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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 өзара байланысы  
 
 5-сыныптағы «Ғылымға кіріспе» пәні бойынша сыртқы жиынтық бағалау тапсырмалары  
бастауыш мектептің Cambridge Primary stage халықаралық стандартына сай құрастырылған.  
 
1.2 Оқу бағдарламасымен байланысы   
 
 5-сыныптың сыртқы жиынтық бағалауы 3,4 және 5-сыныптағы «Назарбаев Зияткерлік 
мектептері» ДББҰ NIS-Programme Білім беру бағдарламасының мазмұнын қамтиды.  
Оқушылардың білімі мен білігінің деңгейі, сондай-ақ дағдылары «Ғылымға кіріспе» пәні 
бойынша бағдарламаның 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 
 

Емтихан жұмысы  60 минут 

Жалпы сұрақтар саны – 40.  
Емтихан жұмысы, берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауды қажет 
ететін 30 тапсырмадан және берілген жауап нұсқасынан бірнеше дұрыс жауапты қажет 
ететін 10 тапсырмадан тұрады. 
Барлық тапсырмалар орындалуы міндетті болып табылады.  
Калькуляторды қолдану рұқсат етіледі. 

Барлығы 50 балл - барлық балдар санының 100%-ы. 

 

  

Критериалды бағалау моделі

Қалыптастырушы 
бағалау Ішкі жиынтық бағалау Сыртқы жиынтық 

бағалау
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2.1 Бағалау міндеттері  

БМ1 Білу және түсіну  
Оқушылар: 

• ғылыми құбылыстар, фактілер, заңдар, анықтамалар, түсініктер мен 
теорияларды;  

• ғылыми лексика, терминология, шартты белгілерді (таңбалар, шамалар 
мен бірліктерді қоса); 

• ғылымда пайдаланатын құрал-жабдықтарды;  
• ғылыми шамалар мен оларды анықтау тәсілдерін;  
• құбылыстардың туындау себептері мен модельдер, олардың өзара 

байланыстары туралы білімі мен түсінігін көрсетулері қажет. 

БМ2 Талдау және интерпретация  
Оқушылар: 

• ақпаратты түрлендіруі;  
• сандық және басқа деректермен жұмыс істеуі;  
• білімді, оның ішінде принциптерді жаңа жағдайларда қолдануы;  
• еспетер шығара білуі тиіс. 

БМ3  Ғылыми зерттеу дағдылар  
Оқушылар: 

• бақылау мен өлшемдерге негіздеп болжау, сұрақтарға жауап беруі, 
құбылыстарға түсініктеме беруі, жаңа идеяларды сынап нәтижелер алуы; 

• ғылыми білімдер мен түсініктерге негізделетін гипотезаларды құруы; 
• гипотезаларды қолдау үшін дәлелдерді келтіруі;  
• дәлелдер жеткілікті қажет болу үшін тесті жоспарлауы және орындауы;   
• ғылыми стандартты өлшеу құралдарды таңдау мен қолдану, мысалы 

температура, уақыт, ұзындық, күш және көлем;  
• нәтижелерді көрсету үшін сызбаларды, гистограммаларды, сызық 

графиктерді және кестелерді пайдалауы;  
• сенімді нәтижелер алу үшін өлшеулердің қайталануының қажеттілігін 

анықтау;  
• алынған нәтижелері дұрыс болуын шешуі және ғылыми білімдерді 

пайдаланып нәтижелерді түсіндіруі;  
• қорытындыларды жасау үшін деректердің жеткіліктігін анықтауы; 
• ғылыми заңдар негізінде танылмаған ғылыми құбылыстарды болжауы;  
• ауызша, жазбаша есептер, суреттер, схемалар, графиктер және 

диаграммалар арқылы қорытындыларды түсіндіруі тиіс.  

 
2.2 Калькуляторды қолдану  
Калькуляторлар: 

• көлемі қолдану үшін қолайлы;   
• батарея немесе күн батареялары негізінде жұмыс істейтін;  
• қақпағы, қаптамасы және жабындарында нұсқаулықтар немесе формулалар 

бастырылмаған болуы керек.  

Келесі функциялары бар калькуляторды пайдалануға тыйым салынады: 

• алгебралық амалдарды орындау; 
• басқа құрылғылар немесе ғаламтормен байланыс. 

Калькуляторда жеңіл шығарылатын ақпараттар болмауы керек, соның ішінде: 
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• деректер қоры; 
• сөздіктер;  
• математикалық формулалар; 
• мәтіндер. 

3. Емтихан жұмыстарының сипаттамасы  

 Емтихан жұмысының сұрақтары 3, 4 және 5-сыныптың оқу бағдарламаларының барлық 
бөлімдері бойынша бағалау міндеттерін қарастырады. Негізгі бағалау міндеті ғылыми 
зерттеудің дағдыларын қолдану.  
 

3.1 Емтихан жұмысы 

60 минут
Калькуляторды қолдануға рұқсат беріледі. Оқушылар қарындаш пен сызғышты қолдана 
алады. 
Емтихан жұмысы берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауды талап 
ететін тапсырмадан және бірнеше дұрыс жауапты талап ететін тапсырмадан тұрады. 
Сұрақтар оқушылардың білімі мен оқу бағдарламасында бар ғылыми ұғымдарды түсінуін, 
оларды талдау, түсіндіру дағдыларын және ғылыми зерттеу қабілеттерін бағалайды.  
Барлық тапсырмалар орындалуы міндетті болып табылады. 
Барлығы 50 балл. 
Салмақтық үлесі: 100% 

 

3.2 Балдардың үлестірілуі 

 Бағалау міндеттері бойынша балдардың үлестірілуі төмендегі кестеде берілген. 

Бағаланатын бөлім Бағаланатын бөлімше Балл Салмақтық 
үлесі 

Ғылым мен 
зерттеушілердің рөлі  

Бақылау 
8 

26% 
Ғылыми жұмысты жоспарлау 

Деректер алу және көрсету 
5 

Нәтижелерді түсіндіру 

Өсімдіктер 

Өсімдіктердің көптүрлілігі 

5 

36% 

Гүл бөліктері және олардың маңызы 

Қандай өсімдіктерді өсіру қажет 

Өсімдіктерді қорғау 

Жануарлар  

Жануарлардың көптүрлілігі 

5 Жануарлардың мінез-құлығы және 
тіршілік процестері  

Жануарларды қорғау 

Адам  Адам ағзасының құрылысы 8 
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Тіршілік процестері 

Заттар және 
олардың қасиеттері  

Заттардың типтері 

5 

38% 

Ауа 

Су 

Минералдар  

Ғарыш Ғарыш 4 

Күш және қозғалыс  Күш және қозғалыс  5 

Табиғат физикасы 

Жарық  

5 Дыбыс 

Жылу 

 
Сынып 3-сынып 4-сынып 5-сынып 
Үлесі 20% 20% 60% 

 

3.3 Емтиханды өткізу тілі  

 Емтихан оқыту тіліне байланысты қазақ немесе орыс тілінде тапсырылады. 
 
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 тармақтарды 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; 
• емтихан барысында оқушыларды бақылау процедурасын сиптаттау. 

 

5. Балдарды қою  

 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.  
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 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 жетістіктерін анықтайтын белгілі 
бір стандарт жөніндегі жалпы түсінігін қалыптастыру үшін беріледі. Іс жүзінде 
оқушылардың жетістіктерінің деңгейі олардың емтихан жұмыстарын бағалау 
міндеттеріне сәйкес орындағанына байланысты болады. 
 

Баға Сипаттамасы 

А Оқушы пәнді өте жақсы білетінін  және түсінетінін көрсетеді.  
Ғылыми зерттеулердің нәтижелерін түсіндіре алады, нәтижелерді 
салыстырып, қорытынды шығарады. Ізденімпаздылығын, мәселелерді 
шешу және зерттеу дағдыларын көрсетеді. Оқушылар ғылыми тілді 
пайдаланып алған білімдерін таныс және бейтаныс  жағдайларда 
қолданады.  
Оқушылар білімі мен түсініктердің ғылыми негізіне сүйеніп, жұмыстың 
орындалуына жоспар ұсынады, құрал-жабдықтарды таңдап алады және 
болжам жасайды.  

С Оқушы пәнді жақсы білетінін  және түсінетінін көрсетеді.  
Оқу бағдарламасының кейбір аспектілері бойынша білімі мен түсінігін 
көрсетіп, таныс жағдайларда мәселелерді шеше алады. Оқушыларға  
нәтижелерді талдау және түсіндіруде кезінде көмек көрсету қажет. Олар 
қарапайым қорытынды жасай алады және үлгілерді таниды. 
Ғылыми зерттеуде өзінің қызығушылығы мен дағдыларын көрсетеді, 
белгілі бір дәрежеде ғылыми тілді қолданып, алған білімдерін қарапайым 
таныс жағдайларда қолдана алады. 

Е Оқушы пән бойынша базалық білім көрсетеді. 
Оқу бағдарламасының кейбір аспектілері бойынша білімін таныс 
жағдайларда көрсетуге тырысады. Ғылыми зерттеу нәтижелерін жазып 
алу, оларды толық көлемде түсіндіру үшін оқушыларға көмек қажет. 
Оқушылар ғылыми зерттеуде өзінің қызығушылығы мен ғылыми зерттеу 
дағдыларын білдіреді, бірақ олар өз білімдері мен ғылыми түсінігін таныс 
жағдайларда қолдана алмайды. Тәжірибенің нәтижелерін қарапайым 
қорытынды шығару үшін пайдалана алады. 

 

7. Сұрақтар және балл қою кестелерінің үлгісі 

 Әр сұрақтың соңында тік жақша [ ] ішінде осы сұрақтың жауабы үшін берілетін балдар 
саны келтірілген. 

Нұсқама ретінде әр тапсырма үшін қойылатын балдар саны анық көрсетілген балл қою кестесі 
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беріледі. 

 
1 Қандай материал ток өткізбейді? 
 
 Дұрыс жауаптың тұсындағы  ұяшықтың ішіне қанатша белгісін () қойыңыз. 
 

А мыс  

  

B темір  

  

C пластик   

  

D болат  

[1] 
 
 
 
2 Тіршілік ортаның қоректік тізбегі диаграммада көрсетілген.  
 
 
 
 

  
Кейбір ағзалар жыртқыштар болып табылады. 
 

 Қандай екі жыртқыш қоректік тізбекте бар? 
 Дұрыс жауаптың тұсындағы ұяшықтың ішіне қанатша белгісін () қойыңыз. 
 

A бальзамды терек пен бунақденелілер  

B қаршыға мен торғайлар   

C бунақденелілер мен қаршыға  

D бальзамды терек пен торғайлар   

 
    [1] 
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3 Данат металл блокты ағаш бетінде тартты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ағаш пен блок арасындағы күштердің біреуі үйкеліс күші.  
 
 Бұл қандай күш? 
 Дұрыс жауаптың қасына  ұяшықтың ішіне қанатша белгісін () қойыңыз. 
 

A күш 1   

   

B күш 2   

   

C күш 3   

   

D күш 4   

 
[1] 

4 Күн мен Жер, екеуі де Күн жүйесінде болады.  
 
 Қай тұжырымдама дұрыс? 
 Дұрыс жауаптың қасына  ұяшықтың ішіне қанатша белгісін () қойыңыз. 
 

A Жер өз осінің бойымен 28 күн айналады.  

B Күн өз осінің бойымен жылына бір айналым 
жасайды.  

C Жер 1 жылда  Күнді айналып  шығады.  

D Күн 24 сағатта Жерді айналып шығады.  

 
[1] 
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Балл қою кестесі 
 

Сұрақ Жауап Балл Емтихан алушыға арналған  
қосымша нұсқаулық 

1 C [1] Бір қанатшадан артық болса = 0 балл  

2 B [1] Бір қанатшадан артық болса = 0 балл 

3 C [1] Бір қанатшадан артық болса = 0 балл 

4 C [1] Бір қанатшадан артық болса = 0 балл 

 
 
5 Саша қызанақтарды тұқым арқылы өсіреді.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (a) Қызанақтың тіршілік циклі келесі процестерден турады: 
 
  A өнуі   
 
  B тұқымдардың түзілуі  
 
  C ұрықтануы   
 
  D тозаңдануы  
 
  E тұқымдардың таралуы  
 
  F өсуі және гүлдің түзілуі 
 
Қызанақтардың тіршілік циклін көрсету үшін берілген процестерді ретімен орналастырыңыз.  
 
  Біреуі қатарға қойылған. 
 

  D    

    [2] 
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 (b) Қызанақтың жапырақтары X газын сіңіреді және Y газын бөледі. 
 
  Х газының атауы: 

A оттегі  

B сутегі  

C көмірқышқыл газы  

D азот  

[1] 
 
 
Ү газының атауы: 

A оттегі  

B сутегі  

C көмірқышқыл газы  

D азот  

 
[1] 

6 Даниэла қанттың суда еритін мөлшерін зерттейді.  
 

 Ол ыстық суда суық сумен салыстырғанда қанттың көп мөлшері еритінін болжайды. 
Даниэла сумен әр түрлі температурада 5 тәжірибе жасайды. Әр тәжірибеге ол судың 100 
cм3 көлемін алады. Ол суда еритін қанттың массасын өлшейді. Өлшемдер және олар 
үшін қолданатын құралдарды сәйкестендіріңіз.  
 

өлшем  құрал 
   

  стақан 

   

судың 100 cм3   электрондық таразы  

   
г-мен өлшенген қанттың 
массасы  динамометр 

   
°C-тағы судың 
температурасы  өлшеуіш цилиндр  

   

  термометр  
    [3] 
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Балл қою кестесі 

 

Сұрақ Жауап  Балл Емтихан алушыға арналған 
қосымша нұсқаулық 

5 (a) A F (D) C B E [2] A және F дұрыс (1) 
C, B және E дұрыс (1) 

(b) X газының атауы: С  
 
Y газының атауы: А  

1 
 

1 
 

[2] 

 

 Барлығы: 4 балл
6  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

[3] 

Үшеуі дұрыс  = 3 балл 
Екеуі дұрыс = 2 балл 
Біреуі дұрыс = 1 балл 

Барлығы: 3 балл

өлшем құрал

судың 100 см3

г-мен өлшенген канттың массасы

С-тағы судың температурасы

стақан

электрондық таразы

динамометр

өлшеуіш цилиндр

термометр


