымен жүргізілді. Мәтінде тұтастық пен бірлік 
жетіспейді. 

• Әңгімедегі әр сөйлеу сұрақ немесе жауап болып табылады. 
 
7.2 2-емтихан жұмысы:  Жазылым  
 
   
А бөлімінен бір сұраққа және Ә бөлімінен бір сұраққа жауап беріңіз. Барлық сұрақтардың 
маңызы мен бағалау шарттары бірдей. Әр сұраққа жазған жауабыңыз 450-600 сөз болуы тиіс. 

А бөлімі: Шығармашылық жазба жұмысы 
 

1 Сіз Қазақстанның өткен кезеңіне саяхаттап жатқаныңызды елестеңіз. Кез келген кезеңді 
таңдаңыз және айналада болып жатқан жағдайларды сипаттаңыз. Өзіңіздің қоршаған 
адамдарға, жағдайларға деген сезімдік қарым-қатынасыңызды жеткізіңіз.  [25] 

 
 

2  Сіз екі көрерменнің бірдей қойылымды көріп отырған елестетіңіз. Бірі қойылымды 
ұнатқан, бірі ұнатпаған көрермен. Сахнада болып жатқанды екі түрлі көрерменнің 
көзқарасымен сипаттап, екі мәтін (әрқайсысы 225–300 сөз) жазыңыз. Екі көрерменнің 
театр атмосферасынан, қойылымынан және актерлерінен алған сезімін жеткізіңіз. [25] 

 
 

3 «Менің өмірімдегі ең ерекше саяхат...» сөздерінен басталатын әңгіме жазыңыз. 
[25] 

 
Ә бөлімі: белгілі бір аудиторияға бағытталған жазба 

 
 4  Бір ауылдың жанынан мұнай көзі табылды. Мұнай өнеркәсібінің өкілі ауыл 

тұрғындарының алдында сөз сөйлеп, ашылатын мұнай көзінің ауыл өміріне қалай әсер 
ететін түсіндірді. Сөз сөйлеушінің атынан мәтін жазыңыз. Мәтіңізде жергілікті тұрғындарды 
аландататын мәселерді түсінетінін көрсетіп, мұнай көзінің ашылуын қолдайтынына 
аргументтер келтіріңіз. [25] 

 
 
5 Дарынды студенттердің конференциясына «Ақпараттық технологиялар — Қазақстан 

қоғамы дамуының кепілі» тақырыбы бойынша баяндама дайындауға тапсырыс берілді. Осы 
баяндаманың мәтінін жазыңыз. Кездесетін мәселелерге қарамастан, жаңа ақпараттық 
технологиялардың мүмкіндігі зор деген сенім тудырыңыз. [25] 

 
 
6 Жетекші іскерлік басылым сізге «Қазақстанның әлеуметтік саясатының келешегі» 

тақырыбы бойынша мақала жазуды тапсырды. Мақаланың мәтінін жазыңыз. Мәселелердің 
қиындықтары мен оларды шешудің түрлі тәсілдерінің мүмкіншіліктерін көрсетіңіз. [25] 
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Балл қою кестесі 
2-емтихан жұмысында  жалпы балл қою кестесі қолданылады. 
 
A бөлімі: Шағармашылық жазылым 
 
Диапазон Балл Сипаттама 

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

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. 
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• 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. 

 
 



 

 

  



 

 




