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1 Жалпы ережелер
1.1 «Үш тілде оқытудың бірыңғай тілдік стандарты» (бұдан әрі – Тілдік
стандарт) қазақстандық үш тілде білім беру моделіне сәйкес әзірленген.
1.2 Үш тілде білім берудің мақсаты – Қазақстан Республикасының
мемлекеттік тіл саясатынан бастау алып, төмендегіге негізделген:
− мектеп бітірушілердің 100%-на қазақ тілін меңгерту;
− Қазақстандағы объективті тарихи себептерге негізделген орыс тілін
меңгерудегі жетістіктерді жоғалтпай және оларды молайта түсу;
− табиғи
қалыптасқан
қазақ-орыс
қос
тілділігіне
әлемдік
қауымдастықтағы бірігу тілі ретінде үшінші тіл – ағылшын тілін білуді қосу.
Үш тілде білім берудің негізгі мақсаты – қазақстандықтардың бір уақытта
үш мақсатты тілді халықаралық стандартқа сай меңгеруіне қажетті жағдайлар
жасау.
Үш тілде білім беру моделіне сәйкес Қазақстанда мақсатты тілдерге қазақ
(Т2), орыс (Я2) және ағылшын (L3) тілдері жатады:
− қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде азаматтарды табысты бірігуге
мүмкіндік береді;
− орыс тілі қазақ тілімен қатар ресми тіл ретінде қолданылады;
− ағылшын тілі әлемдік экономикаға бірігу құралы.
1.3 Мақсатты тілдерді таңдау үшбірлік идеясына негізделе, келесі
формуламен айқындалады: мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін қолдаймыз
және ағылшын тілін үйренеміз.
Бұл үшбұрыштың шыңы қазақ тілі болып саналады, өйткені ол –
Қазақстанда тұратын халықтарды шоғырландырудың басты факторы.
Мемлекеттік тіл ретінде ол бірлік жолында азаматтық бірігуді қалыптастыру
үшін маңызды. Қазақ тілін білу – әр заманауи қазақстандықтың өзіндік
ерекшелігінің кепілі.
Білім беру үрдісінде Т2 – бұл оқыту қазақ тілінде емес мектептердегі
қазақ тілі, Я2 – оқыту орыс тілінде емес мектептердегі орыс тілі, Я3 – шет тілі
ретінде ағылшын тілі.
1.4 Тілдік стандарт – жалпы білім беретін орта мектеп білім алушыларын
мақсатты үш тілде оқытудың жалпы шекарасын (түбегейлі мерзім) анықтайтын
шекті құжат.
1.5 Тілдік стандарт үш мақсатты тілді оқытудың негізгі қағидалары мен
тәсілдерін анықтайды:
а) сөйлеу қызметінің төрт дағдысын дамытуға көңіл бөлінеді: тыңдалым,
айтылым, оқылым, жазылым.
б) коммуникативтік тәсіл дегеніміз – біріншіден, меңгеруге тиіс тілдің
ауызекі сөйлеу нормасын меңгеруге бағытталған, сондықтан да бірінші
сыныпта, ең біріншіден, тыңдалым мен айтылым дағдыларына көңіл бөлінеді;
оқылым мен жазылым дағдыларын ана тілінде немесе оқу тілінде (мектептің
оқу тілі) дамыту арқылы жүзеге асады; екіншіден, тілді оқыту грамматикалық
ережелермен шектелмейді, яғни тілді алғаш үйренушілерге «бастауыш»,
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«баяндауыш», «морфология», «синтаксис» т.б. білу маңызды емес. Бала
грамматикалық құрылымдарды білмей тұрып, оқу мен жазуды білмесе де
сөйлей бастайды, тіпті сөйлемдерді дұрыс құрайды.
Ол жай ғана сөздерді айтады, сөздердің мағынасын түсінеді, қоршаған
адамдармен тілдесімге түсе бастайды. Уақыт өте келе оның сөздік қоры
молаяды, қоршаған адамдардың басым бөлігі оны түсіне бастайды, сөйлесімді
қалыптастырады. Содан кейін ғана оқу мен жазуды үйренеді. Мектепте басқа
тілді үйрену негізі осында жатыр;
в) мәдениетаралық-коммуникативті тәсілдеме дегеніміз – тілді оқытуда
мәдениетаралық қарым-қатынас үшін жеке тұлғаның қажетті қасиеттерін
дамытуға көңіл бөлу;
г) тіл мен мәдениетті бірлесе оқу қағидалары дегеніміз – тілді оқытуды
тек мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде ғана емес, әлеуметтік
құндылық, ұлттық-мәдени мұраның көрінісі және қоршаған ақиқатты тану
құралы ретінде қалыптастыру;
д) білім беру мазмұнындағы қазақ тілі (мемлекеттік) мен орыс тілінің
теңгерілімділік қағидалары, біріншіден, нақты аймақтың әлеуметтік
лингвистикалық жағдайының ерекшеліктерін есепке алу қажеттілігін білдіреді.
Бұл екі тілге ерекше мән беруде Қазақстанның әр аймақтарындағы
тілдердің қызметтік белсенділігі тең еместігі назарға алынады. Еліміздің
оңтүстік аймағында орыс тілінің белсенділігі төмендеу, керісінше солтүстік
аймақтарда қолдану аясы кеңірек; екіншіден, үш тілді білу олардың
бәсекелестігінде емес, маңыздысы олардың бірлігінде;
е) «білімге екі жақты ену» қағидасы дегеніміз – біріншіден, тілдің білім
беру үрдісінде әрі оқыту құралы, әрі үйрену пәні ретінде қолданысқа енуі:
үйрену пәні ретінде тіл оқыту қазақ тілінде емес мектептерде «Қазақ тілі» (1-4
сыныптар) «Қазақ тілі мен әдебиеті» (5-11 сыныптар) пәндерінің шеңберінде,
оқыту орыс тілінде емес мектептерде «Орыс тілі» (1-4 сыныптар), «Орыс тілі
мен әдебиеті» (5-11 сыныптар) пәндерінің шеңберінде, оқыту тіліне қарамастан
барлық мектептерде «Ағылшын тілі» (1-11 сыныптар) пәнінің оқу
бағдарламасы аясында меңгеріледі; екіншіден, тіл басқа пәндермен тілдік
пәндердің кірігу механизмі ретінде қолданысқа енеді, сондықтан негізгі
мектепте оқыту тіліне қарамастан «Қазақ тілі мен әдебиеті» және «Қазақстан
тарихы» пәндерін қазақ тілінде, «Орыс тілі мен әдебиеті» және «Дүниежүзі
тарихы» пәндерін орыс тілінде, ал жоғары сыныптарда «Жаратылыстану»,
«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» пәндерін ағылшын тілінде
оқыту жоспарлануда; үшіншіден, пәндік терминологияларды кезең-кезеңімен
үйрету, сыныптан тыс іс-шараларды және мақсатты тілдерде элективті
курстардың жеке бөлімдерін үйрету арқылы пән мен тілді кіріктіре оқыту
әдістемесін кең ауқымда қолдану (CLIL әдістемесі);
ж) үш мақсатты тілдерді оқыту тілдерді үйретудің деңгейлік моделіне
сәйкес жалпы білім беру жүйесінің барлық сатыларының бірлігін,
сабақтастығын, үздіксіздігін қамтамасыз ететін CEFR типі («Common European
Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment» – «Шетел тілін
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меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттері: үйрену,оқыту, баға») бойынша
құрылады (1 қосымша).
1.6 Тілдік стандарт:
− 2007 жылдан бастап пилоттық тәртіпте көптілділік білімді жүзеге
асыратын 33 мамандандырылған мектептің тәжірибесін;
− Қазақстан аумағындағы Назарбаев зияткерлік мектептерінің,
халықаралық мектептер және отандық жоғары оқу орындарының тәжірибесін;
− Қазақстан Республикасында (2006 жыл, Абылай хан атындағы
ҚазХҚУ) басқа тілде білім беруді дамыту Концепциясын тарату тәжірибесін;
− Қазақстан Республикасында (2008 жыл, Е.А.Букетов атындағы ҚарМУ)
басқа тілде білім беруді дамыту Концепциясын тарату тәжірибесін;
− «балабақша – мектеп – колледж» жүйесінде мемлекеттік тілді үздіксіз
деңгейлеп оқыту Стандарты әзірлемесінің тәжірибесін;
− жоғарыда аталған мемлекеттік тілді оқытудың деңгейлік Стандартына
сәйкес 41-мектепте өткен қазақ тілі пәні бойынша деңгейлік бағдарламалар мен
оқулықтардың апробация нәтижелерін есепке алынып әзірленді.
1.7 Тілдік стандарттың құрылымы:
− үш тілдік пән (деңгей бойынша) бойынша оқу жүктемесі көлемінің
сипаттамасы;
− тілдік пәндердің (деңгей бойынша) базалық мазмұнының талаптары;
− үш тілде деңгейлеп оқыту бойынша оқу процесін ұйымдастыру
ерекшеліктерінің сипаттамасы;
− үш тілді меңгеру деңгейін бағалау жүйесінің сипаттамасынан тұрады.
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2. Нормативтік сілтемелер
Осы стандартта қолданылатын сілтемелер:
− Қазақстан Республикасының Конституциясы (2011 жылғы 2
ақпандағы № 403-IV толықтыру енгізілген);
− Білім туралы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі
№ 319 Заңы (актіні өзгерту күні 09.04.2016);
− Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
(Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуірдегі № 327
қаулысы)
− Негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
− (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 13 мамырдағы №
292 қаулысы)
− Орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
(Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 13 мамырдағы № 292
қаулысы)
− Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың
2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан
Республикасы Президентінің 2016 жылғы 1 наурыздағы № 205 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН)
− Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 20112020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы
Президентінің 2011 жылғы 29 маусымдағы № 110 Жарлығы)
− Үш тілде білім беруді дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған жол
картасы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы
«5» қараша №622, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің
2015 жылғы «9» қараша № 344, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және
даму министрінің 2015 жылғы «13» қараша бірлескен бұйрығына қосымша №
1066)
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3. Тілдік пәндер бойынша (деңгейлері бойынша) оқу жүктемесінің көлемі
Тілдік пәндер бойынша оқу жүктемесінің
жоспарларына сәйкес анықталады (3.1-кесте)

көлемі

Үлгілік

оқу

3.1-кесте – Тілдік пәндер бойынша оқу жүктемесінің көлемі
Оқу пәнінің
атауы
Қазақ тілі (Т2)
Орыс тілі (Я2)
Ағылшын тілі
(L3)
Қазақ тілі және
қазақ әдебиеті
Орыс тілі және
орыс әдебиеті

Аптасына сағат саны
сыныптар
IV V VI VII VIII IX

I

II

III

2
2

3
2

3
2

4
2

2

2

2

2

X

БарXI лығы
12
8

3

3

3

3

3

4/3

4/3

31/29

5

5

5

5

5

4/4

4/4

29

3

3

3

3

3

2/2

2/2
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Мақсатты тілдерді оқуға бөлінген 3.1 кестеде көрсетілген оқу
жүктемесінің көлемі оқу процесінде мүмкіндігі тікелей (немесе ашық) болып
табылады. Олар тілдердің осы мәнмәтінінде оқу пәні ретінде болатынын
көрсетеді (3.2 және 3.3-кестелер).
3.2-кесте – Бастауыш және негізгі орта мектептегі мақсатты тілдерді оқуға
бөлінетін оқу уақытының көлемі (тікелей мүмкіндіктер)
Оқу пәнінің
атауы
Қазақ тілі (Т2)
Орыс тілі (Я2)
Ағылшын тілі
(L3)
Қазақ тілі және
қазақ әдебиеті
Орыс тілі және
орыс әдебиеті

Аптасына сағат саны
сыныптар
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
8,3% 12,0% 10,3% 13,8%
Барлығы – 11,21%
8,3%
8,0%
6,9%
6,9%
Барлығы – 7,47%
8,3%
8,0%
6,9%
6,9%
9,4% 9,4% 8,8% 8,6% 8,3%
Барлығы – 7,47%
Барлығы – 8,87%
15,6% 15,6% 14,7% 14,3% 13,9%
Барлығы – 14,79%
9,4% 9,4% 8,8% 8,6% 8,3%
Барлығы – 8,87%

3.3-кесте – Жалпы білім беру орта мектептегі мақсатты тілдерді оқуға бөлінетін
оқу уақытының көлемі (тікелей мүмкіндіктер)
Оқу пәнінің атауы

Аптасына сағат саны
ҚГҒ
ЖМҒ
X сынып
XI сынып
X сынып
XI сынып
7

Қазақ тілі және қазақ әдебиеті

10,3%

Орыс тілі және орыс әдебиеті

5,1%

Ағылшын тілі (L3)

10,3%

10,3%

10,3%

10,3%
5,1%

5,1%

10,3%

7,7%

5,1%
10,3%

10,3%
10,3%
5,1%
5,1%
7,7%
7,7%

Әлеуетті мүмкіндіктері тілдердің оқыту құралы ретінде де қызмет
ететуіне себепші болады. Сол себепті «білімнің екі еселенуі» классикалық
қағидасына сәйкес мақсатты тілдерде оқылуға тиісті пәндер анықталды. Ол:
− оқыту қазақ тілінде емес мектептерде – орыс тілінде «Дүниежүзілік
тарих» (5-ші сыныптан бастап) және ағылшын тілінде «Ағылшын тілі» (1-ші
сыныптан бастап);
− оқыту орыс тілінде емес мектептерде – орыс тілінде «Қазақстан
тарихы» (5-ші сыныптан бастап) және ағылшын тілінде «Ағылшын тілі» (1-ші
сыныптан бастап);
− барлық мектептерде оқыту тіліне қарамастан 10-шы және 11-ші
сыныптарда «Информатика», «Химия», «Физика», «Биология» және «Ағылшын
тілі» оқу пәндері – ағылшын тілінде оқытылады. Сонымен қатар
жаратылыстану-математикалық бағыттағы 10-11-сыныптар үшін әзірленген
Үлгілік оқу жоспар бойынша «Биология», «Физика», «Химия», «Информатика»
пәндері таңдау бойынша компонентіне жатқызылған. Оқушылар осы
компоненттен тек екі пәнді ғана таңдайды, яғни, ағылшын тілінде екі пән
оқытылады. Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы Үлгілік оқу жоспары бойынша
таңдау бойынша компонентке: «Жаратылыстану», «Информатика», «Құқық
негіздері» кіреді. Оқушылар осы компоненттен оқуға екі пәнді таңдап алады,
осылайша қоғамдық-гуманитарлық бағытта оқитын жоғары сынып оқушылары
ағылшын тілінде бір немесе екі пәнді оқитын болады.
Белгіленген тізім мақсатты тілдерде оқытылатын пәндерді таңдаудағы
кең және шашыраңқы кездейсоқтыққа байланысты жағымсыз тенденцияны
болғызбайды.
2016 жылы Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
жүргізген үш тілде білім берудің қазіргі жай-күйін талдау, мектептерде
мақсатты тілдерде (Я2 и Я3) оқытылатын пәндерді таңдауда педагогикалық
және дидактикалық тұрғыдан таңдауға еркіндік беруге болмайтынын
көрсетті.
Бұл оқушыларды қандай да бір пән саласында білімнің сапасыздығына
соқтыратын пәннің мазмұнын игерудегі бірыңғай стратегияның бұзылуына
алып келеді. Бұл ауылдық білім алушылардың оқу ресурстарына қол
жетімділігінен тым шектеулі болатын объективті факторлармен күшейе
түседі. Оған дәлел, ауылдық мектептерге қарағанда қалалық мектептерде
мақсатты тілдерде оқытылатын пәндер тізімі әлдеқайда алуан түрлі екен
фактісі болып табылады. Оқыту қазақ тілінде емес мектептердің қазақ
тілінде сабақ беретін оқытушыларына қарағанда, оқыту орыс тіліндегі
8

мектептердің ағылшын және орыс тілінде сабақ беретін мұғалімдерінің
белсенділігі төмен екенін атап өткен жөн (3.1-сурет).

Предметы, изучаемые на
казахском языке (Я2)
Предметы, изучаемые на
русском языке (Я2)
Предметы, изучаемые на
английском языке (Я3)

село

город

6

25

18

20

13

39

3.1-сурет –Мақсатты тілдерде оқытылатын пәндер туралы деректер (Т2 и
L3)
Мақсатты тілдерді оқытуға берілген оқу уақытының көлемін арттырудың
әлеуеттік мүмкіндіктері ішінара және толық енгізу механизмдері арқылы
жүзеге асырылатын CLIL технологиясы сияқты, пәнді және тілді кіріктіріп
оқыту технологиясында келтірілген. Ішінара енгізу кезінде тілдік емес пән
бірінші тілде оқытылады (мектептің оқыту тілінде), толық енгізу кезінде –
мақсаттық тілде.
Ішінара енгізу мүмкіндіктері:
− сабақтың жеке кезеңдері бірінші тілде емес (мектептің оқыту тілінде)
мақсатты тілде жүргізіледі;
− тілдік емес пәндерде мақсатты тілде пәндік терминология оқытылады
және оларды сөйлесуде пайдалану дағдылары қалыптасады (ұсыныстар
құрылымы, дәлме-дәл мәтіндер және т.б.);
− мақсатты тілде пән бойынша жеке сыныптан тыс шаралар өткізіледі,
соның ішінде үйірмелер, секциялар және басқа да қосымша білім беру түрлері;
− мақсатты тілде пән бойынша элективті курстардың жекелеген
бөлімдері оқытылады.
Осылайша оқытудың арнайы технологиясын қолдану, мақсатты тілдерді
оқытуға бөлініп қойған оқу уақытын көбейтуде оқу процесінің әлеуетті (ішкі)
мүмкіндіктерінің маңызын арттырады.
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4. Қазақ тілі (Т2) пәнінің базалық мазмұнына талаптар
4.1 Лексикалық минимум көлемі
Лексика көлемі ( сөйлем мен
сөздердің саны)
1-сынып. Қазақ тілі (Аптасына 2 рет)
А1 бастапқы деңгей
Өзім туралы
15
1-тоқсан
Менің отбасым және достарым
15
Менің мектебім
15
2-тоқсан
Қоршаған орта
15
Саяхат
15
3-тоқсан
Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті
15
Тамақ пен сусындар
15
4-тоқсан
Дені саудың – тәні сау
15
120 сөз (50 актив + 70 пассив)
Барлығы
2-3 реплика, 3 сөйлем
2-сынып. Қазақ тілі (аптасына 2 рет)
А1 орташа деңгей
Өзім туралы
15
1-тоқсан
Менің отбасым және достарым
15
Менің мектебім
15
2-тоқсан
Қоршаған орта
15
Саяхат
15
3-тоқсан
Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті
15
Тамақ пен сусындар
15
4-тоқсан
Дені саудың – тәні сау
15
120 сөз (50 актив+ 70 пассив)
Барлығы
3-4 реплика, 4 сөйлем
3-сынып. Қазақ тілі (аптасына 4 рет)
А1 ілгерінді деңгей
Тірі табиғат
17
1-тоқсан
Жақсыдан үйрен, жаманнан
17
жирен (жарық пен қараңғы)
Уақыт
16
2-тоқсан
Сәулет
16
Өнер
16
3-тоқсан
Атақты тұлғалар
16
Су – тіршілік көзі
16
4-тоқсан
Демалыс мәдениеті. Мерекелер
16
130 сөз (60 актив + 70 пассив)
Барлығы
4-5 реплика, 5 сөйлем
Ортақ тақырыптар

Тоқсан
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4-сынып. Қазақ тілі (аптасына 4 рет)
А2 бастапқы деңгей
Менің Отаным – Қазақстан
18
1-тоқсан
Адами құндылықтар
18
Мәдени мұра
19
2-тоқсан
Мамандықтар әлемі
19
Табиғи құбылыстар
19
3-тоқсан
Қоршаған ортаны қорғау
18
Ғарышқа саяхат
15
4-тоқсан
Болашаққа саяхат
15
Барлығы:
140 сөз (70 актив + 70 пассив)
5-6 реплика, 6 сөйлем
5 сынып. Қазақ тілі мен әдебиеті (аптасына 5 рет)
А2 орташа деңгей
Білім және ғылым
1-тоқсан
35
Әлем. Жер. Адам.
2- тоқсан
37
Қазақстан халықтарының тілі
мен мәдениеті

3- тоқсан

Экология және өмір қауіпсіздігі

4- тоқсан

42

36
150 сөз (70 актив + 80 пассив)
Барлығы
6-7 реплика, 7 сөйлем
6-сынып. Қазақ тілі мен әдебиеті (аптасына 5 рет)
А2 ілгерінді деңгей
Білім және ғылым
1- тоқсан
36
Әлем. Жер. Адам.
2- тоқсан
39
Қазақстан халықтарының тілі
3- тоқсан
42
мен мәдениеті
Экология және өмір қауіпсіздігі
4- тоқсан
38
160 сөз (70 актив + 80 пассив)
Барлығы
7-8 реплика, 8 сөйлем
7-сынып. Қазақ тілі мен әдебиеті (аптасына 5 рет)
В1 бастапқы деңгей
Туған өлкенің тарихы
1- тоқсан
38
Ұлыларға теңесу
2- тоқсан
41
Әлем мен жасампаздық уақыты
3- тоқсан
49
Адам және оның мүмкіндіктері
4- тоқсан
42
170 сөз (80 актив + 90 пассив)
Барлығы
8-9 реплика, пікір білдіру -5
сөйлем
8-сынып. Қазақ тілі мен әдебиеті (аптасына 5 рет)
В1 орташа деңгей
Әлемдегі инновациялар
1- тоқсан
40
11

Ұлыларға теңесу
Бейбітшілік пен жасампаздық
уақыты
Адам және оның мүмкіндіктері

2- тоқсан

40

3- тоқсан

60

4- тоқсан

40
180 сөз (90 актив+ 90 пассив)
Барлығы
9-10 реплика, 9 сөйлем
9-сынып. Қазақ тілі мен әдебиеті (аптасына 5 рет)
В1 ілгерінді деңгей
Әлемдегі инновациялар
1- тоқсан
43
Кәсібилік – заман талабы
2- тоқсан
47
Көшбасшылық қасиетті қалай
3- тоқсан
55
дамытамыз?
Заманауи әлемдегі адам
4- тоқсан
45
190 сөз (90 актив + 100 пассив)
Барлығы
9-10 реплика, 10 сөйлем
10-сынып. Қазақ тілі мен әдебиеті (аптасына 5 рет)
В2 бастапқы деңгей
Әлеуметтік кепілдік –
1- тоқсан
45
мемлекеттің жетістігі
Кәсібилік – заман талабы
2- тоқсан
47
Көшбасшылық қасиетті қалай
3- тоқсан
59
дамытамыз?
Экономика және бәсекеге
4- тоқсан
49
қабілетті ел
200 сөз (90 актив+ 110 пассив)
Барлығы
10-11 реплика, 11 сөйлем
11-сынып. Қазақ тілі мен әдебиеті (аптасына 5 рет)
В2 орташа деңгей
Әлеуметтік кепілдік –
1- тоқсан
49
мемлекеттің жетістігі
Кәсібилік – заман талабы
2- тоқсан
52
Көшбасшылық қасиетті қалай
3- тоқсан
63
дамытамыз?
Экономика және бәсекеге
4- тоқсан
46
қабілетті ел
210 сөз (100 актив+ 110пассив)
Барлығы
11-12 реплика, 12 сөйлем
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4.2 «Қазақ тілі», «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәндерінің лексикалық-грамматикалық минимумы
4.2.1 Бастауыш мектептің «Қазақ тілі» пәнінің лексикалық-грамматикалық минимумы
Ортақ тақырыптар
1.Өзім туралы

2.Менің мектебім

Сөйлеу интенциялары

Лексикалық бірліктері
1-сынып
Сәлемдесу
тегі, аты, не, қайда
Сәлемдесуге жауап беру
болып табылады, болуға
Қоштасу
Менің, оған, оның, сіздің
Танысу, танысуға жауап
нөмірлері: бір-екі-үш-төрт-бес-алтыТүс пен заттарды атау
жеті
Мектеп жабдықтарды атап шығу
Иә / жоқ, мейірімді, көңілді,
Сыныптағы заттарды атап, олардың
бақытты, жақсы, тамаша, сіз емес
түстерін көрсету
гүл, кемпірқосақ, алма, күн, шөп,
Бөлмеде жиһаз туралы
жүзім, сәбіз,
әңгімелесушіден ақпарат сұрау
аспан, осы
Отбасы мүшелерімен таныстыру
Үстел қоңыр
Отбасы мүшелері туралы көзқарасын Орындыққа отыр
білдіру
Есікті аш/жап
Досыммен таныстыру
Бұл менің отбасым
Досым туралы айту
Бұл менің әкем/ағам/атам
Отбасы туралы айту
Оның аты – Қанат
Отбасы мүшелерімен таныстыру
Бұл менің анам/апам/әжем
Оның аты – Қарлығаш
Менің отбасым үлкен/кішкентай
Менің апам бар
Сенің апаң бар ма? Оның аты кім?
Иә, менің апам бар
Жоқ, менің апам жоқ
Сұраулы сөйлем арқылы ақпарат
Мектеп, үстел, орындық, кітап,
алу.
қалам, сөмке, мұғалім, үстел,
Алыс және жақын заттар туралы
есік, терезе, үлкен, кіші, ұзын,
мәлімет алу.
жіңішке, қарындаш, мысық, адам,
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Сөйлемдердің құрылымы
«Сәлем», «Атыңыз кім?», «Менің
атым ...», «Қош бол», «мені сыйла
...»
«Түсі қандай, бұл не?»
Оның / оның аты
Сізбен танысқаныма қуаныштымын
Бұл қара түс
отбасы,әже,ата,апа/әпке,аға,дос,дост
ар
қуыршақ, доп, көлік, мысық, ит,
сиыр,ат
қой,шөп,қоян,қасқыр,түлкі,аю
нан,қант,сүт,май,дүкен
ту,елтаңба,әнұран
тау,орман,өзен,көл,дала
автобус,пойыз,ұшақ,көше,үй,
бағдаршам
тәрелке, тостаған/шыны-аяқ,
қасық,шаңышқы

«Бұл не екен?», «Бұл қандай түсті
...?», «Ол / Егер (сын) + (зат) деп»,
«Ол не?», «Кел, ~ қарастырайық»

3.Менің отбасым
және достарым

4.Менің әлемім

5.Саяхат

6.Әдет-ғұрып және
фольклор

Заттарды атау және бір затты
сипаттау.
Сәлемдесу
Сәлемдесуге жауап беру
Апта күндері туралы сұрау
Сәлемдесуге жасалатын ишара
Жолдасыңды таныстыру, отбасы
жақындарымен таныстыру
Туыс-туғанның жақындығы туралы
айту

қап, кітап

Сұхбаттасушыдан аң туралы ақпарат
алу
Аңды атау
Сұхбаттасушыдан ауа райы туралы
ақпарат алу
Ауа-райы туралы жай сөйлеммен
жауап беру
Затты ата (негізгі көлік атауы)
Сұхбаттасушыдан заттың
/ойыншықтың/ қайда тұрғаны
туралы ақпарат алу
Заттың атауын нақтылау
Заттың атын анықтап барып, жауап
беру
Затты ретімен атау (ойыншықты)
Ойыншықты сипаттау
Белгілі ойыншықтың иесі бар екенін
білдіру
Сұхбаттасушының ойымен
келісетіні/келіспейтіні туралы
білдіру
Заттарды санау
жай қимыл, іс-әрекеті арқылы

Аңдар, құс, мысық, сиыр, ит, балық,
жылқы, үй жануарлары, шошқа, қой,
хайуанаттар бағы,
ыстық, суық, жаңбыр, күн, қар,
қарау; қала, кент, ауыл.

әкесі, анасы, ағасы, апайы, атасы,
әжесі, отбасы, дүйсенбі, сейсенбі,
Сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі,
жексенбі.
анам, әкем, әжем, атам

«Бұл кім?», «Қалай?», «Мен
жақсымын рақмет», «кездескенше»;
«Бүгін қай күн?»
Мен қалдым ... Бұл сіз ... болып
табылады .... Ол ... және
Иә, бұл дұрыс / Жоқ ғой ....
Бұл менің анам / әкем болып
табылады. Оның аты...
Оның аты.
Қандай жануар екен», «Кел, барайық
...»; «Ауа райы қалай?»,
«Бұл осы ...»

автобус, алдында, жылы, автобус
астында, автомобиль, поезд, ұшақ

«Қайда? / «? Ол ма ...», олар ... ма «,»
Бұл ... «,» Олар «... болып табылады?

Туған, торт, шарлар, карталар,
сыйлықтар
партия, кесілген, жеребе, ашық,
қуыршақ, автомобиль моделі, робот,
шар, барабан
1-10 сандар

Бұл қуыршақ , 1-10 сандар
көрейік ... «, санайық!
Сен қанша жастасың?
Сіздің қарындасыңыз / ағаңыз қанша
жаста ?.
Менің қуыршағым жаңа және әдемі
Ол қуыршақ па? - Иә, бұл қуыршақ.
Жоқ, бұл қуыршақ емес.
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7.Сусындар мен
тағамдар

сұхбаттасушыны әңгімеге тарту,
жандандыру
Азық-түліктерді ретімен ата
Өзіңнің қайбір азық- түлікке деген
ойыңды білдір
Сұхбаттасушыдан өзінің сүйікті
тағамы туралы ақпарат алу

8. Жаны саудың –
тәні сау!

Негізгі дене мүшелерін ретімен ата
Қарапайым нұсқаулар беру
Небір заттың иесі бар екенін білдіру

1.Өзім туралы

Сәлемдесу
Сәлемдесуге жауап беру
Өзімен таныстыру
Киім –кешегін реттімен атау,
олардың негізгі сипаттамасын атау
негізгі білім беру қызметін жүзеге
асыруға физикалық қабілетінің
жарамдығын/жарамсыздығын
көрсету
Заттарды елуге дейін санау
Өзінің досымен таныстыру
Сұхбаттасушыдан заттар және
достары туралы ақпарат алу
Сұхбаттасушының пікірімен
келісетінін білдіру
Сұхбаттасушының пікірімен
келіспейтінін білдіру
Жақын және алыс заттарды ретімен
санау
Өзіңнің спорттық қабілетін туралы
ақпарат беру
Белгілі заттың иесі жақын туыстыкі

2.Менің отбасым
және достарым

ірімшік, шоколад, күріш, фри
картобын, құлпынай,
нан, балмұздақ, жүзім, макарон
өнімдері, пицца, үрме бұршақ,
азық-түлік, сусын, өте жақсы, дәмді,
сүт
бас, көз, құлақ, аузы, мұрны, шаш,
мүше, құрал, қолдар, жаяу, жүре
2-сынып
Күні, күн
Оқу, жазу, сурет салу, пайдалану
Жақсы, бейнелеу
Киім, көйлек, бас киім, пальто,
джинсы, аяқ киім, футболка, юбка,
шалбар, футболка, тозу

Сандар 1-50
теннис / хоккей / баскетбол ойнауға,
бейсбол, суретке түсіру, ат, бояу
мініп, махаббат
немере, тәте,
оқуға дайындау, бояу, жазу, ойнауға,
теледидар көруге, қағаз / газеті,
достық, ақылды
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Маған ұнайды ..., маған ұнамайды ..
«Сіздің сүйікті сусыныңыз қандай?»
Мен білмеймін

«Дененің қандай бөлігі болып
табылады?», «Сенсорлық ...»
/ Жоқ, деп хабарлады
Таңертең / түстен, жақсы оқытушы.
Қалайсыз, ...? - Мен жақсымын.
бәрі жақсы ма?
Кешіріңіз. Бәрі жақсы.
Жарайсың!
Оны істеу мүмкін емес.
Бұл менің әдемі көйлегім. Бұл менің
ескі көйлегім ғой
Бұл менің досым. Оның есімі -Марат
.
Бұл не? Ол не? Олар не? Бұлар не?
Бұл / Бұл / Осы болады ...
бұл бала кім? Бұл менің досым.
Менің досым болуы мүмкін ...?
Маған пайдалануға бола ма ...?
Кіруге бола ма?
Маған теннис ойнауға болады ма?.
Мен бейсбол ойнай.алмаймын.
Бұл менің немерем .
Ол / оның / Біздің / сіздің / олардың .
(Анасы). Ол менің тәтем. Оған

3.Менің мектебім

екенін білдіру
Оқу құралдарын атау
Оқу құралдарының иесі бары туралы
және оның санын айтып беру
Сұхбаттасушыдан оқу құралдары
және достары туралы ақпарат алу
Зат туралы және оған сипаттама
жөнінде ақпарат беру
Сұхбаттасушыдан сүйікті түстері
туралы ақпарат алу
Сөйлесу уақытында әңгімелесушіден
сол кезде өзінің іс -қимылдары
туралы ақпаратты сұрау
Сұхбаттасушыдан сүйікті түртүстері туралы ақпарат алу
Келісу және келіспеушілікті білдіру

Ермексаз, өшіргіш, желім,
қарындаштар, сызғыш, өшіргіш ,
қарындаш
7 сағат, демалыс кеші, / таңертең /
түстен кейін, дүйсенбі күні, мектеп,
күн, апта, дүйсенбі, сейсенбі,
сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі,
жексенбі,,,,,
Қызыл, сары, қара, көк, қоңыр,
жасыл, сұр түсті, апельсин
артта, кезінде, үшін, келесі күні,
үшін,
жақын, алдында, жылы, арасындағы
Шкаф қабырғаның жанында тұр
Тақта қабырғада ілініп тұр
Оң/сол жақта шкаф тұр
Үстел терезенің жанында тұр
Орындық үстелдің жанында тұр
Сыныпта қандай жиһаз бар?
Шкаф/үстел/орындық қай жерде
тұр?
Иә, үстел терезенің жанында тұр
Сен неше жастасың?
Сенің ағаң неше жаста?
Менің ағам он жаста
Ол қай сыныпта оқиды?
Ол төртінші сыныпта оқиды
Бірінші қатарда неше үстел тұр?
Маған айтшы
Үстелде неше дәптер жатыр?
Үстелде екі дәптер жатыр
Менің қолымда неше қарындаш бар?
Маған айтшы
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пісіруге болады
Қанша .... бар? + + заттың нөмірі бар.
Кейбір бар
Кейбір, кез келген, бұл, осы, сол,
Бұл не? Бұл әдемі кемпірқосақ екен /
Бүгін қай күн? Ол дүйсенбі күні.
Ол сейсенбі ме? Жоқ / иә, бұл болып
табылады.
Сіздің сүйікті түсіңіз қандай? Менің
сүйікті түсім жасыл.
Сіз оқып жүрсіз бе? Иә, мен / Жоқ
сенімдімін, мен емеспін. Мен сурет
салып жатырмын.

4.Менің әлемім

5.Саяхат

6.Әдет -ғұрып және
фольклор

Айналасындағы негізгі орындарды
ретімен жеткізу
Бөлмелерді атау және бөлмедегі
жиһаздарды атау
Әңгімелесушіден заттардың орны,
біреуге тиістілігі және заттар туралы
ақпаратты сұрау
Сұхбаттасушыдан заттың пайда
болуы туралы ақпаратты сұрау
Нақты адам туралы ақпаратты сұрау.
осы уақытта / оның іс-әрекетін
көрсететін, нақтылау.
Адамның орналасқан жерін
нақтылау
Әңгімелесушіден қозғалыс жолы
туралы ақпаратты сұрау
Сұраққа қысқа жауап беру
Әңгімелесушіден элементтердің
саны туралы ақпаратты сұрау
Белгілі бір ойыншыққа қатынасын
және сатып алуға ниет көрсету
Заттың сипатын және құнын білдіру
олардың келісетіні / келіспейтінін
білдіру
өз уақытын өткізілетіні туралы
әңгімелесушіден ақпаратты сұрау

Шығу, саябаққа бару, бау-бақша
ауыл
көше, еден , қабат, үй, пәтер,
қабырға, терезе
есік, тағамдар, қонақ бөлме, ванна
бөлмесі, айна,
Теледидар, монша, шкаф,
жарамдылық, плита, тоңазытқыш,
шкаф, қанша?

Онда, не, қайда, кімнің?
Сізге бұл ықшам дискіні ұнайды ма?
Қайсысы? Ол қайда? Осы кімнің CD
болып табылады?
Ол Аннанікі ғой. Ол қайдан
табылады?
бұл бала кім? Қайсысы?
бір, кейбір, кез келген, бұл, осы, сол,
бұл қыз кім? Ол менің әпкем.
Мен саған көмектесе аламын ба?

автокөлікпен жүру, автобуспен жету, Сен мектепке қалай жетесің?
автобус , жаяу, велосипедпен бару
Автобуспен.
Сізде ұшаққа билет бар ма? Сіз
қанша билет алдыңыз? Үш.
Сіз Алматыға немен барасыз? Біз
әкеммен автокөлікпен барамыз.
Қандай көлік түрлерін білесің?
Серуен, саябақ, ойыншық,
Маған осы ойыншық ұнайды. Бұл
сатып алу, келеді, дүкен, қанша? сұлу жақсы ойыншық. Мен оны сатып алу
үшін барамын..
Ол қанша тұрады? - Ол үш жүз теңге
тұрады.
Сіз демалыс күні қайда барасыз?
Менің итім саябақта менімен
серуендеді.
Сізге бұл ойыншық ұнайды ма? – Иә,
маған бұл ойыншық ұнайды. Бұл
автокөлік жақсы. Ол 200 теңге
тұрады..
Ойыншықтарды қайдан сатып алуға
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7.Тағамдар мен
сусындар

8.Жаны саудың –
тәні сау

1. Тірі табиғат

Өнімдерге оның көзқарасын білдіру
және қосымша сипаттама беру
Затты атау, немесе оның болмауын
/жоқтығын/ және оның орнын айту
нақты орналасқан жерінен
элементтердің саны туралы
ақпаратты сұрау
Дененің бөліктері туралы
әңгімелесушіден ақпаратты сұрау
Сұхбаттасушының ойымен
келісетіні/келіспейтіні туралы
білдіру
Заттың санын айту
әңгімелесушіден
дене бөліктерінің сипаттамасын
және оған тән түс туралы ақпаратты
сұрау
Сұхбаттасушыдан ауа райы туралы
ақпаратты сұрау
Ауа райы туралы ақпаратты беру
Жануарлардың (жылы) физикалық
қабілеттіліктерін/
қабілетсіздіктерін әңгімелеу

Пікірлесушіден жануарлар түрі
туралы ақпарат сұрау
Жануардың орналасуы мен өмір

азық-түлік, жеуге, ішуге, тамақ
пісіру, нан, май, ет, жұмыртқа,
ірімшік, қант, тәтті, су, шырын, сүт,
шай, кофе, жеміс-жидек, алма,
өсімдік, сәбіз, картоп, қызанақ,
шырын, тостаған, себет
бас, бет, көз , мұрын, ауыз, құлақ,
қол , аяғы / аяқтары, қолмен / қолдар,
шаш, үлкен, ұзын, қысқа, қызыл /
қара /шаштары ақшыл
Ауа райы, қыс, көктем, жаз, күз / күз;
қар, жаңбыр жауады, күн, ыстық,
желді
өту, жүзу, ұшу.

3-сынып
Ішкі, жабайы, түйе, қозылы қой,
тауық, қаз балапаны, ала құлан, су
сиыр, кірпі, Арктикалық мұхит,
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болады? - Қонаев көшесіндегі
ойыншық дүкенінде ойыншықтар
сатып алуға болады.
Маған нанға жағылған май және
ірімшік ұнайды. Сен нені ұнатасың?
Маған сүт ұнамайды..
Табақта алма бар.
табақта алма жоқ.
табақта алма бар ма? - Иә ,бар/жоқ.
Себетте көп алма бар.
Реттік нөмірлер: 1-50.
Бұл не? - Бұл бас / мұрын / құлақ /
көз / т.б.
ол бас па? – Иә, ол бас. / Жоқ, олай
емес.
Бұлар не? - Бұл көз / құлақ / ерін.
Мынау- көз / құлақ / ауыз / аяқтары /
қолдары / еріні ме?– Иә, солай. Жоқ,
олай емес.
Мұның көзі үлкен? – Иә, солай. Жоқ,
олай емес.
Оның шашы қысқа / ұзын ба? - Иә,
Жоқ, олай емес.
Оның көзінің түсі қандай? - Оның
көзі қара / қоңыр / сұр / көк . Бүгін
ауа-райы қандай? - Бұл күн ыстық. /
Жаңбыр жауып тұр
Құстар ұшады,/ ұша алады.
Мысықтар ұшуы мүмкін емес
Қай, не, қайда, кімдікі, нешеу,
қандай сипатта....
Бұл қандай жануар? – Бұл жабайы

сүру мекені туралы айтып беру

Атлант Мұхиты, таулар, дала,
жайлау, орман, шөлейт
Адам: биік, аласа, жас, кәрі,
кішкентай, толық, арық, жіңішке

2. Жақсы деген не,
жаман деген не
(жарық па,
қараңғы ма)?

Мамандықтарды атау Мамандыққа
қатысты ақпарат сұрау
Мамандақ туралы тиісті ақпарат
беру
Әр түрлі ойыншықтарға қатысты
салыстырмалы сипаттама беру
Күнделікті міндеттері мен жеке бас
гигиенасы туралы айтып беру

Жұмыс, аспаз, ұшқыш, жұмысшы,
ауыл шаруашылығын игеруші,
дәрігер, инжинер, жүргізуші,
қоғамдық көлік жүргізушісі, жеңіл
көлік жүргізушісі, дүкен иесі,
даяшы, әртіс, ауруханалар, дәмхана,
қарайласу, күтіп-баптау, бағу, ән
айту, дәмді, іш пысарлық, қызықты

3. Уақыт

Жүзге дейінгі заттарды санау
Заттардың орналасқан орындарын
атау
Уақыт туралы ақпарат сұрау
Уақытқа татысты сұрақтарға жауап
беру
Күн тәртібі туралы ақпарат сұрау
Сұхбаттасушыдан тұрған жерін
өткен шақ формасында сұрау
Оқиға желісі туралы сұрау
Өз іс-әрекетін өткен шақ
формасында айту

Қазір сағат неше? Қазір сағат бес.
Сағат алты жарым. Жиырма минут
қалды / кетті / түнгі саған үш / бұл
сағат. ояну, тұру, жуыну, жаттығу
жасау, шайыну, шомылу үшін, төсек
орынды жинау, төсек салу, үй
шаруасына көмектесу, бөлмені
тазалау, тазарту үшін, таңғы ас /
түскі ас / кешкі ас ішу, теледидар
қарау, үй жұмысын орындау, әуен
тыңдау, көмектесу, үйге бару,
мектепке бару, ұйқыға жату, кеше,
өткен аптада / айда / жылы, жұмыс
күн, демалыс күн
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жануар?
Артта, олардың арасында, ішінде,
үстінде, қарама-қарсы, жанында,
қасында, астында, биігірек
Түйе қайда? Бұл шөл далада
Ол не істеп жатыр? Ол–дәрігер.. Ол
өз жұмысын жақсы көре ме? – Иә, ол
өз жұмысын жақсы көреді./ Жоқ, ол
жақсы жұмыс жасамайды.
Жұмысшы не істеп жатыр? – Ол
жұмыс істеуде. Мына әуе шары анау
шарға қарағанда үлкенірек. Сары аю,
ақ аюға қарағанда толығырақ.
Сіздерге қол жуу керек. Күн сайын
таңертең тіс жуу керек.
Бірден жүзге дейін санау. Біріншіден
/ оныншы / артынды, арасында,
қарама-қарсы, жанында, қасында,
тұсында, ішінде.
Бұл он минут / беске дейін
Қашан тұрасыз?
Мен сағат жетіде оянамын.
Жексенбі күні қай уақытта оянасыз?
Жексенбі күні сағат онда оянамын.
Мен ұйықыға жаттым / сағат кешкі
тоғызда ұйқыға жат.
Сен кеше қайда болдың?
Мен кеше мектепте / үйде / кинода /
дүкенде болдым.
Кеше киноға / мектепке бардыңыз
ба? – иә, бардым / жоқ, бара
алмадым / барған жоқпын. Киноға
кеше бардық. Бұл жақсы фильм бе
екен? – Иә, фильм қызықты болды.

4. Сәулет

5. Өнер

6. Ұлы тұлғалар

Жақсы, көңілді фильм көрдік.
Қызықты болды ма? - Өте қызықты
болды. Жоқ, фильм қызықсыз болды.
Көңілсіз фильм көріп, ішіміз пысты.
Жұма күні мектепке бардыңыз ба?
Жоқ, бармадым. Мен ауырып
қалдым. Өткен аптада қайда
болдың? Мен қалада / үйде / ауылда /
мектепте болмадым.
Үйі немесе пәтері туралы айтып
Үй, пәтер, бөлме, қабырға, оң, сол,
Бөлмеде терезе бар. Бөлмеде қандай
беру, жекеше және көпше түрде
жуынатын бөлме, ас бөлмесі, асхана, да бір гүл бар ма? Иә, гүлдің бірнеше
бөлмедегі жиһаздарды, заттарды
жатын бөлме, әжетхана, терезе, есік, түрі өсіп тұр. Айнаның астынды
атау
кіре беріс, дәліз, айна,
бірнеше құты тұр. Бұл үлкенірек ... .
Өзі тұрып жатқан мекеннің басты
Кинотеатрлар, аурухана, өндіріс
Бұл ... кішірек болады.
Сендер мұражай ғимаратын
ғимараттарын сипаттап, айтып беру. орны, мұражай, бекет, әмбебеп
көрдіңдер ме?
Ас үйде орындалатын басты ісдүкен, ғимарат, сәулетші, суреті,
әрекеттер туралы сұрақ қою, жауап
үлгісі
Маған Салтанат сарайы ұнады. Біз
беру
зәулім ғимараттарды көрдік. Анам
кітапхананың үлгісін салды. Ол –
сәулетші.
Негізгі қызығушылықтарын атау
Домбыра, саз аспаптары, спорттық
Ол мерекеде күй шертті. Біз ұлттық
Негізгі әуес ісін, нақты қабілетін
ойындар, би, билеу, ән, ән айту,
би биледік. Мен домбыра тартып
сипаттау
әнші, үйрену, гитара тарту, ойнау,
үйрендім.
Әңгімелесуші тарапқа
саз аспабында ойнау, шерту, баулу,
Сонымен қатар қобыз, баян ..., ..., ...,
қызығушылықтары мен іс-әрекеті
қызықты, талап, өнер
.... сында саз аспаптарында ойнай
аламын. Сіздің не үйренгіңіз келеді?
туралы сұрақ қойып, тілдесу
Қандай қабілетіңді дамытқың
келеді?
Қазақтың ұлы ақындарының есімін
Ыбырай Алтынсарин, жазушы, ақын, Бұл кім? Бұл ұлы ақын. Мектепте
білу, шығармаларынан үзінді жаттау, күйші, атақты, тәлім алу, үлгі,
атақты жазушылармен кездесу өтті.
белгілі қаламгерлердің тәлімді
үйрену, қызығу, Абай Құнанбайұлы, Өлең жаттадық. Ұлылардың өнегесін
кейіпкерлерін тану
өлең, өсиет, бата, тілек, өнеге.
аламыз. Атақты ақындарымыз көп.
Белгілі күйлерді тыңдадық. Тәлім
аламыз.
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7. Су – тіршілік
көзі

8. Мәдениет,
демалыс.
Мерекелер.

1. Отаным –
Қазақстан

2. Адамгершілік
қасиеттер

Табиғи құбылыстарды атау
Жануарлардың негізгі іс-әрекетін,
мекенін, дыбыстауын, төлдерін
ажырату, табиғатқа қатысты
сұрақтар қою, тілдесімге түсу,
ақпаратты ажырата алу, суретті
сипаттау, өзен, көл, теңіздер туралы
сұрақ құрастыру
Бос уақытта немен айналысатынын
айту
Пікіралмасу барысында демалыс
және мереке күндерге қатысты
сұрақтар қойып, өз тарапына
қатысты жауаптар беру арқылы
тілдесімге түсу
Мәдени орында өзіне ұстау талабын
сипаттау
Сыйлық берерде не айтылатынын
білу
Мемлекеттік мерекелерді білу,
оларға қатысты ақпаратты меңгеру,
еліміздің көрнекті қалаларын білу,
туған жер, Отан, отандастары
туралы тілдесімге түсу. Осы шақта,
келер шақта және өткен шақта
тілдесімге түсе білу, ұлттар
арасындағы достастыққа қатысты
сұрақтарға жауап бере білу.
Туған жеріне, Отанына қатысты
сөйлемдер құрастырып, қысқаша
мәтін жаза білу.
Өзінің талап, тілектері туралы сұрақ
қоя білу

Табиғат, жан-жануар, аң, су, суару,
тазалау, бұлақ, тіршілік, ауа, орман,
қоршаған орта

Бос уақыт, мейрам, мереке, қуаныш,
демалу, қыдыру, отбасылық,
қалалық, құттықтау, сыйлау,
сыпайы, мәдениет үйі, Оқушылар
сарайы, дастархан, дәстүр.

4-сынып
Отан, мемлекет, рәміздер, ту,
елтаңба, әнұран, отансүйгіш,
перзент, туған жер, Атамекен,
отбасы, Жер-ана, бейбіт, жасампаз,
тату-тәтті, даму, мейірбан

Ақылды, сыпайы, әділ,
адамгершілік, дана, сәлемдесі,
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Бұлақ көрсең көзін аш. Құдықты
ластамау керек. Суару кезеңі
басталды. Табиғатқа қамқорлық
жасау керек. Біздің ауламыз таза.
Мен жан-жануарларды жақсы
көремін. Өзендер мен көлдердің
маңын таза ұста. Табиғат пен адам
тығыз байланысты.
Бос уақытымызда саябаққа барамыз.
Наурыз мейрамында ауылға бардық.
Мерекелерді көңілді қарсы аламыз.
Анам екеуміз отбасылық дастарқан
жасадық. Оқушылар сарайына бару –
жыл сайынғы дәстүрге айналды.

Менің Отаным – Қазақстан.
Мемлекеттік рәміздерді білу керек.
Біздік мектепте мемлекеттік туымыз
мен елтаңбамыз ілулі тұр. Әр
дүйсенбі біз сабақты әнұран айтудан
бастаймыз. Менің туған жерім –
Қазақстанның Арқалық қаласы.
Атамекеннен ыстық ештеңе жоқ.
Қазақстандықтар бейбіт өмір
кешуде. Әр ұлттың балалары татутәтті білім алып келеміз.
Ақылды бала – арлы бала.
Сыпайылық таныта білу керек.

3. Мәдени мұра

4. Мамандықтар
әлемі

5. Табиғат
құбылыстары

Сұхбаттасушыға адам бойындағы
құнды қасиеттер туралы айту
Сыпайылыққа, әділ іс әрекетке
шақыру
Кешірім/рұқсат сұрау
Алғыс айту
Сыпайы/қарапайым үлгіде
амандасу/қоштасу
Тарихи қалалардың аттарын білу
Сұхбаттасушыдан мұражай туралы
сұрай білу
Жалпы мәдени мұраға қатысты
тілдесімге мұғалім көмегімен түсе
білу
Сөйлемдерде орын тәртібі мен
байланысу тәсілдерді дұрыс қолдану
Мәдениетке қатысты қарапайым
сұрақтарға жауап беру.
Мамандықтар мен жұмыс орындары
туралы ақпарат беру, алуға қатысты
тілдесімге түсу
Отбасы мүшелерінің
мамандықтарын сипаттау
Мамандық иесінің іс-әрекетін
сипаттау, жалғаулар мен сын
есімдерді еркін қолдану

қоштасу, кешірімшіл, қарапайым,
кішіпейіл, ақыл тыңдау, рұқсат
сұрау, сыпайылық таныту, ізетті

Жыл мезгілдерін, оларға тән
құбылыстарды булу
Сенбілікте атқаратын міндеттерін
білу
Жауын/қар/бұршақ жауын сипаттау
Қауіпсіздік шараларына қатысты
тілдесімге түсу

Жылы, суық, салқын, ыстық, сақтық,
қауіпті, үсіну, тоңу, күн өту,
қар/жауын/бұршақ жауды, қату,
дауыл /боран, самал жел соқты, кию,
жұқа-қалың, ұзын-қысқа, сақтық,
бұлт, қыс, күз, жаз, ауа, табиғи
құбылыс, солу, өсу, гүлдеу

Алтын адам, мұражай, жинау,
жәдігер, сақтау, құнды, тарихи,
маңызды, ескі, мұра, мәдени мұра,
мәдениет

Дәрігер, мұнайшы, ғалым,
жабдықтаушы, жазушы, ас әзірлеу,
емдеу, жолсерік, ғарышкер, ұшқыш,
зерттеу, ұшу, игеру.
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Біздің сынып жетекшіміз әділдікті
жақсы көреді. Атам маған
адамгершілік туралы көп ақыл
айтты. Даналықтың көзі – мақалдар
мен нақылдар. Сыныпқа кірмес
бұрын есік қағып, сәлемдесу керек.
Қайырлы таң/күн/кеш/түн. Кең
болсаң – кем болмайсың.
Алтын адам Есік қаласынан
табылды. Ол көне заман
жауынгерінен қалған алтын киім. Біз
мұражайға бардық. Жәдігерлерді
ғалымдар зерттейді. Құнды
қазбалардың үлгісін көрдік

Дарияны анам дәрігерге апарды.
Мұнайшылар қазба байлықтарын
игереді. Аят өскенде ғалым болуды
армандайды. Менің атам –
атақты жазушы. Мен ас әзірлескенді
ұнатамын. Менің ағам жолсерік
болып жұмысқа тұрды.
Ғарышкерлер аспан әлемін
зерттейді.
Жылы күні/суық күні жұқа
киім/қалың киім киеміз. Күн ыстық
болса сақтану керек. Күнге күйіп
ауырып қалуымыз мүмкін. Табиғатқа
шыққанда сақтық шараларын сақтау
керек. Қатты аяз қауіпті,
үсініп/тоңып қалма.

6. Қоршаған
ортаны қорғау

7. Ғарышқа саяхат

8. Болашаққа
саяхат

Жыл мезгілдеріне сай киінуге
қатысты сұрақтар құрып, жауап
беріп, диологке түсу. Абай
Құнанбайұлының жыл мезгілдері
туралы өлеңдерінен үзіндіні жатқа
білу
Түрлі ақпараттар туралы сұрақ қою
Зат есімнің көмегімен қоршаған
ортаны сипаттау
Табиғатты сипаттауда сын есім
шырайларын еркін қолдану
Адамның болашақты зерттеуіне
қатысты тілдесімге, мұғалім
көмегімен түсе білу
Ғарыш әлемі туралы ақпарат жинай
білу
Ғаламдық жаңару туралы қарапайым
сұрақтарға жауап бере алу
Сұхбаттасушыдан техникалық даму
туралы қарапайым тілде сұрай білу
Техниканың басты түрлерін
сипаттау, атау
Естіген, көргенін сипаттау
Суретті сипаттау
Роботтар туралы айту, сұрақ қою

күн өту, қар/жауын/бұршақ жауды,
қату, дауыл /боран, самал жел соқты,
кию, жұқа-қалың, ұзын-қысқа,
сақтық, бұлт, қыс, күз, жаз, ауа,
табиғи құбылыс
Қоршаған орта, Жер-ана, сенбілік,
тазарту, сыпыру, көшет отырғызу,
тазалық сақтау, мәдениетті болу,
бұлақ, өзен, көл, қоқыс, ластама,
тазалық сақта
Ғарыш, ғарыш кемесі, ұшқыш,
ғалым, зерттеу, орталық, ақпарат,
даму, әлем, күн, ай, жұлдыз, көк

Қоршаған ортамыз таза болса, біз де
ауырмаймыз. Таза ауа-жанға дауа.
Бұлақ көрсең көзін аш. Көктемде
көшет отырғызуға бармақпыз. Күзде
сенбілікке жиі шығамыз.
Ғарыш айлағын барып көруді
армандаймын. Ғарышкер болғым
келеді. Аспан әлемін зерттеуге
қызығады. Сен жұлдыздар туралы не
білесің? Планеталарды атай аласың
ба?

Көлік, робот, ақпараттық құралдар,
қолдану, қауіпсіздік

Мен «Робото-техник» үйірмесіне
қатысамын. Біз қауіпсіздік
ережелерін сақтаймыз. Мектебімізде
компьютерлік сыныптар бар.

4.2.2 «Қазақ тілі мен әдібиеті» пәнінің лексикалық-грамматикалық минимумы
Ортақ ақырыптыр
Ғылым мен білім

5-сынып
Грамматикалық құрылым
Мен №3 мектеп оқимын.
Бүгін 1-қыркүйек - Білім күні. Балалар мектепке
келді. Мұғалімдеріне гүл шоқтарын әкелді.
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Лексикалық минимум
Білім, ғылым, оқу, зерттеу, анықтау, нәтиже, сұрау,
айту, тыңдау, ғаламтор, ақпарат, қорытындылау,
қоғамдық жұмыс, шығармашылық, жетістіктер, сынып

Ғалам. Табиғат. Адам.

Қазақстан
халықтарының тілі
мен мәдениеті

Экология және өмір
қауіпсіздігі

Ерлан, сені Білім күнімен құттықтаймын! Үздік
оқушы болуыңа тілектеспін!
Ерлан менің сыныптасым. Біздің сыныпқа жаңа
оқушы келді. Оның көзі қоңыр, шашы қара.
Қазақ тілін Роза Асқарқызы береді. Біздің сынып
жетекшіміз – Арай Әмірқызы. Сенің мұғаліміңнің
аты-жөні кім?
Кіруге рұқсат па? Шығуға бола ма?
Әлемде қандай жаңалықтар болып жатыр?
Жер асты байлықтарын ата.
Аспан әлемі керемет! Ғарышкерлер аспан әлемін
зерттейді.
Су жүрген жер береке
Ел жүрген жер мереке.
Қара жер қарыз арқаламас

Халықтар достастығын сипаттау
Қазақша сөйлеп үйренемін.
Қазақ тілі 1989 жылы мемлекеттік тіл мәртебесін
алды. Мемлекеттік тілді білу–әрбір
қазақстандықтың парызы.
Қазақстанда көптеген ұлттар тату-тәтті өмір сүруде.
1-мамыр– Қазақстан халықтарының бірлігі күні.
Ортақ мерекелер туралы айту
1-мамыр мерекесімен құттықтау
Табиғат дегеніміз– жер, аспан, ауа, өзен- көл, орман,
тау.
Адам– табиғаттың бір бөлшегі.
Табиғат апаттарына нелер жатады?
Табиғат апаттарына жер сілкіну, су тасу, қатты жел
тұру жатады.
Әр адам табиғатты қорғауға өз үлесін қосуы керек.
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жетекші, құттықтау, тілеу, үздік оқу, сыныптас, сабақ
береді, ғалым, ғылыми жоба, білімді, өнерпаз, ізденіс,
шәкірт, ұстаз, рұқсат сұрау, бағалау, мәлімет

Табиғат, адамзат, дүние, Жер-ана, Туған жер,
Атамекен, табиғат сақшысы, жанға дауа, бұлақ, жасыл
орман, тіршілік, жануарлар, құстар, табиғатты қорғау,
қоршаған орта, ғаламшар, адамгершілік, ғарыш әлемі,
ғарышкер, Байқоңыр, көшет отырғызу, ажырамас
бөлігі, ластама, аспан, көгерер, тіршілік, күн, ай,
ғаламшар, әуе жолы, әуежай, зымыран, өркениет,
ғарыш айлағы, жұлдыз, жер серіктері, зерттеу,
қарапайым, танымал, әлемдік, жер
Мемлекеттік тіл, қарым- қатынас, халықаралық,
мәртебе, парыз, үштілділік, мәдениет, бірлік, ынтымақ,
ұлт, татулық, бейбітшілік, парыз, достастық, ортак
мүдде, жасампаз, заманауи, еркіндік, даму, қоғам,
сыйластық, мереке, жатырқамау, жатсынбау

Қоршаған орта, бөлшегі, тығыз байланысты,
өзгерістер, экологиялық апат, жер сілкіну, су тасу,
табиғатты қорғау, сақтау, үлес қосу, борыш, міндет,
көшет отырғызу, сенбілік жасау, қамқорлық,
адамгершілік, табиғи ресурстар, суару, күтім жасау,
қорғау, жауапкершілік

Ғылым мен білім

Ғалам. Табиғат. Адам

Қазақстан
халықтарының тілі
мен мәдениеті

Экологиялық апаттардың алдын алу керек.
6 сынып
Ғылыми жұмыс жазу. Мен білім алып жүрмін. Мен
Б.Майлин атындағы №15 мектеп-гимназиясында
оқимын. Аян ғылыми жоба жазды. Менің ағам –
студент.
Білетінің бір тоғыз,
Білмейтінің тоқсан тоғыз.
Ақыл – тозбайтын тон,
Білім – таусылмайтын кен.
Ғылым– теңіз, білім – қайық
Адам – табиғаттың ажырамас бөлігі. Табиғатты
ластама! Біз сенбілікке шықтық. Ғарышкерлер аспан
әлемін зерттейді.
Қыстағы қар– жерге ырыс.
Жердегі ылғал – елге ырыс. Жауынменен жер
көгерер,
Батаменен ел көгерер.
Табиғат ... тіршіліксің тұнып тұрған!
Сен – күнсің!
Көтерілген күліп қырдан .
Сен – көлсің! Сен – орман!
Сен – бұлақсың!
Адамды сұлулыққа құнықтырған!
«Жер шоқтығы – Көкшетау», «Жер жаннаты –
Жетісу»
Үш тілді білу – бізге парыз. Қазақстанда көптеген
ұлттар тату-тәтті өмір сүруде. Әр ұлт өз мәдениетін
сақтауға құқылы. Марлық мерекелеріміз ортақ.
Қазақстан – бейбіт өмір мекені. Мен өз елімнің
патриотымын. Мемлекетіміз әрдайым халықтар
достастығын сақтауды қолдаған.
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Білім, негізгі білім, мектеп, еңбектену, оқу, білім
алушы, талап, мекеме, ақпарат, қолдану, жабдықталған,
сынып, дайындалу, тәрбие, оқушы, пән, мұғалім,
қосымша тапсырма, орындау,ауқымды, жауап беру,
ғылым, жоба, ғалым, ізденіс

Табиғат, адамзат, дүние, Жер-ана, Туған жер,
Атамекен, табиғат сақшысы, жанға дауа, бұлақ, жасыл
орман, тіршілік, жануарлар, құстар, табиғатты қорғау,
қоршаған орта, ғаламшар, адамгершілік, ғарыш әлемі,
ғарышкер, Байқоңыр, көшет отырғызу, ажырамас
бөлігі, ластама, аспан, көгерер, тіршілік, күн, ай,
ғаламшар, әуе жолы, әуежай, зымыран, өркениет,
ғарыш айлағы, жұлдыз, жер серіктері, зерттеу,
қарапайым, танымал, әлемдік, жер.

Бейбітшілік, көп ұлтты, татулық, жасампаз, өмір сүру,
тәуелсіздік, тұрақтылық, даму, тарихи мұра, мейірбан,
тыныштық, бейбітсүйгіш, береке, ел, тұғырлы, құрмет,
ұлттаралық бірлік, қоғам, даму, зайырлы,
құндылықтар, Ата Заң, құрмет тұту, егемен,
көшбасшы, болашақ, саясатын, зайырлы

Экология және өмір
қауіпсіздігі

Туған жердің тарихы

Ұлыларға теңесу

Қоршаған орта тірі және өлі табиғаттан құралған.
Адам мен табиғат өзара тығыз байланысты, біртұтас
жүйе. Табиғат құбылыстары сан алуан. Қоршаған
ортаның күрделі проблемаларын зерттейтін
ғылымды– экология дейміз. Табиғатты қорғау –
адамзаттың парызы.
7-сынып
Менің туған жерім – Қазақстан Республикасы.
Қазақстан– тәуелсіз ел. Туған жердің табиғаты
тамаша, ауасы таза, суы мөлдір болады.Кең байтақ
елімде таулар мен жасыл желек жамылған жазық
жерлері көп.Қазақстан дүниежүзіндегі ең ірі
мемлекеттердің қатарына жатады.
Қазақстан қоңыржай белдеудің орта және оңтүстік
бөлігінде орналасқан.Ата-бабаларымыз осы жерді
жаудан қорғаған.
Түркістан – тарихи көне қала. Онда қазір Қожа Ахмет
Яссауи мұражайы бар.
Туған елдей ел болдмас,
Туған жердей жер болмас.
Ұлылық
Ұлы тұлғалардан үлгі ала отырып, бүгінгі күні
батырлық, ерлік жасап жатқан адамдар бар. Олардың
ерлігіне таңданасың. Ерлік жасау барлық адамның
қолынан келе бермейді.Оқиғалар тосыннан болады,
сол уақытта қиындыққа тап болған адамдарға батыр
адамдар ғана көмек береді.
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Биік,асқар,ұзын,тәтті, шырын
дәмді, татымды,тәтті, бұл,менің,ол,сен
бар,шақыру,амандасу, сәлемдесу,отыру,ашу,
жабу,көру,оқу,жазу,тыңдау,ұйықтау,ойнау
бару, жүру,жүгіру,сүю,қою,ұнайды,
келісу,көну,келіспеу, тамақтану,
ішу,сату,келу, қалау, тілеу,жүру,дастархан жаю, ауру
Туған жер, тарих, кең , байтақ, Қазақстан, ел,жер,түрлі,
гүл, тамаша, жырлаған, жерін, бағалау, табиғаты ,
ауа,таза,шалғын, шөп, ақындар,шолу,жасайды,шекара,
бекітілген,белдеуде,орналасу, климат, жақсы,күн,
қолайлы, тыныштық, сақталған, бейбіт, ата-баба,
аңсаңған, көркем,елді, жаудан,қорғаған,ең,
ірі,мемлекеттер, бөлігінде, оңтүстік , қоңыржай, өзен,
жануарлар, өсімдік, жаудан, қорғаған,Түркістан,
көне,жас, қала, мұражайы, Астана,дамыды, көркейді,
зәулім,ғимарат.

Ұлылық
Ерлік, жағдай, оқиға,тосын, тез, шапшаң,
қауіпті,өмір,олар, батырлық, ерлік, таңдану, адамдар,
барлық, уақытта, қиындық, батыр, көмек, беру, бүгінгі
күн, қоғам, ұлы ,тұлғалар, жатқан,қызықты, оқиға,
ердің ісі,тосын, болады, сол, уақыт,батыр, көмек,
береді, жақсы, сабақ, өнеге, ұстау, көтеру, жүрек, шын,
ақыл, мейрімді, көмек, бейбіт, аман.

Әлем және уақыт

Адам және оның
мүмкіндіктері

Әлемдегі инновация

Әлемде түрлі оқиға болады. Әлем өзгеруде.
Жаңалықтарды үнемі білу керек. Жаңа ақпараттарды
іздеп, біліп қажеттісін өз өміріңе алу керек.
Ғаламтордың пайдасы тез әрі жылдам хабар алуға
көмектеседі.
Құпия сөз компьютеріңе орналастырсаң ешкім аша
алмайды.

Жаңа, ақпараттарды, әлемде, іздеп, біліп, қажеттісін, өз
өміріңе, алу керек, әлемде, түрлі , оқиға, болады,
өзгеруде, жаңалықтарды, үнемі білу, ғаламтордың,
пайдасы, электронды, поштада, қазақша
сөйлесу,электронды, кітапхана,құпия, сөз
компьютеріңе, ешкім ,аша, алмайды, орналастырсаң,
алуға, көмектеседі, жылдам хабар, тез әрі,ғаламтордың,
пайдасы, пайдасыз, емес, ЭХРО, үйрену, өнер,
ұялы телефон,онлайн, рөлі, А4 парағы, сипаттау, тақта,
жаңа, сөз,жою, тіркелу, ақпарат, хабарлар, қайта,
жолдау, нұсқа, деректер, керек.
Адамның мүмкіндіктері зор.Олар қиын жағдайға тап
Адам,оқыс, оқиға, үлгі, тұтамын, оқиғаларды, баяндау
болғанда, түрлі ғажайып іс-әрекеттер жасайды.Оқыс
,ғажайып іс, адам, және, оның мүмкіндіктері,
оқиға кезінде адамның күш қуаты көбейеді.
туралы,жасайды, екен, адамның ,күш қуаты,
Таңданатын әрекеттер жасайды екен. Ғажайып істерді таңданатын ,әрекеттер ,көбейеді, оқиға, кезінде,оқыс,
жасайтын қарапайым адамдар. Олардың жасаған
қиын, жағдайға, тап болғанда, түрлі, ғажайып, ісерлігін үлгі тұту қажет.
әрекеттер,адамның ,мүмкіндіктері, зор,олар
,қиын,қарапайым ,адамдар, олардың, ерлігін, үлг,і тұту,
қажет, секірген, жүгірген,құлау,өрт,денсаулық оқыс
қимыл, қабат, үй, қызық, жұмыс, жазым, ашу, күш.
8-сынып
Бүкіләлемдік жетістіктер көрсетіледі. Мемлекет
Инвестиция, алға жетелеу, озық ойлы, іскер, білімді,
басшысына үлкен міндеттер жүктеледі.
ұйымдастырушылық қабілет, өзіне сенімді, жаңа идея,
Беделді іс-шараларға қатысып, белсенділік танытады. мақсат-мүддесі, қабілет, мемле кеттік грант,
Туристер келеді. Инвестициялар салынады. Жаңа
дарындылық, туа біткен қабілет, ерекше жаратылыс,
мектептер, балабақшалар, қонақүйлер, тұрғын үй
Мемлекет өкілі, дипломатиялық байланыс, тұрақты
кешендері бой көтереді. Мемлекеттік және ұлттық
табыс, кіріс, шығыс, жаһандану, жаңашыл әдіс,
құндылықтар.
көкейтесті мәселе, әлемдік өркениет, өркениеттілік
Әлемдегі Мемлекет жетістігі.
және ұлт, ұлт мәселесі, құндылық, бәсеке, бәсекеге
Жетістіктер көрмесі. Жаңа мектептер. Өз
қабілетті, дағдарыс, тұрақтылық,электронды
ұлтымыздың жетістігі. Заман талабына сай
пошта,электронды кітапхана, электронды билет,
қабілеттілікті қалай дамытамыз. Электронды
электронды төлем.
байланыс. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық
дамуының кепілі.
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Ұлыларға теңелу

Бейбітшілік пен
жасампаздық уақыты

Технологиялық жаңғырту. Экономиканы жүйелі
жүргізу мүмкіндіктері. Жаңа жобалар пайда болады.
Өнертапқыштардың еңбегі.Инновациямен
айналысатын негізгі институттар құрылды.
Ұлы адамдар. Әркімнің үлгі тұтатын адамы
болады.Сол адамның істеріне еліктеп, соған ұқсағысы
келеді. Адам бойындағы жақсы қасиеттерді үйренеді.
Туыстық қатынастар. Ұлы адамдардың қабілеттілігі.Басқалардың пікіріне құлақ асуы, бізді шабыттандырады, жақсы көрсет кіштерге жеткізеді. Олар
жауапты да қиын жұмыстарды атқаруда
жауапкершілікпен қарайды.
Көп іздену – табысқа жеткізеді, кітаптарды көбірек
оқу, ұлы адамдар күннің сәтті өтуін жоспарлайды,
кітаптың ойлау қабілетіне әсері өте күшті, кітап оқу
күйзелістен құтқарады, кітап оқыған сайын сөздік қор
көбейеді, есте сақтау қабілетін арттырады, оқудың
миға әсері, оқу арқылы ғана жетістікке жетеді.
Бейбітшілік пен келісімде өмір сүру, бейбіт өмір,
тату-тәтті тұруды көздеу, мемлекет құру, тұтастық
пен батылдық, азаматтық келісім, экономикалық
дамуды жандандыру, тәуелсіз Қазақстан мемлекеті,
ұлт өкілдері өмір сүруде, азаматтық келісім,
жақсылыққа қол жеткізу, жетістіктер мен табыстарға
ұмтылу, көшбасшы, бәсекеге қабілетті, әрқашан
достық қатынаста болу, қолдау көрсетуге баулу,
өнертапқыш, инноватор, бейбітшілік символы.
Елімізде 140-тан астам ұлт өкілдері тату-тәтті өмір
сүруде. Тәуелсіз Қазақстан – бұл жас мемлекеттің
көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың тағдырлы
жетістіктері мен оның жаһандық табыстың бірегей
тарихы. Болашақта қазақстандықтарды біздің
«Мәңгілік ел» қасиетті және лайықты ел атағына
жетуде көптеген жаңа табыстар мен жетістіктер
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Ұлы адамдар, уақытын дұрыс жұмсай білу,
жауапкершілік, белсенділігін арттыру,
бір нәрсеге жетудегі көрсеткіш, қуанышпен бөлісу, үлгі
болу, уақытты ұтымды пайдалану, жомарт азаматтар,
алғыс айту, оқу-құралдарын тарату, газет-журналдар,
түрлі бағдарламалар, әдебиет, ақпараттар, ұтқыр ой,
жаңа идеясы, мақсат-мүддесі,
философиялық тұжырымдыр.

Жетістіктер, бейбітшілік, тыныштық, татулық,
азаматтық құқық, тарих,ұлт өкілдері, тұрақты табыс,
қажетін қанағат- тандырады, жаһандану үдерісі,
жағымды және жағымсыз әсерлер, жаңашыл әдіс,
жалпы адамзаттық мәселелер, бәсекеге қабілетті,
дағдарыс, тұрақтылық, жаңа дәуір,
халық игілігі, салтанат құру, қаржы бөлу,
ынтымақтастық, бейбіт ғұмыр, түсіністік, сыйластық,
болашақ, бақыт, несібе.

күтуде.
2016 жыл қазақстандықтардың өмірінде арнайы
кезеңді бейнелейтін жыл болып есептеледі.
Адам және оның
мүмкіндіктері

Көшбасшылық
қасиеттерді қалай
дамыту керек?

Түрлі шаралар, жомарт жандар, жауапкершіліктің
артуы, өз күшіне сену, табыс көзін таба білу,
қабілеттілік дағдыларын арттыру, адам бойындағы
ерекшеліктер, ең бастысы ынта-жігер, кәсіпкердің
құқығы,тұтынушыларды таңдау, есеп айырысу,
сүйікті іспен айналысу, мұндай адамдар бойында
дарындылық қабілеттерін байқауға болады.
Менің әкем кәсіпкерлікпен айналысады. Қазіргі
нарықтық экономикада нағыз қажетті кәсіп. Қазіргі
таңда ол өз кәсібін айналдырып отыр. Кәсіпкер болу
үшін көп еңбек ету керек. Оларға мемлекет
тарапынан қолдау көрсе-тіліп отыр. Кәсіпкер адамдар
көбіне қайырым-дылықпен айналысады.
Кәсіпкерлердің арасында жомарт жандар да өте көп
кездеседі.
9 сынып
«Жаңа ғасыр көшбасшысы»
Көшбасшылық – ақылмен билеу заманы.
Көшбасшы жол таба білетін, өзгелерге жол көрсете
алатын, өзіне жүктелген міндетті сезіне білетін,
ауыртпалыққа төзе білетін тұлға.
Ерекше қасиетіңізді қажет жерде, қажет уақытта
көрсете біліңіз.
Үздік болуды дәреже мен басқару қабілетімен
шатастырмаңыз.
Кез келген үздік көшбасшы ойын анық жеткізіп,
ұтымды идеялар айта білуі тиіс.
Көшбасшының әрдайым өз пікірі болады.
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Дербес қызмет, мүліктік жауапкершілік, заңды тұлға,
жалдамалы еңбек, нарықтық жүйе, мемлекеттік
меншік, бірлескен кәсіпкерлік, өз өнімі, өжет, табанды,
жауапкершілік, даму мен өсу мүмкіндігі, даму мен өсу,
биік дәреже, табысты адам, кәсіпорын құру, тұтынушы,
кәсіпкерлік қабілеті, тұрақты табыс, қайырымдылық
шарасы,игі іс.

көшбасшы, тұлға, іскер, жол таба білу, өзгелер, жол
көрсету, жүктелген міндет, сезіну, ауыртпалыққа төзу,
белсенді, ұйымдастыру, қалыптастыру, әділетті,
қайырымды, сезімтал, интеллектуалды, зерек, сөйлеу
машығы, әуесқой, бастамашыл, шыншыл, тәуелсіз,
дербес, сенімді, шығармашыл, батыл, жұмысқа
қабілетті, шешім қабылдау, ғаламтор, әлеуметтік желі,
әндер, фильмдер, жүктеу, бейтаныс адамдар, тілдесу,
дүниежүзілік желі, сайттың алғашқы атауы, желіге
тіркелу, желі, жиі, қолдану, бейнеқоңырау, арқылы,
сөйлесу, жылдамдық, ақпарат, таралу жылдамдығы,
достар, бөлісу, қолжетімді, тариф, ғаламтор, хабардар
болу, айқұлақ, жіберу, жазу, алмасу, жіберу, парақша,

Кәсіпкерлік – уақыт
талабы

Қолөнер – ежелден келе жатқан көне кәсіп.
Ол халықтың өмірімен, тұрмысымен бірге дамып,
ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырады.
Өнер туындыларының иесін шебер деп атаған.
Қазақ қолөнері өз халқының дәстүрлі көркемдік
мұрасы болып табылады.
Қазақ қолөнері туралы не білеміз?

Заманауи әлемдегі адам Берік Ысмайлов – он саусағынан өнер тамған,
халықаралық дәрежеде кең танылған сәнгер.
Қазақ азаматтары арасында мұндай ісмерлік өнермен
айналысу – өте сирек кездесетін құбылыс.
Осындай кездерде мен өзіме бұйырған ескі киімдерді
өзгертіп, басқаша етіп тігіп алатынмын.
Осылайша менің дизайнерлік-конструкторлық өнерім
балалық шақтан басталды.
Ауылда көшпелі кітап көрмесі ұйымдастырылды.
Әлемдегі жаңару
Өнертапқыштар басқа адамдардан ұтқырлығы және
тапқырлығымен ерекшеленеді.
Кез-келген ақпаратты жүйеге сүйене отырып жинау
керек.
Ең алдымен тіркелуден өту керек.
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жаңарту, пайдалану, сапалы, білім, сабақ, кәсіби,
кәсіпкерлік, шебер, қайраткер, танымал, байқау,
жеңімпаз, театр, кино, қойылым, сахна, халық әртісі,
рөлді сомдау, марапаттау, спортшы, белгілі,
жаттықтырушы, балуан, спорт шебері, өнерлі, түрлі
әдістер, жетістік, үздік, ойыншы, ұпай қосу, шеберлік,
атақты, биші, иегер, өнер тарландары
қолөнер, көне, кәсіп, өмір, тұрмыс, бірге, даму,
ұрпақтан ұрпаққа, өнер, өнер туындылары, шебер,
түрлі материалдар, өңдеу, құрал - саймандар, өз қол
күші, көп еңбек, сәнді бұйымдар, табиғат, әсем,
көріністер, бұйымдар, жиі, қолдану, дүниежүзі, әр,
халық, ел, тарихи даму, тұрмыс, ерекшелік,
эстетикалық талғам, ерекшелік, өшпес, із, зергер,
әйелдер, сәндік әшекей, ұсталар, батырлар, қаружарақтар, үй іші, мүліктер, аңшы, аңшылық
жабдықтар, музыка аспаптары, әсем туындылар, жау,
айбар, жақын, мақтаныш, ару, ажар, жігер, батыр,
ерлік, жүйрік, бәйге, сый, дәстүр, көркем, көркемдік
мұра.
сәнгер, саусақ, өнер тамған, халықаралық дәреже, кең
танылған, ісмерлік, ісмерлік өнер, айналысу, құбылыс,
модельер, конструктор, халықаралық, дизайнер,
қауымдастық, мүше, авторлық, сұхбат,
тері илеу, киімді қысқарту, қайта пішу, қиналу,
қиналмау, киіз үй, жасау, шебер, дарыған, жаңа, ескі,
киімдер, өзгерту, басқаша тігу
көрме, көшпелі көрме, ЕХРО, ауылшаруашылық
көрмесі, қою, көрме ұйымдастыру, нарық, нарық
қатынастары, бәсекелестік, ұтқыр,
жәдігер, жер жүзі, мекендеген, барша халықтар, түрлі
сала, қол жеткізу, жетістіктер, алаң, бұрынғы-соңғы,
көпшілік, назар, ұсыну, тігін мәшинесі, жұрт, тұңғыш,

Бірінші болып соңғы жаңалықтардан хабардар болу.
Ғаламтор арқылы керек адамдарды табуға болады.
Ғаламтордың арқасында аз уақытта көп нәрседен
хабардар болуға болады.

Әлеуметтік кепілдік –
мемлекет жетістігі

Кәсібилік – заман
талабы

Көшбасшылық
қабілетті қалай
дамытамыз?

10-сынып
Қазақстан дүниежүзіндегі ең ірі мемлекеттердің
қатарына жатады.
Әлеуметтік-экономикалық даму – мемлекеттің
жетістігі.
Қазақстан – әлем елдерімен терезесі тең мемлекет.
Қазақстан қоңыржай белдеудің орта және оңтүстік
бөлігінде орналасқан.
Сенің мемлекетің қай елдермен шекаралас?
«Үлкенге – құрмет, кішіге – ізет» деген мақалдың
мағынасын қалай түсінесің?
Үлкенді сыйлау, кішіге қамқоршы болу – біздің
азаматтық борышымыз.
ХХІ ғасыр адам өмірінің әртүрлі саласына
жаңалықтар енгізіп қана қоймай, жаңа
мамандықтарды да ала келді.
Халыққа адал қызмет ету – біздің басты міндетіміз.
Зерттеу нәтижесі бойынша жақын болашақта
инженерлік мамандықтарға сұраныс көбейетіні
анықталды.
Екінші ұстаз атанған ғұлама ойшыл кім?
Ғарыш айлағы кең аймақта орналасқан.
Ашық ғарышта жұмыс істеген тұңғыш қазақстандық
ғарышкерді ата.
Сайлауда кәмелет жасқа толған азаматтар дауыс бере
алады.
Мен сайлауға алғаш рет қатыстым.
Мен өз болашағымды таңдаймын.
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аппарат, алғашқы, электрқуаты, жарықтандыру, жүйе,
қолөнер, бейнелеу өнері, өнеркәсіп, жаңа технология,
туындылар, түрлі, пайдалы қазбалар, алу, өнім,
экология, мәселес, дүние, ауқым, кең, маман,
өнертапқыш, беделді, ел үшін, маңызды, даму, үлес
қосу
Ел, достастық, қоғам, игілік, ұлт, ұжым, ұлтаралық,
келісім, татулық, әлеумет, әлеуметтік, жетістік,
қозғаушы, күш, даму, жағдай, кепілдік, мемлекет,
шекара, шекаралас, жер, бедер, белдеу, қоңыржай,
оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыс, аумақ, жазиралы,
дала, ерекшелік, жер-су атаулары, тау, таулы, өлке,
жалпы, ұзындық, адамгершілік, құрмет, ізет,
қамқоршы, асыл, сұлу, сұлулық, жүрек, жылу, қасиет,
сыйлау, азамат, азаматтық, абырой, борыш, парыз

Маман, мамандық, білікті, біліктілік, кәсіп, кәсіптік,
кәсіби, кәсіпқой, қызығушылық, ескеру, икемділік,
ақылдасу, білімді, орта, таңдау, талаптану, шешім,
қабылдау, еңбек, нарық, жоғары, сұраныс, жұмыс,
беруші, кәсіби-техникалық, тапшылық, жаппай,
жауапты, ақпараттандыру, болжам, ұлы, ой, ойшыл,
әлем, ғұлама, ғалым, тұлға, ғылым, тұңғыш, ұтқыр,
мойындату, ғарыш, ғарышкер, айлақ, кеңістік, ғарыш
кемесі, аспан, сынақ, сынақшы - ұшқыш, уақыт,
үйірме, нысан, әуе.
Болашақ, жастар, кәмелет, кәмелеттік, сайлау,
сайлаушы, сайлану, сайланушы, дауыс беру, өз еркі,
науқан, мерзім, белгілеу, үміт, үміткер, таңдау, дарын,
дарындылық, туа біткен, қабілет, ерекше, жаратылыс,

Экономика және елдің
бәсекеге қабілеттілігі

Әлеуметтік кепілдік –
мемлекет жетістігі

Кәсібилік – заман
талабы

Талантты тани білеміз бе?
Шығармашылық қабілет – дарындылыққа бастар жол.
Елші қандай болу керек?
Отбасылық бюджет қалай басқарылады?
Жеке қаржылық жоспар дегеніміз не?
Мен көңіл көтеруге кететін шығындардан бас
тартамын.
Мен артық ақша жұмсамаймын.
Күнделікті қалта шығынын аз жұмсаймын.
Мемлекеттік және ұлттық құндылықтар – басты
назарымызда.
Қазақ елі үшін басты құндылық – тұрақтылық деп
есептеймін.
Мен болашақта мұнайшы болуды армандаймын.
Қара алтынның өндіріле бастағанына бір ғасырдан
астам уақыт өтті.
Елімізде жылдан-жылға мұнай өндіру саласы күрт
артып, оны экспортқа көптеп шығаруға мүмкіндік
туып отыр.
11-сынып
Ассамблеяның негізгі міндеттерінің бірі – Қазақстан
халықтарының тілдері мен дәстүрлерін, ұлттық
мәдениетін жан-жақты дамыту.
Қазақстан дүниежүзіндегі ең ірі мемлекеттердің
қатарына жатады.
Біз – бәріміз тең құқықты, тең мүмкіндіктерді
иеленген қазақстандықтармыз.
Қазақстан – біздің қасиетті мекеніміз.
Қазақстанның әрбір азаматы өзінің ана тілінде
сөйлейді, өз халқының мәдениетін дамытады.
Жаса, жаса Қазақ елі!
Менің бүкіл әлемді көргім келеді.
Көп тілді білу – заман талабы.
Қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық
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талғамау, елші, елшілік, қызметкер, өкіл,өкілетті, уәкіл,
дипломатиялық, байланыс, төтенше, қарым-қатынас,
орнату, тіл табысу.
Табыс, табысты, бюджет, тұрақты, асырау үшін, кіріс,
шығыс, пайда, қанағаттандыру, төлем, төлемақы,
тұтынушы, үнемдеу, күнделікті, қалта ақшасы, шығын,
бір реттік табыс, шәкіртақы, зейнетақы, жәрдемақы,
мұнай, мұнайшы, мұнайлы, қайнар, қара алтын, өнім,
өндіру, ұшан - теңіз, өңдеу, өндіру, энергия көздері,
текше метр, тірек

Елбасы, саясат, ішкі саясат, сыртқы саясат,
Президенттік басқару, мәңгілік, айбарлы, азаттық,
жолы, заң, заңды, мұра, мұрагер, қажыр-қайрат, парыз,
борыш, достастық, қоғам, игілік, ұлт, ұлтаралық,
ұлттық, көпұлтты, мәдени, мәдениет, мәдениетті,
мәдениеттілік, дәстүр, дәстүрлі, құқық, құқылы,
мүмкін, мүмкіндік, иелену, тең, келісім, тату, татулық,
бірлік, зайырлы, жарасымды, ынтымақтастық,
толеранттылық, әлеуметтік-экономикалық жетістік,
қозғаушы күш, жағдай, кепілдік
Полиглот, үштілділік, тереңдетіп, оқыту, жеке меншік,
білім беру жүйесі, оқу-ағарту, ағартушы, ағартушылық,

қатынас тілі, ағылшын тілі – жаһандық экономикаға
ойдағыдай кірігу тілі.
Мен көп тілді жетік білемін.
Мамандық таңдау – сән емес, ол үлкен өмірге
берілетін жолдама.
Халықаралық сайыстарға қатысамын.
Көшбасшылық
қабілетті қалай
дамытамыз?

Экономика және елдің
бәсекеге қабілеттілігі

Көшбасшылық – кең, ауқымды ұғым.
Көшбасшылық – адам бойында кездесетін ерекше
қасиеттердің бірі.
«Ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі»,- дейді
бабаларымыз.
Күшті ұлт болу үшін, алдымен, ішкі бірлік,
ұйымшылдық пен татулық қажет.
Көшбасшы – көшті бастаушы әрі басқарушы.
Ұлттық теңге – дербес елдіктің белгісі.
Ақша айналымы деген не?
Қазақ ақшалары тек қана сауда айналымы үшін ғана
емес, өзінің дербес ел болғандығын дәлелдейді.
Табысқа жетудің көзі – аянбай еңбек ету.
Қазақ елі үшін басты құндылық – тұрақтылық.
Бәсеке болған жерде даму болады.
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оқу құралы, жаһандану, жаһандық, жасампаз,
жасампаздық, әлемдік, білім, заман, талап, бағдар,
зиялы, зиялы қауым, қалыптастыру, еркін сөйлеу, жанжақты, жетік, дарын, дарындылық, дана, данагөй,
даналық, заман, замандастар, ғылыми, жоба, отандық,
халықаралық, сайыс, жарыс, қолтаңба, философиялық,
тұжырым, рухани, руханият, мұра, қазына, өшпес, із,
бастау
Көшбасшы, көшбасшылық, көш бастаушы, басқар,
басқарушы, ерекше, қасиет, алға жетелеу, ұтқыр, зерек,
озық, ой, ойлы, іс, іскер, білімді, білімділік, ұйым,
ұйымдастыру, ұйымдастырушы, ұйымдастырушылық,
сенімді, сенімділік, мақсат-мүдде, мемлекеттік
гранттар, әлем деңгейі, ұяда не көрсе, ұшқанда соны
іледі
Қаржы, қаржылық, ақша,ақша айналымы, қорғаныс
элементтері, сутамғы белгілер, дербес, елдік, құпия,
жолақ, бейбітшілік, татулық, жалған ақша, табыс,
табысты, табыскер, әлемді жаулау, таң қалдыру, үдеріс,
жағымды, жағымсыз, әсер, жаңашыл, жаңашылдық,
әдіс, өзекті, көкейтесті, мәселе, әлемдік, өркениет,
өркениетті, өркениеттілік, құнды, құнды, құнсыз,
құндылық, бәсеке, бәсекелестік, бәсекеге қабілетті,
дағдарыс, тұрақтылық.

5. Үш тілді деңгейлеп оқыту бойынша оқу процесін ұйымдастырудың
ерекшеліктері
Үш тілде оқытудың дұрыс ұйымдастырылған оқу процесі көптілді білім
берудің жасырын немес ашық қарама-қарсылығын жеңеді және күн тәртібінен
мына мәселелерді алып тастайды:
− Бірнеше тілді нақты меңгеруге бола ма?
− Билингвалдық/көптілділік нәтижесін қалай бағалаймыз?
− Ана тіліміз көптілді білімнен зиян шекпей ме?
− Мектепке дейінгі шақта көптілділік оқытуды енгізу ерте емес пе?
− Бір мезгілде бірнеше тілді оқытуда сауаттылықтың жоғары деңгейіне
жетеміз бе?
Үш тілді оқытудың оқу процесін ұйымдастыруда дайын нұсқаулықтарды
күтуге болмайды. Әр білім мекемесі өзінің мүмкіндігі мен ресурстарына
сүйенеді. Сондықтан жоғары сыныптарда Жаратылыстану», «Биология»,
«Химия», «Физика», «Информатика» (толық ену) пәндерін ағылшын тілінде
жүргізу ата-аналар комитеті мен мектеп педагогикалық кеңестің алқалық
шешімі негізінде іске асырылады.
Бірақ бұған қарамастан оқу процесін үш тілде білім берудің бірыңғай
қағидасы мен стратегияларына негіздеп ұйымдастыру қажет.
Біріншіден. Көптілділік балалардың лингвистикалық құзыреттілігін
дамытуға жағымды әсер етеді. Мектептегі барлық жылдар бойы барысында
білім алушылар екі не болмаса бірнеше тіл дағдыларын дамытса, онда олар
тілді терең меңгереді және оны тиімді қолданады. Олар көптілдік тәжірибе
алады, әсіресе, сауаттылыққа екі тілде де үйренсе, екі тілді салыстырады және
айырмашылығын айта алады. Соңғы 35 жылдың көлемінде 150 ғылыми
зерттеулер өткізілді, олар неміс философы Иоганн Вольфганг фон Гёте
айтқанын қолдайды: бір тілді білген адам, шын мәнінде, бір тілді де білмейді.
Екі тілде ақпаратты өңдеу арқылы көптілді білім алушылардың ой икемдігі
жоғары болатынын зерттеулер көрсетті.
Екіншіден. Ана тілі деңгейінің жоғары болуы мақсатты (екінші) тілді
дамытуға алғышарт болып табылады. Бір тіл, яғни отбасында меңгерген тіл
бойынша білім алушылардың білімі мен дағдысы екінші- мектепте меңгерген
тілдің дамуына негіз болады. Ойлау дағдысын дамыту және білім алушылардың
тұжырымдамалық түйсігінен бұл тілдер екі жақты негізде бір-бірімен тығыз
байланыста. Егерде ана тілі мектепте дамыса ( мысалы, ішінара ену
бағдарламасында), мақсатты тілдегі тілдік және білім дағдылары ана тіліне
ауысады. Басқаша айтқанда, егер де білім беру ортасы білім алушыларға екі
тілге де қолжетімді болса, олар бір-бірін жетілдіреді.
Осы негізде Камминс келесі қорытындыларды шығарады:
− қолданылатын тілге тәуелсіз тілдік дағдылар сол орталық жүйеден
бастау алады;
− бірнеше тілдегі тілдік әрекет когнитивті жүйені дамытуға ықпал етеді;
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− ақпаратты өңдеу дағдысы мен білім алудағы жетістіктер бір, екі,
немесе одан да көп тілдер арқылы дамытылуы мүмкін. Тілдер ақпаратты
өңдеудің орталық жүйесін қоректендіретін каналдар ретінде қызмет етеді;
− егер екінші тіл қолданылса, ол орталық жүйесін қоректендіретін канал
ретінде қызмет ету үшін жақсы дамыған болуы керек. Екінші тілді дамыту
процесі кештен гөрі, ертерек басталғаны тиімді (бала өмірінің алты айында).
Үшінші. Мектепте ана тілін қолдану тек оның дамуына ғана емес,
сонымен қатар балалардың мақсатты тілді меңгеру қабілетіне де ықпал
етеді. Политілді балалар мектепте ана тілінде нәтижелі оқытылып, сол тілде
сауаттылықты дамытқан жағдайда жақсы оқиды.
Мектепке ана тілінде берік негізбен келген балалар екінші тілде сауатын
жеңілірек ашады.
Төртінші. Мектепте екінші/үшінші тілде оқыту балалардың
академиялық дамуына кедергі болмайды. Кейбір педагогтар мен ата-аналар
политілдік бағдарламаларға сенбеушілік танытады. Әлемнің көптеген
мемлекеттерінде жүргізілген педагогикалық зерттеулерде белгіленген
нәтижелердің бірі – бұл, жақсы жүзеге асырылған екітілді/көптілді
бағдарламалар балалардың дамуында қандай да бір кері әсерлерсіз мақсатты
тілде пәндік білімді меңгеру мен сауттылықты қамтамасыз ететіндігі болып
табылады. Мысалы, Белгияда Фойер бағдарламасы бастауыш мектепте тілдік
және оқу дағдыларын үш тілде дамытады (ана тілі, голландия және француз
тілдері) және екітілді мен үштілді білім берудің артықшылықтарын айқын
көрсетеді.
Бесінші. Мектепте оқытудың бірінші жылдарында балалардың ана
тілін жоғалтып алуы оңай. Екітілді балалар мектепте оқудың бірінші
жылдарында мақсатты тілдегі ауызекі сөйлеу дағдыларын қалай тез «қағып
алатыны» көбісін таң қалдырады. Дегенмен, балалар ана тілін қолдану
қабілетін, тіпті үй жағдайында да тез жоғалтатындығы туралы педагогтар,
көбінесе, аз біледі. Әсіресе, ерте жастағы балалардың тілдік дағдыларды
жоғалту жылдамдығы мен масштабтары ана тілін мектептен тыс жерде –
отбасы мен қоғамда қолдану қарқынына тәуелді болады.
Алтыншы. Болашақ үшін динамикалық жеке тұлғаны қалыптастыру
ырғақты.
Көптілді балалар ел қоғамына және ғаламдық қауымдастыққа елеулі үлес
қосуы мүмкін, егер оларға іс жүзінде пайдаланса, онда барлық балалар үшін
дұрыс деп санайды:
− балалардың болашақтағы білім алулары үшін отбасында жинақтаған
мәдени және тілдік тәжірибесі негіз болып табылады, оны бұзбай осы негізде
құру керек;
− әрбір бала мектеп қабырғасында өз талантын тануға және қолдауға
құқығы бар.
Жетінші. Я2-ні оқыту ортасы ретінде пайдалану Я1-ге теріс әсерін
тигізбейді. Көптілді білім берудің сақтаушы және байытушы модельдеріне
негізделген бағдарламалар тек қана бір тілді білу жеткіліксіз болған
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жағдайларда аз қолданылатын тілдердің жоғалып кетуінің алдын алу үшін
арналған. Я2-ні білім беру құралы ретінде пайдалану үшін жақсы меңгерілген
Я1-ге сүйену қажет. Сонымен, байытушы модельдерде Я1-ді меңгеру
лингвистикалық қолайлы ортада кең қолдауға ие болады, ал көптілдік
бағдарлама
маңызды
Я2-ні
меңгерудің/оқытудың
құралы
ретінде
пайдаланылады.
Жоғарыда көрсетілген қағидаттар үш тілді оқытуда ортақ тақырыптарды
анықтау арқылы жүзеге асырылады. Ол үшін ортақ тақырыптар Стандартта
төмендегіндей бөлінген:
− бастауыш мектепке арналған «Қазақ тілі», «Орыс тілі», «Ағылшын
тілі» пәндері бойынша ортақ тақырыптар (5.1 кесте);
− 5-6-сыныптарға арналған «Қазақ тілі», «Орыс тілі», «Ағылшын тілі»
пәндері бойынша ортақ тақырыптар (5.2 кесте);
− 5-6-сыныптарға
арналған
«Қазақ
тілі»,
«Жаратылыстану»,
«Информатика» пәндері бойынша ортақ тақырыптар (5.3 кесте);
− 7-9-сыныптарға арналған «Ағылшын тілі», «Жаратылыстану»,
«Химия», «Физика», «Биология», «Информатика» пәндері бойынша ортақ
тақырыптар (5.4 кесте);
− жоғарғы сыныптарға арналған «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Орыс тілі
мен әдебиеті», «Ағылшын тілі» пәндері бойынша ортақ тақырыптар (5.5 кесте).
5.1-кесте – «Қазақ тілі», «Орыс тілі», «Ағылшын тілі» пәндері бойынша ортақ
тақырыптар (бастауыш мектеп)
Ортақ тақырыптар
1.Өзім туралы
2. Менің мектебім
3.Менің отбасым және достарым
4.Қоршаған орта
5.Саяхат
6.Салт-дәстүр
7.Тамақ пен сусындар
8.Дені саудың – тәні сау
1. Өзім туралы
2. Менің мектебім
3. Менің
отбасым
достарым
4. Қоршаған орта
5. Саяхат
6. Салт-дәстүр

Оқыту
мерзімі
1-сынып
1-тоқсан
2-тоқсан
3тоқсан
4тоқсан
2 сынып
1-тоқсан

және
2-тоқсан
3-тоқсан
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Деңгейлер мен апталық
сағаттардың көлемі
Қазақ тілі
(аптасына 2 сағат)
А1 бастапқы деңгей
Орыс тілі
(аптада 2 сағат)
А1 бастапқы деңгей
Ағылшын тілі
(аптада 2 сағат
А1 бағытталған жұмыс
Қазақ тілі
(аптасына 2 сағат )
А1 орташа деңгей
Орыс тілі
(аптасына 2 сағат)
А1 орташа деңгей
Ағылшын тілі

7. Тамақ пен сусындар
8. Дені саудың-тәні сау

4-тоқсан

1. Тірі табиғат
2. Жақсыдан үйрен, жаманнан
жирен (жарық пен қараңғы)?
3. Уақыт
4. Сәулет
5. Өнер
6. Атақты тұлғалар
7. Су – тіршілік көзі
8. Демалыс
мәдениеті.
Мерекелер
1. Менің Отаным - Қазақстан
2. Адами құндылықтар
3. Мәдени мұра
4. Мамандықтар әлемі
5. Табиғи құбылыстар
6. Қоршаған ортаны қорғау
7. Ғарышқа саяхат

3 сынып
1-тоқсан
2-тоқсан
3- тоқсан
4- тоқсан
4 класс
1- тоқсан
2- тоқсан
3- тоқсан
4- тоқсан

8.Болашаққа саяхат

(аптасына 2 сағат)
А1 төмен деңгей
Қазақ тілі
(аптасына 3 сағат )
А1 ілгерінді деңгей
Орыс тілі
(аптасына 2 сағат)
А1 ілгерінді деңгей
Ағылшын тілі
(аптасына 2 сағат)
А1 орташа деңгей
Қазақ тілі
(аптасына 3 сағат )
А2 бастапқы деңгей
Орыс тілі
(аптасына 2 сағат)
А2 бастапқы деңгей
Ағылшын тілі
(аптасына 2 сағат)
А1 жоғары деңгей

5.2-кесте – «Қазақ тілі мен әдәбиет», «Орыс тілі мен әдебиет» пәндері бойынша
ортақ тақырыптар (5-6 сыныптар)
Ортақ тақырыптар

Оқыту
мерзімі
5 сынып
1- тоқсан
2- тоқсан
тілі
3- тоқсан

1. Білім және ғылым
2. Әлем. Жер. Адам
3. Қазақстан халықтарының
мен мәдениеті
4. Экология және өмір қауіпсіздігі

4- тоқсан

6 сынып
1- тоқсан
2- тоқсан
тілі
3- тоқсан

1. Білім және ғылым
2. Әлем. Жер. Адам
3. Қазақстан халықтарының
мен мәдениеті
4. Экология және өмір қауіпсіздігі

4- тоқсан
7 сынып
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Деңгейлер мен апталық
сағаттардың көлемі
Қаз.тілі мен әдебиет
(аптасына 5 сағат )
А2 орташа деңгей
Орыс.тілі мен әдебиет
(аптасына 3 сағат )
А2 орташа деңгей
Қаз.тілі мен әдебиет
(аптасына 5 сағат )
А2 ілгерінді деңгей
Орыс.тілі мен әдебиет
(аптасына 3 сағат )
А2 ілгерінді деңгей

1.
2.
3.
4.

Туған өлкенің тарихы
Ұлыларға теңесу
Әлем мен жасампаздық уақыты
Адам және оның мүмкіндіктері

1. Әлемдегі инновациялар
2. Ұлыларға теңесу
3. Бейбітшілік пен жасампаздық
уақыты
4. Адам және оның мүмкіндіктері
1. Әлемдегі инновациялар
2. Кәсібилік – заман талабы
3. Көшбасшылық қасиетті қалай
дамытамыз
4. Человек в современном мире

1- тоқсан
2- тоқсан
3- тоқсан
4- тоқсан
8 сынып
1- тоқсан
2- тоқсан
3- тоқсан
4- тоқсан
9 сынып
1- тоқсан
2- тоқсан
3- тоқсан
4- тоқсан

Қаз.тілі мен әдебиет
(аптасына 5 сағат )
В1 бастапқы деңгей
Орыс.тілі мен әдебиет
(аптасына 3 сағат )
В1 бастапқы деңгей
Қаз.тілі мен әдебиет
(аптасына 5 сағат )
В1 орташа деңгей
Орыс.тілі мен әдебиет
(аптасына 3 сағат )
В1 орташа деңгей
Қаз.тілі мен әдебиет
(аптасына 5 сағат )
В1 ілгерінді деңгей
Орыс.тілі мен әдебиет
(аптасына 3 сағат )
В1 ілгерінді деңгей

5.3-кесте – «Ағылшын тілі», «Жаратылыстану», «Информатика» пәндері
бойынша ортақ тақырыптар (5-6 сыныптар)
Оқыту
мерзімі

Ортақ тақырыптар

5 сынып
1.Білім және ғылым
1- тоқсан
2.Әлем. Жер. Адам
2- тоқсан
3.Қазақстан халықтарының тілі мен
3- тоқсан
мәдениеті
4.Экология өмір қауіпсіздігі
4- тоқсан
1. Білім және ғылым
2. Әлем. Жер. Адам
3. Қазақстан халықтарының
мен мәдениеті
4. Экология өмір қауіпсіздігі

6 сынып
1- тоқсан
2- тоқсан
тілі
3- тоқсан
4- тоқсан
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Деңгейлер мен
апталық сағаттардың
көлемі
Ағылшын тілі
(аптасына 3 сағат)
А2 төмен деңгей
Жаратылыстану *
(аптасына 2 сағат)
Информатика*
(аптасына 1 сағат)
Ағылшын тілі
(аптасына 3 сағат)
А2 орташа деңгей
Жаратылыстану *
(аптасына 2 сағат)
Информатика*
(аптасына 1 сағат)

5.4-кесте – «Ағылшын тілі», «Жаратылыстану», «Химия», «Физика»,
«Биология», «Информатика» пәндері бойынша ортақ тақырыптар (7-9
сыныптар)
Ортақ тақырыптар
1. Мир науки
2. Инновации в мире
3. Ғылымдағы тұлғалар
4. Биосфера және әлеуметтік
сала (коэволюция)

8 сынып

1. Ғылым әлемі
2. Әлемдегі инновациялар
3. Ғылымдағы тұлғалар
4. Биосфера және әлеуметтік
сала (коэволюция)

9 сынып

1. Ғылым әлемі
2. Әлемдегі инновациялар
3. Имена в науке
4. Биосфера и социосфера
(коэволюция)

Оқыту
мерзімі
7 сынып
1- тоқсан
2- тоқсан
3- тоқсан
4- тоқсан

1- тоқсан
2- тоқсан
3- тоқсан
4- тоқсан

1- тоқсан
2- тоқсан
3- тоқсан
4- тоқсан

Деңгейлер мен апталық
сағаттардың көлемі
Ағылшын тілі
(аптасына 3 сағат)
А2 жоғары деңгей
Биология (аптасына 2 сағ.)
Химия (аптасына 1 сағ.)
Физика (аптасына 2 сағ.)
Информатика (аптасына 1
сағ.)
Ағылшын тілі
(аптасына 3 сағат)
В1 төмен деңгей
Биология (аптасына 2 сағ.)
Химия (аптасына 2 сағ.)
Физика (аптасына 2 сағ)
Информатика (аптасына 1
сағ)
Ағылшын тілі
(аптасына 3 сағат)
В1 орташа деңгей
Биология (аптасына 2 сағ.)
Химия (аптасына 2 сағ.)
Физика (аптасына 2 сағ)
Информатика (аптасына 1
сағ)

5.5-кесте –«Қазақ тілі мен әдәбиет», «Орыс тілі мен әдебиет», «Ағылшын тілі»
пәндері бойынша ортақ тақырыптар (10-11 сыныптар)
Оқыту
мерзімі

Ортақ тақырыптар
1. Әлеуметтік кепілдік –
мемлекеттің жетістігі
2. Кәсібилік – заман талабы

10 сынып
1- тоқсан
2- тоқсан
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Деңгейлер мен
апталық сағаттардың
көлемі
Қаз.тілі мен әдебиет
(аптасына 5 сағат )
В2 бастапқы деңгей

3. Көшбасшылық қасиетті қалай
дамытамыз
4. Экономика және бәсекеге
қабілетті ел

3- тоқсан
4- тоқсан

11 сынып
1.Әлеуметтік кепілдік – мемлекеттің 1 тоқсан
жетістігі
2.Кәсібилік – заман талабы
2- тоқсан
3.Көшбасшылық қасиетті қалай
3- тоқсан
дамытамыз
4.Экономика және бәсекеге қабілетті 4- тоқсан
ел

Орыс.тілі мен әдебиет
(аптасына 2 сағат )
В2 бастапқы деңгей
Ағылшын тілі
(аптасына 3 сағат)
В1 жоғары деңгей
Қаз.тілі мен әдебиет
(аптасына 5 сағат )
В2 орташа деңгей
Орыс.тілі мен әдебиет
(аптасына 2 сағат )
В2 орташа деңгей
Ағылшын тілі
(аптасына 3 сағат)
В2 төмен деңгей

Пәндер бойынша мұғалімдердің дәстүрлі әдістемелік бірлестіктен бас
тарту келесі маңызды жағдай болып табылады. Сабақтарды жоспарлау кезінде
ортақ тақырыптарды есепке алу үшін барлық мұғалімдерге, оның ішінде тілдік
және тілдік емес пәндік мұғалімдерге бірігу қажет. Ең маңыздысы, бұл - үш
мақсатты тілді оқыту кезінде CLIL технологиясын қолдану(тілге және пәнге
кіріктіріп оқыту).
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6. Үш тілді меңгеру деңгейінің бағалау жүйесі
Бұл бөлімде үш тілді қазақ (Т2), орыс (Я2), ағылшын (L3) тілдерін
меңгеру деңгейлерінің тетігін бірыңғай бағалау туралы жазылады.
Үш тілді меңгеру деңгейлерін бағалау жүйесі мыналарға негізделген:
1) критериалды бағалау әдістемесіне, білім беру мазмұнын жаңарту
шеңберінде қабылданды;
2) тілдерді деңгейлеп оқыту ерекшелігіне;
3) тілдік пәндер бойынша бақылау (ауызша және жазбаша) жұмыс
нормативтеріне.
Критериалды бағалау әдістемесіне сәйкес бағалау екі түрге бөлінеді:
қалыптастырушы және жиынтық бағалауға.
Қалыптастырушы бағалауды мұғалім үздіксіз жүргізеді, бағалар
қойылмайды.
Жиынтық бағалау бөлім/өтпелі тақырып аяқталғаннан кейін жүргізіледі,
берілген оқу кезеңінде балл және баға қойылады.
Сөйлеу қызметінің төрт түрі бойынша деңгейлеп оқыту ерекшеліктерін
ескере отырып үш мақсатты тіл бойынша бағалауды есептеу былайша
жүргізіледі:
− сөйлеу әрекетінің әрбір түрі бойынша балл жиынтығы есептеледі
(тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым);
− сөйлеу әрекетінің әрбір түрі бойынша балдардың пайыздық мазмұны
белгіленеді (тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым);
− балдардың жалпы қосындысы шығарылады;
− балдардың жалпы қосындысының пайыздық мазмұны белгіленеді;
− балдарды бағаға ауыстыру жүзеге асырылады (кесте 6.1).
Назар аударыңыз! Есептеулердің мысалдары осы Тілдік стандарттың
1-қосымшасында келтірілген.
6.1- кесте – Балдарды бағаға ауыстыру шкаласы
Жиынтық бағалау
балының пайыздық
мазмұны
0
1-20
21-50
51-80
81-100

Бағалау көрсеткіші

Баға мәні

бағаланбайды
қанағаттанарлықсыз
қанағаттанарлық
жақсы
өте жақсы

«1»
«2»
«3»
«4»
«5»

Бірінші сыныптарда мақсатты тілдерді оқу кезінде тек сөйлеу әрекетінің
екі түрі бағаланады: тыңдалым және айтылым (1-бөлім «Жалпы ережелер",
1.5.б тармақты қараңыз).
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Тілдік құзыреттілік деңгейі келесі түрде анықталады:
− егер білім алушы жиынтық бағалау қорытындысы бойынша (оқу
жылы аяқталғаннан кейін) "4" немесе "5" алатын болса, онда ол осы оқу
жылына тиісті деңгейге жетті (6.2- кесте).
− егер білім алушы жиынтық бағалау қорытындысы бойынша "1", "2"
немесе "3" алатын болса, онда бұл деңгей тілдік құзыреттілік талаптарына
сәйкес келетін, алдыңғы деңгейдегі болып саналады (6.3- кесте).
6.2- кесте - CEFR (Common European Framework of Reference – шетел тілдерін
меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттілігі) сәйкес үш тілді оқыту деңгейін
салыстыру
CEFR деңгейі

сынып

Орта

Базалық

1-сынып
А1 Күнкөріс деңгей 2-сынып
3-сынып
4-сынып
5-сынып
Қарапайым
А2 бастапқы
6-сынып
деңгей
7-сынып
8-сынып
Жеткілікті
9-сынып
В1 бастапқы
10деңгей
сынып
Жеткілікті
11В2 бастапқы
сынып
ілгерінді деңгей

Ағылшын тілі
сыныптар
(L3)
А1бағытындағы
1-сынып
жұмыс
А1
А1 төмен
2-сынып
А1 орта
3-сынып
А1 жоғары
4-сынып
А2 төмен
А2 5-сынып
А2 орта
6-сынып
А2 жоғары
7-сынып
В1 төмен
В1 8-сынып
В1 орта
9-сынып
10В1 жоғары
сынып
В2
11В2 төмен
сынып

Қазақ тілі (Т2)
Орыс тілі (Я2)
А1 бастапқы
А1 орта
А1 ілгері
А2 бастапқы
А2 орта
А2 ілгері
В1 бастапқы
В1 орта
В1 ілгері
В2 бастапқы
В2 орта

6.3-кесте – Тілдік құзыреттілік деңгейінің жылдық қорытындысын бағалау
мәндерінің сәйкестігінің шкаласы
Сыныптар
А1
А2
В1
В2

1-сынып
2-сынып
3-сынып
4-сынып
5-сынып
6-сынып
7-сынып
8-сынып
9-сынып
10-сынып
11-сынып

Қазақ тілі (Т2)
Орыс тілі (Я2)
А1 бастапқы
А1 орташа
А1 ілгерінді
А2 бастапқы
А2 орташа
А2 ілгерінді
В1 бастапқы
В1 орташа
В1 ілгерінді
В2 бастапқы
В2 орташа

Тілдік құзыреттілік деңгейінің жылдық
қорытынды бағалау маңызының сәйкестігі
«1»
«2» және «3»
«4» және «5»
А0
-А1
-А1
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Таблица 6.4 – Деңгейлік тілдік құзіреттілікке жылдық қорытынды бағалар
мағынасының сәйкестік шкаласы (үшінші тіл)
Сыныптар
А1
А2
В1
В2

1-сынып
2-сынып
3-сынып
4-сынып
5-сынып
6-сынып
7-сынып
8-сынып
9-сынып
10-сынып
11-сынып

Ағылшын тілі (L3)
А1 бағытында жұмыс
А1 төмен
А1 орташа
А1 жоғары
А2 төмен
А2 орташа
А2 жоғары
В1 төмен
В1 орташа
В1 жоғары
В2 төмен

Тілдік құзыреттілік деңгейінің жылдық
қорытынды бағалау маңызының сәйкестігі
«1»
«2» и «3»
«4» и «5»
А0
-А1
-А1

Сөйлеу әрекетінің төрт түрі: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым (6.5кесте) бойынша тілдік құзыреттілігін деңгейінің талаптарына сәйкес бағалау
үшін оқу тапсырмалары әзірленеді.
Назар аударыңыз! Жиынтық бағалау үшін (оқу жылы аяқталу бойынша
бақылау жұмысы) оқу тапсырмаларының мысалдарын шешуімен тілдік
стандартта 1-қосымшада келтірілген.
6.5-кесте – Деңгейлерді меңгеруге қойылатын талаптар. Қазақ тілі (Т2).
1-сынып
Сөйлеу
әрекетінің
түрлері
Тыңдалым

Айтылым

Оларға қойылатын талаптар
баяу және анық айтылған сөз бен сөйлемдерді түсінеді және қимыл, ымишараны қолдану арқылы, жасау арқылы сөзге сәйкес дұрыс әрекет етеді
күнделікті өмірде және сыныпта/мектепте қолданылатын таныс
сөздердің мағынасын түсінеді
тыңдалған мәтін бойынша мұғалімнің көмегімен сұрақтарға жауап береді
және соған сәйкес сурет таңдай алады
тыңдаған материалының кім/не туралы екенін түсінеді
қимыл-қозғалыс, сұрақ қою, қысқа жауап беру арқылы тыңдаған/көрген
мәтінді түсінгенін білдіреді
сөйлеу барысында танысу үшін, өзі туралы айту және затты сипаттау
үшін сөздер мен сөз тіркестерін қолдана алады
сурет бойынша 2-3 сөйлеммен өз ойын білдіреді; сұхбаттасының не
туралы айтқанын түсінеді және тілдік нормаларды сақтай отырып, оған
жауап береді
шағын мәтінді/қарапайым оқиғаларды мазмұндайды
көрген/тыңдаған материалдардың сюжетін мұғалімнің көмегімен
суреттейді
2-сынып
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Тыңдалым

Айтылым

Оқылым

Жазылым

Тыңдалым

Айтылым

ауызекі тілді және қарапайым сөйлемдердің лексикалық мағынасын
түсінеді; күнделікті қолданыстағы таныс сөздерден құралған қарапайым
сөйлемдердің мағынасын түсінеді
тыңдаған мәтінге мұғалімнің көмегімен иллюстрация/суреттер таңдайды
және қарапайым сұрақтарға жауап береді
тыңдаған материалдың мазмұнын түсінеді және кейіпкерлер мен
оқиғалардың ретін анықтайды
тыңдау-көру материалындағы оқиғаларды түсінеді
мұғалімнің көмегімен сұрақтар қояды және сипаттайды
сөйлеу барысында алған ақпарат бойынша сұраулы сөйлем құрастыру
үшін сөздер мен сөз тіркестерін қолданады
сюжетті сурет негізінде өз ойын айтады
тілдік нормаларды сақтай отырып, белгілі бір тақырыптағы әңгімеге
қатысады және сұхбаттасының не туралы айтқанын түсінеді
оқиға желісін сақтай отырып, таныс сөздерді қолдану арқылы мұғалімнің
көмегімен мәтіннің мазмұнын айтып береді
қарапайым ой-пікірін айтады
мәтінді мәнерлеп оқиды
таныс сөздер кездесетін мәтіндегі қарапайым сөйлемдердің мағынасын
түсінеді
мәтіндердің жанрын (өлең, ертегі, жұмбақ, әңгіме) ажырата алады
мәтін бойынша қарапайым сұрақтар құрайды және оған жауап береді
мұғалімнің көмегімен сөздіктер мен анықтамалықтардан қажетті
ақпаратты табады
заттың сынын білдіретін сөздерді қолдана отырып, берілген
иллюстрация бойынша мұғалімнің көмегімен жүйелі сөйлем жазады
мұғалімнің көмегімен оқыған/тыңдаған/ көргендері негізінде сөз
тіркестерін жазады
жай сөйлемнің соңында қойылатын тыныс белгілерін қолданады
каллиграфиялық нормаларды сақтайды
3-сынып
ауызша тілді және тыңдау-көру материалын тыңдайды және түсінеді
жеке сөйлемдердің мағынасын нақтылау үшін сұрақтар қояды
сөйлемдегі және мәтіндегі сөздер мен сөз тіркестерінің лексикалық
мағынасын түсінеді
тыңдаған материал бойынша қарапайым сұрақтарға жауап береді және
сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрацияларды таңдап,
орналастырады
тыңдаған мәтіннің мазмұны бойынша себеп-салдар байланысын
мұғалімнің көмегімен анықтайды және кестеге енгізеді
тыңдау-көру материалдарындағы оқиғаларды (негізгі ой, кейіпкерлер,
оқиға) түсінеді
мұғалім ұсынған тақырып негізінде өз ойын айтады
белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысады
сөйлеу барысында тақырыпқа байланысты сөздерді әр түрлі мәнмәтінде
қолданады
сұхбаттасының не туралы айтқанын түсінеді және оның ойын
толықтырады
өзінің жоспар/жазбаларын қолдана отырып, мұғалімнің көмегімен
оқиға/әңгімелерді мазмұндап береді
тыңдау-көру материалдарының желісін айтып береді
тыңдаған/оқыған материал бойынша өз пікірін білдіреді
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Оқылым

Жазылым

Тыңдалым

Айтылым

Оқылым

Жазылым

Тыңдалым

оқу түрлерін қолдана отырып, мәтінді немесе оның бөлімдерін мәнерлеп
оқиды
таныс сөздер мен сөз тіркестерінен тұратын шағын мәтіннің түйінді
тұстарын түсінеді
мәтінді жанр түрлеріне (өлең, жұмбақ, ертегі, әңгіме және мақалмәтелдер) ажыратады
әңгімелеу/сипаттау мәтінін анықтай алады
мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекеті жайында нақтылау
сұрақтарын қояды және оған жауап береді, мұғалімнің көмегімен
сөздіктер мен анықтамалықтардан қажетті ақпаратты іздейді және
табады
тақырыпқа сәйкес сөздерді қолдана отырып, берілген иллюстрация
бойынша өзара байланысқан сөйлем жазады және постер құрастырады
мұғалімнің көмегімен оқыған/ тыңдаған/көрген материалдары бойынша
қысқаша жазбалар жасайды
жай сөйлемнің соңында қойылатын тыныс белгілерін өзі қолданады
кең жолды дәптерге жазады, каллиграфиялық дағдыларын жетілдіреді
4-сынып
ауызекі тілді және тыңдау-көру материалын түсінеді және ондағы
сөйлемдерді басқа үлгіде өзгертіп айтады
бейтаныс сөздер мен сөз тіркестері бар мәтіннің мәнмәтінге қатысты
мағынасын анықтайды
тыңдаған материалдағы мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап
береді және түйінді тұстарын, негізгі ойын анықтайды
әңгімені өрбіту үшін қажетті сөздерді қолданады
басталған мәтінді өз ойынша аяқтайды
белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысады
сұхбаттасын түсінеді және оның сөзін нақтылайды, анықтайды, басқаша
айтып береді
оқиғаларды/әңгімелерді егжей-тегжейлі айтып береді
материалдар бойынша өзінің көзқарасын білдіреді және мұғалімнің
көмегімен дәлелдейді
оқу түрлерін қолдана отырып, мәтін немесе оның бөлімдерін мәнерлеп
оқиды
бейтаныс сөздер кездесетін шағын мәтіннің түйінді тұсын түсінеді
мәтіннің жанрын (өлең, жұмбақ, ертегі, әңгіме, мақал-мәтелдерді және
жаңылтпаштарды) ажыратады
пайымдау мәтінін анықтай алады
мәтін мазмұны бойынша кейіпкерлердің іс-әрекетіне баға беретіндей
сұрақтар құрастырады және оған жауап береді
қажетті ақпараттарды табу үшін түрлі дереккөздерді: сөздіктер,
инфографикалар, энциклопедиялар, ғаламторды қолданады
оқиғаларды сурет (комикс) түрінде көрсетеді
оқу/тыңдау/көру материалдары бойынша мұғалімнің көмегімен шағын
мәтін жазады
шағын мәтін құрастыруда сөйлемдег тыныс белгілерді тиісті жеріне
өздігінен қояды
каллиграфиялық дағдыларын жетілдіреді
5-сынып
ұзақтығы 2-3 минуттық тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсінеді
және нақты ақпараттың тақырыбын анықтайды;
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күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек
сөздердің мағынасын түсінеді;
фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби мәтіндердің мазмұнын
түсінеді, тірек сөздер, тиімді сұрақтар арқылы негізгі тақырыпты
анықтайды;
тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап бере
алады;
сұрақтар негізінде мәтіннің тақырыбын болжайды
мәтіннің негізгі мазмұнын тірек сөздер арқылы түсінеді
мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтайды, хат, хабарлама, жарнама
мазмұнын түсінеді
стильдік ерекшелігін анықтайды, фольклорлық және шағын көлемді
көркем әдеби шығармаларды түсінеді
тақырыбын анықтайды, мәтіндердің тақырыбын, мазмұндық құрылымын
салыстырады, қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты
мәліметтерді ала біледі
тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде
көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіреді
оқылымның түрлерін меңгереді, рөлге бөлініп оқиды, тірек сөздер
негізінде мәтінге жоспар құрайды
мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтайды
тақырып шеңберінде ақпараттар іздейді
мәтіннің мазмұны мен тақырыбын салыстырады
ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана
отырып, хабарлама, хабарландыру, хат жазады, эссе құрылымын сақтай
отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазады
жазба жұмыстарында сипаттау, бейнелеу құралдарын қолданып жазады,
мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасайды
жазба жұмыстарында жалғаулардың ерекшелігін ескеріп, үндестік
заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай дұрыс жазады
сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолданады
әдеби тақырыптар бойынша шығармашылық жұмыс жазады
синоним, антоним, омонимдерден тұратын сөздік қорды меңгереді,
мәтінге жақындатып мазмұнын айтады
қазақша амандасу мәнері мен ұлттық этикет формаларын пайдаланады
ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын,
үндестік заңын ескеріп айтады
шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құру, соған сүйеніп
баяндайды, берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап береді
шағын диалогке қатысады
тірек сөздерді дұрыс қолданып иллюстрацияларды сипаттайды
6-сынып
тірек сөздер, мәтіннің бастапқы бөлігін 2-4 минут тыңдау арқылы
тақырыпты және көтерілетін мәселені болжайды
тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсінеді
негізгі және қосымша ақпараттарды анықтайды
тұрмыстық - әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек
сөздердің мағынасын түсінеді
әңгіме, хикаялардың және шағын поэзиялық шығармалардың мазмұнын
талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасайды
тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды
анықтайды
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тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен
байланыстырып жауап береді
мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтайды
өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстырады
ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтайды (күнделік,
мінездеме, түсініктеме, өмірбаян, түйіндеме)
орта көлемді шығармаларды түсінеді
тақырыбы мен негізгі ойды анықтайды
мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып,
түрлерін салыстырады
қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді мәтін
мазмұнымен салыстырады
қарама-қайшы ақпараттарды анықтайды
мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, күнделік, мінездеме,
түсініктеме, өмірбаян жазады
эссе тақырыбының желісінен шықпай, әрбір абзацты жүйелі құрастырып,
қажетті мазмұнын ашып жазады
жазба жұмыстарында теңеу, эпитет сөздерін қолданып жазады
мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер, сызбакестелер жасайды
жазба жұмыстарында сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп,
орфографиялық нормаға сай дұрыс жазады
сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолданады
меңгерген және меңгеретін тақырыптар бойынша сөйлесімді жүргізе
алады
тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолданады
ойын әсерлі, мазмұнды жеткізеді, тақырып бойынша диалогті бастайды,
жалғастырады, аяқтаудың ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті
формаларын біледі
ауызша мәтіндер құрауда сұраулы, хабарлы, лепті және бұйрықты
сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айтады
шағын көлемді мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттайды және тілдік
ерекшелігін салыстырып айтады
коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара
түсінісіп, ойларын толықтырады
тірек сөздерге сүйеніп, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме
құрастырады
7-сынып
мәтін үзінділері арқылы оқиғаның дамуын болжайды
тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсінеді
ақпараттың өзектілігін анықтайды
әлеуметтік - мәдени тақырыптарға байланысты қажетті сөздер мен сөз
тіркестерінің мағынасын түсінеді
повестердің және лирикалық поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдайды
тақырыбы мен идеясын талдайды
тірек сөздер, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы
негізгі ойды анықтайды
тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде өз пікірін өзгелердің
пікірімен салыстыра отырып жауап береді
кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде берілген ақпаратты
түсінеді, қолдана біледі
ресми-іскерлік (өтініш, нұсқаулық, ресми құттықтаулар, ұсыныстар)
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салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін анықтап, талдау жасайды
прозалық және поэзиялық шығармалардағы кейіпкердің іс -әрекетіне
немесе лирикалық кейіпкердің образын талдайды
мәтіндердің идеясын, мақсатты аудиториясын салыстырып, талдау
жасайды
қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді кесте, диаграмма,
сызба, шартты белгілер түрінде ұсынады
тақырып бойынша деректер қолдана отырып мәтінде көтерілген мәселеге
өз ойын дәлелдеп жеткізеді
мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, өтініш,
түйіндеме, ресми құттықтаулар жазады
эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісукеліспеу себептерін айқын көрсетіп жазады
жазба жұмыстарында теңеу мен метафораны қолданып жазады
тақырып бойынша мәліметтерді жинақтап, презентация түрінде ұсынады
тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс жазады (күрделі
сөздер)
оқшау сөздерге қойылатын тыныс белгілерді орынды қолданады
мақал-мәтелдер, терминдер мен неологизмдерді орынды қолдана
отырып, мәтін мазмұнын дамытады
кеңес береді, ұсыныс жасайды, өтініш, талап етеді, бұйрық берудің түрлі
формалары мен жағдаяттарына сай ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті
формаларын қолдана біледі
ауызша мәтіндер құрауда екпін түрлерін сөз және сөйлем ішінде
орынды қолданып айтады
шығармадағы кейіпкерлерге автор берген мінездеменің тілдік
құралдарын талдайды
диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай
«сөйлеуші →тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстырады
кесте, диаграмма, шартты белгілер, суреттер мен сызбаларда берілген
ақпаратты сипаттайды
8-сынып
ұзақтығы 4-6 минуттық негізгі және толық ақпаратты түсінеді
жекеленген фактілерді жалпылама мәнмәтінге біріктіртіреді
себеп-салдар байланыстарды анықтап, қорытынды жасайды
прозалық, драмалық, поэзиялық шығармалардың мазмұнын түсінеді
мәтіннің мазмұны бойынша дайындалған сұрақтардың жауабына болжам
жасайды
тыңдай отырып салыстырады
оқу- еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздер мен тұрақты
тіркестердің мағынасын түсінеді
тірек сөздер, автор көзқарасы мен көңіл күйі арқылы негізгі ойды
анықтайды
тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре
отырып, дәлелді жауап береді
сөздік қорды (ішінде перифразалар бар) меңгереді
шығармашылық қосымшалар бар мәтіннің мазмұнын айтады
синтаксистік нормаларды сақтайды
есімше, көсемшелерді қолданады
кесте, сызба, диаграмма, негізінде дәлелді көзқарас білдіреді
қоғамдық-әлеуметтік маңызды мәселелер бойынша диалогтарға
қатысады
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кесте, сызба, диаграмма, кесте негізінде біреу айтқан пікірді (монолог,
диалог) бағалайды
мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, шағын мақала,
пікір, интервью жазады
эссе құрылымы мен дамуын сақтап, тақырыпқа байланысты берілген
мәселенің оңтайлы шешілу жолдарын ұсынады
жазба жұмыстарында символ мен кейіптеу түрлерін қолданып жазады
тақырып бойынша мәліметтерді жинақтап, эссе жазуда тиімді қолданады
тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс жазады (жеке
сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздер)
сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді орынды қолданады
мәтіндегі негізгі, қосымша, толық берілген ақпаратты түсінеді
тән белгілер арқылы ресми-іскери стильдің (мінездеме, өмірбаян,
түйіндеме), публицистикалық стильдің (мақала, интервью, очерк)
ерекшелігін анықтайды
болжам, интерпретация, идеяларды анықтайтын мәтін бойынша
мәселелік сұрақтарды құрайды
барлық оқылымның түрлерін қолданады
дәйексөзден келтірілген жоспарды құрайды
драмалық, прозалық, поэзиялық шығармалардың мазмұнын талдайды,
олардың құрылымдық-композициялық ерекшеліктерін анықтайды
әртүрлі көзден ақпараттарды жинақтайды, оның өзектілігін анықтайды,
мазмұнын, тіл ерекшелігін салыстырады
9-сынып
ұзақтығы 5-8 минуттағы тыңдалған хабарламадан негізгі, толық
ақпаратты түсінеді
оқиғаға, кейіпкерге қатысты айтушының көзқарасын анықтайды
тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен дәйексөздерді талқылай отырып,
тақырып пен көтерілетін мәселені болжайды
тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсінеді
ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтайды
әлеуметтік - қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин
сөздердің мағынасын түсінеді
шағын көлемді прозалық, поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдайды
көтерілген (тұрмыстық, әлеуметтік, қоғамдық) мәселені анықтап, өз
пікірін білдіреді
мәтіннің мақсатты аудиториясын, автордың негізгі ойы мен көзқарасын
анықтайды
тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде көтерілген мәселеге
сыни көзқарасын білдіреді
негізгі, екінші кезектегі және жасырын ақпараттарды түсінеді
ғылыми стильде (аннотация, пікір, тезис, мақала, баяндама, презентация)
жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау
жасайды
прозалық және поэзиялық шығармалардағы автордың ойы мен
көтерілген мәселені анықтап, оқырман әсерін бағалайды
мәтіндердің стилін, жанрлық ерекшеліктерін салыстырып, талдау
жасайды
қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерден қорытынды
жасайды
өз көзқарасын білдіреді
мәтінде көтерілген мәселеге сыни тұрғыдан баға береді
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тезистік жоспар құрайды
мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, ғылыми стиьдегі
мақала, аннотация, шолу, нұсқаулық жазады
ресми-іскерлік стиль (ереже, есеп, нұсқаулық)
ұсынылған тақырып бойынша эссе жазады
эссе құрылымы мен дамуын сақтап, мәселе бойынша ұсынылған
шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыра отырып, өз
ойын дәлелдеп жазады
жазба жұмыстарында афоризмдерді тиімді қолданып жазады
тақырып бойынша түрлі стильдегі мәтіндер құрауда мәліметтерді
жинақтап, дереккөздеріне сілтеме көрсетіп жазады
тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі, құрама атауларды
дұрыс жазады
сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді орынды қолданады
берілген тақырыпқа сай сөздерді орынды қолдана отырып, мақсатты
аудиторияға арналған ауызша мәтіндер құрайды
коммуникативтік жағдаяттарға байланысты сөйлеу этикеті формаларын
дұрыс таңдай біледі
коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс,
логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізеді
шығарманың идеясы мен мазмұнына байланысты «автордың ойын»
бағалайды
сөйлеу барысында түрлі стильде берілген тақырып бойынша қажетті
аргументтерді орынды қолданады
диалогте, полилогте сенімді сөйлейді
кесте, диаграмма, шартты белгілер мен сызбаларда берілген
ақпараттарды өзара салыстырып бағалайды
10-сынып
ұзақтығы 8-9 минуттағы мәтінді түсінеді, лексикалық және синтаксистік
ерекшеліктерді бағалайды
әртүрлі тақырыптардағы терминдер мен сөздерді түсінеді
мәтіннің соңын болжайды, хабарламалардағы логикалық байланыстарды
анықтайды
маңызды ақпараттарды анықтайды
ұсынылған мәтіннің мазмұнын түсінеді, онда грамматикалық қателерді
(уақыттылық байланыс, меңгерту және т.б.) анықтайды, паронимдердің
қолдануы) таба алады
мәселелік сауалдарға және дербес көзқарас қалыптастыратын сауалдарға
жауап береді
әртүрлі стильдегі және әр үрлі тақырыптағы, мақсаттағы,
коммуникативтік жағдаяттағы мәтіндерді түсінеді
ауқымды тақырыпта тиімді қарым-қатынас жасау үшін, көлемді сөздік
қорын меңгереді
әртүрлі тәсілдерді қолдана отырып, автордың көзқарасын және мәселеге
қатысты жеке көзқарас білдіреді
мәтінді мазмұндайды, өзінің алған әсерін айтады
әртүрлі тақырыптағы диалогтарға қатысады
қоғамдастық пен веб-сайтты қолданып ұсынылған тақырып (2 шағын
тақырып) бойынша пікірін білдіреді
жіберілген хабарламаның негізгі идеясын анықтайды
өзінің бақылау әсері негізінде өзекті мәселе бойынша айтылған
диалогтар шеңберінде өз ойын білдіреді, бағалайды
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абстракті және нақты тақырыптар шеңберінде әртүрлі жанрдағы күрделі
мәтіндерді түсінеді
коммуникативтік жағдаятқа, тақырыпқа, мақсатқа сәйкес әртүрлі
стильдегі мәтіндерді анықтайды
мәтін бойынша мәселелік сауалдарды құрайды
дәлел мен аргумент, логика, идея, интерпретация негізінде болжам
жасайды
дербес көзқарас қалыптастырады
факті мен пікірлерді ажыратады
танысу оқылым, мәтіндегі дәйексөздерден тұратын жоспар құрайды
қажетті қосымша ақпаратты қолдана алады
баспа мәтінін өзгерте алатын әдіс-тәсілдерді меңгереді
библиографияны құрайды
мәтіннің/шығарманың мәселесін зерделейді
мәселе бойынша мәтінді/шығарманы салыстырады.
тақырыпқа, мақсатқа және жағдаятқа байланысты мәтіндер құрайды
жазылымда метафораларды қолданады
әртүрлі композиция мен типтегі мәтіндерді бағалайды, олардың негізінде
пікір қалыптастырады
синонимдік және омонимдік құрылымдарда қосымшаларды дұрыс
қолданады
құрмалас сөйлемдерді құру үшін жалғауларды қолданады
күрделі сөйлемдерде дұрыс тыныс белгілерін қолданады
берілген тақырыптарға шығармашылық жұмыстарды өз көзқарасы бар
эсселерді жазады
өзі дайындаған мәтінді жетілдіреді.
11-сынып
ұзақтығы 15-20 минуттық мәтінді түсінеді, ондағы ақпаратты анықтайды
лексикалық және стилистикалық ерекшеліктерді бағалайды
ауқымды тақырып және мәселелер бойынша терминдар мен сөздердің
мағынасын түсінеді
әртүрлі мәтіндердің соңын болжайды
ұсынылған мәтіннің мазмұнын түсінеді, онда грамматикалық қателерді
(уақыттылық байланыс, меңгерту, паронимдердің қолдануы) және т.б.
анықтайды
мәселелік сауалдарға және дербес көзқарас қалыптастыратын сауалдарға
жауап береді
әртүрлі стильдегі және әртүрлі тақырыптағы, мақсаттағы,
коммуникативтік жағдаяттағы мәтіндерді түсінеді
тіл иеленушілердің қорына жақын сөздік қорды меңгереді
әртүрлі әдістерді қолданып, автордың көзқарасы мен мәселеге
байланысты өзінің көзқарасын білдіре отырып мәтінді мазмұндайды
мәтіндегі мәселені талдайды
мәтінді мазмұндайды, өзінің алған әсерін айтады
әртүрлі тақырыптағы диалогтарға қатысады
идея, интерпретация мен болжамдарды қолданып мәтіндегі мәселені
талдайды
әртүрлі пікір білідіреді
өзнің көзқарасын дәлелдейді
ауқымды тақырыптағы диалогке қатысады
аудиовизуальді материалдарды қолданып, ұсынылған тақырып бойынша
көзқарасын білдіреді
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ауқымды тақырып бойынша әртүрлі диалогтарды бағалайды
абстракті және нақты тақырыптар бойынша, соның ішінде күрделілігі
әртүрлі және тар шеңберлі мәтіндерді түсінеді
мәтіндердің түрін, жанрын, композициялық ерекшеліктерін талдайды
оқылған мәтін бойынша сұрақтар құрайды
дәлел мен аргумент, логика, идея, интерпретация негізінде болжам
жасайды
дербес көзқарас қалыптастырады
факт пен пікірлерді ажыратады
танысу оқылым, мәтіндегі дәйексөздерден тұратын жоспар құрайды
қажетті қосымша ақпаратты қолдана алады
баспа мәтінін өзгерте алатын әдіс-тәсілдерді меңгереді
библиографияны құрайды
мәтіннің/шығарманың мәселесін зерделейді
мәселе бойынша мәтінді/шығарманы салыстырады
мәтіндерді/ көркем шығармаларды басқа өнер туындыларымен
салыстырады (кескіндеме, музыка, театр, кино), олардың ерекше және
жалпылама белгілерін сипаттайды
нақты бір жағдаяттың мәселесі, тақырыбы, мақсатына сәйкес әртүрлі
мәтіндерді құрайды
ой мен сезімді нақты жеткізу үшін әсерлі құралдарды қолданады
жазба жұмыстарының ережелерін сақтай отырып, қолжазба мәтіндерін
құрайды
(аудио, видео және т.б.), бақ материалдары мен электрондық құралдарды
қолданып жеке ойын білдіреді
жазбада дербес және көмекші сөз таптарын дұрыс қолданады
қүрделі және жай сөйлемдерде, диалог пен дәйексөздерде тыныс
белгілерін орынды қолданады
ұсынылған тақырып бойынша эссе мен шығармашылық жұмыстарды
жазады
ой жүйелілігін, біртұтастығын ескереді
көркем құралдарды әдеби тілдің нормаларына сәйкес қолданады

Жиынтық бағалау шеңберінде жазба жұмыстарын жүргізу тілдер
негізінде оқыту ерекшеліктері.
Жазба жұмыстарының негізгі түрлеріне мыналар жатады (6.6-кесте):
−
грамматикалық тапсырмаларымен бақылау диктанты;
−
тақырыптық диктант;
−
эссе;
−
тест;
−
шығарма;
−
мазмұндама;
−
мәтінді көшіру;
−
мазмұндама;
−
шығарма;
−
сөздік диктант.
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Жиынтық бақылаудың осы түрін мақсатты оңтайлы ұйымдастыруға
жазбаша жұмыстардың көлемі (6.7-кесте) және оларды бағалау критерийлері
(6.8-6.15- кестелер) ұсынылады.
6.6-кесте – Жазбаша жұмыс түрлері (2-4 сыныптар). Қазақ тілі (Т2)
Жазбаша бақылау жұмыстарының
түрі
Грамматикалық тапсырмаларымен
бақылау диктанты
Тақырыптық диктант
Тест
Мәтінді көшіру
Мазмұндама
Шығарма
Сөздік диктант

сөз

Көлем
бірлігі

сөз
тапсырма
сөз
сөз
сөз
сөз

234сынып сынып сынып
20-30

40-50

60-70

5
5
35-40
35-40
35-40
6-8

8
6
45-50
60-70
60-70
8-10

8
8
55-60
80-90
80-90
10-12

6.7-кесте – Жазбаша жұмыс түрлері (5-9 сыныптар). Қазақ тілі (Т2)
Жазбаша
бақылау
жұмыстарының
түрлері
Грамматикалық
тапсырмаларымен
бақылау
диктанты
Тақырыптық
диктант
Эссе
Тест
Шығарма
Мазмұндама
Сөздік диктант

Көлем
бірлігі

5сынып

6сынып

7сынып

8сынып

9сынып

сөз
75 – 80

85 – 90

95 – 100 110-115

120-125

сөз

40-50

60-70

80-90

90-100

90-100

сөз
тапсырма
бет
сөз
сөз

20-30
10
0,5-1,0
95-100
10-15

20-30
15
1,0-1,5
100-105
15-20

40-60
15-17
1,5-2,0
110-115
20-25

70-8 0
17-20
2,0-2,5
120-125
25-30

90-100
25
2,5-3,0
130-135
30-35

6.8-кесте – Жазбаша жұмыс түрлері (10-11 сыныптар). Қазақ тілі (Т2)
Жазбаша бақылау жұмыстарының
Көлем
түрлері
бірлігі
Грамматикалық тапсырмаларымен
сөз
бақылау диктанты
Тақырыптық диктант
сөз
Эссе
сөз
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10-сынып

11-сынып

130 – 140

145 – 150

40-50
120-140

60-70
130-150

Тест
Шығарма
Мазмұндама
Сөздік диктант

тапсырма
бет
сөз
сөз

25-30
3,0-3,5
140-145
35-40

30
3,5-4,0
150-155
40 - 45

6.9-кесте – Диктанттарды бағалау критерийлері
Бағалау
мәні

Негізгі бағалау критерийлері

«5»
Қатесіз жұмыс үшін қойылады, сондай-ақ
(81% - 100%) 1 өрескел емес орфографиялық немесе 1
өрескел емес пунктуациялық қателік бар
болған кезде
«4»
Диктантта 2 орфографиялық және 2
(51% - 80%) пунктуациялық қате немесе 1
орфографиялық және 3 пунктуациялық
қате, немесе 0 орфографиялық және 4
пунктуациялық қате; 3 орфографиялық
қате, егер олардың арасында бір типті
қателер болғанда қойылады
«3»
4 орфографиялық және 4 пунктуациялық
(21% -50%)
қате, немесе 3 орфографиялық және 5
пунктуациялық қате, немесе 7
пунктуациялық және 0 орфографиялық
қате; 6 орфографиялық және 7
пунктуациялық қате, егер олардың
ортасында және басқаларында бір типті
және өрескел емес; 5-сыныптарда 5
орфографиялық және 4 пунктуациялық
қате жіберген диктантқа қойылады.
«2»
7 орфографиялық және 7 пунктуациялық
(1% - 20%)
қате; немесе 6 орфографиялық және 8
пунктуациялық қате; немесе 5
орфографиялық және 9 пунктуациялық
қате, немесе 8 орфографиялық және 6
пунктуациялық қате жіберілген диктантқа
қойылады.
«1»
"2" деген баға қателер саны көп болған
(0%)
жағдайда қойылады
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Осы бағалауды
асыра шығаруға
мүмкіндік
бермейтін шек

«4» бағасы үшін
-2
орфографиялық
қате

«3» бағасы үшін
4 орфографиялық
қате (5-сынып
үшін - 5
орфографиялық
қате)

«2» бағасы үшін
8 орфографиялық
қате

6.10-кесте– Грамматикалық тапсырмаларды бағалау критерийлері
Баға мәні

Негізгі бағалау критерийлері

«5»
барлық тапсырмаларды қатесіз орындағанда, білім алушы
(81% - 100%) ұйғарымдарды саналы меңгеруді анықтаса, жұмысты орындау
кезінде ережеге және өз бетінше білімдерін қолдана білсе
қойылады
«4»
Егер білім алушының ережені саналы меңгергендігі
(51% - 80%) анықталса, сөз және сөйлем талдау барысында өз білімін
қолдана алса, кемінде 3/4 тапсырмалар мен сөйлемдерді дұрыс
орындаған кезде (егер 1 - 2 қате жіберілсе) қойылады
«3»
Егер білім алушының оқылған материалдың белгілі бір бөлігін
(21% -50%)
меңгергендігі байқалса, жұмысында 1/2 тапсырмадан аз емесі
дұрыс орындалса (егер 3-4 қате жіберілсе) қойылады
«2»
Егер білім алушының оқу материалы бойынша төмен білімі
(1% - 20%)
байқалса, көбіне грамматикалық қателерді көп жіберсе (егер 5
және одан көп қате жіберілсе) қойылады
«1»
Егер білім алушы бірде бір тапсырманы дұрыс орындай
(0%)
алмаса қойылады
Кесте бойынша ескерту: грамматикалық тапсырмаларды орындау
барысында жіберілген орфографиялық және пунктуациялық қателер
диктанттың бағасын қоюда ескеріледі
6.11-кесте – Мазмұндамалар мен шығармаларды бағалау критерийлері
Бағалаудың негізгі критерийлері
Бағаның
мағынасы
мазмұны мен тілі
сауаттылығы
«5»
1. Жұмыстың мазмұны тақырыпқа
(81% - 100%) толық сәйкес.
2. Нақты қателер жоқ.
3. Мазмұны жүйелі баяндалған.
4. Жұмыс сөздік қорының
Орфографиялық
байлығымен, синтаксистік
қателер жоқ ( 1-2
құрылымдарының түрлілігімен, сөз
қатеге жол беріледі)
қолданыстарының дәлдігімен
ерекшеленеді.
Стильдік бірізділік пен мәтіннің
мәнерлілігіне қол жеткізген.
«4»
1. Жұмыстың мазмұны жалпы
Рұқсат етіледі:
(51% - 80%) алғанда тақырыпқа сай келеді
2 орфографиялық және
(тақырыптан елеусіз
2 пунктуациялық
ауытқушылықтар байқалады).
қатеге, немесе 1
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«3»
(21% -50%)

«2»
(1% - 20%)

«1»
(0%)

2. Жалпы мазмұны шынайы, бірақ
жекелеген сәйкессіздіктер бар.
3. Ойын жүйелі жеткізуде аздаған
ауытқушылық байқалады.
4. Лексикалық және грамматикалық
сөз қолданысының түрленісі
жеткілікті.
Жұмыс стилі жеткілікті деңгейде
мәнерлі және бірізді.
1. Жұмыста тақырыптан елеулі
ауытқушылықтар бар.
2. Басты ойды жеткізуде жұмыс
шынайы, бірақ жекелеген нақты
қателері бар.
3. Жүйелі мазмұндауда жекелеген
қателерге жол берілген.
4. Сөздік қоры жұтаң, қолданылған
синтаксистік құрылымдары біркелкі,
сөздерді дұрыс қолданбауы кездеседі.
Жұмыс стилі мәнерлілігімен және
бірізділігімен ерекшеленбейді.
1. Жұмыс тақырыпқа сәйкес
келмейді.
2. Нақты сәйкессіздіктер өте көп.
3. Жұмыстың барлық бөлігінде
баяндау жүйесі бұзылған, олардың
арасындағы байланыс сақталмаған,
жұмыс жоспарға сәйкес келмейді.
4. Сөздік қоры өте жұтаң, сөздердің
орын тәртібі сақталмаған, бір типті
сөйлемдермен жазылған , сөздерді
дұрыс қолданбау жағдайлары жиі
кездеседі.
Жұмыстың
мазмұнында 6-дан артық кемшіліктер
мен
7-ден артық тілдік кемшіліктер
кездеседі.

орфографиялық және 3
пунктуациялық қатеге,
немесе орфографиялық
қателер жоқ болған
жағдайда 4
пунктуациялық қатеге,
сонымен бірге
2 грамматикалық
қатеге.
Рұқсат етіледі:
4 орфографиялық және
4 пунктуациялық
қатеге, немесе 3
орфографиялық қатеге,
5 пунктуациялық
қатеге, немесе
орфографиялық қате
болмаған жағдайда 7
пунктуациялық қатеге,
сонымен бірге 4
грамматикалық қатеге.
Рұқсат етіледі:
7 орфографиялық және
7 пунктуациялық
қатеге, немесе 6
орфографиялық және
8 пунктуациялық
қатеге, немесе 5
орфографиялық және 9
пунктуациялық қатеге,
немесе 8
орфографиялық және 6
пунктуациялық қатеге
Көрсетілгеннен артық:
7орфографиялық, 7
пунктуациялық және 7
грамматикалық қате.

6.12-кесте – Мәтінді көшіруді бағалаудың критерийлері
Бағаның
мағынасы
«5»

2 класс

3 класс

Қате жоқ.

Қате жоқ.
56

4 класс
Қате жоқ.

(81% - 100%)
«4»
(51% - 80%)
«3»
(21% -50%)
«2»
(1% - 20%)
«1»
(0%)

Графикалық
тұрғыдағы бір қате.
1 -2 қате,
1 түзету
3 қате,
1 түзету
3 қате,
1 - 2 түзету
4-5 қате,
3-4 түзету

1 қате,
1 түзету
2 қате, 1 түзету
3 қате,
1 - 2 түзету
4-5 қате,
3-4 түзету

1 қате,
1 түзету
2 қате,
1 түзету
3 қате,
1 - 2 түзету
4 қате,
2-3 түзету

6.13-кесте – Эссені бағалау критерийлері
Бағаның
Бағалаудың негізгі критерийлері
мағынасы
«5»
Эссеге қойылады:
(81% - 100%) − Тақырыпты ашу жоспарына сәйкес терең дәлелденген;
− Тақырыпты ашуға қажетті шығарма мәтінін және басқа да
материалдардың мазмұнын өте жақсы білетінін дәлелдеген;
− Композициясы жүйелі;
− Мазмұнын баяндауы қисынды және жүйелі;
− Дұрыс әдеби тілде жазылған және мазмұнына стилі сәйкес
келетін.
Біліктілігі анықталды:
− Материалды мақсатты талдау;
− Қорытынды жасай алады.
Рұқсат етіледі:
Мазмұнында елеусіз сәйкессіздікке, 1-2 тілдік қателерге.
«4»
Эссеге қойылады:
(51% - 80%) − Тақырыпты ашу жоспарына сәйкес, ойға қонымды, бірақ
толық емес;
Берілген тақырып бойынша әдеби материалдар мен басқа да
дерек көздерін жақсы білетінін аңғартқан және оларды өз
ойын дәлелдеуге қолдана алатынын көрсеткен, сонымен бірге
қорытынды жасай алған;
− Мазмұнын баяндауы қисынды және жүйелі;
− Дұрыс әдеби тілде жазылған және мазмұны стильдік сәйкес
келетін;
Рұқсат етіледі:
Мазмұнында 2-3 сәйкессіздіктер; тақырыптан елеусіз
ауытқушылық; 3-4 тілдік қателер.
«3»
Эссеге қойылады:
(21% -50%)
− Негізгі және басты ойға қатысты тақырып ашылған;
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«2»
(1% - 20%)

«1»
(0%)

− Тақырыпқа жалпы алғанда дұрыс, бірақ біржақты және
жеткіліксіз жауап берілген;
− Тақырыптан ауытқушылық байқалады және нақты
мәліметтерді пайдалануда қателіктерге жол берілген;
− Қорытынды және түйін жасау дағдысы қалыптаспаған;
− Материал жүйелі түрде берілген, бірақ ой бірізділігі
сақталмаған;
− Жазу негізін меңгерген.
Рұқсат етіледі:
Мазмұнында 4 кемшілік; 5 сөйлеу кемшілігі.
Эссеге қойылады, егерде
− Тақырыпты ашпаса;
− Жоспарға сәйкес болмаса;
− Шығарма мәтінін терең білмесе;
− Кейбір оқиғаларды қорытынды, түйін жасамай,
шатастырып, мәтінге негіздемей мазмұндайды;
− Бөліктер арасында байланыс жоқ, материалдар кездейсоқ
орналасқан;
− Сөздік қоры өте төмен.
Өрескел тілдік қателіктер жіберілген.
Эссеге қойылады
− Тақырып ашылмаған;
− Өз ойын жеткізе алмайды, шығарманын мазмұнын
білмейді;
− "2"деген бағаға белгіленгеннен де көп қателіктер
жіберілген.

6.14-кесте – Сөздік диктантты бағалау критерийлері
Бағаның
мағынасы
«5»
(81% - 100%)
«4»
(51% - 80%)
«3»
(21% -50%)
«2»
(1% - 20%)
«1»
(0%)

Бағалаудың негізгі критерийлері
қателік жоқ диктантқа қойылады
1-2 қателік жіберліген диктантқа қойылады
3-4 қателік жіберліген диктантқа қойылады
7 қателікке дейін жіберліген диктантқа қойылады
7 қателіктен астам жіберліген диктантқа қойылады

6.15-кесте – Тест тапсырмаларын жиынтық бағалаудың пайыз мазмұны
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1-4
сыныптар

5-9
сыныптар

10-11
сыныптар

3 тапсырмадан
кем
«2»
(1% - 20%)
8 тапсырмадан
кем
«2»
(1% - 20%)

3-4 тапсырма

5-6 тапсырма

7-8 тапсырма

«3»
(21% -50%)
8-10
тапсырма
«3»
(21% -50%)

«4»
(51% - 80%)
11-14
тапсырма
«4»
(51% - 80%)
23 -26
тапсырма

«5»
(81% - 100%)
15-18
тапсырма
«5»
(81% - 100%)

«4»
(51% - 80%)

«5»
(81% - 100%)

15 тапсырмадан
кем

15-22
тапсырма

«2»
(1% - 20%)

«3»
(21% -50%)

27-30
тапсырма

Кіріктілінген оқытуда жаратылыстану, информатика, физика,
химия, биология және ағылшын сабақтарында білім алушылардың білімін
бағалау
Кіріктірілген оқыту шеңберінде ағылшын тілі мен жаратылыстану
пәндері бойынша тілдік құзыреттілікті бағалауда келесі бағалау критерийлерін
ұсынамыз:
− ғылыми жаратылыстану бағытындағы пәндердің терминдерін
ағылшын тілінде білу;
− физика, химия, биология, жаратылыстану, информатика сабақтарында
терминдерді ағылшын тілінде қолдану;
− физика, химия, биология, жаратылыстану, информатика сабақтарында
сөз тіркестерін, сөйлемдерді ағылшын тілінде құра алу;
− ғылыми жаратылыстану бағытындағы пәндерде меңгеретін
тақырыптар бойынша сөйлеуді ағылшын тілінде құру;
− ағылшын тілінде физика, химия, биология, жаратылыстану,
информатика сабақтарында қарым -қатынастың түрлі жағдайына қатысу және
сөйлеу нормаларын (диалог) сақтау;
− жаратылыстану бағытындағы пәндердің аталған тақырып бойынша
тыңдалған/оқылған материалды ағылшын тілінде әңгімелеп беру;
− физика, химия, биология, жаратылыстану, информатика бойынша
аудиовизуалды материалдың негізінде ағылшын тілінде ұсыныстар құру;
− химия, физика, биология, информатика бойынша ағылшын тілінде
тақырып бойынша оқыту мәтінінің мазмұнын түсіну, осы мәтінді оқыту тіліне
аударуды білу.
Жалпы, кіріктірілген оқытуда физика, химия, биология, жаратылыстану,
информатика және ағылшын тілі сабақтарында білім алушылардың білімін
бағалау мыналарға бағытталуы тиіс:
1) сөздік қорын ағылшын тілінде кеңейту;
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2) ағылшын тілінде ойды айту, ақпараттарды ауызша жүйелі түрде
жеткізу дағдыларын дамыту;
3) аудиовизуалды материалды, мұғалім мен білім алушының сөзін
тыңдау дағдысын қалыптастыру, ағылшын тілінде тыңдалған мәтіннің
мазмұнын түсіну;
4) оқып білетін тақырып бойынша ағылшын тілінде оқылған мәтінді
түсіну;
5) ақпаратты жазбаша түрде жіберу (қажеттілік бойынша).
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Қосымша 1
Оқу жылы аяғында өткізілетін жиынтық бағалау жұмыстары (қазақ тілі)
Бұл қосымшада бір нұсқа ретінде білім алушылардың тілдік
құзыреттіліктерін жиынтық бағалау үшін жобалық тапсырмалар берілген.
Жиынтық бағалау үшін төрт нұсқадан кем емес тапсырмалар әзірленуі тиіс,
өйткені бір нұсқада барлық тақырыптарды қамту мүмкін емес. Төрт нұсқау
дайындау жылдық барлық тақырыптарды қамтуға мүмкіндік береді.
Ұсынылған тапсырма нұсқасы жылдық жиынтық бағалауға бағытталған.
Бірақ айта кету керек, әзірлеме логикасы жиынтық бағалауға, сонымен қатар
формативті бағалауға да келеді, айырмашылығы ол-формативті бағалауда баға
қойылмайды.
1-СЫНЫП
Сөйлеу әрекетінің түрлері: тыңдалым, айтылым
Орындау уақыты: 45 минут
Тыңдалым
1-тапсырма.
Келесі сөз тіркестерін мұқият тыңда.
Бес жасыл доп. Бір қызыл жейде. Екі сары өшіргіш.

2-тапсырма.
Берілген сөз тіркестерін суретттермен сәйкестендір.
3-тапсырма.
Сурет бойынша екі сұрақ, екі қысқаша сөйлем құрастыр.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Бағалау критерийі
Баяу және анық айтылған
сөз бен сөйлемдерді түсінеді
және қимыл, ым-ишараны
қолдану арқылы сөзге сәйкес
дұрыс әрекет етеді
Тыңдалған мәтін бойынша

Тапсырма
№
1

2
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Дескриптор

Балл

Суретте бейнеленген
заттарды атайды
Заттардың санын айта
алады

1

Мәтінде айтылған

1

1

мұғалімнің көмегімен
сұрақтарға жауап береді
және соған сәйкес сурет
таңдай алады
Қимыл-қозғалыс, сұрақ қою,
қысқа жауап беру арқылы
тыңдаған/көрген мәтінді
түсінгенін білдіреді
Барлығы

заттардың түстерін
анықтайды
Қарапайым екі сұрақ
құрастыра алады
Қысқаша 2 сөйлем
құрастыра алады

3

2
2
7

Бағалау парағы
Балдардың
жиынтығы
7
6
5
4
3
2
1
0

Балдардың пайыздық құрамы

Баға

100%
85,7%
71,4%
57,1%
42,9%
28,8%
14,3%
0%

«5»
«5»
«4»
«4»
«3»
«3»
«2»
«1»

Айтылым
1-тапсырма.
Екі-үш топқа бөлініңдер. Әр топтан бір оқушыдан шығарыңдар. Шыққан
оқушы жабық тұрған суретті мұқият қарап, есіне сақтау керек. Топтарына келіп
өзінің көрген суретін атамай, ым-ишара арқылы жеткізеді. Топтағы оқушылар
айтылған сипаттама арқылы заттың суретін салады.
1-топ – Мысықтың суреті

2-топ – Бағдаршамның суреті

3-топ – Атаның суреті
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2-тапсырма.
Салған суретің бойынша екі қарапайым сұрақ, екі қысқаша сөйлем құрастыр.
3-тапсырма.
Жұптық жұмыс. Жағдаят. Берілген тақырыптардан бір тақырып таңда. Сол
тақырып бойынша диалог құрастыр: «Танысу», «Менің отбасым», «Менің
мектебім», «Сен қандай сусын ұнатасың?», «Сенің сүйікті тағамың».
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Тапсырма
№
1

Бағалау критерийі
Көрген/тыңдаған
материалдардың сюжетін
мұғалімнің көмегімен
суреттейді
Шағын мәтінді/қарапайым
оқиғаларды мазмұндайды
Сурет бойынша 2-3
сөйлеммен өз ойын
білдіреді

2

Сөйлеу барысында сөздер
мен сөз тіркестерін қолдана
алады, сұхбаттасының не
туралы айтқанын түсінеді
және тілдік нормаларды
сақтай отырып, оған жауап
береді
Барлығы

3

Дескриптор

Балл

Берілген тапсырманы
түсінеді, дұрыс
орындайды

1

Айтылған сипаттама
бойынша заттың суретін
салады
Қарапайым екі сұрақ
құрастыра алады
Қысқаша 2 сөйлем
құрастыра алады
Берілген тақырып
бойынша қарапайым екі
сұрақ құрастыра алады
Қойылған қарапайым екі
сұраққа дұрыс жауап
бере алады

1

2
2

2

10

Бағалау парағы
Балдардың
жиынтығы
10
9
8
7
6
5
4

2

Балдардың пайыздық құрамы

Баға

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

«5»
«5»
«5»
«4»
«4»
«3»
«3»
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3
2
1
0

30%
20%
10%
0%

«3»
«2»
«2»
«1»

Балдардың пайыздық құрамы

Жалпы баға

100%
94,1%
88,2%
82,4%
76,5%
70,6%
64,7%
58,8%
52,9%
47,1%
41,2%
35,3%
29,4%
23,5%
17,6%
11,8%
5,9%
0%

«5»
«5»
«5»
«5»
«4»
«4»
«4»
«4»
«4»
«3»
«3»
«3»
«3»
«3»
«2»
«2»
«2»
«1»

Жалпы бағалау парағы
Балдардың жалпы
жиынтығы
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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3- СЫНЫП
1-нұсқа (4 нұсқадан кем болмауы ұсынылады)
Сөйлеу әрекетінің түрлері: тыңдалым, айтылым,оқылым, жазылым
Орындау уақыты: 45 минут
Тыңдалым

1-тапсырма
Диалогті тыңда.
Әлібек, қара, құстар ұшып келеді.
Иә, көрдім. Құстар – табиғаттың досы. Мен құстарға ұя жасаймын.
Онда мен саған көмектесемін.
Жарайды, Саша. Сен маған тақтай мен балғаны әпер.
Жақсы. Міне, тақтай мен балға.
Маған тағы шегені берші.
Міне, ал.
2-тапсырма
Тыңдалған диалог бойынша сұрақтар құрастыр.
3- тапсырма
Диалогтан тірек сөздерді көшіріп жаз.
4- тапсырма
Диалогтің мазмұны бойынша өз пікірінді айт.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Бағалау критерийлері
Ауызша тілді және тыңдау-көру
материалын тыңдайды және
түсінеді

Тапсырма
№
1
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Дескрипторлар

Балл

Тыңдалған диалогтің
мағынасын түсінеді

1

Жеке сөйлемдердің мағынасын
нақтылау үшін сұрақтар қояды
Сөйлемдегі және мәтіндегі
сөздер мен сөз тіркестерінің
лексикалық мағынасын түсінеді

Тыңдаған материал бойынша
қарапайым сұрақтарға жауап
береді және сюжеттің даму
желісі бойынша
иллюстрацияларды таңдап,
орналастырады
Тыңдаған мәтіннің мазмұны
бойынша себеп-салдар
байланысын мұғалімнің
көмегімен анықтайды және
кестеге енгізеді; тыңдау-көру
материалдарындағы
оқиғаларды (негізгі ой,
кейіпкерлер, оқиға) түсінеді
Барлығы

2

3

Диалог бойынша 4-5
сұрақ құрастырады
Диалогтен тірек
сөздерді дұрыс
атайды және
орфографиялық
ережелерге сәйкес
жазады
Диалогтің мазмұны
бойынша өз пікірін
айта алады

5
(санына
қарай)

2

4

1

10

Бағалау парағы
Балдардың
жиынтығы
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Балдардың пайыздық құрамы

Баға

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

«5»
«5»
«5»
«4»
«4»
«3»
«3»
«3»
«2»
«2»
«1»

Айтылым
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1-тапсырма
Берілген уақытты дұрыс айт.

13.00 –
15: 20 –
20:30 –
21: 45 –
2-тапсырма
Осы уақытта не істейтініңді айт.
3-тапсырма
«Күн тәртібім» мәтін құрастыр.

Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Бағалау критерийлері
Мұғалім ұсынған тақырып
негізінде өз ойын айтады;
белгілі тақырыптағы әңгімеге
қатысады
Тыңдаған/оқыған материал
бойынша өз пікірін білдіреді

Тапсырма
№

Дескрипторлар

1

Тілдік нормаларды
сақтай отырып, уақыт
мезгілін айта алады

2

Берілген уақыт
бойынша не
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Балл
1

1

істейтінін айтады
«Күн тәртібім» мәтін
құрастырады

3

2

Барлығы

4

Бағалау парағы
Балдардың
жиынтығы
4
3
2
1
0

Балдардың пайыздық құрамы

Баға

100%
75,0%
50,0%
25,0%
0%

«5»
«4»
«3»
«2»
«1»

Оқылым
1-тапсырма
Мәтінді түсініп оқы, мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастыр.
Су бар жерде - тіршілік бар. Жер бетіндегі ең көп тараған зат – су.
Адам су ішпей бір апта ғана шыдай алады. Су мол болса шөп те, гүл де
жайқалып өседі. Сусыз жануарлар да тіршілік ете алмайды. Мұхит пен теңіздің
суын ішуге болмайды.
2-тапсырма
Сөйлемдердің дұрыс - бұрыстығын анықта, өз пікірінді дәлелде.
Дұрыс

Су бар жерде тіршілік жоқ
Жер бетінде ең аз тараған зат - су
Адам сусыз бір апта ғана шыдай
алады
Мұхит пен теңіздің суын ішуге
болады
Сусыз жануарлар да тіршілік ете
алмайды

Бұрыс

Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Бағалау критерийлері

Тапсырма
№
68

Дескрипторлар

Балл

Оқу түрлерін қолдана отырып,
мәтінді немесе оның бөлімдерін
мәнерлеп оқиды; таныс сөздер
мен сөз тіркестерінен тұратын
шағын мәтіннің түйінді
тұстарын түсінеді
әңгімелеу/сипаттау мәтінін
анықтай алады;
Мәтін мазмұны мен
кейіпкерлерінің іс-әрекеті
жайында нақтылау сұрақтарын
қояды және оған жауап береді,
мұғалімнің көмегімен сөздіктер
мен анықтамалықтардан
қажетті ақпаратты іздейді және
табады
Барлығы

1

Мәтіннің түйінді
тұстарын түсініп
оқиды
Мәтіннің мазмұны
бойынша 4 сұрақ
құрастырады

1

5
(санына
қарай)

Талдау жасап,
салыстырып, дұрыс
шешімді табады
2

2

Өзінің пікірін
дәлелдей
алады

2
10

Бағалау парағы
Балдардың
жиынтығы
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Балдардың пайыздық құрамы

Баға

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

«5»
«5»
«5»
«4»
«4»
«3»
«3»
«3»
«2»
«2»
«1»

Жазылым
1-тапсырма
Тірек сөздерді қолданып «Алдар көсе мен сараң бай» мультфильмі
бойынша кейіпкерлерді сипатта.
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Тірек сөздер: сараң, ақылды, қу, тапқыр, ренжіді, мейірімді, көңілді, алдады,
алып кетті, киіз үй, жайлау, ашулы, ақымақ, семіз.
2-тапсырма
Адамның жақсы/жаман қасиеттерін жаз.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Бағалау критерийлері
Тақырыпқа сәйкес сөздерді қолдана
отырып, берілген иллюстрация
бойынша өзара байланысқан сөйлем
жазады және постер құрастырады;
мұғалімнің көмегімен оқыған/
тыңдаған/көрген материалдары
бойынша қысқаша жазбалар
жасайды; жай сөйлемнің соңында
қойылатын тыныс белгілерін
қолданады; кең жолды дәптерге
жазады, каллиграфиялық
дағдыларын жетілдіреді
Барлығы

Тапсырма
Дескрипторлар
№
Тірек сөздерді
дұрыс
пайдаланады
1
Кейіпкерлерді
сипаттайды
Жақсы мен
жаман
қасиеттерді
2
жазады

Балл
1
1

3
(санына
қарай)

5

Бағалау парағы
Балдардың
жиынтығы
5
4
3
2
1
0

Балдардың пайыздық құрамы

Баға

100%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0%

«5»
«4»
«4»
«3»
«2»
«1»

Жалпы баға 1-сыныпта көрсетілген жалпы бағалау парағы үлгісінде
жасалынады.
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4- СЫНЫП
Сөйлеу әрекетінің түрлері: тыңдалым, айтылым,оқылм,жазылым
Орындау уақыты: 45 минут
Тындалым
1-тапсырма
Тыңда. Қайтала. Оқы.
Ертеде бір қасық болыпты. Ол жуынғанды ұнатпапты. Ыдыс жуатын
кезде ол тығылып қалады екен.
Бір күн достары:
Сен кірсің,сен әдемі емессің,-депті.
Қасық:
Мен таза болсам, мені ботқаға салады. Ысқышпен жуады. Ысқыш
қатты.мен одан да кір болып жүре берейін, - дейді.
Бір күні қасықты Әселдің анасы тауып алады. Ол қасықты қоқысқа
тастамақшы болады.
Сол кезде кір қасық айғайлап көмек сұрайды. Ысқыш пен шәйнек оған
комектеседі. Оларқасықты тазалайды. Олар қасықты құтқарады. Қасық ысқыш
пен шәйнекке рақмет айтып, таза жүрүге уәде береді.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Бағалау критерийі

Тапсырма
№

Ауызекі тілді және тыңдау-көру
материалын түсінеді және ондағы
сөйлемдерді басқа үлгіде өзгертіп
айтады; бейтаныс сөздер мен сөз
тіркестері бар мәтіннің мәнмәтінге
қатысты мағынасын анықтайды
тыңдаған материалдағы мәтіннің
мазмұны
бойынша
сұрақтарға
жауап
береді
және
түйінді
тұстарын, негізгі ойын анықтайды
Барлығы

Дескриптор

Балл

Мәтінді
дұрыс
оқып,
мазмұнын айтып
береді
1
Мәтінді қайталап
айтып береді

2
4

Бағалау парағы
Балдардың
жиынтығы

2

Балдардың пайыздық құрамы
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Баға

4
3
2
1
0

100%
75,0%
50,0%
25,0%
0%

«5»
«4»
«3»
«2»
«1»

Айтылым
1-тапсырма
Сұрақтарға жауап бер:
- Қасық қандай?
- Ол не істеді?
- Қасық неге жуынбады?
- Анасы қасықты неге қоқысқа тастамақшы болды?
- Қасыққа нелер көмектесті?
- Ол қандай уәде берді?
2-тапсырма
Суреттің орнына қажетті сөзді қойып айт

Мына қасық

Қасыққа

. Қасық

пен

тұр.

көмектесті.

таза болды.

3-тапсырма
Сұраққа жауап бер. Сенде қандай ыдыстар бар?

Менің

тәрелкем
қасығым
шаңышқым
пышағым
кесем
стақаным
шәйнегім
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бар/жоқ

Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Бағалау критерийі
Белгілі тақырыптағы әңгімеге
қатысады
Сұхбаттасын түсінеді және
оның сөзін нақтылайды,
анықтайды, басқаша айтып
береді; оқиғаларды/әңгімелерді
егжей-тегжейлі айтып береді;

Тапсырма №
1

2

Материалдар бойынша өзінің
көзқарасын білдіреді және
мұғалімнің көмегімен
дәлелдейді
Барлығы

3

Дескриптор
Балл
Сұрақтарға жауап
1
береді
Суреттегі заттарды
атайды. Қажетті
сөздер табады
2
және орнына
дұрыс
орналастырады
Сөйлем
құрылысын біледі
1
4

Бағалау парағы
Балдардың
жиынтығы
4
3
2
1
0

Балдардың пайыздық құрамы

Баға

100%
75,0%
50,0%
25,0%
0%

«5»
«4»
«3»
«2»
«1»

Оқылым
1-тапсырма
Мәтінді оқы.
Мерекеге әдемі дастарқан жайылады. Дастарқанға, ең алдымен,
тәрелкелер қойылады. Тәрелкенің жанына майлықтарды қоямыз. Ал тәрелкенің
оң жағына пышақ пен үлкен қасық қойылады. Сол жағына шаңышқыны
қоямыз. Тәрелкенің оң жақ жоғарғы жағына стақандарды қоямыз.
2-тапсырма
Түйінді сөздерді анықта.
3-тапсырма
Мәтіннің мазмұнын тұжырымдау үшін сұрақтар құрастыр.
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Бағалау парағы
Бағалау критерийі
Сюжетті сурет негізінде өз
ойын айтады; тілдік
нормаларды сақтай отырып,
белгілі бір тақырыптағы
әңгімеге қатысады және
сұхбаттасының не туралы
айтқанын түсінеді
Мәтінді мәнерлеп оқиды; таныс
сөздер кездесетін мәтіндегі
қарапайым сөйлемдердің
мағынасын түсінеді
Мәтін бойынша қарапайым
сұрақтар құрайды.

Тапсырма
№

1

Дескриптор

Балл

Мәтінді дұрыс
оқиды. Мағынасын
түсінеді.
2 түйінді сөздерді
табады
Мәтінің мазмұның
түсінеді

1
2
(санына
қарай)

2

3

1
Мәтін бойынша бесалты сұрақ
құрастыра алады.

6
(санына
қарай)

Барлығы

10

Бағалау парағы
Балдардың
жиынтығы
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Балдардың пайыздық құрамы

Баға

100%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
0,0%
0%

«5»
«5»
«4»
«4»
«4»
«3»
«3»
«3»
«2»
«2»
«1»

Жазылым
1-тапсырма
Сурет бойынша 5-6 сөйлем құрастырып жаз.
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2-тапсырма
Көп нүктенің орнына жақша ішіндегі қосымшалардың тиістісін қойып жаз
Қасық ... (-ның, - тың, - дың) беті.
Анам ...(-ның,-нің, -дің) тағамы.
Досым...(-ның, дың, -тің) тәрелкесі.
Әлібек... (-тың, -дың, -тің) шаңышқысы.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Бағалау критерийі
Оқу/тыңдау/көру материалдары
бойынша мұғалімнің көмегімен
шағын мәтін жазады
Шағын мәтін құрастыруда
сөйлемдегі тыныс белгілерді
тиісті жеріне өздігінен қояды
Каллиграфиялық дағдыларын
жетілдіреді

Тапсырма
№
1

2

Барлығы

Дескриптор
Сурет бойынша
алты сөйлем
құрастырады
Қысқаша жазбалар
жасайды
Қосымшаларды
дұрыс үйлестіріп
қояды
Орфографиялық
ережелерге сәйкес
жазады

Балл
6
(санына
қарай)
2
1

1
10

Бағалау парағы
Балдардың
жиынтығы
10

Балдардың пайыздық құрамы

Баға

100%

«5»

75

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
0,0%
0%

«5»
«4»
«4»
«4»
«3»
«3»
«3»
«2»
«2»
«1»

Жалпы баға 1-сыныпта көрсетілген жалпы бағалау парағы үлгісінде
жасалынады.
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5- СЫНЫП
Сөйлеу әрекеттерінің түрлері: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым
Орындалу уақыты: 90 минут
Тыңдалым
1-тапсырма.
Мәтінді тыңда. Тірек сөздерді тап.
Білім ордасы – мектеп
Білім – адамзат баласының басты қаруы. Негізгі білім мектептен
қаланады. Білім көп еңбектену, оқу арқылы келеді. Сондықтан ата-бабамыз
«Оқу – инемен құдық қазғандай», - деп бекер айтпаған. Қазіргі кезде білім
алушыларға қойылатын талап жоғары.
Біздің білім алып жатқан мекемеміз мектеп-лицей деп аталады. Мектеп –
балаларға білім беретін мекеме.
Мектебімізде ақпараттық технологиялар кең қолданылады. Арнайы
жабдықталған сыныптарда дайындаламыз. Алған білімімізді оқу-тәрбие
үдерісінде қолданамыз. Мектепте оқушылар үшін қажетті жағдайлар жасалған.
Қазақ тілі пәнінің мұғалімі бізге қосымша сабақтар береді. Түрлі қосымша
тапсырмалар орындаймыз, тест сұрақтарына жауап береміз.
(«Қазақ тілі» оқулығы, «Көкжиек-Горизонт» 2015 жыл, Ф.Ш.Оразбаева)
2-тапсырма.
«4 ромб» әдісі бойынша мәтіннен төрт маңызды мәлімет тауып жаз.
Мысалы:

Мектеп – балаларға білім беретін мекеме

3-тапсырма
«Мектеп – кеме, білім – теңіз», «Оқу – инемен құдық қазғандай» мақалмәтелдердің мағынасын аш.
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Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Бағалау критерийлері

Тапсырма №

Дескриптор

Балл

Ұзақтығы 1-1,5 минуттық
тыңдалған, фольклорлық
және шағын көлемді
көркем әдеби мәтіндердің
мазмұнын түсінеді.
Күнделікті- тұрмыстық
тақырыпқа байланысты
жаңа сөздер мен тірек
сөздердің мағынасын
түсінеді.
Нақты ақпараттың
тақырыбын анықтай
алады.
Тиімді сұрақтар арқылы
негізгі тақырыпты
анықтайды. Тыңдалым
материалдарының
мазмұны негізінде
сұрақтарға жауап бере
алады. Сұрақтар негізінде
мәтіннің негізгі ойын
болжайды.

1

Тыңдалған мәтіннен 6
тірек сөзді табады

6
(санына
қарай)
6
(санына
қарай)

Мәтіннен 5-6 тірек
сөзддін мағынасын
түсінеді

2

Мәтіннен маңызды 4
мәлімет табады

3

«Мектеп –кеме, білім
– теңіз» мақалының
мағынасын ашады,
ойын болжайды,
өмірмен
байланыстырады.
«Оқу – инемен құдық
қазғандай»
мақалының
мағынасын ашады,
ойын болжайды,
өмірмен
байланыстырады.

Барлығы

2

20

Айтылым
1-тапсырма.
Мәтінді оқы,
ақпаратты тап.

4
(санына
қарай)
2

негізгі

Экология және өмір
қауіпсіздігі
(қосымша мәлімет)
Қоршаған орта тірі
және өлі табиғаттан
құралған. Олар өзара
тығыз
байланысты.
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Табиғатта болатын барлық құбылыстар мен өзгерістер қоршаған ортада өтеді.
Қоршаған ортаны зерттейтін ғылым саласын экология дейміз.
«Экология» –қоршаған ортаны сақтаудың ғылыми негізі. Адамдар
экологиялық проблемалардың алдын алу үшін көп еңбек етуі керек. Мысалы,
сенбіліктер өткізу, ағаштар отырғызу, ортаны ластамау. Жалпы табиғатты аялау
– әр адамның парызы.
(bilim-all.kz/jospar/)
2-тапсырма
«Сөздер банкі» әдісімен жұмыс: «Сөздер банкінде» берілген сөздерді оқып,
мағынасын түсін. Ішінен тақырыпқа сай келетін сөздерді «Экология және өмір
қауіпсіздігі» банкіне орналастыр.

Сөздер банкісі
Табиғат, сенбілік, парта, демалыс,
көшет, еңбек ету, тазалық, мұғалім,
қоршаған орта, ластамау, күлкі,
күз, экология, от жағу, қауіпті

«Экология және
өмір қауіпсіздігі»

3-тапсырма
Тақырып бойынша өз ойыңды айт.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Бағалау
Тапсырма
Дескриптор
критерийлері
№
Синоним, антоним,
1
Мәтінді орфоэлиялық нормаға
омонимдерден
сай оқып, 4 негізгі ақпаратты
анықтайды.
тұратын сөздік
қорын меңгереді.
2
Тақырыпқа сай 10- 11 тірек сөзді
Мәтіндегі негізгі
табады.
ақпаратты айтады.
Орфоэпиялық
Суреттегі іс-әрекеттерді 3
норманы сақтайды.
сөйлеммен сипаттайды.
Өз ойын дәлелдей
отырып, диалог
Суреттегі іс-әрекеттерді 4
құрастырады
сөйлеммен сипаттайды.

Барлығы

Мәселеге өз көзқарасын 3-4
сөйлеммен білдіре алады.

Балл
4
(санына
қарай)
11
(санына
қарай)
3
(санына
қарай)
4
(санына
қарай)
4
26
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Оқылым
1-тапсырма.
Өлеңді мәнерлеп оқы. Стильдік ерекшелігін анықта.
Үш бақытым
Ең бірінші бақытым – Халқым менің,
Соған берем ойымның алтын кенін.
Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын,
Қымбаттырақ алтыннан нарқым менің.
Ал екінші бақытым – Тілім менің,
Тас жүректі тіліммен тілімдедім.
Кей – кейде дүниеден түңілсем де,
Қасиетті тілімнен түңілмедім.
Бақытым бар үшінші – Отан деген,
Құдай деген кім десе, Отан дер ем!
... Оты сөнген жалғанда жан барсың ба?
Ойланбай – ақ кел дағы от ал менен.
(М.Мақатаев)
2-тапсырма
Өлең мазмұны бойынша тірек сөздерді қолданып, жоспар құрастыр.
Сөздер: халық, тіл, Отан, бақыт
3-тапсырма
Тақырыпқа сай 3 сұрақ құрастыр, ол сұрақтарға жауап бер .
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Бағалау критерийлері

Тапсырма №

Стильдік ерекшелігін
анықтайды, оқылымның
түрлерін меңгереді, рөлге
бөлініп оқиды.

1

Мәтіндегі негізгі
ақпаратты анықтайды,
хат, хабарлама, жарнама
мазмұнын түсінеді.
Тірек сөздер негізінде
мәтінге жоспар құрайды.
Мәтіннің тақырыбы мен

2

Дескриптор
Өлеңді нақышына
келтіре мәнерлеп
оқиды.
Стильдік ерекшелігін
анықтайды.
Кіріспе бөлімінің
жоспарын дұрыс
құрастырады.
Негізгі бөлімінің
жоспарын дұрыс
құрастырады.
Қорытынды бөлімді
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Балл
1

1
1

1

1

негізгі ойын анықтайды.
Мәтіннің мазмұны мен
тақырыбын салыстыра
алады. Қосымша
ақпараттан тақырыпқа
тақырыпқа сай мәліметті
ала біледі. Тақырып
бойынша меңгерген
сөздерді қолдана отырып,
мәтінде көтерілген
мәселеге өз көзқарасын
білдіреді.
Барлығы

дұрыс құрастырады.
Өлеңнің тақырыбы
бойынша 3 сұрақты
құрастырады.
Барлық 3 сұраққа
толық жауап береді.

3
(санына
қарай)
3
(санына
қарай)

11

Жазылым
1-тапсырма.
«Ғалам. Табиғат. Адам» тақырыбында графикалық органайзер (кластер,
диаграмма т.б.) құрастыр.
2-тапсырма.
«Сөз, сөз тіркесі, сөйлем құрастыру» әдісімен жұмыс.
Суретке қарап отырып тақырыпқа сай 8 сөз жаз, сол сөздермен 5 сөз тіркесін
және 3 сөйлем құрастыр.
Мысалы: Аспан. Аспан әлемі. Ғарышкерлер аспан әлемін зерттеді.

3-тапсырма.
Сөздердің синонимдік, омонимдік және антонимдік қатарын тауып жаз.
Синонимін тауып жаз Ат-..., ғарышкер-..., ғалам- ..., көрікті-... .
Антонимін тауып жаз Биік тау - ..., кең өлке-..., лас ауа-... .
Омонимін тауып жаз Жаз. Үй. Ат.
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Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Бағалау критерийлері
Тыңдалған, оқыған не
аудиовизуалды
материалдардан естіген
мәтіннің негізгі ойын
айтады. Суреттер
көмегімен ақпарат бере
алады.

Көркем әдеби шығарма
тақырыбында
кейіпкерлері мен
олардың іс-әрекетін
сипаттап,
шығармашылық
жұмыстарын жазады.
Эссе құрылымын сақтай
отырып жазады. Жазба
жұмыстарында
жалғаулардың
ерекшелігін ескереді.
Жай сөйлемдерде
қойылатын тыныс
белгілерді дұрыс
қолданады.

Тапсырма
Дескриптор
Балл
№
1
«Табиғат» тақырыбын
1
графикалық органайзермен
(кластер, диаграмма т.б.)
сипаттап жазады.
«Ғаламшар» тақырыбын
1
графикалық органайзермен
(кластер, диаграмма т.б.)
сипаттап жазады.
«Адам» тақырыбын
1
графикалық органайзермен
(кластер, диаграмма т.б.)
сипаттап жазады.
2
Тақырыптар бойынша 8 сөз
8
жазады.
(санына
қарай)
Сөздермен 5 сөз тіркесін
5
жазады.
(санына
қарай)
Сөз тіркестерімен 3 сөйлем
3
құрастырады.
(санына
қарай)

3

Синонимді ажыратып, 4
мысал жаза алады.
Омонимді ажыратып, 3
мысал жаза алады.
Омонимді ажыратып, 3
мысал жаза алады.
Антонимді ажыратып, 3
мысал жаза алады.

Барлығы

4
(санына
қарай)
3
(санына
қарай)
3
(санына
қарай)
3
(санына
қарай)
29

Жалпы баға 1-сыныпта көрсетілген жалпы бағалау парағы үлгісінде
жасалынады.
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6 – СЫНЫП
Сөйлеу әрекетінің түрлері: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым.
Орындау уақыты: 90 минут.
Тыңдалым
1 – тапсырма.
Өлеңді тыңдап, сұрақтарға жауап бер.
Сол тілменен махаббатқа тіл қаттым,
Сол тілменен талай гүлді жырлаттым.
Сол тілменен сәбилерді сөйлеттім,
Талайлардың көз жастарын құрғаттым.
Сол тілменен аспан көрдім, жер көрдім,
Сол тілменен көгершінге жем бердім.
Сол тілменен дүниеден кетемін,
Сол тілменен дүниеге мен келдім.
(Сырбай Мәуленов)
Сұрақтар:
1. Өлеңде қай тіл туралы айтылған?
2. Өлең авторы туралы не білесің?
2– тапсырма.
Өлеңдегі негізгі ойды білдіретін сөзге «Бес жолды өлең» құрастыр.
Үлгі:
1 зат есім (Мысалы: мұғалім).
2 сын есім (білімді, ұлағатты).
3 етістік (оқытады, үйретеді, тәрбиелейді).
4 сөзден тұратын сөйлем (Мұғалім мені жақсылыққа үйретеді).
Зат есімнің синонимі (ұстаз).
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Критерийлер

Тапсырма
№
Дескрипторлар

Мәтіннің бастапқы бөлігін 2-4 минут
тыңдау арқылы негізгі тақырыпты
және көтерілетін мәселені болжайды
Тыңдалған мәтіннің негізгі
мазмұнын түсінеді
Негізгі және қосымша ақпараттарды

1
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Балл

Өлеңді мәнерлеп
оқиды

1

Өлең не туралы
екенін айтады

1

Өлең авторы

1

анықтайды

туралы мәлімет
береді
Негізгі зат есімді
дұрыс табады

Тұрмыстық- әлеуметтік
тақырыптарға байланысты жаңа
сөздер мен тірек сөздердің
мағынасын түсінеді
әңгіме, хикаялардың және шағын
поэзиялық шығармалардың
мазмұнын талдай отырып
кейіпкерлерге сипаттама жасайды
тірек сөздер, тиімді сұрақтар,
арқылы мәтін тақырыбын және
негізгі ойды анықтайды, тыңдалым
материалдарының мазмұны
негізінде шынайы өмірмен
байланыстырып жауап береді
Барлығы

1

2
(санына
қарай)
3
3 етістікті дұрыс
(санына
табады
қарай)
4 сөзден тұратын
4
сөйлемді
(санына
құрастырады
қарай)
Зат есімнің
синонимін дұрыс
1
табады
14
2 сын есімді
дұрыс табады

2

Айтылым
1 – тапсырма.
Мақал – мәтелдердің жалғасын екінші бағанмен сәйкестендір.
Күш-білімде,
Қына тасқа бітеді,
Білекті бірді жығады,
Ақыл- тозбайтын тон,
Оқусыз білім жоқ,

Білім басқа бітеді.
Білім-таусылмайтын кен.
Білімсіз күнің жоқ.
Білім- кітапта
Білімді мыңды жығады.

2 – тапсырма.
Барлық мақалдардың мағынасын түсіндір.
3-тапсырма
«Білім– кітапта» тақырыбына 3 сөйлемнен тұратын мәтін құрастыр.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Критерийлер

Тапсырма
№
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Дескрипторлар

Балл

Тақырып бойынша мақал –
мәтелдерді бастайды,
жалғастырады.
Меңгерген және меңгеретін
тақырыптар бойынша
сөйлесімді жүргізе алады;
ұлттық сөз әдебі мен
сөйлеу этикеті формаларын
сақтайды

1

Білім туралы мақал –
мәтелдерді
сәйкестендіреді.

шағын көлемді мәтіндегі
жеке эпизодтарды
сипаттайды ,
тура және ауыспалы
мағынадағы сөздерді
қолдана отырып ойын
әсерлі, мазмұнды жеткізеді

2

Мағыналарын
5
түсіндіреді, білім
(мақал
тақырыбына екенін
санына
айтады.
байланысты)
Түсіндіруде тура
және ауыспалы
1
мағынадағы сөздерді
қолданады.

ауызша мәтіндерде
сұраулы, хабарлы, лепті
және бұйрықты
сөйлемдердің
интонациялық ерекшелігін
ескеріп айтады
коммуникативтік жағдаят
бойынша диалогке
қатысушылар өзара
түсінісіп, ойларын
толықтырып айтады; тірек
сөздерге сүйеніп, сюжетті
суреттер желісі бойынша
әңгіме құрастырады
Барлығы

3

5
(мақал
санына
байланысты)

Түсіндіруде айтылу
мақсатына қарай кем
дегенде 2 сөйлем
түрін қолданады.

2
(санына
қарай)

«Білім– кітапта»
тақырыбына 3
сөйлемнен тұратын
мәтін құрастыру

3
(санына
қарай)

16

Оқылым.
1 – тапсырма.
Мәтінді оқып, төмендегі сұрақтарға жауап бер.
Бізді қоршаған орта – табиғат. Қазақ халқы адам баласын табиғаттың бір
бөлігі деп есептеген. Оның тауын, тасын, ағашын, гүлін өте қадірлеген.
Сондықтан орман – тоғайларды сақтап, өзен мен көлдердің ластанбауына
ерекше мән беру керек.
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Наурызды Табиғат – Ананың жаңаруы, жаңа жылдың басталуы деп
санаған. Табиғаттың осы қуанышын мерекеге айналдырған. Жыл сайын Наурыз
мейрамында ел жиналып, арықтарды тазалаған. Бұлақтың көзін ашқан. Жастар
ағаш отырғызған, гүл еккен.
Қазіргі «Жасыл ел» бағдарламасы – осы дәстүрдің жалғасы. Табиғатты
қорғау, табиғатты сақтау – болашақ жастардың қолында.
«Қазақ тілі» оқулығы, Ф.Ш.Оразбаева, Көкжиек- Горизонт, 2015 ж.)
Сұрақтар:
1. Табиғат дегеніміз не?
2. Қазақ халқы неге ерекше мән берген?
3. Наурыз мейрамында табиғатқа қандай қамқорлық жасалады?
4. «Жасыл ел» бағдарламасы туралы не білесің?
2 – тапсырма.
«5 – 5 – 1» әдісімен мәтіннен негізгі 5 сөйлемді, 5 сөзді, негізгі түйінін
білдіретін 1 сөзді тап.
3- тапсырма.
Мәтінге жоспар құр.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Критерийлер
Оқылымның түрлерін
меңгереді, мәтін мазмұны
бойынша өз ойларын сұрақтар
мен жауаптар арқылы
білдіреді. Басты кейіпкерлер
бейнелерінің ерекшеліктерін
анықтай отырып, шағын
көлемді көркем
шығармалардың мазмұнын
талдайды, өмірдегі кейбір
жағдаяттармен
байланыстырады;
орта көлемді шығармаларды
түсінеді; тақырыбы мен негізгі
ойды анықтайды; мәтіндердің
тақырыбына, мазмұндық
құрылымына сүйене отырып,
түрлерін

Тапсырма №

1

2
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Дескрипторлар

Балл

Мәтінді оқиды.
Сұрақтарға жауап
береді

4
(санына
қарай)

Мәтін идеясын табиғатты қорғауәр адамның
міндеті екенін
айтады.

1

Мәтіннен негізгі
бес сөйлемді
табады.
Мәтіннен негізгі
бес сөзді табады.

5
(санына
қарай)
5
(санына
қарай)

салыстырады;мәтіндегі негізгі
және жанама ақпаратты
анықтайды
қарапайым жоспар
құрастырады; қосымша
ақпарат көздерінен тақырыпқа
байланысты мәліметтерді
мәтін мазмұнымен
салыстырады, қарама-қайшы
ақпараттарды анықтайды.

3

Барлығы

Мәтіннен түйінді
ойды білдіретін
бір сөзді анықтау
арқылы негізгі
ойды табады.
Мәтіннің кіріспе
бөліміне тақырып
қояды.
Мәтіннің негізгі
бөліміне тақырып
қояды.
Мәтіннің
қорытынды
бөліміне тақырып
қояды.

1

1

1

1

19

Жазылым.
1- тапсырма.
Берілген тірек сөздер мен сөз тіркестерін пайдаланып, «Туған жерім
тамаша» тақырыбына эссе жаз.
Тірек сөздер: табиғаты тамаша, ыстық, сүю, тау-тас, өзен- көл, шомылу, хош
иісті гүлдер, қастерлеу.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Бағалау критерийі
Ресми стильдің тілдік
ерекшеліктері мен талаптарын
дұрыс қолдана отырып, мәтіндер
(хат, күнделік, тақпақ, ертегі)
жазады, тыңдалған, оқылған не
видеовизуалды материалдар
мәтінінің мазмұнын айтады.
Ақпаратты сюжетті суреттер
арқылы, ақпараттықкоммуникациялық технологиялар
көмегімен көрсетеді.

Тапсырма
Дескрипторлар
Балл
№
1
Көлемі 20 – 30 сөзден
тұратын ойтолғау
жазады:
2
мәтіннің берілген
тақырып пен жанрға
сай болуы
мәтіндегі ойдың
2
жүйелілігі
қазақ тілінің емле
1
және тыныс белгілері
Тірек сөздерді тиімді
қолданады

87

2

Шығарма кейіпкері атынан
шығармашылық жұмыс түрлерін
(әдеби тақырыбын қоса алғанда)
теңеулер мен фразеологизмдер
қолдана отырып жазады.
Белгілі-бір оқиғаны сипаттап
немесе сурет бойынша эссе
(көлемі 20-30 сөз) құрылымын
сақтай отырып жазады.
Барлығы

Сурет сюжетін
сипаттай алады.
2

9

Жалпы баға 1-сыныпта көрсетілген жалпы бағалау парағы үлгісінде
жасалынады.
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7- СЫНЫП
Сөйлеу әрекетінің түрлері: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым
Орындау уақыты: 90 минут
Тыңдалым
1- тапсырма.
Мәтінді тыңдап, төмендегі сызбаны жалғастыр.
Ыбырай Алтынсарин – алғашқы ағартушы, қазақ даласында тұңғыш
мектеп ашқан ұлы ұстаз, атақты ақын, білгір аудармашы. Өз халқын жанындай
жақсы көрген патриот. Ол 1841 жылы Торғай облысында туған. Оның әкесі
ерте қайтыс болады. Ыбырайды атасы Балғожа тәрбиелейді.
Ы.Алтынсарин мектептен кейін алдымен тілмаш, содан кейін мұғалім
болып істейді. Қазақ балалары үшін көп еңбек етеді. Ырғызда қазақ қыздары
үшін тұңғыш мектеп ашады. Жаңа мектептер салдырады, арнаулы оқу –
құралдар жазады. Дарынды педагог балаларға арнап «Қазақ хрестоматиясы»,
«Қазақтарға орыс тілін үйретудің бастауыш құралы» деген оқулықтар
шығарады. Балаларға арналған көптеген өлең, әңгімелер жазады. Орыс
жазушыларының әңгімелерін қазақ тіліне аударады. Жазушының өлең,
әңгімелері үлгісінде бірнеше ұрпақ балалары өсті. Ы.Алтынсариннің көрнекті
шығармалары: «Кел, балалар, оқылық», «Өнер – білім бар жұрттар», «Таза
бұлақ», «Бай баласы мен жарлы баласы», «Әдептілік», т.б. Оның
шығармаларының тәрбиелік мәні зор. Жазушы балаларды еңбексүйгіштікке,
өнер – білімге, әдептілікке баулиды.
(«Қазақ тілі» оқулығы, Т.Артыкова, Алматы «Атамұра», 2007 ж.)

ағартушы

Ыбырай
Алтынсарин
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2 – тапсырма.
«Екі жақты күнделік» әдісі. Кестеде берілген сөздерді өз сөздеріңмен
түсіндіріп, кестенің екінші жағына жаз.
Тірек сөз
патриот
жанындай жақсы көру
аудармашы
ағартушы
ұрпақ
әдептілік
еңбексүйгіштік

Түсініктеме

Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Критерийлер
Ұзақтығы 1-1,5 минуттық
тыңдалған мәтіннің негізгі
мазмұнын түсінеді және
нақты ақпараттың
тақырыбын анықтайды.

Түрлі тақырыптарға
байланысты сөздер мен сөз
тіркестерінің мағынасын
түсінеді.

Тапсырма
Дескрипторлар
№
1
Кластер толтырады.
Кластер арқылы
мәтінді 4-5 сөйлеммен
мазмұндайды.
Өз ойын 34сөйлеммен айтады.
«Патриот, жанындай
жақсы көру,
аудармашы,
ағартушы, ұрпақ,
әдептілік,
еңбексүйгіштік» деген
сөздердің мағынасын
түсіндіреді.

2

Барлығы

Балл
2
5
(санына
қарай)
4
(санына
қарай)
7
(санына
қарай)

18

Айтылым
1 – тапсырма.
Мәтінді оқы, мазмұнын айт.
Ғаламтор ең алғаш Америка Құрама Штаттарында пайда болған.
Ғаламтор – тиімді байланыс құралы. Көптеген маңызды мәлімет жинақталған.
Ғаламтордың пайдасы көп. Ол арқылы біз алыстағы достарымызбен сөйлесе
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аламыз. Өзімізге керек қызық ақпараттарды ғаламтордан табуға болады.
Қазақша, ағылшынша онлайн сөздігін пайдаланып, керек сөздің аудармасын тез
тауып аламыз. Қажетті суреттерді де ғаламтордан іздейміз, таңдаймыз.
Электронды пошта ғаламтордың аса маңызды ақпарат қоры болып
табылады. Электронды пошта кәдімгі пошта қызметіне ұқсас. Элетронды
поштаның ең елеулі ерекшелігі – оның жылдамдығы. Элетронды поштаның
жылдамдығы телефонмен бірдей. Хабарламаның көшірмесі жазбаша түрде
жеткізіледі, сондықтан оны сақтап қоюға және қайта жолдауға болады.
Элетронды пошта арқылы сурет, бейнемәлімет, тағы басқа ақпарат түрлерін
жіберуге болады. Ақпараттар жер шарының кез келген жеріне бірнеше
минуттың ішінде жеткізіледі.
(«Қазақ тілі» оқулығы, Ф.Ш.Оразбаева, Көкжиек- Горизонт, 2015 ж.)
2 – тапсырма.
«Ғаламтор» тақырыбы бойынша кубиктің әр қырындағы тапсырмаларды
орында.

Ассоциация. «Ғаламтор» дегенде көз алдына не елестейді?

Суреттеу. Ғаламтордың пайдасы мен зиянын айтып бер.

Талдау. Ғаламтордың ерекшеліктерін талда.

Дәлелдеу. «Ғаламтор – тиімді байланыс құралы» екендігін дәлелде.

Ұсыныс. Ғаламтордың қазақ тіліндегі сайт жұмыстарын жетілдіруге
байланысты ұсыныстар жаса.

Салыстыру. Ғаламтор мен кітапты салыстыр.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Критерийлер
Морфологиялық
норманы түрлі
формалар мен
жағдаяттарға сай
орынды қолдана
отырып, мәтін
мазмұны бойынша өз
ойын (суреттеу немесе
хабарлама түрінде)
өзіндік зерттеу
тұрғысында дәлелдеп
айтады.

Тапсырма
№
1

2

Дескрипторлар
Мәтіннің 2-бөлігін
мазмұндайды.
«Ғаламтор» дегенде көз
алдына не елестейді?» деген
сұраққа жауап береді.
Ғаламтордың пайдасы мен
зиянын айтып береді.
Ғаламтордың ерекшеліктерін
талдайды.
«Ғаламтор – тиімді байланыс
құралы» екендігін дәлелдейді.
Ғаламтордың қазақ тіліндегі
сайт жұмыстарын жетілдіруге
байланысты ұсыныстар
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Балл
2
(санына
қарай)
1
1
1
1
1

жасайды.
Ғаламтор мен кітапты
салыстырады.

Барлығы

1
8

Оқылым
1 – тапсырма.
Өлеңді мәнерлеп оқып, негізгі ойды анықта.
Отан туралы
Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем,
Ағынды өзен, асқар тау, гүлін сүйем,
Мен оның қасиетті тілін сүйем,
Мен оның құдіретті үнін сүйем.
Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған,
Бәрі маған «Отан!» деп сыбырлаған
Жаным менің,
Кеудемді жарып шық та,
Бозторғайы бол оның шырылдаған!
Отан!
Отан!
Бәрінен биік екен,
Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем.
Отанды сүймеуің де күйік екен,
Отанды сүйгенің де күйік екен...
(Мұқағали Мақатаев)
2 – тапсырма.
Өлеңге 2 сұрақ құрастыр.
3 – тапсырма.
Төмендегі кестеден өлеңнен алынған тәуелденген зат есімдерді тауып оқы.
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Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Критерийлер
Күнделікті өмірден алған
білімдерін байланыстыра
отырып, мәтін бойынша
негізгі және жанама
ақпараттарды түсінеді
Көркем шығармалар
(прозалық және поэзиялық)
мазмұнын талдайды
Тақырып бойынша өзекті
мәселелерді қозғайтын
сұрақтар құрастырады;
тақырыпты өмірден алынған
мысалдармен салыстырады
Негізгі ақпаратты ала
отырып, мәтіннің басқа
бөліктерімен салыстырады.

Тапсырма
Дескрипторлар
№
1
Өлеңнің негізгі
идеясын түсінеді,
айтады.

2

Барлығы

Балл
1

Өлеңге 2 сұрақ
құрастырады.

2
(санына
қарай)

Кестеден «түнін, күнін,
өзенін, гүлін, үнін,
жаным,кеудем,
бозторғайы, тауын»
деген сөздерді тауып
оқиды.

9
(сөз
санына
қарай)
12

Жазылым
1 – тапсырма.
Мәтінді оқып, Жақсылық Үшкемпіров туралы «биопоэма» жаз.
Жақсылық Үшкемпіров – қазақ халқының біртуар ұлы, грек-рим
күресінің балуаны, спорт шебері. Ол бүкіләлемдік күрес жарыстарында ел
намысын қорғаған.
Жақсылық Үшкемпіров 1951 жылы Жамбыл облысы Тегістік ауылында
дүниеге келген.
1974 жылы Алматы қаласына келеді. Оның күреспен айналысқысы
келеді. Кейін осы арманын жүзеге асырады. Ол
мектеп қабырғасында күреспен шұғылданады.
Институтта классикалық және еркін күреспен
айналысады. Жаттықтырушысы оған арқадан
асырып лақтыру әдісін үйретеді. Ж.Үшкемпіров бұл
әдісті өте жақсы меңгеріп алады.
1975 жылы Жақсылық Үшкемпіров алғашқы
алтын медалін жеңіп алды. Балуан Мәскеу
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Олимпиадасында грек-рим күресінен алтын медальді иеленді. Екі дүркін
чемпион атағын алды. Ол – Қазақстанға еңбек сіңірген жаттықтырушы.
(«Қазақ тілі» оқулығы, Ф.Ш.Оразбаева, Көкжиек- Горизонт, 2015 ж.)
Оның аты
Оның сыртқы келбетін сипаттайтын 2 -3 сын есім.
Басқа адамдарға қандай туыстық қатысы бар, ол кім?
Оның сүйікті ісі
Ол нені армандайды?
Оның жетістіктері
Адам бойындағы қандай қасиеттерді қадірлейді?
Оның туған жері
Оның тегі

Жақсылық
ата, әке

2 – тапсырма.
Кейіпкерге құттықтау хат жаз.
3 – тапсырма.
«Спорт – денсаулық кепілі» тақырыбына эссе жаз.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Бағалау критерийлері
Тыңдалған, оқылған не
аудиовизуалды материалдар
көмегімен мәтіннің қысқаша
мазмұнын жазады. Ақпараттарды
кесте, сызба, диаграмма, графика
түрінде береді
Мәтіндердің ресмипублицистикалық (оқиға туралы
репортаж, түсінік, пікір) салаға
қатысты, ресми-іскерлік (өтініш,
нұсқаулық, ресми құттықтаулар,
ұсыныстар, келісім, сенім хат,
ресми хат) салаға қатысты
мәтіндерді құрастырады
Қанатты сөздер, мақал-мәтелдер
негізінде эссе (30-40 сөз)
құрылымын сақтай отырып
жазады; дауысты және дауыссыз
дыбыстардың дұрыс жазылуын
ескере отырып, сөйлемде
қойылатын тыныс белгілерді

Тапсырма
Дескрипторлар
№
1
Кестедегі
сұрақтарға жауап
бере отырып,
«биопоэма»
жазады.
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Балл
3

2

Жақсылық
Үшкемпіровты
жеңісімен
құттықтап хат
жазады.

2

3

«Спорт –
денсаулық кепілі»
тақырыбына эссе
жазады.
Қанатты сөздер,
мақал-мәтелдерді
орынды

5

орынды қолданады

қолданады.
Қазақ тіліне тән
дыбыстарды дұрыс
жазады.
Тыныс белгілерін
дұрыс қояды.

Барлығы

1

1
12

Жалпы баға 1-сыныпта көрсетілген жалпы бағалау парағы үлгісінде
жасалынады.
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8 СЫНЫП
Сөйлеу әрекеттерінің түрлері: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым
Орындалу уақыты: 90 минут
Тыңдалым
1-тапсырма.
Мәтінді мұқият тыңдап, өз ойыңды білдір .
Робот – «жұмысқа шебер адам» деген ұғымды білдіреді ( К. Чапек).
Алғашқы роботтар адамның қозғалысы мен сырт пішінін қайталады. Олар
ойын-сауық мақсаттарында пайдаланылды. Қазіргі кезде тұрмыстағы көптеген
қызметтерді атқаратын, мүгедектер мен сәбилерге көмектесіп, көңілін аулайтын
роботтар жасалды, интеллектуалдық роботтар да пайда бола бастады.
Робот-техникалық кешен «адамсыз технологияны» енгізудің негізі болып
табылады. Робот–техникалық кешенді пайдалану жұмыс күшінің тапшылығы
жағдайында өте маңызды.
Алматылық оқушы Мұратбек Бұлғанбаевтың айтуынша, роботтарды
жасап және де оларды басқару үшін операциялық блок, сенсорлар және де
мотор керек екен. Ары қарай құрастырушының өзіне байланысты. Мысалы,
жүретін динозавр жасау үшін Lego-дан динозаврды жасап, сосын оған
мағлұматтарды сақтауға жауап беретін операциялық блоктарды жалғаймыз. Бұл
блокқа 4 моторды қосуға болады: жаңа су құрылғысы, түстер, алшақтық және
дауыс. Бұл құрылғылар үлкен техникалық роботтарды жасауда да
қолданылады.
(http://kk.wikipedia.org/wiki)
2-тапсырма.
«5-5-1 әдісі» арқылы мәтінмен жұмыс жаса.
1.
Мәтінді оқып ішінен ең маңызды деген 5 сөйлемді белгіле.
2.
Таңдап алған 5 сөйлемнен 5 сөз жаз.
3.
Ең маңызды бір сөзді тақырып етіп таңда.
3-тапсырма.
Мәтінді өмірмен байланыстырып пікір (4 сөйлеммен) айт.
Бағалау парағы
Бағалау
Тапсырма
Дескрипторлар
критерийлері
№
Автордың
1
Өз ойын 5 сөйлеммен айтады.
кейіпкерлер мен
оқиғаларға берген
эмоционалдық-бағалау
2
5 сөзді таңдай алады
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Балл
5
(санына
қарай)
5

көзқарасын білдіретін
сөздерді анықтайды.
Тыңдалған бөліктері
негізінде мәтіннің
мазмұнын болжайды.

3

5 сөзден бір сөзді таңдап,
тақырыпты айтады.
Берілген ақпаратты өмірмен
байланыстырып 6 сөйлеммен
пікір айтады.
4 сөйлеммен қорытынды
жасайды.

Барлығы

(санына
қарай)
1
6
(санына
қарай
4
(санына
қарай
21

Айтылым.
1-тапсырма.
Мәтінді мұқият тыңдап, берілген мақалдың мағынасын түсіндіріп айт.
Көгершін – бейбітшілік құсы
«Көк құрақ – көлдің сәулеті, құс пен аң – ердің дәулеті» дегендей,
халықтың хайуанаттар ішіндегі ең жақсы
көретіні – құстар. Пайдасы болмаса, зияны жоқ
осы бір тіршілік иелерін құрметтеген адамзат
баласы бұрыннан құстарды жақсылықтың
нышанына балаған.
Көгершін
–
көп
халықтарда
бейбітшіліктің белгісі, ол жер бетіне
тыныштық пен береке әкелетін құс деп
саналады. Бүгін біз сіздермен көгершіннің
«бейбітшілік құсы» деген атаққа қалай ие
болғандығы жайлы сөз қозғайтын боламыз.

2-тапсырма.
«Болжау» стратегиясы. Оқылған мәтіннің бөлігі бойынша болжам жаса,
ойыңды айт, болжамды мәтіннің жалғасымен салыстыр.
Мәтінге қатысты қосымша ақпаратты оқы.
1949 жылдың 20-25 сәуірі аралығында Париж және Прага қалаларында
бір мезгілде бейбітшілік жақтаушыларының Бүкіләлемдік Конгрессі өтеді.
Жақтаушыларға шұғыл түрде танымбелгі керек болады да, олар атақты Пабло
Пикассодан танымбелгі үшін сурет салып беруін сұрайды. Осылайша дүниеге
97

ықшамды және көзге бірден түсетін тұмсығымен
зәйтүн бұтағын алып бара жатқан ақ көгершіннің
сұлбасы келеді.
Бұл суреттің пайда болуы туралы мұнан да
қызықты хикая бар. Халық арасындағы аңызға
сенсек, күндердің күнінде танымал суретшіге бір
өте кедей адам келіп: «Пабло, сен ұлы шеберсің,
маған қайырым ете көр... Маған әйтеуір бір
сурет салып берсең, мен оны өзгелерге сатып,
адам секілді тамақтанған болар едім»,-дейді.
Аң-таң болған Пикассо қолына қағаз алып,
бірер минуттың ішінде «бейбітсүйгіш» құстың
суретін салып береді.
(massaget.kz/layfstayl/bilim/zharatylystanu/)
3-тапсырма.
Мәтін мазмұны бойынша диалог құрастыр (5
сұрақ, 5 жауап).
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Тапсырма
Дескрипторлар
№
Мақалдың
Ауызша және жазбаша түрде өзі
мағынасын
1
туралы немесе мәлімет туралы
ашады.
ақпарат береді;
Әр бөліктерін өз
сөздік қорын меңгереді;
ойымен 3-4
шығармашылық тұрғыда мәтіннің
сөйлеммен
мазмұнын айтады;
болжайды.
тілдік нормаларды сақтайды;
Ойды мәтін
стильге қатысты лексикалық және
жалғасымен
синтаксистік бірліктерді
салыстыра
қолданады;
2
алады.
ақпараттарды кесте, сызба,
диаграмма, графика түрінде пікір
Өз бетінше 5
білдіреді (талқылау, пікірлесу);
жауап тауып
қоғамдық-маңызды мәселелер
жаза алады.
бойынша өз пікірін білдіре отырып,
Бір-бірінің
диалогқа қатысады;
пікірін
айтылған пікірлерді кесте, сызба,
бағалайды.
диаграмма, график негізінде
Мәтін мазмұны
бағалайды.
бойынша диалог
3
құрастырады
Барлығы
Бағалау критерийлері
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Балл
1

4
(санына
қарай)
1

5
(санына
қарай)
5

5
(санына
қарай)
21

Оқылым.
1-тапсырма
Мәтінді оқып, интерпретацияла.
Бейбіт күннің батыры
Астана қаласындағы 6636 әскери бөлімінің қатардағы жауынгері Нұрлан
Момынов өзінің батылдығы арқасында бір отбасын өрттен аман алып қалды.
Нұрлан Момынов өз үйінен шығып келе жатып, үйдің терезесінен
жалындаған отты көреді. Жүгіріп жеткенше, айнала қара түтінге оранады.
Нұрлан дереу көршісін көмекке шақырып, еш ойланбастан жанып жатқан үйге
кіріп, ішінен түтінге булыққан екі айлық бала мен оның анасын, он және он бес
жастағы екі қызды сыртқа алып шығады. Сондай-ақ, бөлмелердің бірінен ессіз
жатқан әйел адамды көріп, оны да дер кезінде сыртқа алып шығады. Осылайша,
Нұрланның қырағы әрекетінің арқасында үлкен бір жанұя ажал аузынан аман
қалды.
Батыл әрекеті үшін Нұрлан Момыновты әскери бөлім басшылығы
марапаттады. Ал, тілсіз жаудан аман қалған отбасы мен көршілерінің Нұрланға
айтар алғысы шексіз.
(http://www.inform.kz/)
2-тапсырма
«Конверттегі сұрақ» әдісі бойынша жұптық жұмыс. Осы оқиғаға
байланысты Нұрлан Момыновтан интервью алу үшін 5 сұрақ дайындап,
конвертке сал. Конверттегі басқа жұптың сұрағына жауап бер.
3-тапсырма
Сен Нұрланның орнында болсаң қандай әрекет жасар едің? Ойланып, өз
ойыңды айт.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Бағалау критерийлері
Ауқымды және шағын мәтін
бойынша негізгі, жанама және
бөлшекті ақпараттарды түсінеді;
ресми-публицистикалық (мақала,
сұхбат, очерк, жолдау) салаға
қатысты, ресми-іскерлік (өтініш,
өмірбаян, түйіндеме) салаға
қатысты мәтіндердің тілдік
ерекшелігін анықтайды;

Тапсырма
Дескрипторлар
№
Мәтінді түсініп
оқып, 7
сөйлеммен
1
интерпретация
жасайды.
Мәтін
мазмұнына сай 5
2
сұрақтар
құрастырады.
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Балл
7
(санына
қарай)
5
(санына
қарай)

болжам, интерпретация, идеяларды
анықтайтын мәтін бойынша
мәселелік сұрақтарды құрайды;
оқылымның түрлерін меңгереді;
цитаталық жоспар құрастырады;
көркем шығармалардың (прозалық,
поэмалық және драмалық)
мазмұнын талдайды; әр түрлі
дереккөздерден тиісті нақты,
маңызды және құнды ақпараттарды
алады; тіл ерекшелігін сақтап,
мәтін мазмұнын басқа бөліктерімен
салыстырады
Барлығы

3

Конвертке
салынған басқа
жұптың 5
сұрағына жауап
береді.
Сұрақ бойынша
өз ойын 5
сөйлеммен
айтады.

5
(санына
қарай
5
(санына
қарай

22

Жазылым.
1-тапсырма
Мәтінді оқып, мазмұнын түсін.
Адам және оның мүмкіндіктері
«Адамның мүмкіндігі шексіз» деген сөздің жаны бар. Иә, сіз бен біздің
мүмкіндігіміз өзіміз ойлағаннан әлдеқайда жоғары. Бұл өлім мен өмір таласқа
түсіп жатқан кезде, өмірімізге үлкен қауіп төніп тұрған сәттерде айқын білінеді.
Адам өмірі қыл үстінде тұрғанда, адам ағзасы ғаламаттың күшімен
ерекше қуатқа ие болады. Оған мысалдар жетерлік...
Жеңіл машинаның астына түсіп қалған баласын құтқару үшін анасы
машинаны жүк құрлы көрмей, көтеріп алады. Бұл әрекетін жас ана түсіндіре
алмады.
Екі жасар баланың 7-қабаттан құлап бара жатқанын көрген ана оны бір
қолымен ұстап қалады. Ол баланы бір қолымен, терезенің жақтауын тек екі
саусағымен құтқарушылар келгенше ұстап тұрған. Кейін құтқарушылар оның
саусақтарын жақтаудан әрең-әрең ажыратқан.
Қыста көлік апатқа ұшырайды. Өзінің 40 жасар ұлының өмірін сақтап
қалу үшін 70-тегі әже оны арқасына салып алып, қармен 13 км жерді жүріп
өткен. Адам омыртқасы қиын жағдайларда 10 тонналық жүкті көтере алады
екен.
Адамның осындай сиқырлы мүмкіндігі тек өміріне қауіп төнген кезде
ғана емес, ұзақ жаттығулардың әсерінен де байқалып жатады. Оған Гиннестің
рекордтар кітабына енген оқиғаларды, спортшылар орнатқан түрлі рекордтарды
жатқызуға болады.
(massaget.kz/kyizdarga/psihologiya/)
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2-тапсырма.
Берілген сөздердің мағынасын түсіндір.
Адам өмірі қыл үстінде.
Адам ағзасы ғаламаттың күшімен ерекше.
Адам мүмкіндігі шексіз.
3-тапсырма.
«Ойды жалға» әдісі.
Ғаламтордан, өмірден көрген бір қызықты оқиғадан шағын шығарма жаз.
4-тапсырма.
Сөйлем мүшелеріне талда: Оған Гиннестің рекордтар кітабына енген
оқиғаларды, спортшылар орнатқан түрлі рекордтарды жатқызуға болады.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Бағалау критерийлері

Мәтіндердің ресмипублицистикалық (мақала,
интервью, очерк, жолдау)
салаға қатысты, ресмиіскерлік (мінездеме,
өмірбаян, түйіндеме) салаға
қатысты мәтіндерді
құрастырады;
тыңдалған, оқылған не
аудиовизуалды материалдар
көмегімен мәтіннің қысқаша
мазмұнын жазады;
шығармашылық жазба
жұмыстарды (әдеби
тақырыбын да қоса алғанда)
жазады; эссе (50-60 сөз)
құрылымын сақтай отырып
жазады; жай және құрмалас
сөйлемдерде қойылатын
тыныс белгілерді орынды
қолданады

Тапсырма
№
1

2

3
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Дескрипторлар

Балл

Мәтінді мұқият оқып,
мағынасын 2
сөйлеммен
түсіндіреді.
«Адам өмірі қыл
үстінде» деген
тіркескен сөздерді
талдап, баламасын
анықтап жазады.
«Адамның мүмкіндігі
шексіз» деген
тіркескен сөздерді
талдап, баламасын
анықтап жазады.
«Адам ағзасы ғаламат
күшімен ерекше»
деген тіркескен
сөздерді талдап,
баламасын анықтап
жазады.
Маңызды
кейіпкерлерді 4
сөйлеммен сипаттай
алады.
Ғаламтордан, өмірден
көрген оқиғалардан 2

2
(санына
қарай)
1

1

1

4
(санына
қарай)
4
(санына

мысал келтіреді.
Жай және құрмалас
сөйлемдерде қойылатын
тыныс белгілерді дұрыс
қояды.

5 тұрлаулы мүшелерді
табады.
4

Барлығы

5 тұрлаусыз
мүшелерді табады.

қарай)
5
(санына
қарай)
5
(санына
қарай)
23

Жалпы баға 1-сыныпта көрсетілген жалпы бағалау парағы үлгісінде
жасалынады.
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9 СЫНЫП
Сөйлеу әрекетінің түрлері: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым
Орындау уақыты: 90 минут
Тапсырмалар:
Тыңдалым
1 – тапсырма
«Үштік одақ» әдісі.
«Жаңа ғасыр көшбасшысы» тақырыбында екі оқушы сұхбаттасады. Үшінші
оқушы олардың сұхбатын мұқият тыңдап, түсінгенін монолог ретінде
аудиторияға айтады.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Тапсырма
Дескрипторлар
№
Ұзақтығы 3- 3,5 минутты
1
«Жаңа ғасыр
құрайтын мәтінді түсінеді, негізгі
көшбасшысы»
ойды және кейіпкерге қатысты
тақырыбында екі
айтушының көзқарасын
оқушы
анықтайды, қорытынды
сұхбаттасады.
жасайды
Үшінші оқушы
Мәтіннің құрылымын ескере
олардың сұхбатын
отырып, негізгі ойды анықтайды
тыңдап, түсінгенін
Дәйексөздер негізінде мәтіннің
монолог ретінде
мазмұнын болжайды.
аудиторияға айтады.
Прозалық, драмалық, поэзиялық
Монолог айтушы
шығармалардың мазмұнын
осы тақырып
түсінеді
бойынша өз
Автордың кейіпкерлер мен
көзқарасын
оқиғаларға берген эмоционалдықбілдіреді.
бағалау көзқарасын білдіретін
Диалогтағы негізгі
сөздерді анықтайды
ойды айтады.
Барлығы
Бағалау критерийлері

Айтылым
1-тапсырма
Мәтінді оқы, мазмұнда.
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Балл
2

3

2

2
9

Қазақ қолөнері туралы не білеміз?
Қолөнер–ежелден келе жатқан көне кәсіп. Ол халықтың өмірімен,
тұрмысымен бірге дамып, ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырады. Өнер
туындыларының иесін шебер деп атаған. Шебер түрлі материалдарды өңдеу
үшін құрал-саймандарды пайдаланып, өз қол күшімен көп еңбек етіп, сәнді
бұйымдар жасаған. Қолөнер шеберлері табиғаттың әсем көріністерін қолөнер
бұйымдарында жиі қолданған.
Қолөнер дүние жүзінің әр халқында бар. Сонымен қатар әр елдің, әр
халықтың тарихи дамуына, тұрмысына, тарихи ерекшелігіне және эстетикалық
талғамына байланысты өзіндік ерекшелігімен өшпес із қалдырып келеді. Ал
қазақ зергерлері– әйелдердің сәндік әшекей заттарын, ұсталары– батырлардың
қару- жарақтарын, шеберлері– үй іші мүліктерін, аңшылық жабдықтар, музыка
аспаптарын әсем жасай білген. Зергерлік өнердің туындылары жауға– айбар,
жақынға–мақтаныш, аруға– ажар, жігітке– жігер беретін болғандықтан,
батырлардың ерлігіне, жүйріктердің бәйгесіне сыйға тартылатын болған. Көне
заманнан келе жатқан қазақ қолөнері өз халқының дәстүрлі көркемдік мұрасы
болып табылады.
(«Қазақ тілі» оқулығы, Ф.Ш.Оразбаева, Көкжиек- Горизонт, 2015 ж.)
2– тапсырма.
«Төрт сөйлем» тәсілі.
1. Пікір. Мәтін бойынша өзіндік пікіріңді бір сөйлеммен айт.
2. Дәлел. Өз пікіріңді дәлелде.
3. Мысал. Өмірмен байланыстырып мысал келтір.
4. Қорытынды. Тақырып бойынша қорытынды шығар.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Бағалау критерийлері
Негізгі, екінші кезектегі
және жасырын
ақпараттарды түсінеді.
Ғылыми стильде
(аннотация, пікір, тезис,
мақала, баяндама,
презентация) жазылған
еңбектердің тілдік және
жанрлық ерекшелігін
анықтап, талдау жасайды.
Прозалық және поэзиялық
шығармалардағы автордың
ойы мен көтерілген
мәселені анықтап, оқырман

Тапсырма
Дескрипторлар
№
Мәтінді 5-6 сөйлеммен
1
мазмұндайды.
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Балл
6
(санына
қарай)

әсерін бағалайды.
Мәтіндердің стилін,
жанрлық ерекшеліктерін
салыстырып, талдау
жасайды.
Қосымша ақпарат
көздерінен алынған
мәліметтерден қорытынды
жасайды, өз көзқарасын
білдіреді.
Мәтінде көтерілген
мәселеге сыни тұрғыдан
баға береді. Тезистік
жоспар құрайды
Тілдік нормаларды
сақтайды, стильге қатысты
лексикалық және
синтаксистік бірліктерді
қолданады; пікір білдіреді
(талқылау, пікірлесу)
Ұсынылған мәселе
бойынша талқылауға
қатысады; айтылған
пікірлерді бағалайды.

Мәтін бойынша өзіндік
пікірін бір сөйлеммен
айтады.
Өз пікірін дәлелдейді.
Өмірмен
байланыстырып мысал
келтіреді.
Тақырып бойынша
қорытынды жасайды.

2

Барлығы:

1

1
1

1
10

Оқылым
1 – тапсырма.
Мәтінді оқып, ат қой.
Берік Ысмайлов – он саусағынан өнер тамған, халықаралық дәрежеде
кең танылған сәнгер. Қазақ азаматтары арасында мұндай ісмерлік өнермен
айналысу – өте сирек кездесетін құбылыс.
Берік Әбдішұлы Ысмайлов 1962 жылы 15 наурызда Қызылорда
облысының Жаңақорған ауданында дүниеге келген. Ол – модельерконструктор, халықаралық дизайнерлер қауымдастығының мүшесі, «Берік
Ысмайлов» авторлық сән салонының директоры.
Берік Ысамайлов журналистерге берген сұхбатында былай деді:
«Менің әкем тері илеу, киімді қысқартып, қайта пішу деген шаруаларды
қиналмай атқаратын. Ол киіз үй жасаудың шебері еді. Сондықтан болар бұл
өнер маған әкемнен дарыған.
Бала кезімізде отбасындағы үлкен балалардың киімін кішілері кию деген
аса ұят саналмайтын. Өзім үйдің алтыншы баласы болғандықтан, үлкен
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бауырларымның киімдерін киетінмін. Осындай кездерде мен өзіме бұйырған
ескі киімдерді өзгертіп, басқаша етіп тігіп алатынмын. Осылайша менің
дизайнерлік-конструкторлық өнерім балалық шақтан басталды».
(«Қазақ тілі» оқулығы, Ф.Ш.Оразбаева, Көкжиек- Горизонт, 2015 ж.)
2 – тапсырма.
Мәтін қай стильде жазылғанын анықта.
3 – тапсырма.
Мәтін мазмұнына сүйеніп, диалог құра.
4 – тапсырма.
«Бұрыш» стратегиясы бойынша «Тігіншілік – жігітке жат өнер»
тақырыбы аясында пікірталас тудыр.
Шарты: «Тігіншілік – жігітке жат өнер» тақырыбында өз ойларын білдіру үшін
оқушылар «келісемін», «келіспеймін», «күмәнданамын» деп үш топқа бөлінеді.
Әр топ өз ойын дәлелдеуі керек.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Бағалау критерийлері
Тұтастай және шашыраңқы
мәтіндердегі негізгі, екінші
кезектегі және жасырын
ақпараттарды түсінеді
Публицистикалық стильде
(проблемалық мақала), ғылыми
стильде (аннотация, тезис, мақала),
ресми-іскерлік стильде (нұсқаулық,
ереже, есеп, заң) жазылған
мәтіндердің стильдік ерекшелігін
анықтайды
Мәтін мазмұны негізінде сұрақтар
құрады және оларға жауап береді.

Тапсырма
Дескрипторлар
№
1
Мәтінге ат
қояды.

Оқу барысында сыни ойлау
техникаларын меңгереді,
өз көзқарасын білдіреді
Тезистік жоспар құрайды;
автордың көзқарасын анықтайды
және шығарманың мазмұнына баға

1

2

Мәтіннің
публицистикалы
қ стильде
жазылғанын
анықтайды.

1

3

Берік Ысмайлов
туралы диалог
құрастырып,
өзара сөйлеседі:
5 сұрақ, 5 жауап
«Тігіншілік –
жігітке жат
өнер» тақырыбы
аясында
пікірталас қа
қатысады. Әр

5
(санына
қарай)

3
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Балл

3
(санына
қарай)

бере отырып, көркем шығарманың
мазмұнын талдайды
Ақпаратты табады және талдайды,
алынған мәліметтер негізінде
қорытынды жасайды, автордың
көзқарасын анықтай отырып,
мәтіндерді салыстырады және
мазмұнын талдайды.

оқушы неліктен
келісетінін,
келіспейтінін
немесе
күмәнданатыны
н 3 сөйлеммен
дәлелдейді.
Өз ойын 4
сөйлеммен
білдіреді.

Барлығы

4
(санына
қарай)
14

Жазылым
1 – тапсырма.
«Көшпелі көрме – ЕХРО» тақырыбына эссе жаз.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Бағалау критерийлері
Публицистикалық стильде
(проблемалық мақала), ғылыми
стильде (аннотация, мақала, тезис)
және ресми-іскерлік стильде
(ереже, есеп, нұсқаулық) мәтін
құрайды
Шығармашылық жұмыстар жазады
(соның ішінде әдеби
тақырыптарға); эссе жазады
(көлемі 50-60 сөз);
Қосымшаларды дұрыс қолданады,
күрделі құрмалас сөйлемдердің
тыныс белгілерін дұрыс қояды.
Барлығы

Тапсырма
Дескрипторлар
№
1
«Көшпелі көрме –
ЕХРО»
тақырыбына
көлемі 50-60 сөз
эссе жазады.
Қосымшаларды
дұрыс қолданады,
күрделі құрмалас
сөйлемдердің
тыныс белгілерін
дұрыс қояды.

Балл
5

5

10

Жалпы баға 1-сыныпта көрсетілген жалпы бағалау парағы үлгісінде
жасалынады.
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10-СЫНЫП
Сөйлеу әрекетінің түрлері: Тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым.
Орындау уақыты: 90 минут
Тыңдалым
1-тапсырма
Мәтінді тыңда. Қысқаша мазмұнын айт.
Адамгершілік- асыл қасиет
Адам жанының рухани тазалығы, оның қоғамдағы жеке адамдар
арасындағы игі істері мен бауырмалдық, туысқандық, жанашырлық,
сыпайылық, әдептілік, сый-құрметтілік сезімдерінің бәрі де – адамгершіліктің
ұшқыны.
Адамдарды қызметіне, жағдайына, киіміне, сырт көрінісіне қарап бағалау
дұрыс емес. Қызмет те, орта да, киім де уақытқа байланысты өзгеретін нәрсе,
өзгермейтін тек жан сұлулығы мен жүрек жылуы болуға тиіс.
Адамның адамгершілік қасиеті әрқашан биіктен көрінуі парыз. Мәселен,
ер адамдар әйелдерге, жасы кішілер өзінен үлкенге, сау адамдар кемтар, ауру
адамдарға жол беріп, ізет көрсетеді.
Ел басына күн туған қатерлі жылдары жанын шүберекке түйіп, Отанын,
туған жерін, болашағын қорғаған абзал ата - әкелерді, еңбек ардагерлерін,
үлкенді сыйлау, құрметтеу, кішілерге қамқоршы болу – біздің абыройлы
борышымыз. (Қазақ тілі. 10-сынып. Алматы, Атамұра,2014)
2-тапсырма
Мәтіндегі негізгі ойды анықтап, мәселелік сұрақтар арқылы мәтінді
толықтыр:
1.
Отбасында жарасым болу үшін не керек?
2.
Адамгершілік пен кішіпейілдік қандай қасиеттер? Екі қасиеттің
айырмашылығы бар ма?
3.
Сенің бойыңа адамгершілік пен кішіпейілдік қасиетті қалыптастыру
үшін ата-анаң қандай ақыл айтады?
4.
«Ұлық болсаң, кішік бол» мақалының мәтінге қандай қатысы бар
деп ойлайсың?
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Бағалау критерийлері
Ұзақтығы 3,5-4 минутты

Тапсырма
№
1
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Дескрипторлар
Адам бойындағы асыл

Балл
8

құрайтын түрлі стильдегі
және әртүрлі
тақырыптағы мәтіндерді
түсінеді. Маңызды
ақпараттарды анықтайды

Мәселелік сауалдарға
жауап береді. Мәтіннің
соңын болжайды.

2

Барлығы

қасиеттер жайлы мәтінді
тыңдап, қысқаша
мазмұндайды (8 сөйлем)

(санына
қарай)

Отбасында жарасым болу
үшін не керектігін айтады
Адамгершілік пен
кішіпейілдік қандай
қасиеттер? Екі қасиеттің
айырмашылығын айтады
Адамгершілік пен
кішіпейілдік қасиетті
қалыптастыру үшін атаананың беретін кеңесі
туралы айтады
«Ұлық болсаң, кішік бол»
мақалының мәтінге
қатысын айтады (6
сөйлем)

1

1

1

6
(санына
қарай
17

Айтылым
1-тапсырма
«Мамандықтар әлемінде» тақырыбына диалог құр.
2-тапсырма
«Сұранысқа ие мамандықтар» тақырыбына өз пікіріңді білдір. Ойыңды
дәлелде.
1.
2.
3.

Тақырыптан ауытқыма.
Пікіріңді нақты мысалдармен дәлелде.
Ойыңды 6-8 сөйлеммен жеткіз.

Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Бағалау критерийлері
Ауқымды тақырыпта тиімді
қарым-қатынас жасау үшін,
көлемді сөздік қорын
меңгереді.

Тапсырма
Дескрипторлар
№
1
«Мамандықтар
әлемінде»
тақырыбында диалог
құрайды ( 7-8 реплика).
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Балл
8
(санына
қарай)

Автордың көзқарасын және
мәселеге қатысты жеке
көзқарас білдіре отырып,
мәтінді мазмұндайды
Өз көзқарасын білдіре
отырып, мәтіннің негізгі
идеясын анықтайды; алған
әсерінің негізінде өзекті
тақырып бойынша
пікірлерге баға береді.
Барлығы

«Мамандықтар
1
әлемінде»
тақырыбындағы
диалогты мазмұндайды.
«Сұранысқа ие
8
мамандықтар»
(санына
тақырыбында өз ойын
қарай)
жеткізеді ( 6-8 сөйлем)

2

17

Оқылым
1-тапсырма
Мәтінді оқы. Қысқаша мазмұнын айт.
Жаһандану дегеніміз – бір-бірімен тығыз экономикалық, ғылымитехникалық, саяси, мәдени байланыстағы біртұтас адамзат қауымдастығының
қалыптасуы. Жаһандану сөзі ағылшын тіліндегі «globalization» сөзінен
аударғанда «ғаламдық», «жалпы әлемдік» деген мағынаны білдіреді.
«Жаһандану» деген термин ХХ ғасырдың 80 жылдарынан бастап қолданысқа
енген.
Жаһандану – пайдасы мен зияны қатар жүретін үдеріс. Оның пайдасы
мыналар: экономиканың, ғылым мен техниканың дамуына жол ашылды,
халықаралық ынтымақтастықтар кеңейді, басқа елдермен сауда-саттық дамыды.
Ғылымда жаңалықтар көптеп ашыла бастады. Адамдар ғаламтор арқылы көп
дүниені оқып-біліп жатыр. Жастарымыз ағылшын тілін меңгеру арқылы
шетелдік ғалымдардың техника саласындағы ғылыми еңбектерімен танысуға
қол жеткізді. Көптеген жастарымыз шетелде білім алып жатыр.
Жаһандану
тұрмысымызға
жаңалықтар
әкелді.
Күнделікті
тұрмысымызда емін-еркін пайдаланып жатқан сан алуан техникалық заттар
адамдардың уақытын үнемдеуге, еңбегін жеңілдетуге көп көмегін тигізді.
Бүгінгі жаһанданудың зиянды жағы да басымырақ. Елімізде басқа
ағымдағы діндер көбейді. Терроршылдық пен экстремизмді насихаттайтын
идеологиялар пайда болды. Адамдардың санасына кері әсер ететін ақпараттық
технологиялар көбейді.
(Қазақ тілі. Алдаспан. 11-сынып. Алматы, «Көкжиек-Горизонт», 2015)
2-тапсырма
Мәтін бойынша мәселелік 4-5 сұрақ құрастыр. Оларға жаап бер.
3-тапсырма
Мәтін бойынша «Қос жазба» күнделігін толтыр
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Пайдасы –
Зияны –

Үзінді

Түйін

Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Бағалау критерийлері
Абстракті және нақты тақырыптар
шеңберінде әртүрлі жанрдағы
күрделі мәтіндерді түсінеді;
коммуникативтік жағдаятқа,
тақырыпқа, мақсатқа сәйкес
әртүрлі стильдегі мәтіндерді
анықтайды.
Мәтін бойынша мәселелік
сауалдарды құрайды, дәлел мен
аргумент, логика, идея,
интерпретация негізінде болжам
жасайды, дербес көзқарас
қалыптастырады, факт пен
пікірлерді ажыратады, танысу
оқылым, мәтіндегі дәексөздерден
тұратын жоспар құрайды, қажетті
қосымша ақпаратты қолдана алады
баспа мәтінін өзгерте алатын әдістәсілдерді меңгереді,
библиографияны құрайды,
мәтіннің/шығарманың мәселесін
зерделейді, мәселе бойынша
мәтінді/шығарманы салыстырады

Тапсырма
Дескрипторлар
№
Мәтіннің
мазмұнын
қысқартып
айтады (10
1
сөйлем)
2

3

Барлығы

Мәтін бойынша
мәселелік 4-5
сұрақ
құрастырады.
5 сұраққа дауап
береді

«Қос жазба»
күнделігін
толтырады.

Балл
10

5
(санына
қарай)
5
(санына
қарай)

5

20

Жазылым
1-тапсырма
Берілген сөздер мен сөз тіркестерін пайдаланып, мәтін құр;
Қазақстан Республикасының Президенті, жаңа саяси бағыт-бағдары, ұлтаралық
келісім, ұлт өкілдері, елдер достығы, тәуелсіздік, қоғам игілігі, тағдыры мен
болашағы, экономикалық саясаты, бәсекеге қабілеттілік.
2-тапсырма
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«Көшбасшы – бұл...» тақырыбында ойды аяқта.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Бағалау критерийлері
Тақырыпқа, мақсатқа және
жағдаятқа байланысты
мәтіндер құрайды, әр түрлі
композиция мен типтегі
мәтіндерді бағалайды;
олардың негізінде пікір
қалыптастырады
синонимдік және
омонимдік құрылымдарда
және құрмалас сөйлемдерді
құру үшін қосымшаларды,
күрделі сөйлемдерде
тыныс белгілерді дұрыс
қолданады.
Берілген тақырыпқа
байланысты
шығармашылық жұмысты
(көлемі 60-70 сөз) жазады,
өзі дайындаған мәтінді
жетілдіреді.

Тапсырма
Дескрипторлар
№
1
Берілген сөздер мен сөз
тіркестерін пайдаланып,
мәтін құрайды (7-10
сөйлемнен)

«Көшбасшы – бұл...»
тақырыбынан
алшақтамай, мазмұнын
нақты ашады.
Тақырыпты өз ойы және
өз сөзі арқылы толық
ашады.
Өзіндік пікірін, дәлелін
келтіре отырып,
қорытынды жазады.

2

Барлығы

Балл
10
(санына
қарай)

2

2

2

16

Жалпы баға 1-сыныпта көрсетілген жалпы бағалау парағы үлгісінде
жасалынады.
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11 СЫНЫП
Тыңдалым
1 –тапсырма
Тыңдалым алдында 50 секунд ішінде төменде берілген сөйлемдермен
таныс
1.
Тәуелсіз Қазақстан халқымыздың азаттық жолындағы сан ғасырлық
арманын ________________ айналдырды.
2.
Мемлекетіміз жастарға жаңа ________________үшін барлығын жасауда.
3.
________________– жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық
идеясы.
4.
Біз үшін ортақ ________________ – бұл біздің Мәңгілік Ел.
5.
________________әлемнің
көптеген
елдерімен
тең
деңгейде
дипломатиялық және экономикалық қарым-қатынастар орнатты.
2 –тапсырма
Мәтінді мұқият тында (мәтін екі рет тыңдалады).
Тындалымға арналған мәтіннін сілтемесі: https://egemen.kz/2011/?p=321068
Тыңдалатын мәтін мазмұны
Тәуелсіз Қазақстан халқымыздың азаттық жолындағы сан ғасырлық
арманын ақиқатқа айналдырды. Біздің буын жаңа тарихқа Қазақстан
Республикасы деген атпен аяқ басып, жас мемлекетті әлемнің төріне
отырғызды.
Мемлекетіміз жастарға жаңа мүмкіндіктер үшін барлығын жасауда.
Сіздердің табыстарыңыз – ата-аналарыңыздың табысы, туғандарыңыз бен
туыстарыңыздың
табысы,
отбасыларыңыздың
табысы,
барлық
отандастарыңыздың табысы, біздің Отанымыздың табысы.
Біз үшін ортақ тағдыр – бұл біздің Мәңгілік Ел, лайықты әрі ұлы
Қазақстан! Мәңгілік Ел– жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық
идеясы. Бабаларымыздың арманы.
Егеменді дамудың 25-ші жылында барша қазақстандықтарды біріктіретін,
ел болашағының іргетасын қалаған басты құндылықтар жасалды. Бұл
құндылықтар – уақыт сынынан өткен Қазақстандық жол тәжірибесі.
Біріншіден, бұл – Қазақстанның тәуелсіздігі және Астанасы. Екіншіден,
бұл - қоғамымыздағы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім. Үшіншіден, бұл зайырлы қоғам және жоғары руханият.Төртіншіден, бұл – индустрияландыру
мен инновацияларға негізделген экономикалық өсім. Бесіншіден, бұл –
Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы. Алтыншыдан, бұл - тарихтың , мәдениет пен
тілдің ортақтығы. Жетіншіден, бұл –еліміздің ұлттық қауіпсіздігі және
бүкіләлемдік, өңірлік мәселелерді шешуге жаһандық тұрғыдан қатысуы.
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Мәңгілік Ел – ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы.
Ол арман – әлем елдерімен терезесі тең қатынас құрып, әлем картасынан ойып
тұрып орын алатын Тәуелсіз Мемлекет атану еді.
Бүгінгі таңда Қазақстан өзінің барлық көршілерімен байыпты және
болжауға болатындай байсалды қарым-қатынастар орнатты. Сыртқы саясаттың
негізгі діңгегі – көп бағыттылық жол. Қазақстан әлемнің көптеген елдерімен
тең деңгейде дипломатиялық және экономикалық қарым-қатынастар орнатты.
Тәуелсіздік жылдарында еліміздің сыртқы саясаттағы күш-жігерінің арқасында
орасан зор тарихи маңызы бар міндеттер орындалды.
Біз армандарды ақиқатқа айналдырдық. Мәңгілік Елдің іргетасын
қаладық.
3-тапсырма
Тыңдалған мәтіннің мазмұнына сәйкес берілген сөйлемдерде көп нүктенің
орнына сөздер жаз
1.
Тәуелсіз Қазақстан халқымыздың азаттық жолындағы сан ғасырлық
арманын .................
айналдырды.
2.
Мемлекетіміз жастарға жаңа .......................үшін барлығын жасауда.
3.
.........................– жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық
идеясы.
4.
Біз үшін ортақ .................................. – бұл біздің Мәңгілік Ел.
5.
..........................
әлемнің көптеген елдерімен тең деңгейде
дипломатиялық және экономикалық қарым-қатынастар орнатты.
4-тапсырма
Сызықшаның орнына мәтіндегі сөздерді түсіндерме мағынасына сәйкес
анықтап жаз
1.
Бір әрекет жасау нәтижесінде ақша не болмаса материалды құндылыққа
қол жеткізу - ________________.
2.
Ойдан, қиялдан, елестетуден шыққан құбылыс - ________________.
3.
Нақты саяси жүйесі, басқару органдары бар ел - ________________.
4.
Ешнәрсеге, ешкімге бағынышты болмау,
дербестік -________________.
5.
Бір-бірімен байланыста болып, бір тұтас жүйе құрау -________________.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Критерийлер
Ауызша тілдесімді
/сөйлесімді түсінеді

Дескрипторлар
Тындалған мәтіннің мазмұнына
сәйкес сөздерді тандап дұрыс
қояды
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Балдар
5
(санына қарай)

Мәтінде және сөйлемде
сөздердің лексикалық
мағынасын түсінеді

Сөздерді түсіндермеге сәйкес
анықтап дұрыс жазады.
Барлығы

5
(санына қарай)
10

Айтылым
1-тапсырма
Берілген мәтіннің негізгі ақпаратын айт. Материалды мазмұндау
қисындысын және сөйлеу нормасын сақта. Автордың көзқарасы мен
өзіңнің мәселеге қарасты пікіріңді білдір, дәлелде.
Адамдардың көшбасшының артынан ілесуіне не себеп болады? Неліктен
адамдар кей көшбасшылардың үндеуіне үн қатпай, ал басқалардың ізінен
қалмайды? Теорияшыл көшбасшылар мен тиімді түрде артынан ілескен
адамдары бар іскер көшбасшылардың айырмашылығы неде? Себебі нақты
адамның жекелеген және ерекше қасиетінде.
Адамдарды өзіне тартатын және сол арқылы маңызды істер шешетін
адамдар санатынан болу үшін шынайы көшбасшыға керек қасиеттерді өз
бойыңыздан іздедіңіз бе? Менің айтқалы отырғаным келесі: егер сіз уақыт
бөліп, ішкі дүниеңізде өзіңіз қалағандай, тіпті ешкімге айтпаған ең батыл
армандарыңызды орындайтын, қаншалықты дәрежеде керекті қасиеттеріңізді өз
бойыңыздан табалар едіңіз? Бұл әркім өзіне қоюға тиіс шынайы сұрақ және
әркім оған шынайы жауап беру керек! Егер толық деңгейде өзінің шынайы
әлеуетін жүзеге асырғысы келсе.
Барлық шарықтау мен құлдыраулар көшбасшылықпен анықталады. Ал ол
қасиеттер шынымен іште қалыптасады. Егер ішіңізде сіз қалағандай көшбасшы
болсаңыз, өмірде де дәл сондай көшбасшыға айнала аласыз.
Адамдар сіздің артыңыздан еруді қалайтын болады. Ал бұл жағдай
орнаған кезде, сіз әлемдегі адам жасай алатын бар мәселені шеше алатын
адамға айналасыз!!
Қиын өмірлік қиын жағдайларда көшбасшының қалай әрекет ететіндігі
оның мінезі туралы көп нәрсе айтады. Күйзеліс мінез-құлықты
қалыптастырмайды, алайда оны айқындап ашады. Үлкен қиыншылық –
жолайрыққа апаратын, адамды таңдау үстіне қоятын, өзгерісті сәт: не мінезқұлық көрсету не мәмілеге келу. Әр кез адам, жағымсыз салдарға апарса да,
мінез-құлықты таңдаса, өзін шыңдай түседі. Мінез-құлықты жан-жақты дамыту
мен нығайту – бұл көшбасшылық қана емес, жеке қасиеттерді дамытатын біздің
негізгі шартымыз.
(Тұяқова Зиягүл)
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Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Критерийлер
Тіл
иеленушілердің
қорына жақын
сөздік қорды
меңгереді. Әр
түрлі әдістерді
қолданып,
автордың
көзқарасы мен
мәселеге
байланысты
өзінің
көзқарасын
білдіре отырып
мәтінді
мазмұндайды,
мәтіндегі
мәселені
талдайды,
мәтінді
мазмұндайды,
өзінің алған
әсерін айтады,
әр түрлі
тақырыптағы
диалогтарға
қатысады, идея,
интерпретация
мен
болжамдарды
қолданып
мәтіндегі
мәселені
талдайды, әр
түрлі пікір
білідіреді, өзнің
көзқарасын
дәлелдейді,
ауқымды
тақырыптағы
диалогке

Дескрипторлар
Балдар
Мазмұн және ауызша сөйлесуді модельдеу
5
Дәлелді түрде өз пікірін білдіреді.
Берілген ақпаратты талдайды және бағалайды.
Қисынды, сауатты сөйлейді.
Интонациясы мазмұнына және айтылуына сәйкес.
Тілдің сауаттылығы мен байлығы
5
Алуан лексика мен тілдік құрылымдарды сенімді
және нақты қолданады.
Нақты және қисынды, бірақ кездейсоқ аз-мұз
қателер жібереді.
Жіберілген қателер түсінуді қиындатпайды.
Мазмұн және ауызша сөйлесуді модельдеу
4
Негізінен, дәлелді пікірді білдіреді.
Жалпы, ақпаратты талдайды және бағалайды.
Қисынды, сауатты сөйлейді.
Интонациясы мазмұнына және айтылуына сәйкес.
Тілдің сауаттылығы мен байлығы
4
Алуан лексика мен тілдік құрылымдарды сенімді
және нақты қолданады.
Нақты және қисынды, бірақ кездейсоқ аз-мұз
қателерді жібереді. Жіберілген қателер түсінуді
қиындатпайды.
Мазмұн және ауызша сөйлесуді модельдеу
3
Дәлелді түрде көзқарасын білдіреді.
Қанағаттанарлық түрде ақпаратты талдайды және
бағалайды.
Жалпы, сөйлеуі қисынды.
Мазмұнын айту интонациясы және айтылуы
әркашан сәйкес емес.
Тілдің сауаттылығы мен байлығы
3
Алуан лексика мен тілдік құрылымдарды сенімді
және нақты қолданады.
Нақты кұрмалас сөйлемдерді қолданғанда
қателер жібереді.
Жалпы, қателер түсінуді қиындатпайды
Мазмұн және ауызша сөйлесуді модельдеу
2
Дәлелді не болмаса дәлелсіз көзқарасын
білдіреді.
Лайықты ақпаратты талдайды және бағалайды,
бірақ түсінікті емес.
Кейде сөйлесімде қисындылық жетпейді. Кейде
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қатысады,
аудиовизуальді
материалдарды
қолданып,
ұсынылған
тақырып
бойынша
көзқарасын
білдіреді,
ауқымды
тақырып
бойынша әр
түрлі
диалогтарды
бағалайды.

Барлығы

айтылым мен интонация түсінуді қиындатады.
Тілдің сауаттылығы мен байлығы
Кейде орынсыз шектеулі көлемде тілдік
құрылымдарды қолданады.
Кейде орынсыз шектеулі лексиканы қолданады.
Жай сөйлемдерде қателер жібереді.
Қателер түсінуді қиындатады.
Мазмұн және ауызша сөйлесуді модельдеу
Нақты ақпарат береді.
Көбінесе ақпарат орынсыз беріледі.
Сөйлесімде қисындылық жетіспейді.
Интонация мен айтылым мазмұнды жеткізбейді.
Тілдің сауаттылығы мен байлығы
Орынсыз шектеулі лексика мен шектеулі көлімде
тілдік құрылымдарды қолданады.
Жиі қателер жібереді.
Қателер түсінуді қиындатады.
Мазмұн және ауызша сөйлесуді модельдеу
Ойды білдіре алмайды.
Қажетті жауапты бере алмайды.
Тілдің сауаттылығы мен байлығы
Лайықсыз емес тілдік құрлымдарды қолданады.
Тіл анық емес және мағынаға лайықты емес.

2

1

1

0

0

10

Оқылым
1-тапсырма
Мәтінді оқы және сұрақтарға жауап бер
Үш тілде оқыту – заман талабы. Негізгі мақсаты: бірнеше тілді меңгерген,
әлеуметтік және кәсіптік анықтауға қабілетті мәдениетті тұлғаны дамыту және
қалыптастыру. Үштілдік туралы Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә.Назарбаев білім және ғылым саласы қызметкерлерінің III съезінде сөйлеген
сөзінде: «Ағылшын тілінің қажеттілігі әлемге тән қажеттілік, бүгінгі күн
талабы. Ал орыс тілін жақсы білу – біздің байлығымыз» десе, 2007 жылғы
«Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Жолдауында: «Қазақстан бүкіл әлемде
халқы үш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар:
қазақ тілі-мемлекеттік тіл, орыс тілі-ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тіліжаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі» деген болатын.
Қазақ, орыс, ағылшын тілдерін меңгеру адамның жеке және кәсіби
қызметінің қазіргі қоғамның ажырамас компоненті болып отыр. Осының өзі
үлкен көлемде адамдардың практикалық және кәсіби тұрғыда көп тілді меңгеру
қажеттілігін тудыруда.
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Ағылшын тіліне ерте жастан оқыту жақсы әрі еркін меңгеруге ғана емес,
сонымен бірге адамның интеллектуалдық, тәрбиелілік және рухани
потенциалын жақсартатынын бүгінгі таңда түсіндіріп жатудың қажеті жоқ.
Көпжылдық зерттеу көрсеткендей, ағылшын тіліне ерте жастан оқыту
балалардың жалпы және тілдік дамуын реттейді, бастауыш мектепте тәрбиенің
жалпыбілімдік құндылығын көтереді, балаларды өзге ұлт мәдениетін білуге
үйретеді.
Бүгінде еліміз жаңа ғасырдың табалдырығын абыройлы көрсеткіштермен
аттап, дамыған елу елдің қатарына қосылуға бет бұрғандықтан, еліміздің білім
беру жүйесі де әлемдік білім талаптарына сәйкес болуы тиіс. Сондықтан
ақпараттық және коммуникативтік құзыреттілікпен қатар, бүгінгі таңда
полимәдениеттілік білімнің базалық құзыреттілігі ретінде танылып отыр.
Осыған орай Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігінің
7.08.2007 жылғы № 387 бұйрығының негізінде 2007 жылы қазақ мектепгимназиясында дарынды балаларға мамандандырылған үш тілде оқытылатын
мектеп ашылды. Бұнда:
−
Жаратылыстану-математика бағытында бір не одан да көп пәндерді
ағылшын тілінде оқыту;
−
Қазақ және ағылшын тілдерін тереңдетіп оқыту;
−
Орыс тілі мен әдебиет пәндерін орыс тілді мектеп бағдарламасымен
оқыту ескерілген.
Көптілді білім беру және тәрбиелеу қазақ мектеп-гимназиясының 20122017 жж арналған дамудың кешенді бағдарламасында актуалды бағыттардың
бірі болып табылады. Сапалы білім беруді және жоғары танымды
қалыптастыруға ұмтылу, білім шекарасын жылжыту, оқушыларды өмірге
даярлау – жаңа әлемде нақты қос не көптілділік болып табылады.
2-тапсырма
Мәтіннен үзақ сөйлемдерді қайталамай, сұрақтарға қысқаша жауап бер
A) Мәтінде не турады айтылған?
B) Үштілдікке байланысты үш мәселені ата.
C) Неше жастан бастап тілдерді оқыту тиімді?
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары
Тапсырма
Дескрипторлар
№
және 1
Мәтінді мәнерлеп дауыстап
оқиды

Критерийлер

Балдар

Абстракті
нақты
тақырыптар
бойынша, соның
ішінде
күрделілігі
әр

1
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түрлі және тар
шеңберлі
мәтіндерді
түсінеді;
мәтіндердің
түрін, жанрын,
композициялық
ерекшеліктерін
талдайды.
Оқылған мәтін
2
бойынша
сұрақтар
құрайды. Дәлел
мен аргумент,
логика, идея,
интерпретация
негізінде болжам
жасайды, дербес
көзқарас
қалыптастырады,
Барлығы

Сұрақтарға дұрыс жауап
береді (А,В,С)

3
(санына
қарай)

4

Жазылым
4-тапсырма
Төменде берілген тақырыптар бойынша эссе жаз. Қажетті құрылымды
таңда, мазмұндау сабақтастығымен мәтіннің бірлік стилистикасын сақта,
өз көзқарасыңды білдір және оны дәлелде, тілдің сауаттылығы мен
байлығына назар аудар
Көшбасшылық қабілетті қалай дамытамыз
1. Ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі
Сен осы оймен келісесің бе?
Табысқа жетудің көзі – аянбай еңбек ету
2. Сенің пікірінше қандай адам табысқа жетеді?
Үштілділік – заман талабы
3. Үштілділік – заман талабы ма әлде оқу бағдарламасының талабы ма?
Әлем елдерімен терезесі тең
4. Қазақстан дамыған елдердің қатарына ене ме? Ойыңды дәләлде.
Технологиялық инновациялар
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5. Facebook пен My Space әлеуметтік желідегі веб-сайттар игілік пе әлде
зияндық па?
Балл
81% 100%

Негізгі бағалау критерийлері

Эссеге:
− тақырып жоспарына сәйкес терең және дәлелді болғанда;
− тақырыпты ашу үшін қажетті шығармалар мен қосымша
материалдар мәтінін жетік білгенде;
− композициясы үйлесімді болғанда;
− ойды мазмұндаудағы логика мен бірізділік сақталғанда;
− дұрыс әдеби тілмен жазылған және мазмұны стилистикаға сәйкес
болғанда қойылады.
іскерлік:
− материалды мақсатты талдауда;
− қорытынды жасауда анықталады.
Рұқсат етіледі:
мазмұнында шамалы дәлсіздік, 1-2 тілдік қате.
51% -80% Эссеге:
- тақырып жоспарына сәйкес емес, толық және сенімді емес;
− тақырыпты ашатын жоспар толық әрі нақты емес;
− берілген тақырыпта әдеби материалдар мен басқа да түрлі
ақпараттар қолдана біліп, өз ойын нақты дәлелдейді және
қорытындылай алады;
− шығарма мазмұнындағы логика мен жүйелілік;
− мазмұны әдеби тілмен жазылған, стилі дұрыс.
Жіберілетін қателер:
2-3 сөйлемнің мазмұнға сәйкес келмеуі; тақырыптан ауытқуы; 3-4
сөздің жетіспеуі.
21% - 50% Эссеге қойылады, егер:
− нақты және негізгі тақырып ашылғанда;
− дұрыс, бірақ тақырып біржақты немесе толық болмаса;
− тақырыптан ауытқу немесе мазмұнындағы берілген мәліметтер
нақты болмағанда;
− қорытындысы мен өз пікірі толық болмағанда;
− логикалық ойдың жүйесі сақталып, бірақ ойы толық
жеткізілмесе;
− жазба жұмысын меңгерсе.
Жіберілетін қателер:
мазмұнында 4 –тен артық емес; 5 сөз тастап кетсе.
1% - 20% Эссе қойылады, егер:
− тақырып ашылмаса;
− жоспарға сәйкес емес;
− үстіртін ғана білсе;
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0%

− жеке оқиға желісін қорытындыламай ойын шатастырып немесе
мәтін мазмұнын толық жеткізе алмағанда,
− мазмұны жүйесіз немесе кейбір бөліктерін тастап кеткенде;
− сөздік қорларының жеткіліксіздігі,
– сөздерден қателер жіберілгенде.
Эссеге қойылады, егер
− тақырып мүлдем ашылмағанда;
− шығарманың мазмұнын мүлдем білмесе, немесе өз ойын жеткізе
алмаса.
– "2"деген бағаға сәйкес емес көп қателер жіберсе.

Жалпы баға 1-сыныпта көрсетілген жалпы бағалау парағы үлгісінде
жасалынады.
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Мазмұн
1 Жалпы ережелер

3

2 Нормативтік сілтемелер

6

3 Тілдік пәндердің оқу жүктемесінің көлемі (деңгейлер бойынша)

7

4 Тілдік пәндердің базалық мазмұнына қойылатын талаптар
(деңгейлер бойынша)

10

5 Үш тілді деңгейлеп оқыту бойынша оқу процесін
ұйымдастырудың ерекшеліктері

34

6 Үш тілді меңгеру деңгейлерін бағалау жүйесі

41

7 Қосымшалар

61
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1. Общие положения
1.1 Единый языковой стандарт обучения трем языкам (далее – Языковой
стандарт) разработан в соответствии с казахстанской моделью трехъязычного
образования.
1.2 Цель трехъязычного образования исходит из государственной языковой
политики Республики Казахстан, которая основывается на следующем:
− достичь овладения казахским языком 100% выпускников;
− не потерять достижений во владении русским языком, которые
обусловлены объективными историческими причинами в Казахстане и
приумножить их;
− прибавить к естественно сложившемуся казахско-русскому билингвизму
знание третьего, английского, языка как языка интеграции в мировое сообщество.
Основной целью трехъязычного образования является создание
необходимых условий для одновременного овладения казахстанцами тремя
целевыми языками в соответствии с международными стандартами.
1.3 Согласно модели трехъязычного образования целевыми языками в
Казахстане являются казахский (Т2), русский (Я2) и английский (L3) языки:
− казахский язык как государственный, владение которым способствует
успешной гражданской интеграции;
− русский язык как язык, который употребляется официально наравне с
казахским языком;
− английский язык как средство интеграции в мировую экономику.
Выбор целевых языков основан на идее триединства, выраженной
следующей формулой: развиваем государственный язык, поддерживаем русский и
изучаем английский.
Вершиной данного треугольника является казахский язык как ведущий
фактор консолидации народа Казахстана. В роли государственного языка он
важен для формирования гражданской идентичности на пути единства. Знание
казахского языка – гарантия самобытности каждого современного казахстанца.
В образовательном процессе Т2 – это казахский язык в школах с
неказахским языком обучения, Я2 – это русский язык в школах с нерусским
языком обучения, Я3 – это английский язык как иностранный язык.
1.4 Языковой стандарт представляет собой рамочный документ, который
определяет общие границы (принципиальные моменты) обучения трем целевым
языкам учащихся общеобразовательной средней школы.
1.5 Языковой стандарт определяет основные подходы и принципы обучения
трем целевым языкам:
а) акцент делается на развитие навыков по четырем видам речевой
деятельности: аудирование (слушание), говорение, чтение и письмо;
б) коммуникативный подход, он означает, что, во-первых, обучение языкам
направлено на овладение разговорными нормами изучаемого языка, поэтому в
первом классе внимание в большей степени уделяется двум видам речевой
деятельности: аудированию (слушанию) и говорению; навыки чтения и письма

следует развивать через овладение данными навыками на родном языке или на
первом языке (языке обучения в школе); во-вторых, обучение языкам не
ограничивается изучением грамматических правил, т.е. начинающим изучать
неродной язык не столь важно знать, что такое «сказуемое», «подлежащее»,
«морфология», «синтаксис» и т.д. Ребенок начинает говорить, еще не зная этих
грамматических «премудростей», не умея читать и писать, даже строить
правильные предложения. Он просто произносит слова, значение которых
начинает понимать, и вступает в общение с окружающими. Со временем его
словарный запас расширяется, он научается говорить так, что его понимает все
большее число окружающих его людей. И лишь затем учится читать и писать.
Именно это ложится в основу изучения неродных языков в школе;
в) межкультурно-коммуникативный подход, он означает, что при обучении
языкам внимание уделяется на развитие тех качеств личности, которые
востребованы для межкультурной коммуникации;
г) принцип соизучения языка и культуры, он означает, что обучение языкам
формирует отношение к языку не только как средству межкультурного общения,
но и как социальной ценности, как отражению национально-культурного
наследия, инструмента познания окружающей действительности;
д) принцип сбалансированности казахского (государственного) и русского
языков в содержании образования, он означает, во-первых, необходимость учета
особенностей социолингвистической ситуации конкретного региона. Акцент на
этих двух языках продиктован тем, что в различных регионах Казахстана их
функциональная активность неравнозначна. Имеется в виду, что русский язык
менее активен в южных областях страны, тогда как в северных – обладает более
широкой сферой употребления; во-вторых, знание трех языков важно в их
единстве, но не в их конкуренции;
е) принцип «двойного вхождения знаний», он означает, что, во-первых, язык
в образовательном процессе выступает и как средство обучения и как предмет
изучения: как предмет изучения язык осваивается в рамках учебных программ по
предметам «Казахский язык» (1-4 классы), «Казахский язык и литература» (5-11
классы) в школах с неказахским языком обучения, «Русский язык» (1-4 классы),
«Русский язык и русская литература» (5-11 классы) в школах с нерусским языком
обучения, «Английский язык» (1-11 классы) во всех школах независимо от языка
обучения; во-вторых, как средство обучения язык выступает механизмом
интеграции языковых предметов с другими предметам, поэтому независимо от
языка обучения в основной школе предметы «Казахский язык и казахская
литература» и «История Казахстана» планируется изучать на казахском языке,
предметы «Русский язык и русская литература» и «Всемирная история» - на
русском языке, а в старших классах изучение предметов «Естествознание»,
«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» - на английском языке; втретьих, широкомасштабное применение методики интегрированного обучения
предмету и языку (методика CLIL) через поэтапное изучение предметной
терминологии, проведение внеклассных мероприятий и изучение отдельных
разделов элективных курсов на целевых языках;
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ж) обучение трем целевым языкам строится в соответствии с уровневой
моделью изучения языков по типу CEFR («Common European Framework of
Reference: Learning, Teaching, Assessment» - «Общеевропейские компетенции
владения
иностранным
языком:
изучение,
преподавание,
оценка»),
обеспечивающей единство, преемственность и непрерывность всех ступеней
общей образовательной системы.
1.6 Языковой стандарт разработан с учетом:
− опыта 33-х специализированных школ, которые в пилотном режиме
осуществляют полиязычное образование с 2007 года;
− опыта Назарбаев Интеллектуальных школ, международных школ,
функционирующих на территории Казахстана, а также отечественных высших
учебных заведений;
− опыта реализации Концепции развития иноязычного образования
Республики Казахстан (2006 год, КазУМО иМЯ им. Абылай хана);
− опыта реализации Концепции полиязычного образования в Республике
Казахстан (2008 год, КарГУ им. Е.А.Букетова);
− опыта разработки Стандарта непрерывного уровневого обучения
государствнному языку в системе «детский сад – школа – колледж – вуз»;
− результатов апробации в 41-й школе уровневых программ и учебников по
казахскому языку, разработанных в соответствии с указанным выше Стандартом
уровневого обучения государствнному языку.
1.7 Языковой стандарт содержит:
− описание объема учебной нагрузки по трем языковым предметам (по
уровням);
− требования к базовому содержанию языковых предметов (по уровням);
− характеристику особенностей организации учебного процесса по
уровневому обучению трем языкам;
− описание системы оценки уровней владения тремя языками.
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2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на:
− Конституцию Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями 2
февраля 2011 года);
− Закон Республики Казахстан «Об образовании» (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 09.04.2016 г.);
− Государственный
общеобязательный
стандарт
образования
(Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года
№ 1080);
− Государственный общеобязательный стандарт начального образования
(постановление Правительства Республики Казахстан от «25» апреля 2015 года,
№ 327)
− Государственный общеобязательный стандарт основного среднего
образования (постановление Правительства Республики Казахстан от «13» мая
2015 года, № 292)
− Государственный общеобязательный стандарт общего среднего
образования (постановление Правительства Республики Казахстан от «13» мая
2015 года, № 292)
− Государственная программа развития образования и науки Республики
Казахстан на 2016-2019 годы (Утверждена Указом Президента Республики
Казахстан от 1 марта 2016 года № 205);
− Государственная программа развития и функционирования языков в
Республике Казахстан на 2011-2020 годы (Утверждена Указом Президента
Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110);
− Дорожную карту развития трехъязычного образования на 2015-2020
годы (Совместный приказ и.о. Министра образования и науки Республики
Казахстан от 5 ноября 2015 года № 622, Министра культуры и спорта
Республики Казахстан от 9 ноября 2015 года № 344 и Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан от 13 ноября 2015 года № 1066).
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3. Объем учебной нагрузки по языковым предметам (по уровням)
Объем учебной нагрузки по языковым предметам определяется в
соответствии с Типовыми учебными планами (таблица 3.1)
Таблица 3.1 – Объем учебной нагрузки по языковым предметам
Наименование
учебного
предмета
Казахский язык
(Т2)
Русския язык
(Я2)
Английский
язык (L3)
Казахский язык
и казахская
литература
Русский язык и
русская
литература

I

II

III

Количество часов в неделю
классы
IV
V
VI
VII VIII IX

2

3

3

4

Всего

2

2

2

2

8

2

2

2

2

X

XI

12

3

3

3

3

3

4/3

4/3

31/29

5

5

5

5

5

2/4

2/4

29

3

3

3

3

3

2/2

2/2

19

Указанный в таблице 3.1 объем учебной нагрузки, отводимый на изучение
целевых языков, представляет собой прямые (или открытые) возможности
учебного процесса. Они определяются тем, что языки в этом контексте
выступают в качестве предмета изучения (таблицы 3.2 и 3.3).
Таблица 3.2 – Объем учебного времени, отводимого на изучение целевых языков
в начальной и основной средней школе (прямые возможности)
Наименование
учебного
предмета
Казахский язык
(Т2)
Русския язык
(Я2)
Английский
язык (L3)
Казахский язык
и казахская
литература
Русский язык и
русская
литература

I
8,3%
8,3%
8,3%

Количество часов в неделю
классы
II
III
IV
V
VI
VII
12,0% 10,3% 13,8%
Всего – 11,21%
8,0%
6,9%
6,9%
Всего – 7,47%
8,0%
6,9%
Всего – 7,47%

6,9%

9,4%
15,6%

VIII

9,4%
8,8%
8,6%
Всего – 8,87%
15,6% 14,7% 14,3%

IX

8,3%
13,9%

Всего – 14,79%
9,4%

9,4%

8,8%

8,6%

Всего – 8,87%
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8,3%

Таблица 3.3 – Объем учебного времени, отводимого на изучение целевых языков
в общей средней школе (прямые возможности)
Наименование учебного
предмета
Казахский язык и казахская
литература
Русский язык и русская
литература
Английский язык (L3)

Количество часов в неделю
ОГН
ЕМН
X класс
XI класс
X класс
XI класс
10,3%
10,3%
10,3%
10,3%
10,3%
10,3%
5,1%
5,1%
5,1%
5,1%
5,1%
5,1%
10,3%
10,3%
7,7%
7,7%
10,3%
7,7%

Потенциальные возможности обусловливаются тем, что языки выступают
еще и в качестве средства обучения. Поэтому в соответствии с классическим
дидактическим принципом «двойного вхождения знаний» определены предметы,
которые следует изучать на целевых языках. Это:
− в школах с неказахским языком обучения - «Всемирная история» (с 5го класса) на русском языке и «Английский язык» (с 1-го класса) на английском
языке;
− в школах с нерусским языком обучения - «История Казахстана» (с 5-го
класса) на казахском языке и «Английский язык» (с1-го класса) на английском
языке;
−
во всех школах независимо от языка обучения в 10 и 11 классах
учебные предметы «Информатика», «Химия», «Физика», «Биология» и
«Английский язык» - на английском языке. При этом по разработанному
Типовому учебному плану для 10-11 классов по естественно-математическому
направлению предметы «Биология», «Физика», «Химия», «Информатика»
отнесены к компоненту по выбору. Из этого компонента учащиеся выбирают
только два предмета, т.е. на английском языке будут изучаться два предмета. По
Типовому учебному плану для общественно-гуманитарного направления в
компонент по выбору входят: «Естествознание», «Информатика», «Основы
права». Из этого компонента учащиеся выберут два предмета для изучения, таким
образом, старшеклассники, обучающиеся по общественно-гуманитарному
направлению, будут изучать на английском языке один или два предмета.
Установленный перечень исключает нежелательную тенденцию, связанную
с широким и произвольным разбросом в выборе предметов, изучаемых на
целевых языках,
Анализ текущего состояния трехъязычного образования, проведенный
Национальной академией образования им. И.Алтынсарина в 2016 году, показал
недопустимую с педагогической и дидактической точки зрения вольность в
выборе предметов, изучаемых в школах на целевых языках (Я2 и Я3).
Это приводит к нарушению единой стратегии освоения предметного
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содержания, что влечет за собой неравнозначное качество знаний школьников
в той или иной предметной области.
Это усугубляется еще и объективными факторами, когда сельские
школьники более ограничены в доступе к образовательным ресурсам.
Подтверждением тому является тот факт, что перечень предметов,
изучаемых на целевых языках, в городских школах намного разнообразнее,
нежели в сельских школах.
Следует также отметить, что более активны учителя, преподающие
на английском и русском языках в школах с нерусским языком обучения, в
отличие от тех педагогов, которые ведут занятия на казахском языке в
школах с неказахским языком обучения (рисунок 3.1).

40
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Предметы, изучаемые на
казахском языке (Я2)
Предметы, изучаемые на
русском языке (Я2)
Предметы, изучаемые на
английском языке (Я3)
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город

6

25

18

20

13

39

Рисунок 3.1 – Сведения о предметах, изучаемых на целевых языках (Я2 и Я3)
Потенциальные возможности увеличения объема учебного времени на
изучение целевых языков заложены в технологии интегрированного обучения
предмету и языку, известного как технология CLIL, которая реализуется через
механизмы частичного и полного погружения. При частичном погружении
неязыковой предмет изучается на первом языке (языке обучения в школе), при
полном погружении – на целевом языке.
Возможности частичного погружения:
− отдельные этапы урока проводятся не на первом языке (языке обучения
в школе), а на целевом языке;
− на неязыковых предметах на целевом языке изучается предметная
терминология, и отрабатываются навыки их использования в речи (изучение
конструкций предложений, работа аутентичными текстами и т.д.);
− на целевом языке проводятся отдельные внеклассные мероприятия по
предмету, в т.ч. кружки, секции и другие формы дополнительного образования;
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− на целевом языке изучаются отдельные разделы элективных курсов по
предмету.
Таким образом, применение специальной технологии обучения
актуализирует потенциальные (внутренние) возможности учебного процесса для
распределенного увеличения объема учебного времени на изучение целевых
языков.
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4. Требования к базовому содержанию языковых предметов (по уровням)
4.1 Объем лексического минимума
4.1.1 Объем лексического минимума (начальное образование)
Сквозные темы

Четверть

Объем новой лексики
(количество слов и
предложений)
1 класс. Русский язык (2 часа в неделю)
А1 начинающий
1. Все обо мне
15
1-я
четверть
2. Моя школа
15
3. Моя семья и друзья
15
2-я
четверть
4. Мир вокруг нас
15
5. Путешествия
15
3-я
четверть
6. Традиции и фольклор
15
7. Еда и напитки
15
4-я
8. В здоровом теле – здоровый дух! четверть
15
Всего 120 слов, из них активной лексики – 50 слов, пассивной – 70.
Количество реплик в соответствии с заданной ситуацией структурносодержательного типа диалога: 2-3 реплики. Объем связного минивысказывания: 3 предложения.
2 класс. Русский язык (2 часа в неделю)
А1 средний
1. Все обо мне
15
1-я
четверть
2. Моя школа
15
3. Моя семья и друзья
15
2-я
четверть
4. Мир вокруг нас
15
5. Путешествия
15
3-я
четверть
6. Традиции и фольклор
15
7. Еда и напитки
15
4-я
8. В здоровом теле – здоровый дух! четверть
15
Всего 120 слов, из них активной лексики – 50 слов, пассивной – 70.
Количество реплик в соответствии с заданной ситуацией структурносодержательного типа диалога: 3-4 реплики. Объем связного минивысказывания: 4 предложения.
3 класс. Русский язык (2 часа в неделю)
А1 продвинутый
1. Живая природа
17
1-я
2. Что такое хорошо, что такое
четверть
17
плохо (свет и темнота)?
3. Время
2-я
16
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4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Архитектура
четверть
16
Искусство
16
3-я
четверть
Выдающиеся личности
16
Вода – источник жизни
16
4-я
четверть
Культура отдыха. Праздники
16
Всего 130 слов, из них активной лексики – 60 слов, пассивной – 70.
Количество реплик в соответствии с заданной ситуацией структурносодержательного типа диалога: 4-5 реплики. Объем связного минивысказывания: 5 предложений.
4 класс. Русский язык (2 часа в неделю)
А2 начинающий
Моя Родина – Казахстан
18
1-я
четверть
Человеческие ценности
18
Культурное наследие
18
2-я
четверть
Мир профессий
19
Природные явления
19
3-я
четверть
Охрана окружающей среды
18
Путешествие в космос
15
4-я
четверть
Путешествие в будущее
15
Всего 140 слов, из них активной лексики – 70 слов, пассивной – 70.
Количество реплик в соответствии с заданной ситуацией структурносодержательного типа диалога: 5-6 реплик. Объем связного минивысказывания: 6 предложений.

4.1.2 Объем лексического минимума (основное среднее образование)
5 класс. Русский язык и литература
Объем новой
(3 часа в неделю)
лексики
А2 средний
(количество слов и
Период
предложений)
Сквозная тема
Подтемы
обучения
Кем я хочу стать, когда
Наука и
вырасту Каникулы и
1-я четверть
16+16
образование
отдых
Вселенная.
Семья
2-я четверть
17+16
Земля. Человек Жизнь и творчество
Язык и
Ценности: дружба и
культура
любовь
3-я четверть
17+16+16
народов
Мир фантазии
Казахстана
Культура одежды
Экология и
Климат и природа Мы
безопасность
выбираем спорт
4-я четверть
18+18
жизни
Всего 150 слов, из них активной лексики – 70 слов, пассивной – 80.
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Количество реплик в соответствии с заданной ситуацией структурносодержательного типа диалога: 6-7 реплик. Объем связного минивысказывания: 7 предложений.
6 класс. Русский язык и литература
Объем новой
(3 часа в неделю)
лексики
А2 продвинутый
(количество слов и
Период
предложений)
Сквозная тема
Подтемы
обучения
Астрономия: планеты и
Наука и
спутники
1-я четверть
18+20
образование
Чудеса света
Характер и внешность
Вселенная.
человека
2-я четверть
16+18
Земля. Человек Человек и современные
технические устройства
Язык и общение истории
Язык и
Древние и современные
культура
цивилизации
3-я четверть
18+20+18
народов
Герои и злодеи:
Казахстана
реальность и
выдуманные
Климат: погода и
Экология и
времена года
безопасность
4-я четверть
16+16
Мир вокруг нас:
жизни
животные и растения
Всего 160 слов, из них активной лексики – 70 слов, пассивной – 80.
Количество реплик в соответствии с заданной ситуацией структурносодержательного типа диалога: 7-8 реплик. Объем связного минивысказывания: 8 предложений.
7 класс. Русский язык и литература
Объем новой
(3 часа в неделю)
лексики
В1 начинающий
(количество слов и
Период
предложений)
Сквозная тема
Подтемы
обучения
Жара и холод; страна и
Наука и
образ жизни
1-я четверть
19+19
образование
Хобби и свободное время
Культура: характер и
личность
Вселенная.
Молодежная культура:
2-я четверть
18+19
Земля. Человек
Интернет и социальные
сети
Язык и
Традиции празднования
3-я четверть
19+19+19
культура
Нового года, Наурыза и
133

народов
Казахстана

Рождества
Музыка в нашей жизни
День Победы: почему мы
должны помнить
Путешествие и
Экология и
достопримечательности
безопасность
4-я четверть
19+19
Здоровый образ жизни:
жизни
спорт и еда
Всего 170 слов, из них активной лексики – 80 слов, пассивной – 90.
Количество реплик в соответствии с заданной ситуацией структурносодержательного типа диалога: 8-9 реплик. Объем связного минивысказывания: 5 предложений.
8 класс. Русский язык и литература
Объем новой
(3 часа в неделю)
лексики
В1 средний
(количество слов и
Период
предложений)
Сквозная тема
Подтемы
обучения
Научные открытия и
20+20
Наука и
технологии
1-я четверть
образование
Вода – источник жизни
Вселенная.
Семья и подросток
2-я четверть
25+25
Земля. Человек Космос
Язык и
Сила искусства
культура
Еда
3-я четверть
20+20+15
народов
Мир труда
Казахстана
Экология и
Биоразнообразие и
безопасность
исчезновение Спорт и
4-я четверть
20+15
жизни
отдых
Всего 180 слов, из них активной лексики – 90 слов, пассивной – 90.
Количество реплик в соответствии с заданной ситуацией структурносодержательного типа диалога: 9-10 реплик. Объем связного минивысказывания: 9 предложений.
9 класс. Русский язык и литература
Объем новой
(3 часа в неделю)
лексики
В1 продвинутый
(количество слов и
Сквозная
Период
предложений)
Подтемы
тема
обучения
Наука и
Глобализация Реальность
1-я четверть
21+33
образование
и фантазия
Вселенная.
История и личность
Земля.
Закон и преступление
2-я четверть
22+30
Человек
Язык и
Культура народов мира
3-я четверть
21+22+21
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культура
народов
Казахстана

Отцы и дети: диалог и
конфликт поколений
Молодежь и средства
массовой информации
Природные ресурсы
планеты Земля

Экология и
безопасность
4-я четверть
20
жизни
Всего 190 слов, из них активной лексики – 90 слов, пассивной – 100.
Количество реплик в соответствии с заданной ситуацией структурносодержательного типа диалога: 9-10 реплик.
Объем связного мини-высказывания: 10 предложений.
4.1.3 Объем лексического минимума (общее среднее образование)
10 класс. Русский язык и литература
(2 часа в неделю)
В2 начинающий

Объем новой
лексики
(количество слов и
предложений)
45

1. Социальные гарантии – успех
1-я четверть
государства
2. Профессионализм – требование
47
2-я четверть
времени
3. Как развить лидерские качества
3-я четверть
59
4. Экономика и конкурентоспособность
49
4-я четверть
страны
Всего 200 слов, из них активной лексики – 90 слов, пассивной – 110.
Количество реплик в соответствии с заданной ситуацией структурносодержательного типа диалога: 10-11 реплик.
Объем связного мини-высказывания: 11 предложений.
Объем новой
11 класс. Русский язык и литература
лексики
(2 часа в неделю)
(количество слов и
В2 средний
предложений)
1. Социальные гарантии – успех
49
1-я четверть
государства
2. Профессионализм – требование
52
2-я четверть
времени
3. Как развить лидерские качества
3-я четверть
63
4. Экономика и конкурентоспособность
46
4-я четверть
страны
Всего 210 слов, из них активной лексики – 100 слов, пассивной – 110.
Количество реплик в соответствии с заданной ситуацией структурносодержательного типа диалога: 11-12 реплик.
Объем связного мини-высказывания: 12 предложений.
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4.2 Лексико-грамматический минимум предметов «Русский язык», «Русский язык и литература»
4.2.1 Лексико-грамматический минимум предмета «Русский язык» в начальной школе
Речевые интенции
1

Грамматические конструкции
2

Приветствовать
Ответы на приветствие
Прощаться
Знакомиться
Рассказать о себе
Назвать части лица, тела
Назвать предметы одежды
Реакция на представление
собеседника
Перечислить школьные
принадлежности
Назвать предметы в классе и
указать, какого они цвета
Запросить информацию у
собеседника о предметах
мебели в комнате
Рассказать о семье,
представить членов семьи
Представить друга
Рассказать о друге
Рассказать о своей семье
Представить членов семьи
Выразить отношение к членам
семьи
Расспросить о семье
собеседника

Здравствуй! Здравствуйте!
Привет! До свидания! Пока!
Меня зовут Даурен. Мне семь
лет.
У меня карие глаза/черные
волосы.
Моя рубашка, блузка/юбка
белая.
Мои брюки черные.
Это стол/стул/ карандаш.
Да, это зеленый/синий/ желтый/
красный/ коричневый
карандаш.
Стол коричневый.
Садись на стул.
Закрой/открой дверь.
Это моя семья.
Это мой папа/брат/дедушка.
Его зовут Канат.
Это моя мама/сестра/бабушка.
Ее зовут Карлыгаш.
Моя семья большая/маленькая.
У меня есть сестра.
У тебя есть сестра? Как ее
зовут?
Да, у меня есть сестра.

Лексический минимум
3

1 класс
Лицо, голова, глаза, волосы, рот, нос,
уши, горло, рубашка, брюки, блузка,
юбка, шапка, школа, класс, дверь,
окно, стол, стул, доска, шкаф,
карандаш, книга, тетрадь, портфель,
ручка, ножницы,
казахский/русский/английский язык,
семья, бабушка, дедушка, сестра,
брат, друг, друзья, кукла, мяч,
машина, кошка, собака, корова,
лошадь, овца, трава, заяц, волк, лиса,
медведь, хлеб, сахар, молоко, масло,
магазин, флаг, герб, гимн, гора, лес,
река, озеро, степь, автобус, поезд,
самолет, улица, дом, светофор,
тарелка, чашка, ложка, вилка,
праздник, фрукты, овощи, врач.
Карие, белый, черный, синий,
желтый, красный, коричневый,
зеленый, веселый, добрый, высокий,
сладкий, вкусный.
Это, мой, он, она, ты.
Есть (в значении иметь), звать,
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Языковой материал
4
Выработка навыков
произношения звуков (вначале
– сходных с родным языком);
отработка произношения
ударных гласных звуков (а, о, у,
э, и, ы); умение произносить
твердые и мягкие согласные,
звонкие и глухие согласные,
стечение согласных,
безударные гласные.
Отработка звуков и сочетаний
звуков, не характерных для
казахского языка.
Развитие произносительных
навыков.
Правильное интонирование
предложений различных типов:
утвердительных,
отрицательных,
вопросительных.
Составление словосочетаний в
форме «признак + объект»,
«объект +действие», «действие
+ объект», «действие + указание
на объект».
Составление словосочетаний

Назвать домашних и диких
животных, их детенышей
Назвать продукты питания,
указать, где они продаются.
Сказать, как он добирается до
школы
Сказать, как движется
транспортное средство.
Назвать героев сказок
«Репка», «Муха-цокотуха»,
«Почему у ласточки хвост
рожками» и их действия.
Назвать предметы посуды,
блюд
Указать характеристику
блюда.
Выразить свое отношение к
блюду.
Сказать о своем недомогании.

Обращение
Приветствие
Вежливые просьбы
Назвать любимый цвет
Назвать предметы, их

Нет, у меня нет сестры.
Кто это? Как зовут твоего
друга?
Какой у тебя друг?
Он высокий.
Мой друг добрый/веселый,
сильный.
Я люблю свою
маму/сестру/бабушку.
Я люблю своего папу,
брата/дедушку.
Папа любит читать газеты.
Дедушка любит смотреть
телевизор.
Сестра любит слушать музыку.
Мне нравится моя школа.
Мне нравится мой класс.
Хлеб/сахар/молоко/масло
продается в магазине.
Я еду в школу на
автобусе/машине.
Я иду в школу пешком.
Автобус/автомобиль/поезд едет.
Самолет летает.
Торт сладкий. Салат вкусный.
Я люблю торт. Мне нравится
салат.
У меня болит горло.
Доброе утро! Добрый день!
Здравствуйте, Алмагуль
Ибраевна!
Здравствуй, Канат!
Канат, открой, пожалуйста,

здороваться, сидеть/садиться,
закрывать, открывать, смотреть,
читать, писать, слушать, спать,
играть, ходить/идти пешком, бегать,
любить, положить, нравиться/не
нравится, согласиться/не
согласиться, есть (в значении
кушать), пить, продавать, хотеть,
ехать, накрывать на стол, болеть.

2 класс
Подбородок, брови, спина, живот,
плечи, руки, ноги, пальцы, варежки,
перчатки, платье, сапоги, ботинки,
сапоги, этаж, подъезд, стена,
потолок, пол, ряд, физкультура,
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«количество + объект».
Составление простого
повествовательного
предложения из 2-4 слов.
Составление простого
вопросительного предложения
из 2-3 слов.
Составление отрицательного
предложения из 3-4 слов.
Соблюдение порядка слов в
предложении.

Развитие навыков правильного
произношения слов (в рамках
произносительных навыков
лексического минимума).
Произношение гласных и

местоположение и указать
какого они цвета
Запросить информацию у
собеседника о предметах
мебели в комнате
Дать информацию о форме,
цвете предметов мебели
Назвать местоположение
предметов
Выразить согласие или
несогласие
Сообщить/спросить о возрасте
членов семьи
Перечислить черты характера
собеседника/ членов семьи
Побудить собеседника
сосчитать предметы
Спросить собеседника о
количестве предметов
Рассказать о домашних
животных
Оценивать способность или
неспособность того или иного
животного выполнить
определенное действие
Перечислить диких животных
Перечислить действия,
производимые животными
Оценивать способность или
неспособность того или иного
животного выполнить
определенное действие
Выразить согласие с
высказываниями собеседника

дверь!
Алия, дай мне, пожалуйста,
желтый карандаш!
Мне нравится желтый цвет.
Нет, мне не нравится черный
цвет.
Какой цвет нравится тебе?
Тетрадь лежит на столе.
Книга лежит в сумке.
Шкаф стоит у стены.
Доска висит на стене.
Справа/слева стоит шкаф.
Стол стоит возле окна.
Стул стоит возле стола.
Какая мебель есть в классе?
Где стоит шкаф/стол/стул?
Да, стол стоит у окна.
Сколько тебе лет?
Сколько лет твоему брату?
Моему брату десять лет.
В каком классе он учится?
Он учится в четвертом классе.
Скажи, пожалуйста, сколько
столов в первом ряду?
Сколько тетрадей лежит на
столе?
На столе лежит две тетради.
Скажи, пожалуйста, сколько
карандашей у меня в руке?
У тебя в руке пять карандашей.
У меня два брата.
У тебя есть брат?
Что он любит делать?
Мой младший брат любит

естествознание, познание мира, вода,
воздух, человек, билет, животное,
возраст, рост, родственники, дядя,
тетя, верблюд, ишак, лев, тигр, слон,
обезьяна, зебра, жираф, зоопарк,
салфетка, столовая, чай, соль, перец,
яблоко, груша, виноград, морковь,
огурец, помидор, картофель, сад,
огород, температура, рецепт,
поликлиника, лекарство.
Один, два, три, четыре, пять, шесть,
семь, восемь, девять, десять, первый,
второй, третий, четвертый, пятый,
шестой, седьмой, восьмой, девятый,
десятый.
Какой, где, что, сколько.
Верный, справедливый, честный,
старший, младший, оранжевый,
фиолетовый, низкий, средний,
старше, младше.
Пожалуйста, спасибо
Сказать, заботиться, кормить,
купить/покупать, оплатить, висеть,
стоять, располагаться, лежать (в
значении находиться), расти, жить,
пить, мяукать, лаять, мычать, рычать,
вызвать, танцевать, петь, готовить
(еду), резать, мыть, помогать, варить,
убирать, делать, наливать,
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согласных в потоке речи
(словесное ударение
закрепление навыков
произношения гласных и
согласных в потоке, редукция
гласных). Произношение слов
со звонкими согласными перед
глухими, с глухими согласными
– перед звонкими.
Составление словосочетаний в
форме «признак + объект»,
«объект +действие», «действие
+ объект», «действие + указание
на объект + объект».
Составление словосочетаний
«количество + объект».
Произношенин слов с твердыми
и мягкими согласными, слов с
разделительными знаками (ъ и
Произношение предлогов в,
над, под, к, из перед словами,
начинающимися с глухих или
звонких согласных или
гласных.
Составление побудительного
предложения.
Составление вопросительных
предложений.
Соблюдение порядка слов в
утвердительном,
вопросительном,
отрицательном предложениях.
Правильное
интонирование
повествовательных,

Выразить несогласие с
утверждением собеседника
Перечислить предметы
посуды
Запросить информацию у
собеседника о предметах
посуды, о количестве
продуктов питания
Дать информацию о
количестве продуктов питания
Сказать о своем недомогании.
Спросить собеседника о
самочувствии.

Вежливая форма обращения.
Согласие собеседника на
обращение, просьбу.
Несогласие на просьбу,
обращение собеседника.
Выразить благодарность
Выразить свое отношение к
хорошим и плохим поступкам
Запросить информацию о
времени.
Ответить на вопрос о времени.
Спросить у собеседника о

играть в компьютерные игры.
Мой старший брат любит
играть в футбол.
Твоя сестра любит помогать
маме/танцевать/петь/читать/слу
шать музыку?
Да, моя сестра любит помогать
маме/танцевать/петь/читать/слу
шать музыку.
Мой папа любит играть на
домбре.
У меня болит горло.
Мама любит готовить салат.
Кошка мяукает. Собака лает.
Корова мычит. Лев рычит.
Собака лает?
Да, собака лает.
Кошка рычит?
Нет, кошка не рычит, а мяукает.
Как ты себя чувствуешь?
У тебя болит горло?

чувствовать, лечить, мерить,
кашлять.

3 класс
Можешь ли ты дать мне книгу? Жизнь, погода, облако, туман,
Да, могу.
цифра, циферблат, музей, театр,
Да, я могу дать тебе книгу.
библиотека, дворец, стадион, песня,
Который час?
стих, картина, часы, растение,
Сейчас десять часов пятнадцать дерево, кустарник, цветы, ручей,
минут.
барс, рысь, сайга, дуб, береза,
Сейчас пять минут
тополь, ель, сосна, тюльпан,
одиннадцатого.
подснежник, весна, зима, лето,
Сейчас двенадцатый час.
осень, неделя, месяц, январь,
Сколько минут осталось до
февраль, март, апрель, май, июнь,
начала урока?
июль, август, сентябрь, октябрь,
Ты помогаешь маме делать
ноябрь, декабрь, источник, север,
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вопросительных,
восклицательных предложений
с перечислением.
Составление простого
повествовательного
предложения из 4-5 слов.

Отработка правильного
приоизношения и написания
окончаний:
1) существительные в
именительном падеже:
а) мужского рода с нулевым
окончанием (дом) и окончанием а (-я) при обозначении лица
(дедушка, Коля);
б) женского рода с окончанием а (-я) (книга, земля);
в) среднего рода с окончанием -о

выполнении поручений по
дому, школе, классу.
Спросить собеседника о том,
как часто он выполняет
поручения.
Перечислить животных,
обитающих в Казахстане.
Перечислить животных и
растения, занесенные в
«Красную книгу» Казахстана
Назвать места их обитания
Рассказать об особенностях
животных.
Запросить информацию о
животных/растениях
Казахстана
Выразить согласие/несогласие
с утверждением собеседника
Перечислить виды растений
Называть виды архитектурных
сооружений Астаны и
Караганды, описывать их
форму, высоту
Выражать отношение к
известным архитектурным
сооружениям Астаны и
Караганды

уборку?
Ты умеешь мыть посуду?
Я умею мыть посуду, подметать
полы, выносить мусор.
Как ты помогаешь родителям?
Я убираю свои книги, тетради
на полку.
Я помогаю маме накрывать на
стол.
Я помогаю убирать со
стола/мыть посуду/вытирать
пыль.
Ты любишь помогать старшим?
Тебе нравится помогать
старшим?
Когда ты сможешь помочь
маме?
Какие животные обитают в
Казахстане?
Какие животные занесены в
«Красную книгу» Казахстана?
Какие растения занесены в
«Красную книгу» Казахстана?
В «Красную книгу» Казахстана
занесены дуб обыкновенный,
береза таласская и разные виды
тюльпанов.
В «Красную книгу» Казахстана
занесены сайга, рысь, барс.
Знаешь ли ты, какие животные
занесены
в «Красную книгу» Казахстана?
О каких известных
архитектурных сооружениях

юг, запад, восток, мусор, писатель,
поэт,
музыкант,
художник,
произведение, полководец, ученый,
выставка, время года, день, ночь,
экскурсия, город, здание, столица,
береза, дуб, тюльпан.

(-е) (яблоко, платье);
2)
существительные
в
именительном
падеже
множественного
числа
с
окончанием -и, -ы мужского и
женского рода (столы, книги);
3) существительные с
окончанием -а (глаза), с
Одиннадцать, двенадцать,
чередованием в основе (деревья).
тринадцать, четырнадцать,
Отработка правильного
пятнадцать, шестнадцать,
семнадцать, восемнадцать,
приоизношения и написания
сочетаний прилагательных и
девятнадцать, двадцать.
притяжательных местоимений с
существительными (синий
Холодный, теплый, чистый,
карандаш, моя сумка, мой
грязный, прозрачный, плохой,
хороший, красивый, знаменитый,
портфель).
Отработка правильного
прямоугольный, квадратный,
приоизношения и написания слов
редкий, известный
с безударными гласными, с
непроизносимыми согласными, с
Учиться, вытирать, выносить,
буквами ъ и ь, с гласными после
подметать, чистить, стирать, мочь,
шипящих и ц (в рамках
течь, исчезать, уменьшить,
лексического минимума).
увеличить, обитать,
Составление словосочетаний
строить/построить, посетить,
«наречие + существительное».
находиться, выступать, создавать,
заносить, убирать, собирать, беречь, Составление словосочетнаий с
количественными
складывать, бросать, охранять,
числительными до 20-ти и
защищать, работать, праздновать,
порядковыми числительными в
отдыхать, приглашать, рисовать,
пределах
лексического
сделать.
минимума.
Много/немного, мало, вчера,
позавчера, завтра, послезавтра,
сегодня, утром, вечером, очень,
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Казахстана ты знаешь?
Тебе нравится Байтерек?
Почему?
В каком городе находится
Байтерек?
Мне нравится Байтерек.
Запросить информацию о том,
кем работают мама, папа и
другие родственники.
Спросить у собеседника, в
какие дни недели работают
родители.
Уметь ответить на задаваемые
вопросы о работе родителей
Запросить информацию у
собеседника о его/ ее будущей
профессии
Рассказать о выборе будущей
профессии
Выразить согласие/
несогласие с утверждением
собеседника
Сообщить информацию о
временах года и месяцах
Рассказать об особенностях
каждого времени года
Сообщить информацию о
погоде.

4 класс
Кем работает твоя/твой
Карта, государство, страна,
мама/папа?
граница, область, территория,
Мой папа строитель. Он строит население, рельеф, полезные
дома, школы, детские сады.
ископаемые, уголь, руда, металл,
Мой папа водитель. Он водит
село, степь, равнина, культура,
такси/машину скорой помощи
центр, памятник, пословица,
/пожарную машину.
поговорка, загадка, аквапарк,
Моя мама врач. Она лечит
океанариум, уважение, дружба,
детей.
труд, учеба, космос, космонавт,
Мой папа стоматолог. Он лечит планета, глобус, корабль, солнце,
зубы.
луна, звезда, творчество, общение,
Твоя мама работает всю
учитель, продавец, повар,
неделю?
строитель, инженер, ветеринар,
В какие дни недели работает
полицейский, финансист, дождь,
твой папа?
снег, снегопад, гроза, ветер, метель,
Мой папа финансист.
иней, роса, молния, летчик,
Он работает в банке.
военный, водитель, пожар,
Чем занимается твой/твоя
понедельник, вторник, среда,
папа/мама?
четверг, пятница, суббота,
Нравится ли тебе профессия
воскресенье, насекомые, рыбы,
твоего папы?
пресмыкающиеся, птицы,
Мой папа работает пять дней в
млекопитающие.
неделю/в понедельник,
вторник, среда, четверг,
пятница. В субботу и
воскресенье у него выходные
дни.
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Правильное интонирование
повествовательных,
вопросительных, побудительных
предложений с перечислением.
Составление предложений с
использованием глаголов дл
связи слов.
Правильно писать слова с
сочетаниями жи – ши, ча – ща чу
– щу, –чк, –чн-, –щн–, ь знака в
конце и середине слова в
пределах лексического
минимума.
Составление простого
повествовательного предложения
из 5-6 слов.
Составление вопросительных,
побудительных предложений.
Составление словосочетаний с
количественными

Выразить отношение к погоде
Запросить информацию о
погоде.
Запросить информацию о
погоде в разное время года
Назвать свой родной город/
родную страну
Описать родной город/родную
страну
Выразить отношение к
родному городу/ стране
Перечислить
достопримечательности
своего
города/региона/республики
Назвать свои действия в
прошлом времени
Запросить информацию о
действиях собеседника за
прошедший период времени
Выразить согласие/
несогласие с утверждением
собеседника
Назвать свои действия в
будущем времени
Запросить информацию о
действиях собеседника за
предстоящий период времени

Кем ты хочешь быть?
Ты хочешь стать поваром или
врачом?
Нет, я не хочу стать поваром, а
хочу стать врачом.
Я хочу стать летчиком, как мой
папа.
Моя родина Казахстан.
Казахстан – независимое
государство. Моя страна
большая.
Столица Казахстана город
Астана. Астана – красивый
город. Там построены
современные здания.
Летом я с
родителями/сестрой/братом
ездили в
Астану/Алмату/Караганду ...
Это большой город. Там много
просторных улиц, памятников,
высоких зданий, магаз инов.
Мы ходили в цирк, были в
большом торговом центре.
Купил ты там что-нибудь?
Да, я купил там книги,
футболку ...
Вы ходили в кино?
Хотел бы ты поехать в ...
Что хотел бы сделать/увидеть ...

Космический, будущий, широкий,
бескрайний, большой, огромный,
современный, далекий, целый,
торговый, быстрый, народный,
древний, культурный,

числительным, обозначающими
десятки.
Составление словосочетаний со
словами, обозначающими
действие в прошедшем и
будущем времени.
Вместе, когда, весь, кто-нибудь,
Составление повествовательных
что-нибудь.
и вопросительных предложений с
использованием словосочетаний
Далеко, близко, рядом.
со словами, обозначающими
действие в прошедшем и
Тридцать, сорок, пятьдесят,
будущем времени.
шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, Составлять связный текстдевяносто, сто, двести, триста,
описание из 5-6 предложений.
четыреста, пятьсот, шестьсот,
семьсот, восемьсот, девятьсот,
тысяча.

Летать, вращаться, светить,
находить/найти,
меняться/сменяться, трудиться,
уважать, строить, гореть, тушить,
ремонтировать, считать,
помнить, знать, плавать, ползать,
прятаться, гулять, дуть, беречь,
сажать (деревья), поливать,
ухаживать, передавать, запоминать,
хранить, создавать, сверкать,
выпадать (роса, иней), вернуться,
хотеть, мечтать.
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4.2.2 Лексико-грамматический минимум предмета «Русский язык и литература»
Речевые интенции
Назвать экстремальные
погодные условия и указать, в
какое время года они могут быть
Запросить информацию о
погодных условиях региона
Рассказать о погодных условиях
региона
Описать свое состояние при
экстремальных погодных
условиях
Рассказать о своей семье, о том,
как в семье отмечают дни
рождения
Назвать тему и основную идею
русской сказки «Мудрый отец» и
произведения М. Скребцова
«Сердце матери»
Выразить свое отношение к
героям этих произведений
Выразить свое отношение к
героям стихов о дружбе
Рассказать о своем друге/своих
друзьях и указать их качества
Рассказать, что вместе делает с
другом/друзьями
Запросить информацию о
друге/друзьях
Называть профессии и указать
род деятельности

Грамматические
конструкции

Лексический минимум

5 класс
Экстремальными погодными
Климат, условия, регион, туман,
условиями считаются
ураган, буря, гром, паводки,
ураганный ветер, аномальная
тревога, прогноз, тема, идея, день
жара, проливные дожди.
рождения, подарок, открытка,
Где ты можешь узнать о
сердце, единство, подруга,
погодных условиях на сегодня
любовь, уважение, профессия,
или завтра?
ремесло, плотник, завод, рабочий,
О погодных условиях на
кондитер, рыбак, дело, безделье,
сегодня я могу узнать по
творчество, люди, картина, кисть,
телевизору / из прогноза
краски, холст, талант, восход,
погоды.
солнце, крестьянин, деревня,
Ты слушаешь прогноз погоды? одежда, рубаха, армяк, лапти,
Во время сильной бури я
сапоги, голенища, портрет, мир,
чувствую тревогу/боюсь.
фантазия, зеркало, приключение,
Мой день рождения 26 октября. чудо/чудеса, спортсмен, зарядка,
День рождения моей
каток, вид, слава, тренер, бой,
мамы/сестры, бабушки,
каникулы, отдых, воин, ратник,
тети/моего папы, брата,
богатырь, купол, лодка, поле,
дедушки, дяди …
весло, пруд.
На день рождения мамы я
Аномальный, жаркий, суровый,
готовлю открытку.
проливной, мудрый, мягкий,
Тема сказки «Мудрый отец» … дружный, преданный, крепкий,
Основная идея сказки «Мудрый тяжелый, полезный, нужный,
отец» …
яркий, огромный, прекрасный,
В сказке «Мудрый отец» мне
национальный, богатый, бедный,
нравится …, потому что
пестрый, ситцевый, волшебный,
Кто твой друг/твои друзья?
интересный, увлекательный,
Мой друг – Болат.
обычный/необычный, ловкий,
Он
ледовый, командный,
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Языковой материал
Составление словосочетаний в
форме:
− субъект и его физическое
действие;
− субъект и его психическое
действие;
− субъект и его
интеллектуальное действие (в
том числе речевое
/мыслительное);
− субъект и его социальноэтическое действие;
− субъект и его движение,
действие.
Использование указанных форм
словосочетаний в предложении.
Распознавание и употребление
новой лексики в речи.
Правильно написание новых
слов и слов, изученных в 1-4
классах.
Использование способов
словообразования для
потенциального увеличения
словарного запаса.

Сказать, кем хочет стать, когда
вырастет
Объяснить, почему хочет стать
врачом/строителем/водителем
Назвать тему и основную идею
стихов о профессиях
Рассказать о содержании
рассказа Г.Ветровой «Сказка о
волне и художнике» и казахской
народной сказки «Мастер Али»
Выразить свое отношение к
творческим людям
Описать внешность и портреты
мальчиков из отрывка повести
И.С.Тургенева «Бежин луг»
Назвать последовательно
действия героев из произведения
Л.Кэролл «Алиса в стране
чудес» и дать общую
характеристику Зазеркалья
Выразить свое мнение о пользе
спорта
Назвать свои последовательные
действия

Запросить информацию о
содержании текста
Отвечать на вопросы по
содержанию теста

верный/преданный/справедлив индивидуальный, широкий, ясный.
ый друг.
Греметь, свистеть, бояться,
Вместе с друзьями я играю в
чувствовать, дарить, поздравлять,
футбол, хожу в кино.
собираться, защищать, смеяться,
улыбаться, хвалить, делиться,
Строитель строит разные
отвечать, дружить, ссориться,
здания.
Врач лечит людей.
брать, уметь, расти/вырасти (о
Плотник делает мебель.
возрасте) выбирать, создавать,
Рабочий работает на заводе.
делать, пахнуть, рисовать,
восхищаться, удивляться,
Когда я вырасту, я хочу стать
…
любоваться, описать (портрет
Я хочу стать …, потому что …
персонажа), одеть/надеть,
придумать, погнаться,
В рассказе/сказке говорится
о/про…
провалиться, появиться, выбирать,
Мне нравятся творческие люди, кататься, побеждать, проигрывать,
потому что они …
записаться, заниматься,
Я восхищаюсь творческими
тренироваться, ждать, бежать,
загорать.
людьми, потому что они …
Федя/Павлуша … Никогда, всегда, однажды, много,
крестьянский мальчик.
мало, иногда, затем, потом, вдруг.
Мы, наш, они.
Он одет в …
Алиса погналась за …
Он торопился …
Затем/потом она провалилась
под …
Вдруг появился …
На каникулах я
плавал/загорал/играл
Однажды летом ….
6 класс
О ком/о чем говорится в …
Прохожий, товарищ, соседка,
Что сделал/делает …
охота, ловушка, след, ружье,
(персонаж)?
ветка, синица, ворона, лиса, лесть,
Почему с мальчиком никто не
север, юг, восток, запад, луч,
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Создание связных
монологических высказываний.
Создание диалогических
единств:
− «сообщение – реакция на
сообщение»;
− «запрос информации –
реакция на запрос информации»;
− «побуждение – реакция на
побуждение».
Создание описательных и
повествовательных текстов.
Создание предложений с
синонимическими рядами слов и
антонимической парой.
Употребление лексикосемантических групп слов в
составе высказывания.

Составление предложений со
словами в прямом и переносном
значении.

Подробно передать содержание
текста
Описать действия персонажа
Описать чувства персонажа
Выразить свое отношение к
персонажу произведения
Выразить свое мнение о
поступках персонажа
Назвать тему и основную идею
произведения
Назвать основные
характеристики персонажей
Назвать семь чудес света
Описать свое эмоциональное
состояние при чтении текста
Описать чувства и состояние
персонажа произведения
Рассуждать, почему нужно
беречь язык
Описать, как поэты и писатели
характеризуют язык
Выразить свое мнение о знании
языков
Побуждать собеседника к
высказыванию своего мнения
Выражать согласие/несогласие с
мнением собеседника
Описывать чувства и эмоции
персонажа, используя
фразеологические единицы
Запросить информацию о
причинах поступков персонажей
Высказать мнение о причинах
поступков персонажей

хочет дружить?
Почему мама сказала, что
мальчик наказал себя сам?
Мне не нравится/нравится …
(персонаж), потому что …
Что испытывает/чувствует …
(персонаж)?
Почему он испытывает это
чувство?
По моему мнению, …
Я думаю, что …
Как ты думаешь, почему …
Как ты думаешь, зачем …
Нравится ли тебе ….
Скажи, пожалуйста, как ты
относишься к поступку …
Да, я согласен с тобой, что …
Нет, я не согласен с тобой, что
…
Думаю, что ты прав, когда
говоришь о том, что …
Думаю, что ты не прав, когда
говоришь о том, что …
Почему он/она
поступил/поступила так/таким
образом?
Он/она поступила так, потому
что…

полдень, засуха, влага, семена,
мед, ягоды, грибы, подснежник,
эпитете, тысячелетие, эра, храм,
пирамида, фараон, царь, гробница,
маяк, горизонт, житель,
сооружение, глазница,
цивилизация, развитие,
фантастика, великолепие, корабль,
палуба, извержение,
землетрясение, вулкан, спасение,
катастрофа, грохот, беспокойство,
пещера, грязь, лава, общение,
напев, слово, речь, достояние,
сомнение, раздумье, поддержка,
опора, осколок, снежинка,
множество, герой, злодей, миф,
легенда, планета, спутник, звезда,
небосклон, богиня, открытие,
система, экосистема, процесс,
явление, прилив, отлив,
устройство, удобство, аппарат,
трубка, электричество, жидкость,
порошок, звонок, кнопка,
любопытство.
Находчивый, хитрый, долгий,
короткий, древний, пустой,
родной, святой, бессмертный,
могучий, правдивый, свободный,
злой, безобразный, технический.
Забинтованный.
Обидеть, толкнуть, ударить,
нагрубить, заплакать, наказать,
обнять, верить, поднимать,
отбрасывать, выть, обрубить,
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Создание связных
монологических высказываний
Создание диалогического
единства «эмоциональноэкспрессивное диалогическое
единство».
Создание текстов-рассуждений
Создание высказываний с
использованием эпитетов.
Создание высказываний с
использованием
фразеологических единиц.
Распознавание и употребление
новой лексики в речи.
Использование способов
словообразования для
потенциального увеличения
словарного запаса.

спасать, тащить, пахнуть, поймать,
приближаться, нервничать,
стучать/постучать, поймать,
исчезнуть, смешать, опустошить,
совершать, верить, сохранить,
попадать/попасть, дразнить,
целовать/поцеловать, забыть,
вспомнить, умереть, вернуться,
искать, оглядеться, забрать,
узнать, светить, вращаться,
меняться/сменяться, догадаться,
разобрать, собрать,
ломать/разломать, звонить, спать,
хрюкать.
Горько, обидно, больно.
Двое, трое
Сам, себя
Водой не разольешь
Найти общий язык
Волосы становятся дыбом
Душа ушла в пятки
Как осиновый лист дрожать
Разводить руками
Чесать затылок
Запросить информацию об
основной мысли
фрагмента/текста
Сказать об основной мысли
текста
Запросить информацию об

Какова основная мысль
фрагмента/текста?
Основная мысль фрагмента
/текста состоит в том, что …
Судя по заголовку, в тексте
может говориться о …
Судя по заголовку, в тексте
речь может идти о …

7 класс
Сюжет, сатира, юмор, линия,
остроумие, популярность, эпизод,
лилипут, великан, нелепость,
питание, рацион, обычай, нравы,
эпитет, метафора, спор, наряд,
ненастье, серебро, шорох/шелест,
характер, личность, внешность,
выкуп, ненависть, спасение,
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Создание аргументированных
высказываний.
Создание оценочных
высказываний.
Создание описательных
высказываний с элементами

основных моментах сюжета
Кратко рассказать содержание
текста
Высказать предположение о
содержании текста по заголовку
Запросить информацию,
требующую аргументацию
высказывания
Высказать свое суждение,
аргументируя его
Запросить информацию об
оценке поступок/поступков
персонажей
Оценить поступок/поступки
персонажей
Запросить информацию об
оценке содержания текста
Оценить содержание текста
Запросить информацию об
общих и различных
характеристиках двух или
нескольких объектов

Заголовок дает возможность
предположить, что в тексте
будет сказано о …
Можно предположить по
заголовку, что текст посвящен
…
Он/она поступил/поступила
правильно/неправильно…, так
как …
Он/она проявил/проявила …
Его/ее поступок является …,
потому что …
Как ты относишься к поступку
…
Почему ты так считаешь?
Как думаешь, почему он/она
поступил/поступила таким
образом?
Что/кто повлияло/повлиял на
решение …
Чем схожи традиции
празднования Рождества и
Наурыза?
В чем разница/чем различаются
традиции празднования
Рождества и Наурыза?
Какой вывод, по-твоему, можно
сделать?

Побудить к формулированию
вывода

Следует ли из услышанного
/прочитанного, что …

Сообщить о своем выводе

Из услышанного /прочитанного

пейзаж, трус, черты (лица),
гигиена, профилактика, аппетит,
желание, никотин, вред, польза
организм, привычка, бодрость,
грация, пластичность,
закаливание, режим дня,
традиция, начало, конец, гадание,
равноденствие, церковь, кузнец,
мешок, обновление, поклонение,
пожелание, достаток, изобилие,
благословение, хобби, досуг,
увлечение, полночь, борода, усы,
морщины, кругозор, инструмент,
струна, скрипка, виолончель,
контрабас, свирель, пианино,
страдание, публика,
импровизация, конюх, усадьба,
оборона, подвиг, бесстрашие,
потомки, память, слава,
нападение, эвакуация, фронт,
ранение, госпиталь, фашизм,
захват, уничтожение, варварство,
молодежь, сеть, безопасность,
поведение, регистрация,
зависимость, пристрастие,
агрессивность, депрессия,
изолированность, чат, форум,
игроман, контроль.
Совершать, описывать, излагать,
избавиться, встретить, рассудить,
покрыть, рассыпать, распуститься,
осыпаться, разукрасить, разбить,
служить, схватить, прикрывать,
обтираться, укреплять, встречать,
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рассуждения.
Составление синтаксических
оборотов речи с использованием
олицетворения.
Создание диалогических
единств:
− «сообщение – реакция на
сообщение»;
− «запрос информации –
реакция на запрос информации»;
− «побуждение – реакция на
побуждение»;
− «эмоциональноэкспрессивное диалогическое
единство».
Создание высказываний с
использованием эпитетов.
Создание высказываний с
использованием
фразеологических единиц.
Распознавание и употребление
новой лексики в речи.
Использование способов
словообразования для
потенциального увеличения
словарного запаса.
Создание текстов

следует, что …
Из услышанного /прочитанного
можно заключить, что …
Из услышанного /прочитанного
можно сделать вывод о том, что
…
Таким образом, …
Следовательно, …

Запросить информацию о
причинах какого-либо
общественного, культурного,
природного явления или

Что явилось причиной того, что
…?
Что лежит в основе этого

провожать, загадывать,
колядовать, соревноваться,
отстать, опоздать,
возвращать/вернуть, ценить,
скакать, стареть, увлекаться,
достигнуть, стремиться, звенеть,
звучать, волноваться, ощущать,
сжиматься (от боли), сражаться,
чтить, помнить, освободить.
Хмурый, унылый, нарядный,
пестрый, багряный, внешний,
внутренний, невзрачный,
общительный, выносливый,
энергичный, сидячий, активный,
подвижный, бесценный, слепой,
зрячий, социальный, бесцельный,
посторонний, электронный,
почтовый, виртуальный.
Потерянный
Косая сажень в плечах
Откладывать в долгий ящик
В мгновение ока
Терять время
Сквозь землю провалиться
До последней капли крови
Глядеть смерти в лицо
Пасть смертью храбрых
Забить тревогу

8 класс
Подросток, повесть, рассказ,
притча,
смысл, копейка, рубль, кошелек,
назидание, богатство, достаток,
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публицистического стиля
(репортаж о событии, заметка,
отзыв).
Создание текстов официальноделового стиля (доверенность,
заявление, официальное
поздравление, деловое письмо).
Составление высказываний со
значением
возможное/невозможное,
ожидаемое,
желательное/нежелательное
действие, состояние, свойство;
Составление высказываний со
значением «сравнение чего/коголибо с чем/кем-либо»

Создание аргументированных
высказываний (рассуждение с
элементами описания и/или
повествования).

поступка, действия, поведения
кого-либо.

явления?

превосходство, грамотность,
усердие, стремление, надежда,
Создание текстов
Что побудило/заставило его/ее
позор, путь, комментатор, зритель, публицистического стиля
Высказать мнение о причинах
поступить таким образом?
состязание, болельщик, тренажер,
(статья, интервью, очерк,
какого-либо общественного,
сила воли, бодрость, атлет, кумир, послание).
Почему он/она так
культурного, природного
мастерство, успех, усталость,
явления или поступка,
поступил/поступила?
Создание текстов официальнопочет, полет, мироздание,
действия, поведения кого-либо.
галактика, скорость, тяготение,
делового стиля (характеристика,
Причиной того, что …, является
сигнал, рычаг, торможение,
автобиография, резюме).
следующее: во-первых, …, воЗапросить информацию о
ориентир, расстояние, кислород,
последствиях существования
вторых, …, в-третьих, …
атмосфера, почва, кристалл, почка Создание высказываний с
какого-либо общественного,
использованием эпитетов,
(дерева), гипотеза, топливо,
Он\она поступил/поступила
разнообразие, полынь, равновесие, сравнений, фразеологизмов,
культурного, природного
явления или поступка,
таким образом, потому что, воклетка, кровь, эволюция,
олицетворений и метафор.
действия, поведения кого-либо. первых, …, во-вторых, …, ввыживание, отбор, ресурс,
третьих, …
популяция, свойство, значение,
Создание высказываний с
Высказать мнение о
выражением своего
жажда, борт (лодки), пузырь,
Он/она поступил/поступила
последствиях существования
круговорот, чайка, альбатрос, кит, согласия\несогласия с позицией
какого-либо общественного,
именно таким образом в связи с
имущество, очаг, водопад, радуга, автора.
культурного, природного
тем, что …
микроэлемент, запас, диета,
Создание диалогических
явления или поступка,
калории, пищеварение, белок,
действия, поведения кого-либо. Его\ее
единств:
минералы, жиры, углеводы,
поступок/поведение/действие
фактор, вкус, вес, употребление,
− «сообщение – реакция на
связано с тем, что …
Запросить информацию об
истощение, ожирение,
сообщение»;
авторской позиции в тексте
заболевание, зелень, крупа,
− «запрос информации –
Это привело к тому, что …
восторг, восхищение, щедрость,
реакция на запрос информации»;
Высказать мнение об авторской
великодушие, вымысел, выдумка,
− «побуждение – реакция на
Следствием этого явилось то, что иносказание, творение,
позиции в тексте
побуждение»;
…
кибернетика, копия, двойник,
− «эмоциональноВысказать предположение о
Вследствие этого ….
пионер, мозг, эксперимент,
экспрессивное диалогическое
содержании текста по отрывку
познание, трансформация.
единство».
В связи с этим …
Использовать, накопить, перенять, Составление высказываний со
Оценить чье-либо
объединять, участвовать,
значением:
высказывание
Поскольку …., то ….
подражать, быть обязанным,
1) субъект и его
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Какова позиция автора?
Как относится автор к своему
персонажу?
Содержание отрывка дает
возможность предположить, что
…
Судя по содержанию отрывка,
речь идет о ….
Этот/эту рассказ/притчу я
закончил бы так: …

совершенствовать, добиться,
заслужить, покорить, преодолеть,
осуществить, откинуть, оскалить,
мстить, сохранить, появиться,
размножаться, выплескивать,
уменьшаться, увеличиваться,
угощать, пробовать, содержать (в
значении «входить в состав»),
предполагать, прогнозировать,
вызвать, приказать, написать
(портрет), отрубить, целиться,
прищуриться, наградить,
предвидеть/ожидать, поражать (в
значении «производить
впечатление»), изобретать,
покорить.
Одинокий, печальный,
персидский, арабский,
олимпийский, подвижный (вид),
достойный, добросовестный,
ответственный, умелый, деловой,
предприимчивый, ядерный,
массовый, искусственный,
рациональный, устойчивый,
бесконечный, питательный,
хронический, отварное,
избыточный, хромой, кривой (в
значении «одноглазый»), горький
(опыт), научный, гениальный,
наивный, искренний,
интеллектуальный, отзывчивый.
Заранее, точь-в-точь.
Одна-одинешенька
Копейка рубль бережет
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преобразование, изменение;
2) множество субъектов и их
взаимоотношения;
3) целое и части в их
взаимосвязи;
4) сравнение чего/кого-либо с
чем/кем-либо;
5) ограничение/запрет чеголибо.
Составление высказываний с
использованием описательных
оборотов (перифраза).

Открыть глаза
Держать в черном теле
Золотые руки
Не покладая рук
Много воды утекло
9 класс
Запросить основную
О чем заставляет задуматься нас Проза, роман, жанр, фабула,
информацию
легенда о манкурте из романа
смысл, композиция, память,
сообщения
Ч.Айтматова «И дольше века
манкурт, рабство, участь,
длится день»?
жестокость, горе, отчаяние, разум,
раздумье, суть, основа, величие,
Сказать об основной
информации сообщения
святыня, свобода, бескорыстие,
Запросить детали информации
Что заключает в себе имя
преданность, своеобразие,
сообщения
человека, какую информацию
олицетворение, равновесие,
оно в себе несет?
уничтожение, единство, гармония,
преступление, вымирание,
Сказать о деталях информации
сообщения
Можно ли считать память
затопление, опасность, призыв,
нравственной ценностью?
очерк, парадокс, деталь
Высказать мнение об авторской
(художественная), противоречие,
афоризм, судьба, достоинство,
позиции
Автор считает, что …
оптимизм, пессимизм,
По мнению автора, …
тональность, феномен,
Высказать мнение о цели
гуманность, толерантность,
высказывания
Авторская позиция проявляется в реализм, предводитель,
Выразить свое отношение к
современник, бунт, честь,
…
заповедь, жадность, алчность,
герою произведения
Автор относится к своему/своей
разрушение, кордон,
Выразить свое отношение к
безнаказанность, надежда,
герою/героине с …
событиям
утешение, разочарование,
сочувствие, нетерпимость, стыд,
Я считаю, что герой/героиня
Оценить отношение автора к
драма, пьеса, поколение, пролог,
произведения проявил …
герою произведения
столкновение, противостояние,
На мой взгляд, герой/героиня
вражда, завязка, кульминация,
Оценить отношение автора к
произведения является …
развязка, венчание, признание,
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Создание текстов
публицистического стиля
(проблемная статья).
Создание текстов научного
стиля (аннотация, тезисы,
статья).
Создание текстов официальноделового стиля (инструкция,
правило, отчет, закон).
Составление аргументированных
высказываний (рассуждение,
рассуждение с элементами
повествования/ описания).
Создание высказыванийубеждений

событиям
Оценить позицию автора
Высказать предположение о
содержании текста на основе
вопросов/утверждений
Сказать о структуре текста
Обобщить различные точки
зрения
Согласиться/не согласиться с
мнением/мнениями
другого/других в дискуссии
Поддержать мнение/мнения
другого/других в дискуссии
Возразить другому/другим в
дискуссии
Привлечь внимание
другого/других
Оценить содержание текста
Сказать об общих
характеристиках сравниваемых
текстов
Сказать о различиях в
сравниваемых текстах

Автор описывает события с
чувством …
Описанные автором события
пронизаны чувством …
Текст состоит из …
Композиция текста включает …
Структурно текст состоит из
следующих элементов …
Если обобщить сказанное, …
Обобщая все сказанное, …
Таким образом, можно
заключить, что …
Таким образом, можно сделать
вывод о том, …
Основная идея текста – это …
Главная мысль текста
заключается в том, что …
Общим в данных текстах
является то, что …
Эти тексты объединяет
мысль/идея о том, что …
Эти тексты объединяет
образ/символ …
Различным в этих текстах
является то, что …
Этот текст отличается тем, что ...

подтекст, ситуация,
обстоятельства, одиночество,
ненужность, суета, потребитель,
цензура, власть, насилие,
экстремизм, стандарт, модель,
мнение, ориентация/установка,
позиция, процесс, интеграция,
унификация, политология,
социология, деятель, рынок
(финансовый), капитал,
показатель, промышленность,
отрасль, сокращение, ущерб,
придаток (сырьевой), взаимосвязь,
обмен, нищета, эгоист, автострада,
желание, закон, аллегория,
повелитель, лидер, право,
эвакуация, прозвище, раковина
(морская), собрание, голосование,
порядок, главенство, личина,
бесчинство, сторонник, убийство,
культ, символ.
Плодородный, необратимый,
неподдельный/ настоящий,
обыкновенный, проницательный,
нравственный, типичный, родной,
единственный, пошлый,
позитивный, негативный,
финансовый, производственный,
закадычный, необитаемый,
гласный/негласный, официальный.
Развитый, развивающийся,
затравленный.
Заметить, осушать, обрабатывать,
осваивать, предсказывать,
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присягнуть, истреблять,
издеваться, противостоять, верить,
сравнивать, нуждаться,
невзлюбить, испытать (чувство),
выпустить, простить,
воздействовать, манипулировать,
транслировать, подражать,
формировать, продвигать,
ограничить, угрожать, рисковать,
ускорять, исследовать,
нажать/надавить, ронять, утешать,
расстроиться, беспокоиться,
избирать/выбирать, голосовать,
противостоять, олицетворять,
обвинять, подчиняться, отнять,
соблюдать.
Впопыхах, почти, исподлобья.
Получить урок.
Скрепя сердцем.
Взять себя в руки
Как с гуся вода
Перейти черту
Душа ушла в пятки
Примечание: Фразеологические единицы не входят в число слов, указанных в составе лексического минимума.
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5. Особенности организации учебного процесса по уровневому обучению
трем языкам
Правильно организованный учебный процесс обучения трем языкам, как
правило, преодолевает скрытое или открытое противостояние многоязычному
образованию и снимает с повестки дня такие вопросы, как:
−
Можно ли безукоризненно владеть более чем одним языком?
−
Как
оценить
результаты
билингвального/многоязычного
образования?
−
Не пострадает ли родной язык от многоязычного образования?
−
Не рано ли начинать многоязычное обучение в дошкольном
возрасте?
−
Достижим ли высокий уровень грамотности в нескольких языках
одновременно?
Для организации учебного процесса обучения трем языкам не следует
ожидать готовых рецептов. Каждая организация образования должна исходить
из собственных возможностей и ресурсов. Поэтому переход на английский
язык обучения в старшей школе предметов «Естествознание», «Биология»,
«Химия», «Физика», «Информатика» (полное погружение) осуществляется на
основе коллегиального решения педагогического совета школы и
родительского комитета.
При организации такого учебного процесса следует придерживаться
единых приницпов и стратегий трех/полиязычного образования.
Первое. Полиязычие оказывает положительное воздействие на
развитие лингвистических компетенций и образование детей. Когда дети
продолжают развивать свои навыки в двух или более языках на протяжении
всех лет обучения в школе, у них складывается более глубокое понимание
языка и его эффективного использования. Они получают больше языковой
практики, особенно, если обучаются грамоте на обоих языках, и в состоянии
сравнивать и различать пути отражения действительности в двух изучаемых
языках. Более 150 научных исследований, проведенных в течение последних
35-ти лет, решительно поддерживают то, что однажды высказал немецкий
философ Иоганн Вольфганг фон Гете: тот, кто знает только один язык, не знает,
по сути, ни одного. Исследования показывают, что за счет обработки
информации с помощью двух разных языков, полиязычные дети обладают
большей гибкостью мышления.
Второе. Уровень развития родного языка у детей является серьезной
предпосылкой для развития их целевого (второго) языка. Знания и умения
детей в одном языке служат основой для развития другого и передаются от
родного языка, усвоенного дома, к языкам, изучаемым в школе. С точки зрения
развития навыков мышления и концептуального восприятия у детей эти языки
взаимозависимы на двусторонней основе. Когда родной язык развивается в
школе (например, в программах частичного погружения), языковые и учебные
навыки, усваиваемые детьми на целевом языке, также переносятся на родной
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язык. Иными словами, если образовательная среда обеспечивает детям доступ к
обоим языкам, то они подпитывают друг друга.
На этой основе Камминс подводит к следующим выводам:
−
независимо от используемого языка, языковые навыки исходят из
той же центральной системы;
−
языковая деятельность на нескольких языках способствуют
развитию когнитивной системы;
−
навыки обработки информации и образовательные достижения
могут быть развиты через один, два или более языков. Языки функционируют в
качестве каналов, питающих центральную систему обработки информации;
−
если используется второй язык, он должен быть хорошо развит,
чтобы функционировать в качестве канала для центральной системы. Процесс
развития второго языка начинать лучше раньше, чем позже (уже в шесть
месяцев жизни ребенка).
Третье. Использование родного языка в школе способствует не только
его развитию, но также влияет на способности детей к изучению целевого
языка. Полиязычные дети лучше учатся в школе, когда школа эффективно
обучает на родном языке и развивает грамотность на этом языке. Дети, которые
приходят в школу с прочной основой в родном языке, легче овладевают
грамотой на втором языке.
Четвертое. Обучение в школе на втором/третьем языке не мешает
академическому развитию детей. Некоторые педагоги и родители с
недоверием относятся к программам полиязычного образования. Одним из
однозначно установленных результатов педагогических исследований,
проведенных во многих странах мира, является то, что хорошо реализованные
двуязычные/многоязычные программы обеспечивают грамотность и усвоение
предметных знаний на целевом языке без каких-либо отрицательных эффектов
в развитии детей. К примеру, программа Фойера в Бельгии развивает языковые
и учебные навыки на трех языках (родной язык, голландский и французский) в
начальной школе и наиболее наглядно иллюстрирует преимущества
двуязычного и трехъязычного образования.
Пятое. Родной язык детей легко потерять в первые годы обучения в
школе. Многие удивляются, как быстро двуязычные дети «схватывают»
разговорные навыки на целевом языке в первые годы учебы в школе. Однако
педагогам зачастую гораздо меньше известно о том, как быстро дети могут
потерять способность использовать родной язык даже в домашних условиях.
Масштабы и скорость утраты языковых навыков, особенно детей младшего
возраста, зависят от интенсивности использования родного языка вне школы –
в семье и сообществе.
Шестое. Формирование динамичной личности для будущего. Когда
школы разрабатывают языковую политику, организуют учебные программы и
процесс обучения таким образом, что языковой и культурный капитал детей и
сообщества поддерживается во всей деятельности школы, они преодолевают
155

негативное отношение и незнание о разнообразии, которые существуют в
обществе.
Многоязычные дети могут внести существенный вклад в общество
страны и глобальное сообщество, если применять к ним на практике то, что
педагоги считают справедливым для всех детей:
−
культурный и языковой опыт детей, приобретенный в семье,
является основой для их будущего обучения, на этом фундаменте нужно
строить, а не подрывать его;
−
каждый ребенок имеет право на признание и поддержку своего
таланта в рамках школы.
Культурный, языковой и интеллектуальный капитал общества
значительно возрастет, если перестать рассматривать культурные и языковые
различия детей как «проблему, которую надо решать» и вместо этого увидеть и
признать те языковые, культурные и интеллектуальные ресурсы, которые они
приносят из своих домов и сообщества.
Седьмое. Использование Я2 в качестве средства обучения не оказывает
отрицательного влияния на Я1. Программы, основанные на сохраняющих и
обогащающих моделях многоязычного образования, предназначены именно для
того, чтобы предотвратить исчезновение менее используемых языков в
ситуациях, где знания только этого одного языка недостаточно. Использование
Я2 как средства образования должно опираться на хорошо усвоенный Я1.
Наконец, в обогащающих моделях овладение Я1 широко поддерживается
лингвистически благоприятной средой, а многоязычная программа
используется как средство изучения/преподавания важного Я2.
Вышеуказанные приницпы реализуются, прежде всего, через определение
сквозных тем при изучении трех языков. Для этого в настоящем стандарте
сквозные темы распределены следующим образом:
• сквозные темы по предметам «Казахский язык», «Русский язык»,
«Английский язык» для начальной школы (таблица 5.1);
• сквозные темы по предметам «Казахский язык и литература», «Русский
язык и литература»для 5-6 классов (аблица 5.2);
• сквозные темы по предметам «Английский язык», «Естествознание»,
«Информатика» для 5-6 классов (таблица 5.3);
• сквозные темы по предметам «Английский язык», «Естествознание»,
«Химия», «Физика», «Биология», «Информатика» для 7-9 классов (таблица 5.4);
• сквозные темы по предметам «Казахский язык и литература», «Русский
язык и литература», «Английский язык» для старших классов (таблица 5.5).
Таблица 5.1 – Сквозные темы по предметам «Казахский язык», «Русский язык»,
«Английский язык» для начальной школы
Сквозные темы

Период
обучения
1 класс
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Уровни и объем в часах в
неделю

1. Все обо мне
2. Моя школа
3. Моя семья и друзья
4. Мир вокруг нас
5. Путешествия
6. Традиции и фольклор
7. Еда и напитки
8. В здоровом теле – здоровый
дух!
1. Все обо мне
2. Моя школа
3. Моя семья и друзья
4. Мир вокруг нас
5. Путешествия
6. Традиции и фольклор
7. Еда и напитки
8. В здоровом теле – здоровый
дух!
1. Живая природа
2. Что такое хорошо, что такое
плохо (свет и темнота)?
3. Время
4. Архитектура
5. Искусство
6. Выдающиеся личности
7. Вода – источник жизни
8. Культура отдыха. Праздники
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Моя Родина – Казахстан
Человеческие ценности
Культурное наследие
Мир профессий
Природные явления
Охрана окружающей среды
Путешествие в космос
Путешествие в будущее

1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
2 класс
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
3 класс
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
4 класс
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть

Каз.яз
(2 часа в нед)
А1 начинающий
Рус.яз
(2 часа в нед)
А1 начинающий
Анг.яз.
(2 часа в нед)
Работа в направлении А1
Каз.яз
(3 часа в нед)
А1 средний
Рус.яз
(2 часа в нед)
А1 средний
Анг.яз.
(2 часа в нед)
А1 низкий
Каз.яз
(3 часа в нед)
А1 продвинутый
Рус.яз
(2 часа в нед)
А1 продвинутый
Анг.яз.
(2 часа в нед)
А1 средний
Каз.яз
(4 часа в нед)
А2 начинающий
Рус.яз
(2 часа в нед)
А2 начинающий
Анг.яз.
(2 часа в нед)
А1 высокий

Таблица 5.2 – сквозные темы по предметам «Казахский язык и литература»,
«Русский язык и литература»для 5-6 классов
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Период
обучения
5 класс
1. Наука и образование
1-я четверть
2. Вселенная. Земля. Человек
2-я четверть
3. Язык и культура народов
3-я четверть
Казахстана
4. Экология и безопасность жизни
4-я четверть
Сквозные темы

Уровни и объем в часах
в неделю

6 класс
1. Наука и образование
1-я четверть
2. Вселенная. Земля. Человек
2-я четверть
3. Язык и культура народов
3-я четверть
Казахстана
4. Экология и безопасность жизни
4-я четверть
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

История родного края
Равняться на великих
Время мира и созидания
Человек и его возможности

Инновации в мире
Равняться на великих
Время мира и созидания
Человек и его возможности

1. Инновации в мире
2. Профессионализм – требование
времени
3. Как развить лидерские качества
4. Человек в современном мире

7 класс
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
класс
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
9 класс
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть

Таблица 5.3 – Сквозные темы по предметам
«Естествознание», «Информатика» для 5-6 классов
Сквозные темы

Период
обучения
5 класс
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Каз.яз и лит
(5 часов в нед.)
А2 средний
Рус.яз и лит
(3 часа в нед)
А2 средний
Каз.яз и лит
(5 часов в нед.)
А2 продвинутый
Рус.яз и лит
(3 часа в нед)
А2 продвинутый
Каз.яз и лит
(5 часов в нед.)
В1 начинающий
Рус.яз и лит
(3 часа в нед)
В1 начинающий
Каз.яз и лит
(5 часов в нед.)
В1 средний
Рус.яз и лит
(3 часа в нед)
В1 средний
Каз.яз и лит
(5 часов в нед.)
В1 продвинутый
Рус.яз и лит
(3 часа в нед)
В1 продвинутый
«Английский

язык»,

Уровни и объем в
часах в неделю

1.
2.
3.
4.

Мир науки
Вселенная. Земля. Человек
Живая и неживая природа
Безопасность жизни

1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть

1.
2.
3.
4.

Мир науки
Вселенная. Земля. Человек
Живая и неживая природа
Безопасность жизни

6 класс
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть

Анг.яз.
(3 часа в нед)
А2 низкий
Естествознание*
(2 часа в нед)
Информатика*
(1 час в нед)
Анг.яз.
(3 часа в нед)
А2 средний
Естествознание*
(2 часа в нед)
Информатика*
(1 час в нед)

Таблица 5.4 – Сквозные темы по предметам «Английский язык»,
«Естествознание», «Химия», «Физика», «Биология», «Информатика» для 7-9
классов
Сквозные темы
1. Мир науки
2. Инновации в мире
3. Имена в науке
4. Биосфера и социосфера
(коэволюция)
8 класс

1. Мир науки
2. Инновации в мире
3. Имена в науке
4. Биосфера и социосфера
(коэволюция)

9 класс

1. Мир науки
2. Инновации в мире
3. Имена в науке
4. Биосфера и социосфера
(коэволюция)

Период
обучения
7 класс
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть

1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть

1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
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Уровни и объем в часах в
неделю
Анг.яз.
(3 часа в нед)
А2 высокий
Биология (2 часа в нед)
Химия (1 час в нед)
Физика (2 часа в нед)
Информатика (1 час в нед)
Анг.яз.
(3 часа в нед)
В1 низкий
Биология (2 часа в нед)
Химия (2 часа в нед)
Физика (2 часа в нед)
Информатика (1 час в нед)
Анг.яз.
(3 часа в нед)
В1 средний
Биология (2 часа в нед)
Химия (2 часа в нед)

Физика (2 часа в нед)
Информатика (1 час в нед)
Таблица 5.5 – Сквозные темы по предметам «Казахский язык и литература»,
«Русский язык и литература», «Английский язык» для старших классов
Период
обучения
10 класс
1. Социальные гарантии – успех
1-я четверть
государства
2. Профессионализм – требование
2-я четверть
времени
3. Как развить лидерские качества
3-я четверть
4. Экономика и
4-я четверть
конкурентоспособность страны
Сквозные темы

11 класс
1. Социальные гарантии – успех
1-я четверть
государства
2. Профессионализм – требование
2-я четверть
времени
3. Как развить лидерские качества
3-я четверть
4. Экономика и
4-я четверть
конкурентоспособность страны

Уровни и объем в
часах в неделю
Каз.яз и лит
(5 часов в нед.)
В2 начинающий
Рус.яз и лит
(2 часа в нед)
В2 начинающий
Анг.яз
(3 часа в нед)
В1 высокий
Каз.яз и лит
(5 часов в нед.)
В2 средний
Рус.яз и лит
(2 часа в нед)
В2 средний
Анг.яз
(3 часа в нед)
В2 низкий

Следующим важным моментом является отказ от традиционных форм
методических объединений школьных учителей по предметам. При
планировании уроков, чтобы учитывать сквозные темы, следует объединяться
учителям разных предметов, в том числе языковых и неязыковых.
Особо важным моментом при организации учебного процесса по
обучению трем целевым языкам является применение технологии CLIL
(интегрированного обучения предмету и языку).
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6. Система оценки уровней владения тремя языками
В данном разделе Языкового стандарта прописывается единый
оценочный механизм уровней владения тремя языками: казахским (Т2),
русским (Я2), английским (L3).
Система оценивания уровней владения тремя языками основана на:
1) методике критериального оценивания, которая принята в рамках
обновления содержания образования;
2) специфике уровневого обучения языкам;
3) нормативах контрольных (письменных и устных) работ по языковым
предметам.
В соответствии с методикой критериального оценивания выделяются два
вида оценивания: формативное и суммативное.
Формативное оценивание проводится учителем непрерывно, оценки не
выставляются.
Суммативное оценивание проводится по завершении раздела/сквозных
тем, определенного учебного периода с выставлением баллов и оценок.
С учетом специфики уровневого обучения по четырем видам речевой
деятельности расчет оценок по трем целевым языкам производится следующим
образом:
− высчитывается сумма баллов по каждому виду речевой деятельности
(аудирование, говорение, чтение, письмо);
− устанавливается процентное содержание баллов по каждому виду
речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо);
− выводится общая сумма балов;
− устанавливается процентное содержание общей суммы балов;
− осуществляется перевод перевод баллов в оценки (таблица 6.1).
−
Внимание! Примеры расчетов приведены в Приложении 1 к настоящему
Языковому стандарту.
Таблица 6.1 – Шкала переводов баллов в оценки
Процентное
содержание баллов
суммативного
оценивания
0
1-20
21-50
51-80
81-100

Показатель
оценивания

Значения оценок

не аттестован
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично

«1»
«2»
«3»
«4»
«5»
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В первых классах при изучении целевых языков оцениваются только два
вида речевой деятельности: аудирование (слушание) и говорение (см. пункт
1.5.б, раздел «1. Общие положения»).
Уровень языковых компетенций определяется следующим образом:
−
если обучающийся по итогам суммативной оценки (по завершении
учебного года) получает «4» или «5», то считается, что он достиг уровня,
соответствующего данному году обучения (таблица 6.2);
−
если обучающийся по итогам суммативной оценки получает «1»,
«2» или «3», то считается, что уровень языковых компетенций соответствует
требованиям предыдущих уровней (таблица 6.3-6.4).
Таблица 6.2 – Сопоставимые уровни обучения трем языкам в соответствии с
CEFR (Common European Framework of Reference – Общеевропейские
компетенции владения иностранным языком)
Английский
язык (L3)
Работа в
1 класс
направлении А1
Уровень
2 класс А1 низкий
А1
выживания
3 класс А1 средний
4 класс А1 высокий
5 класс А2 низкий
Предпороговый
А2
6 класс А2 средний
уровень
7 класс А2 высокий
8 класс В1 низкий
Пороговый
В1
9 класс В1 средний
уровень
10 класс В1 высокий
Пороговый
В2 продвинутый
11 класс В2 низкий
уровень

Средний

Базисный

Уровни CEFR

Классы

Классы
А1

А2
В1

В2

Казахский язык (Т2)
Русский язык (Я2)

1 класс

А1 начинающий

2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс

А1 средний
А1 продвинутый
А2 начинающий
А2 средний
А2 продвинутый
В1 начинающий
В1 средний
В1 продвинутый
В2 начинающий

11 класс В2 средний

Таблица 6.3 – Шкала соответствия значений итоговой оценки за год уровням
языковых компетенций (вторые языки)
Классы
А1
А2
В1
В2

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс

Казахский язык (Т2)
Русский язык (Я2)
А1 начинающий
А1 средний
А1 продвинутый
А2 начинающий
А2 средний
А2 продвинутый
В1 начинающий
В1 средний
В1 продвинутый
В2 начинающий

Соответствие значения итоговой оценки за год
уровню языковых компетенций
«1»
«2» и «3»
«4» и «5»
А0
-А1
-А1
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11 класс В2 средний

Таблица 6.4 – Шкала соответствия значений итоговой оценки за год уровням
языковых компетенций (третий язык)
Соответствие значения итоговой оценки за год
уровню языковых компетенций
Классы
Английский язык (L3)
«1»
«2» и «3»
«4» и «5»
1 класс Работа по направлению А1 А0
-А1
А1 2 класс А1 низкий
-А1
3 класс А1 средний
4 класс А1 высокий
А2 5 класс А2 низкий
6 класс А2 средний
7 класс А2 высокий
В1 8 класс В1 низкий
9 класс В1 средний
10 класс В1 высокий
В2
11 класс В2 низкий

Для процедур оценивания разрабатываются учебные задания в
соответствии требованиями к уровню языковых компетенций по четырем
видам речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо (таблица
6.5).
Внимание! В приложении 1 Языкового стандарта приведены примеры
учебных заданий для с расчетами суммативного оценивания (контрольной
работы по завершении учебного года).
Таблица 6.5 – Требования к уровням языковых компетенций. Русский язык (Я2)
Виды речевой
деятельности
Слушание

Говорение

Требования к ним
1 класс
понимает значение знакомых слов, имеющих отношение к повседневной и
классно-урочной жизни;
понимает на слух предложения, проговариваемые медленно и четко, и
правильно реагирует на нее, используя мимику и жесты;
отвечает на вопросы и подбирает соответствующую картину к
прослушанному сообщению с помощью учителя;
понимает, о ком/о чем говорится в прослушанном тексте;
показывает понимание увиденного или услышанного через
комментирование, вопросы или действия
использует в речи слова, словосочетания для знакомства, сообщения о
себе и описания предметов;
создает высказывание из 2-3 предложений по картинке;
понимает собеседника и отвечает ему;
реагирует на услышанное, соблюдая речевые нормы;
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пересказывает короткие тексты/простые сюжеты; описывает
увиденный/услышанный сюжет при помощи учителя
Слушание

Говорение

Чтение

Письмо

Слушание

Говорение

2 класс
понимает устную речь и лексическое значение слов в простых фразах;
понимает значение простых предложений, составленных из знакомых
слов, имеющих отношение к повседневной жизни;
отвечает на вопросы и подбирает соответствующую иллюстрацию/
картину к прослушанному материалу;
определяет героев рассказов, сказок;
определяет сюжетную последовательность событий;
понимает и описывает происходящие события в аудиовизуальном
материале при помощи учителя
использует в речи слова и словосочетания для составления
вопросительных предложений по материалу;
создает высказывание на основе сюжетных картинок;
участвует в речевой ситуации на определенную тему;
понимает, о чем говорит собеседник;
соблюдает речевые нормы;
пересказывает тексты, используя знакомые слова при поддержке учителя,
соблюдая последовательность событий;
высказывает простое оценочное мнение
читает выразительно текст;
понимает значение простых фраз в тексте, содержащих знакомые слова;
определяет жанры различных текстов (стихотворение, сказка, загадка,
рассказ);
составляет простые вопросы по тексту и отвечает на них;
находит информацию в словарях и справочниках при поддержке учителя
пишет связные предложения по иллюстрации/рисунку, используя словаописания с помощью учителя;
на основе прослушанного/прочитанного/увиденного записывает
словосочетания;
использует знаки препинания в конце простых предложений (с помощью
учителя);
соблюдает каллиграфические нормы
3 класс
понимает устную речь и аудиовизуальный материал;
задает уточняющие вопросы для выяснения смысла конкретных
высказываний;
понимает лексическое значение слов в предложении и в тексте;
отвечает на простые вопросы по содержанию прослушанного и подбирает
иллюстрации по развитию сюжета;
заполняет таблицу и определяет причинно-следственную связь в
прослушанном тексте, в аудиовизуальном материале (идея, события,
герои) при поддержке учителя
создает высказывание на основе темы, предложенной учителем;
участвует в речевой ситуации на определенную тему;
использует в речи тематическую лексику в различных контекстах;
понимает, о чем говорит собеседник;
дополняет высказывания собеседника;
пересказывает истории/рассказы, используя план/свои заметки при
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Чтение

Письмо

Слушание

Говорение

Чтение

Письмо

Слушание

поддержке учителя;
описывает сюжет из видео- и аудиоматериалов;
высказывает оценочные суждения о прослушанном/прочитанном
материале
читает выразительно текст или его часть, используя различные виды
чтения;
понимает ключевые моменты в коротком тексте, содержащем знакомые
слова и фразы;
определяет жанры текстов (стихотворение, сказка, загадка, рассказ,
пословицы);
различает текст-повествование и текст-описание;
задает уточняющие вопросы по содержанию текста и о поступках героев
произведения;
находит и извлекает информацию в словарях и справочниках при помощи
учителя
пишет связные предложения по данной теме и создает постер;
на основе прослушанного/ прочитанного/увиденного делает короткие
записи с помощью учителя;
использует знаки препинания в конце простых предложений;
соблюдает каллиграфические нормы
4 класс
понимает устную речь, аудиовизуальный материал;
определяет значение незнакомых слов и словосочетаний по контексту;
отвечает на вопросы и определяет ключевые моменты в прослушанном
материале;
определяет основную мысль прослушанного материала;
определяет основные моменты в аудиовизуальном материале
использует необходимые слова для поддержания разговора;
создает высказывание по данному началу текста;
участвует в речевой ситуации;
понимает, о чем говорит собеседник, уточняет, выясняет, перефразирует
его высказывания;
пересказывает подробно истории/рассказы;
высказывает оценочные суждения, выражая свою точку зрения
читает текст или его часть, используя разные виды чтения;
понимает ключевые моменты в коротком тексте, содержащем незнакомые
слова;
определяет жанры разных текстов;
различает текст-рассуждение;
формулирует оценочные вопросы по содержанию текста и о поступках
героев произведения;
находит и извлекает информацию из разных источников: словарей,
справочников, энциклопедий, интернет-ресурсов, инфографики
представляет истории в виде иллюстраций;
на основе прослушанного/прочитанного/ увиденного пишет короткий
текст с помощью учителя;
ставит самостоятельно необходимые знаки препинания в предложениях
при составлении коротких текстов;
совершенствует каллиграфические навыки
5 класс
понимает общее содержание текста продолжительностью не более 2-3
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Говорение

Чтение

Письмо

Слушание

Говорение

минут, определяет тему текста;
понимает значение слов бытовой и духовно-нравственной тематики;
понимает основное содержание фольклорных произведений и
произведений письменной литературы;
определяет основную мысль текста на основе вопросов;
составляет вопросы по содержанию текста
владеет словарным запасом, включающим синонимы, антонимы,
омонимы;
пересказывает основное содержание близко к тексту;
соблюдает орфоэпические нормы;
создает высказывание (описание, повествование) на основе иллюстраций;
участвует в диалоге, правильно понимая реплики и предоставляя
обратную связь;
оценивает высказывание с точки зрения соответствия предложенной теме
понимает общее содержание текста, определяет ключевые слова и
словосочетания;
определяет стилистические особенности текстов разговорного стиля
(письма, дневники), художественного стиля (стихотворение, сказка);
формулирует вопросы по содержанию текста и отвечает на них;
владеет видами чтения (ознакомительное, комментированное), читает по
ролям;
составляет план по опорным словам;
анализирует содержание небольших фольклорных произведений и
произведений письменной литературы, определяет тему и основную идею;
извлекает необходимую информацию из различных источников по
предложенной теме;
сравнивает содержание и тему текстов
умеет создавать тексты (письмо, дневник, стихотворение, сказка),
используя элементы разговорного и художественного стилей;
излагает основное содержание текста на основе прослушанного,
прочитанного и/или аудиовизуального материала;
представляет информацию в виде рисунков;
пишет творческие работы на литературные темы, выражая свое отношение
к героям художественных произведений или их поступкам;
пишет эссе по данному началу/концу, учитывая особенности текста
повествования или описания;
правильно пишет безударные падежные окончания;
применяет знаки препинания в простых предложениях с обращениями и
однородными членами
6 класс
понимает основную информацию сообщения продолжительностью до 2-4
минут, определяет ключевые слова;
понимает значение слов социально-культурной тематики;
понимает содержание рассказов, поэтических произведений;
определяет тему и основную мысль, характеризует и оценивает поступки
персонажей, героев лирического произведения;
определяет основную мысль текста на основе ключевых слов и
словосочетаний;
прогнозирует содержание текста по ключевым словам
умеет вести беседу по изучаемой и изученной теме;
выявляет информацию в определенной ситуации;
владеет словарным запасом, включающим фразеологические единицы,
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Чтение

Письмо

Слушание

Говорение

паронимы, заимствованные слова;
пересказывает подробно, выборочно содержание текста;
соблюдает лексические нормы, связанные с выбором соответствующих
слов;
создает высказывание (описание, повествование, рассуждение) с опорой
на ключевые слова или план;
оценивает высказывание, составленное с опорой на ключевые слова
понимает основную информацию, определяет тему, цель или назначение
прочитанного текста;
определяет особенности текстов художественного стиля (рассказ, басня),
официально-делового стиля (объяснительная записка, расписка,
поздравление, объявление, реклама);
определяет принадлежность текста к типу описания на основе
характерных признаков;
формулирует вопросы и отвечает на вопросы, выражая свое мнение по
теме и/или поднимаемой проблеме;
использует разные виды чтения, включая выборочное чтение;
составляет простой план прочитанного текста;
анализирует содержание художественных произведений небольшого
объема, определяя особенности изображения главных и второстепенных
персонажей-героев;
извлекает необходимую информацию по предложенной теме из различных
источников;
сравнивает содержание текстов
умеет создавать тексты (письмо, дневник, стихотворение, сказка),
используя элементы разговорного и художественного стилей;
излагает подробно содержание текста на основе прослушанного,
прочитанного и/или аудиовизуального материала;
представляет информацию в виде иллюстраций, сюжетных рисунков, в
том числе с использованием ИКТ;
пишет творческие работы (в том числе на литературные темы) от лица
героя с использованием эпитетов, сравнений и фразеологизмов;
пишет эссе по картине/теме, учитывая особенности текста повествования,
рассуждения, описания;
правильно пишет безударные глагольные окончания;
применяет знаки препинания в предложениях с прямой и косвенной речью
7 класс
понимает текст продолжительностью 3-5 минут, извлекая необходимую
информацию и\или определяя последовательность событий;
понимает значение слов учебно-образовательной тематики;
понимает содержание небольших прозаических и поэтических
произведений;
определяет сюжетную линию стихотворения;
определяет основную мысль текста, опираясь на содержание текста;
прогнозирует содержание по заголовку или началу текста
пересказывает содержание, используя различные приемы сжатия текста;
соблюдает морфологические нормы использования форм разных частей
речи;
создает аргументированное высказывание (рассуждение с элементами
описания и\или повествования) на основе личных впечатлений и
наблюдений;
участвует в диалоге, обмениваясь мнениями по предложенной теме;
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составляет высказывание, основанное на личных
впечатлениях/наблюдениях
понимает главную и второстепенную информацию сплошных и
несплошных текстов, связывая информацию с повседневными знаниями;
определяет стилистические особенности текстов публицистического стиля
(репортаж о событии, заметка, отзыв), официально-делового стиля
(доверенность, заявление, договор, официальное поздравление, деловое
письмо);
формулирует проблемные вопросы по тексту, связывает информацию
текста с другими фактами из реальной жизни;
использует разные виды чтения, включая поисковое;
составляет сложный план;
анализирует содержание художественных произведений (поэтических,
прозаических);
извлекает необходимую дополнительную информацию из прочитанного
материала;
сравнивает содержание текстов
умеет создавать тексты публицистического стиля (репортаж о событии,
заметка, отзыв) и официально-делового стиля (доверенность, заявление,
официальное поздравление, деловое письмо);
излагает сжато содержание текста на основе прослушанного,
прочитанного и/или аудиовизуального материала;
представляет информацию в виде таблицы, схемы, диаграммы, графика;
пишет творческие работы (в том числе на литературные темы);
пишет эссе на основе цитат, пословиц, поговорок, крылатых выражений;
правильно пишет гласные и согласные в разных частях слова, слова через
дефис;
применяет знаки препинания в предложениях с вводными словами и
конструкциями
8 класс
понимает основную, второстепенную и детальную информацию
сообщения продолжительностью 4-6 минут;
понимает значение слов историко-культурной тематики;
понимает содержание прозаических, драматических и поэтических
произведений;
определяет ключевые моменты развития сюжета или конфликта
прозаических, драматических и поэтических произведений;
определяет основную мысль текста, выявляя авторскую позицию;
прогнозирует содержание по отрывку прослушанного текста
сообщает информацию (сведения) о себе в устной и письменной формы,
используя активный и пассивный словарный запас;
пересказывает содержание текста с творческими дополнениями;
соблюдает синтаксические нормы, включающие правила согласования и
управления, употребления причастных и деепричастных оборотов;
создает аргументированное высказывание (рассуждение с элементами
описания и\или повествования) в виде таблиц, схем, диаграмм, графиков;
участвует в диалоге по общественно-значимым проблемам, аргументируя
свою точку зрения;
оценивает высказывание, составленное на основе таблиц, схем, диаграмм,
графиков
понимает главную, второстепенную и детальную информацию сплошных
и несплошных текстов;
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Слушание

Говорение
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определяет особенности текстов публицистического стиля (статья,
интервью, очерк, послание), официально-делового стиля (характеристика,
автобиография, резюме);
формулирует проблемные вопросы по тексту, позволяющие выдвигать
идеи, интерпретации, предположения и отвечает на разные типы вопросов;
использует разные виды чтения, включая аналитическое чтение;
составляет цитатный план;
анализирует содержание художественных произведений (поэтических,
прозаических, драматических);
извлекает необходимую информацию из различных источников, определяя
ее актуальность, достоверность, полезность и ценность;
сравнивает содержание, языковые особенности прочитанного текста
умеет создавать тексты публицистического стиля (статья, интервью,
очерк, послание) и официально-делового стиля (характеристика,
автобиография, резюме);
излагает выборочно (по заданной проблеме) содержание текста на основе
прослушанного, прочитанного и/или аудиовизуального материала;
пишет творческие работы (в том числе на литературные темы), эссе;
правильно выбирает слитное или раздельное написание НЕ с разными
словами;
применяет знаки препинания в предложениях с обособленными членами
предложения
9 класс
понимает текст продолжительностью до 5-8 минут;
определяет подтекст, цель высказывания и отношение говорящего к
событиям и героям, делая выводы;
понимает значение слов общественно-политической тематики;
понимает содержание прозаических, драматических, поэтических
произведений, определяет слова, с помощью которых автор выражает
эмоционально-оценочное отношение к героям, событиям;
определяет основную мысль текста, учитывая структуру текста;
прогнозирует содержание текста на основе утверждений
владеет объемом словарного запаса, достаточным для эффективного
общения по широкому кругу тем;
пересказывает содержание текста, демонстрируя собственное понимание
проблематики, оценивая позицию автора;
соблюдает речевые нормы, включая в высказывания лексические и
синтаксические единицы, соответствующие стилю;
создает высказывания-рассуждения, высказывания-убеждения;
участвует в дискуссии по предложенной проблеме;
оценивает высказывания-рассуждения, высказывания-убеждения
понимает главную, второстепенную и скрытую (подтекст) информацию
сплошных и несплошных текстов;
определяет стилистические особенности текстов публицистического стиля
(проблемная статья), научного стиля (аннотация, тезисы, статья),
официально-делового стиля (инструкция, правило, отчет, закон);
определяет принадлежность текста к различным типам на основе
характерных признаков;
формулирует вопросы, перефразируя информацию текста, и отвечает на
них; использует разные виды чтения, владеет техниками критического
мышления при чтении;
составляет тезисный план;
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анализирует содержание художественных произведений, выявляя
авторскую позицию и оценивая содержание произведения;
извлекает и синтезирует информацию, делает выводы на основе
полученных сведений, выражая собственное мнение;
сравнивает тексты, анализируя содержание и определяя авторскую
позицию
умеет создавать тексты публицистического стиля (проблемная статья),
научного стиля (аннотация, статья, тезисы) и официально-делового стиля
(правило, отчет, инструкция);
излагает информацию прослушанного, прочитанного и/или
аудиовизуального текста;
представляет информацию в виде отчета статьи, справки на основе таблиц,
схем, диаграмм, графиков и наоборот;
пишет творческие работы (в том числе на литературные темы), эссе;
правильно пишет союзы, предлоги, частицы;
правильно применяет знаки препинания в сложных предложениях
10 класс
понимает текст продолжительностью до 8-9 минут;
понимает значение слов и терминов по различным темам;
прогнозирует вероятное завершение текста;
выявляет логические связи в сообщении, выделяет наиболее значимую
информацию;
понимает содержание предложенного текста, находит в нем
грамматические ошибки (видо-временная связь, согласование и др.,
нарушения в употреблении паронимов и др.);
отвечает на проблемные вопросы;
понимает тексты различных стилей и типов с изложением
владеет объемом словарного запаса, достаточным для эффективного
общения по широкому кругу тем;
пересказывает текст, выражая собственное понимание проблематики и
позиции автора;
создает высказывание на основе личных впечатлений и наблюдений;
участвует в диалоге по различным темам;
самостоятельно рассуждает на заданную тему, с использованием вебсайтов и сообществ;
определяет основную идею текста, выражая собственное мнение;
оценивает высказывание на основе личных впечатлений, наблюдений и
диалог по актуальной теме
понимает сложные тексты разных жанров на абстрактные и конкретные
темы;
определяет принадлежность текста к различным стилям в соответствии с
темой, целью, коммуникативной ситуацией;
формулирует проблемные вопросы по тексту;
формирует независимое мнение, используя различает факты и мнения;
умеет пользоваться типом ознакомительного чтения (сканирование
текста), создавая план с цитатами из текста;
извлекает необходимую дополнительную информацию;
владеет основными приемами переработки печатного текста, используя
разные источники информации;
создает библиографию;
выявляет проблематику текстов/произведений;
сравнивает тексты/ произведения по проблематике
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Письмо

умеет создавать тексты в соответствии с темой, целью и ситуацией
общения;
использует метафоры в письме;
анализирует и оценивает тексты разных типов и композиций;
составляет отзывы на основе проведенного;
правильно применяет средства связи (предлоги, частицы в синонимичных
и омонимичных конструкциях, союзы для создания сложных
предложений);
правильно применяет знаки препинания в сложных предложениях;
пишет творческие работы;
улучшает и редактирует собственный текст
11 класс
понимает текст продолжительностью 15-20 минут;
понимает значение слов и терминов по широкому кругу тем и проблемных
вопросов;
прогнозирует самый вероятный конец различных текстов;
понимает содержание различных тестов, определяя грамматические
ошибки (видо-временная связь, согласование и др.) в использовании
паронимов и др.;
отвечает на проблемные вопросы и обоснованно аргументирует свои
ответы;
понимает тексты разных стилей и типов речи в соответствии с темой,
целями, ситуацией общения
владеет объемом словарного запаса, приближенным к речи носителя
языка;
пересказывает текст, выражая и развивая собственное понимание
проблематики и позиции автора;
анализирует проблематику текста и обоснованно аргументирует свое
мнение с использованием идей, интерпретаций и предположений,
основанных на логике, доказательстве и рассуждении;
создает различные высказывания, свободно аргументирует собственную
точку зрения;
участвует в диалоге по широкому кругу тем;
самостоятельно рассуждает на заданную тему, включающую различные
подтемы, с широким использованием аудиовизуальных материалов;
оценивает различные высказывания и диалоги по широкому кругу тем
понимает тексты разных жанров на абстрактные и конкретные темы
любой сложности, в том числе и узкоспециальные тексты;
читает и анализирует композиционные особенности текстов различных
стилей, типов и жанров;
формулирует проблемные вопросы на основе прочитанного текста;
знает различные виды чтения в зависимости от коммуникативных целей;
составляет развернутый план прочитанного текста;
извлекает дополнительную информацию из разных источников;
анализирует и сравнивает тексты/художественные произведения с
произведениями других видов искусств (живопись, музыка, театр, кино),
характеризуя их общие и отличительные признаки
создает тексты разных типов и стилей в соответствии с темой, целями,
проблематикой конкретной ситуации;
использует выразительные средства для более точной передачи мыслей,
чувств и эмоций;
создает рукописные тексты, соблюдая правила оформления письменных
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работ и печатных текстов;
составляет информацию в различных формах (аудио, видео и др.),
используя материалы СМИ и электронные средства для составления
собственного высказывания;
правильно использует в письме самостоятельные и служебные части речи;
правильно использует пунктуацию в простых и сложных предложениях, в
предложениях с прямой речью, с диалогами и цитатами;
пишет развернутые эссе и другие творческие работы на заданную тему;
соблюдает смысловую цельность, связность и последовательность
изложения;
аргументирует точку зрения с использованием литературного и другого
материала;
использует художественные средства в соответствии с нормами
литературного языка.

Специфика обучения языкам обусловливает в рамках суммативного
оценивания проведение письменных работ.
К основным видам письменных работ относятся (таблица 6.6):
−
контрольный диктант с грамматическим заданием;
−
тематический диктант;
−
эссе;
−
тест;
−
сочинение;
−
изложение;
−
списывание текста;
−
контрольное изложение;
−
контрольное сочинение;
−
словарные диктанты.
В целях оптимальной организации данного вида суммативного
оценивания предлагается объем письменных работ (таблица 6.7) и критерии их
оценивания (таблицы 6.8-6.15).
Таблица 6.6 – Виды письменных работ (2-4 классы). Русский язык (Я2).
Единица
объема
Контрольный диктант с грамматическим слова
заданием
Тематический диктант
слова
Тест
задания
Списывание текста
слова
Контрольное изложение
слова
Контрольное сочинение
слова
Словарные диктанты
слова
Виды письменных контрольных работ
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2
3
4
класс класс класс
20-30

40-50

60-70

5
5
35-40
35-40
35-40
6-8

8
6
45-50
60-70
60-70
8-10

8
8
55-60
80-90
80-90
10-12

Таблица 6.7 – Виды письменных работ (5-9 классы). Русский язык (Я2).
Виды
письменных
контрольных
работ
Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием
Тематический
диктант
Эссе
Тест
Сочинение
Изложение
Словарные
диктанты

Единица
5 класс
объема

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

слова

слова
слова
задания
страница
слова
слова

75 – 80

85 – 90

95 – 100 110-115

120-125

40-50

60-70

80-90

90-100

90-100

20-30
10
0,5-1,0
95-100

20-30
15
1,0-1,5
100-105

40-60
15-17
1,5-2,0
110-115

70-8 0
17-20
2,0-2,5
120-125

90-100
25
2,5-3,0
130-135

10-15

15-20

20-25

25-30

30-35

Таблица 6.8 – Виды письменных работ (10-11 классы). Русский язык (Я2).
Виды письменных контрольных
работ
Контрольный диктант с
грамматическим заданием
Тематический диктант
Эссе
Тест
Сочинение
Изложение
Словарные диктанты

Единица
объема
слова

130 – 140

145 – 150

слова
слова
задания
страница
слова
слова

40-50
120-140
25-30
3,0-3,5
140-145
35-40

60-70
130-150
30
3,5-4,0
150-155
40 - 45

10 класс

11 класс

Таблица 6.9 – Критерии оценки диктантов

Значения
оценки

Основные критерии оценки

«5»
Выставляется за безошибочную работу, а
(81% - 100%) также при наличии в ней 1 негрубой
орфографической или 1 негрубой
пунктуационной ошибки.
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Предел, превышение
которого не
позволяет выставлять данную
оценку

«4»
(51% - 80%)

«3»
(21% -50%)

«2»
(1% - 20%)

«1»
(0%)

Выставляется при наличии в диктанте 2
орфографических и 2 пунктуационных
ошибок, или 1 орфографической и 3
пунктуационных ошибок, или 0
орфографических и 4 пунктуационных
ошибок; 3 орфографические ошибки, если
среди них есть однотипные.
Выставляется за диктант, в котором
допущено 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки, или 3
орфографические и 5 пунктуационных
ошибок, или 7 пунктуационных и 0
орфографических ошибок; 6
орфографических и 7 пунктуационных
ошибок, если среди тех и других имеются
однотипные и негрубые; в 5 классе
допускается 5 орфографических и 4
пунктуационные ошибки.
Выставляется за диктант, в котором
допущено 7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок; или 6
орфографических и 8 пунктуационных
ошибок; или 5 орфографических и 9
пунктуационных ошибок, или 8
орфографических и 6 пунктуационных
ошибок.
Выставляется при большем количестве
ошибок, чем за оценку «2».

для оценки «4» 2 орфографические ошибки

для оценки «3» 4 орфографическ
ие ошибки (для 5
класса - 5
орфографических
ошибок)

для оценки «2» 8 орфографическ
их ошибок

Таблица 6.10 – Критерии оценки грамматических заданий
Значения
оценки
«5»
(81% - 100%)

«4»
(51% - 80%)

«3»
(21% -50%)

Основные критерии оценки
ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда
ученик обнаруживает осознанное усвоение определений,
правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы.
ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение
правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и
предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий
(если допущено 1 - 2 ошибки)
ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной
части из изученного материала, в работе правильно выполнено не менее 1/2 заданий (если допущено 3 - 4 ошибки).
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«2»
(1% - 20%)
«1»
(0%)

ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством
грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок).
ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни
одного задания

Примечание к таблице: орфографические и пунктуационные
ошибки, допущенные при выполнении грамматических заданий, учитываются
при выведении оценки за диктант
Таблица 6.11 – Критерии оценки изложений, сочинений
Значения
оценки
«5»
(81% - 100%)

«4»
(51% - 80%)

«3»
(21% -50%)

Основные критерии оценки
содержание и речь
грамотность
1. Содержание работы полностью
соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается
нет
последовательно.
орфографических
4. Работа отличается богатством
ошибок
словаря, разнообразием используемых
(допускаются 1-2
синтаксических конструкций,
исправления
точностью словоупотребления.
Достигнуто стилевое единство и
выразительность текста.
Допускаются:
2 орфографические
1. Содержание работы в основном
и2
соответствует теме (имеются
пунктуационные
незначительные отклонения от темы).
ошибки, или 1
2. Содержание в основном достоверно,
орфографическая и
но имеются единичные фактические
3 пунктуационные
неточности.
ошибки,
3. Имеются незначительные нарушения
или 4
последовательности в изложении
пунктуационные
мыслей.
ошибки при
4. Лексический и грамматический строй
отсутствии
речи достаточно разнообразен.
орфографических, а
Стиль работы отличается единством и
также
достаточной выразительностью.
2 грамматические
ошибки.
1. В работе допущены существенные
Допускаются:
отклонения от темы.
4 орфографические
2. Работа достоверна в главном, но в
и4
175

ней имеются отдельные фактические
неточности.
3. Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения.
4. Беден словарь, однообразны
употребляемые синтаксические
конструкции, встречается неправильное
словоупотребление.
Стиль работы не отличается единством,
речь недостаточно выразительна.

«2»
(1% - 20%)

«1»
(0%)

1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических
неточностей.
3. Нарушена последовательность
изложения мыслей во всех частях
работы, отсутствует связь между ними,
работа не соответствует плану.
4. Крайне беден словарь, работа
написана короткими однотипными
предложениями со слабо выраженной
связью между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления.
1. В работе допущено:
более 6 недочётов в содержании и
более 7 речевых недочётов

пунктуационные
ошибки, или 3
орфографические
ошибки и 5
пунктуационных
ошибок, или 7
пунктуационных
ошибок при
отсутствии
орфографических, а
также 4
грамматические
ошибки.
Допускаются:
7 орфографических
и7
пунктуационных
ошибок, или 6
орфографических и
8 пунктуационных
ошибок, или 5
орфографических и
9 пунктуационных
ошибок, или 8
орфографических и
6 пунктуационных
ошибок
Имеется более:
7орфографических,
7 пунктуационных
и 7 грамматических
ошибок.

Таблица 6.12 – Критерии оценок по списыванию текста
Значения
оценок

2-й класс

Нет ошибок. Один
«5»
недочет графического
(81% - 100%)
характера.
«4»
1 -2 ошибки,
(51% - 80%) 1 исправление
«3»
3 ошибки,
(21% -50%)
1 исправление

3-й класс

4-й класс

Нет ошибок.

Нет ошибок.

1 ошибка,
1 исправление
2 ошибки, 1
исправление

1 ошибка,
1 исправление
2 ошибки,
1 исправление
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«2»
(1% - 20%)
«1»
(0%)

3 ошибки,
1 - 2 исправления
4-5 ошибок,
3-4 исправления

3 ошибки,
1 - 2 исправления
4-5 ошибок,
3-4 исправления

3 ошибки,
1 - 2 исправления
4 ошибок,
2-3 исправления

Таблица 6.13 – Критерии оценок эссе
Значения
оценки
«5»
(81% - 100%)

«4»
(51% - 80%)

«3»
(21% -50%)

Основные критерии оценки
ставится за эссе
− глубоко и аргументировано в соответствии с планом
раскрывающее тему;
− свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия;
− стройное по композиции;
− логичное и последовательное в изложении мыслей;
− написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию;
выявлены умения:
− целенаправленно анализировать материал;
− делать выводы и обобщения.
Допускаются:
незначительная неточность в содержании, 1-2 речевых
недочета.
ставится за эссе
− недостаточно полно и убедительно в соответствии с планом раскрывающее тему;
− обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по заданной теме и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также
делать выводы и обобщения;
− логичное и последовательное в изложении содержания;
− написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию.
Допускаются:
2-3 неточности в содержании; незначительные отклонения от
темы; не более 3-4 речевых недочетов.
ставится за эссе, в котором:
− в главном и основном раскрывается тема;
− в целом дан верный, но односторонний или недостаточно
полный ответ на тему;
− допущены отклонения от темы или отдельные ошибки в
изложении фактического материала;
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«2»
(1% - 20%)

«1»
(0%)

− обнаруживается недостаточное умение делать выводы и
обобщения;
− материал излагается достаточно логично, но имеются
отдельные
нарушения в последовательности выражения мыслей;
− обнаруживается владение основами письменной речи.
Допускается
не более 4 недочетов в содержании; 5 речевых недочетов.
ставится за эссе, которое
− не раскрывает тему;
− не соответствует плану;
− свидетельствует о поверхностном знании текста произведения;
− состоит из путаного пересказа отдельных событий без выводов и обобщений или из общих положений, не
опирающихсяна текст;
− характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;
− отличается бедностью словаря.
Допущены грубые речевые ошибки.
ставится за эссе,
− совершенно не раскрывающее тему;
− свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли.
Допущено большее число ошибок, чем установлено для
оценки "2".

Таблица 6.14 – Критерии оценок словарного диктанта
Значения
оценки
«5»
(81% - 100%)
«4»
(51% - 80%)
«3»
(21% -50%)
«2»
(1% - 20%)
«1»
(0%)

Основные критерии оценки
ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок
ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок
ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки
ставится за диктант, в котором ученик допустил 1- 2 ошибки
ставится за диктант, в котором нет ошибок
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Таблица 6.15 – Процентное содержание баллов суммативного оценивания
тестовых заданий
1-4
классы
5-9
классы
10-11
классы

Менее 3 заданий
«2»
(1% - 20%)
Менее 8 заданий
«2»
(1% - 20%)
Менее 15 заданий
«2»
(1% - 20%)

3-4 задания
«3»
(21% -50%)
8-10 заданий
«3»
(21% -50%)
15-22 задания
«3»
(21% -50%)

5-6 заданий
«4»
(51% - 80%)
11-14 заданий
«4»
(51% - 80%)
23 -26 заданий
«4»
(51% - 80%)

7-8 заданий
«5»
(81% - 100%)
15-18 заданий
«5»
(81% - 100%)
27-30 заданий
«5»
(81% - 100%)

Оценивание знаний учащихся при интегрированном обучении на
уроках английского языка и информатики, физики, химии, биологии,
естествознания
При оценке языковых компетенций в рамках интегрированного обучении
английскому языку и естественнонаучным предметам, рекомендуется
использовать следующие критерии:
− знание терминов предметов естественнонаучного цикла на
английском языке;
− использование терминов на английском языке на уроках физики,
химии, биологии, естествознания, информатики;
− составление словосочетаний и целого предложения на английском
языке по физике, химии, биологии, естествознанию, информатике;
− построение высказываний на изучаемую тему по предметам
естественнонаучного цикла на английском языке;
− участие в различных ситуациях общения и соблюдение речевых норм
(диалог) на английском языке на уроках физики, химии, биологии,
естествознания, информатики;
− пересказ прослушанного/прочитанного материала по данной теме
предметов естественнонаучного цикла на английском языке;
− составление предложения на английском на основе аудиовизуального
материала по физике, химии, биологии, естествознанию, информатики;
− понимание содержания учебного текста по химии, физике, биологии,
информатике на английском языке по теме, умение переводить этот текст на
язык обучения.
В целом, система оценивания знаний учащихся при интегрированном
обучении на уроках английского языка и информатики, физики, химии,
биологии, естествознания должна быть направлена на:
1) пополнение словарного запасов слов на английском языке;
2) развитие умений выражать мысли, передавать информацию
последовательно в устной форме на английском языке;
179

3) формирование умений слушать речь учителя и учащихся,
аудио/видеозаписи, понимать смысл услышанного текста на английском языке;
4) понимание прочитанного текста на английском языке по изучаемой
теме;
5) передачу информации в письменной форме (по необходимости).
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Приложение 1
Примерные задания для суммативного оценивания навыков речевой
деятельности
В данном приложении приведены примерные задания для суммативного
оценивания языковых компетенций школьников по одному варианту. Для
суммативного оцеивания настоятельно рекомендуется разрабатывать не менее
четырех вариантов заданий, так как в одном варианте сложно охватить все
предложенные сквозные темы. Разработка четырех вариантов заданий позволит
охватить все сквозные темы, изученные за учебный год.
Предлагаемые варианты заданий рассчитаны для суммативного
оценивания учебного года. Тем не менее, логика их разработки абсолютно
приемлема для как суммативного оценивания по завершении темы/раздела или
четверти, так и формативного оценивания, с той лишь разницей, что при
формативном оценивании оценки не выставляются.
1 КЛАСС
Слушание
Задание 1.
Внимательно послушай словосочетания и покажи соответствующую
картинку.
Красный карандаш, желтая чашка синий мяч, зеленая юбка, белая
рубашка.

Задание 2.
Внимательно послушай предложения и найди соответствие на
картинках.
Дедушка смотрит телевизор. Арман играет с мячом. Динара читает книгу.
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Задание 3.
Внимательно послушай текст и ответь на вопросы (или покажи на
картинке).
Это животные. Лошадь, корова – это домашние животные. Медведь и
волк – это дикие животные. Корова ест траву. Волк живет в лесу.
А) Какие животные относятся к домашним животным?
Б) Какие животные относятся к диким животным?
В) Что ест корова?
Г) Где живет волк?

Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
Дескрипторы
задания
1
Понимает на слух словосочетания Правильно подбирает
соответствующую
картину к
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Балл
1

2

Понимает на слух предложения и
правильно реагирует на них
используя мимику и жесты

3

Понимает, о ком/о чем говорится
в прослушанном тексте

Всего

прослушанному
сообщению с помощью
учителя
Правильно определяет
соответствие
предложения и картинки
и выражает жестом свое
понимание
Показывает понимание
увиденного и
услышанного через
правильные ответы на
вопросы

Процентное содержание баллов
100%
75,0%
50,0%
25,0%
0%

Оценка

«1»

Говорение
Задание 1.
Рассмотри картинку (на выбор) и скажи, что на ней изображено.

А)

2

4

Оценочный лист
Сумма баллов
4
3
2
1
0

2

В)

С)

Задание 2.
А) Расскажи о своей семье.
В) Расскажи о своей школе (своем классе).
С) Расскажи о своем любимом блюде или любимом напитке.
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Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
задания
1
Создает высказывание из 2-3
предложений по картинке
2

Использует в речи слова,
словосочетания для сообщения о
себе и описания предметов

2

Реагирует на услышанное,
отвечает, соблюдая речевые
нормы

Всего
Итого

Дескрипторы

Балл

Может создать по
картинке высказывание
из 2-3 предложений
Может создать
высказывание из 2-3
предложений по теме,
имеющей отношение к
повседневной и классноурочной жизни

1

2

2

5
9

Оценочный лист
Сумма баллов
5
4
3
2
1
0

Процентное содержание баллов
100%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0%

Оценка
«5»
«4»
«4»
«3»
«2»
«1»

Общий оценочный лист
Общая сумма
баллов
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Процентное содержание баллов

Общая оценка

100%
88,8%
77,7%
66,6%
55,5%
44,4%
33,3%
22,2%
11,1%
0%

«5»
«5»
«4»
«4»
«4»
«3»
«3»
«3»
«2»
«1»
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2 КЛАСС
Слушание и говорение
Задание 1.
Рассмотри картинки и ответь на вопросы.
А) Что делает врач?
Б) Сколько этажей есть в доме?
В) Что лежит на столе?
Г) Какие животные есть в зоопарке?

Задание 2.
Внимательно послушай рассказ и ответь на вопросы.
Волшебное слово
Саша хотел взять у сестры цветные карандаши. Лена не дала ему
карандаши. Он обиделся на сестру. Бабушка сказала Саше про волшебное
слово. Лена сидела за столом и рисовала. Карандаши — зеленые, синие,
красные — лежали перед ней. Саша подошёл к сестре и потянул её за рукав.
Мальчик сказал:
— Лена, дай мне один карандаш … пожалуйста…
Лена широко раскрыла глаза. Она спросила:
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— Ка-кой тебе?
— Мне синий, — сказал Павлик.
Он взял карандаш, подержал его в руках, походил с ним по комнате и
отдал сестре. Ему не нужен был карандаш. Он думал о волшебном слове.
(По В.Осеевой)
Вопросы:
1.
О ком говорится в рассказе?
2.
Что делала сестра?
3.
Что хотел сделать Саша?
4.
Почему Саша обиделся на сестру?
5.
О чем бабушка сказала мальчику?
6.
Какое волшебное слово Саша сказал сестре?
7.
Почему Саша думал о волшебном слове?
Для оценивания: За верные ответы на 1-6 вопросы учащийся получает
по 1 баллу. За ответ на 7 вопрос учащийся получает 2 балла, если учащийся
дает развернутый ответ на вопрос, делает вывод, высказывает свою точку
зрения. Если учащийся не может объяснить почему, то он получает 1 балл.
Задание 3.
Перескажи прослушанный текст.
Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
задания
1
Понимает устный вопрос
и лексическое значение
слов в простых
предложениях
2
Понимает прослушанный
связный текст, имеющий
отношение к
повседневной жизни

3

Всего

Понимает и описывает
происходящие события в
прослушанном материале
при помощи учителя

Дескрипторы

Балл

Правильно отвечает на вопросы
и подбирает соответствующую
иллюстрацию/картинку

1

Правильно отвечает на вопросы
по прослушанному тексту

3

Определяет героев и
последовательность событий
Высказывает простое оценочное
мнение
Пересказывает тексты,
используя знакомые слова при
поддержке учителя, соблюдая
последовательность событий

3
2
2

11
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Оценочный лист
Сумма баллов
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Процентное содержание баллов
100%
90%
81,8%
72,7%
63,6%
54,5%
45,4%
36,3%
27,2%
18,1%
9%
0%

Оценка
«5»
«5»
«5»
«4»
«4»
«4»
«3»
«3»
«3»
«2»
«2»
«1»

Чтение
Задание 1.
Ответь на вопросы, отмечая знаком ˅ правильный ответ.
Мама принесла Гуле новую книгу.
Мама сказала:
– Когда Гуля была маленькой, ей читала бабушка. Теперь Гуля уже
большая, она сама будет читать бабушке эту книгу.
– Садись, бабушка! – сказала Гуля. – Я прочитаю тебе один рассказик.
Гуля читала, бабушка слушала, а мама хвалила их обеих.
– Вот какие умницы вы у меня!
Вопросы:
1) Что мама принесла Гуле?

А)
Б)
2) Кому Гуля читала книгу?

А)

Б)

В)

В)
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3) Чем закончилась история?
А) Мама наказала Гулю.
В) Мама похвалила обеих.
С) Мама похвалила бабушку.
Д) Мама похвалила только Гулю.
4) Выбери неверное утверждение.
А) Гуля читала книгу бабушке.
В) Мама хвалила Гулю.
С) Мама принесла новую книгу.
Д) Гуля читала книгу младшему братишке.
Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
задания
1
Понимает значение простых
фраз в тексте, содержащих
знакомые слова

Всего

Дескрипторы

Балл

Читает выразительно текст
Соотносит
иллюстрацию/картинку с
прочитанным тестом
Отвечает на простые
вопросы по тексту

2
1

5

Оценочный лист
Сумма баллов
5
4
3
2
1
0

2

Процентное содержание баллов
100%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0%

Оценка
«5»
«4»
«4»
«3»
«2»
«1»

Письмо
Задание 1.
Рассмотри картинку, составь по ней 2-3 вопроса и запиши их.
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Задание 2.
Составь по картинке (выше) связные 3-4 предложения и запиши их.
Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
задания
1
На основе увиденного пишет
вопросительные предложения,
используя слова-описания с
помощью учителя
Использует знаки препинания в
конце простых предложений (с
помощью учителя)
2
Пишет связные предложения по
данной иллюстрации, используя
слова-описания с помощью
учителя
Всего
Итого

Дескрипторы

Балл

Использует в
письменной речи слова
и словосочетания для
составления
вопросительных
предложений по
картинке
По данной иллюстрации
составляет связный
текст из 2 предложений

2

Процентное содержание баллов
100%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0%
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2

5
21

Оценочный лист
Сумма баллов
5
4
3
2
1
0

1

Оценка
«5»
«4»
«4»
«3»
«2»
«1»

Общий оценочный лист
Общая сумма
баллов
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Процентное содержание баллов

Общая оценка

100%
95,2%
90,4%
85,7%
81%
76,1%
71,4%
66,6%
62%
57,1%
52,3%
47,6%
42,8%
38%
33,3%
28,5%
23,8%
19%
14%
9,5%
4,7%
0%

«5»
«5»
«5»
«5»
«5»
«4»
«4»
«4»
«4»
«4»
«4»
«3»
«3»
«3»
«3»
«3»
«3»
«2»
«2»
«2»
«2»
«1»
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3 КЛАСС
Слушание и говорение
Задание 1.
Внимательно послушай текст. После прослушивания ответь на вопросы.
В. Осеева «Плохо»
Собака яростно лаяла, припадая на передние лапы. Прямо перед ней,
прижавшись к забору, сидел маленький взъерошенный котёнок. Он широко
раскрывал рот и жалобно мяукал. Неподалёку стояли два мальчика и ждали, что
будет.
В окно выглянула женщина и поспешно выбежала на крыльцо. Она
отогнала собаку и сердито крикнула мальчикам:
− Как вам не стыдно!
− А что стыдно? Мы ничего не делали! – удивились мальчики.
− Вот это и плохо! – гневно ответила женщина.
Вопросы
1. Почему лаяла собака?
2. Что делал котенок?
3. Что делали мальчики?
4. Что сделала женщина?
5. За что женщина отругала мальчиков?
6. Как ты относишься к поведению мальчиков? Почему?
7. Как бы ты поступил на месте мальчиков? Почему?
Для оценивания: За верные ответы на 1-4 вопросы учащийся получает по
1 баллу.
За ответы на 5-7 вопросы учащийся получает по 2 балла, если учащийся
дает развернутый ответ на вопрос, делает вывод, высказывает свою точку
зрения. Если учащийся не может объяснить почему, то он получает по 1
баллу.
Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
задания
1
Понимает устную речь
и лексическое значение
слов в предложении и в
тексте

Дескрипторы

Балл

Правильно отвечает на вопросы по
содержанию прослушанного текста
(вопросы 1-4)
Создает высказывание на основе
темы текста, использует в речи
тематическую лексику в контексте
рассказа (вопрос 5)

4
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2

Всего

Высказывает
оценочные суждения о
прослушанном
материале

Высказывает простое оценочное
мнение (вопросы 6-7)

10

Оценочный лист
Сумма баллов
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

4

Процентное содержание баллов
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Чтение
Задание 1.
Прочитай выразительно текст.
Я выросла
Мне теперь не до игрушек Я учусь по букварю,
Соберу свои игрушки
И Сереже подарю.
Деревянную посуду
Я пока дарить не буду.
Заяц нужен мне самой Ничего, что он хромой,
А медведь измазан слишком...
Куклу жалко отдавать:
Он отдаст ее мальчишкам
Или бросит под кровать.
Паровоз отдать Сереже?
Он плохой, без колеса...
И потом, мне нужно тоже
Поиграть хоть полчаса!
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Оценка
«5»
«5»
«4»
«4»
«4»
«3»
«3»
«3»
«2»
«2»
«1»

Мне теперь не до игрушек Я учусь по букварю...
Но я, кажется, Сереже
Ничего не подарю.
(Агния Барто)
Задание 2.
Определи жанр этого текста.
Задание 3.
Задай 2-3 уточняющих вопросов по содержанию текста и поступкам
героини.
Примерные уточняющие вопросы: Главный герой этого стихотворения –
это девочка? Главная героиня учится в школе? Кто такой Сережа? Почему она
ничего не подарит Сереже?
Задание 4.
Пользуясь толковым словарем, объясни значение слова «паровоз».
Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
задания
1
Понимает прочитанный
текст
2
Определяет тексты разных
жанров (стихотворение,
сказка, загадка, рассказ,
пословицы)
3
Понимает ключевые
моменты в коротком
тексте, содержащем
знакомые слова и фразы
4
Находит и извлекает
информацию в словарях и
справочниках при помощи
учителя
Всего

Дескрипторы

Балл

Читает выразительно текст

2

Называет жанр текста
(стихотворение)

1

Задает 2-3 уточняющих
вопросов по содержанию текста
и о поступках героини
произведения
При помощи учителя находит в
толковом словаре значение
слова «паровоз» и объясняет
его

2

5

Оценочный лист
Сумма баллов
5

2

Процентное содержание баллов
100%
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Оценка
«5»

4
3
2
1
0

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0%

«4»
«4»
«3»
«2»
«1»

Письмо
Задание 1.
Запиши в тетради в широкую линейку 3 предложения про героиню
стихотворения А.Барто и ее игрушки.
Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
задания
1
На основе прочитанного
делает короткие записи с
помощью учителя

Всего
Итого

Дескрипторы

Балл

Пишет связные 3 предложения
по содержанию прочитанного
текста
Пишет в тетради в широкую
линейку
Использует знаки
Правильно ставит знаки
препинания в конце простых препинания в конце
предложений
предложения

Процентное содержание баллов
100%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0%

Оценка
«5»
«4»
«4»
«3»
«2»
«1»

Общий оценочный лист
Общая сумма
баллов
20
19

1
1

5
20

Оценочный лист
Сумма баллов
5
4
3
2
1
0

3

Процентное содержание баллов
100%
95%
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Ообщая
оценка
«5»
«5»

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
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«5»
«5»
«4»
«4»
«4»
«4»
«4»
«4»
«3»
«3»
«3»
«3»
«3»
«3»
«2»
«2»
«2»
«2»
«1»

4 КЛАСС
Слушание и говорение
Задание 1.
Посмотри и внимательно послушай мультфильм о Красной книге,
определяя значение незнакомых слов и словосочетаний по контексту.
Ссылка на аудиовизуальный материал:
https://www.youtube.com/watch?v=l1aWX4K1v5A
Какое значение имеют следующие слова и словосочетания?
1) Лабиринт
2) Их как грязи.
3) Раз-два и обчелся
4) Оставить в покое
5) Чуть с ума не сошли
6) Среда обитания
Для оценивания: За каждое правильное определение значения незнакомого
слова или словосочетания по контексту учащийся получает по 1 баллу.
Задание 2.
Выберите правильный ответ: A, В или С.
1. В Красную книгу не занесены
A) Лоси
B) Бизоны
C) Кролики
2.
A)
B)
C)

В Красную книгу занесены
Самые красивые виды животных
Самые редкие виды животных
Самые быстрые виды животных

3.
A)
B)
C)

Друзья решили
Заботиться о Лосяше
Кормить его фруктами
Купить ему домик

Для оценивания: За каждый правильный ответ учащийся получает по 1
баллу.
Задание 3.
Перескажи основные моменты просмотренного мультфильма.
196

Задание 4.
В парах обсудите вопрос – Почему была создана новая Красная книга?
При обсуждении надо перефразировать речь собеседника, уточнять сказанное
им.
Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
задания
1
Понимает
аудиовизуальный
материал
2
Определяет основную
мысль прослушанного
материала
3
Определяет основные
моменты в
аудиовизуальном
материале
4
Участвует в речевой
ситуации
Всего

Дескрипторы

Балл

Определяет значение незнакомых
слов и словосочетаний по контексту

6

Отвечает на вопросы и определяет
ключевые моменты в прослушанном
материале
Пересказывает подробно
содержание мультфильма

3

Уточняет, выясняет, перефразирует
речь собеседника, высказывает
оценочные суждения, выражая свою
точку зрения

4

17

Оценочный лист
Сумма баллов
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

4

Процентное содержание баллов
100%
94,1%
88,2%
82%
76,4%
70,5%
64,7%
58,8%
52,9%
47%
41,1%
35,2%
29,4%
23,5%
17,6%
11,7%
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Оценка
«5»
«5»
«5»
«5»
«4»
«4»
«4»
«4»
«4»
«3»
«3»
«3»
«3»
«3»
«2»
«2»

1
0

5,8%
0%

«2»
«1»

Чтение
Задание 1.
Прочитай текст и ответь на вопросы, выбрав правильный ответ: A, В
или С.
Рыбалка – дело семейное!
Когда есть свободное время, мы с папой ездим на рыбалку. С вечера у нас
в доме целый переполох! Готовим одежду, снасти, запас еды. На следующий
день встаем в пять утра. Вместе с нами просыпается и мама. Она старается
повкуснее нас накормить, потеплее одеть, дает кучу наказов. Наконец, мы
выезжаем.
На рыбалке мы удим рыбу, разговариваем обо всем на свете, веселимся,
обязательно из первых рыбок варим вкуснейшую уху! «Варить уху – это
искусство!», – так говорит папа.
Когда возвращаемся домой, мы не всегда привозим большой улов. Зато
сколько у нас впечатлений! Мама слушает – не наслушается рассказов обо всех
наших приключениях!
Вопросы:
1. Что варят из рыбы на рыбалке?
A) Суп
B) Уху
C) Борщ
2.
A)
B)
C)

Как мама относится к рыбалке?
Мама не участвует в подготовке к рыбалке.
Мама любит слушать рассказы о рыбалке.
Мама не нравятся рассказы о приключениях на рыбалке.

3.
A)
B)
C)

К какому типу относится этот текст?
Повествованием
Описанием
Рассуждением

Задание 2.
Пользуясь толковым словарем, энциклопедией юного рыбака (интернетресурс) объясни значение слова «снасти».
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Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
задания
1
Понимает ключевые
моменты в коротком тексте,
содержащем незнакомые
слова
Определяет тип текста
(повествование, описание,
рассуждение)
2

Всего

Находит и извлекает
информацию из разных
источников: словарей,
справочников,
энциклопедий, интернетресурсов, инфографики

Дескрипторы

Балл

Отвечает на оценочные
вопросы по содержанию
текста (вопросы 1-2)

2

Называет тип текста (вопрос
3)

1

Пользуясь словарем и
интернет-ресурсом
«Энциклопедия юного
рыбака» объясняет значение
слова «снасти»

2

5

Оценочный лист
Сумма баллов
5
4
3
2
1
0

Процентное содержание баллов
100%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0%

Оценка
«5»
«4»
«4»
«3»
«2»
«1»

Письмо
Задание 1.
Составь и запиши рассказ, используя опорные слова.
Раннее утро, белые облака, ветерок, чистая вода, лодка, ловили рыбу, на
берегу, удочки у рыбаков, разожгли костер, вкусная уха.
Для оценивания.
5 баллов. Учащийся проявляет хороший уровень воображения,
творческий подход и демонстрирует богатый словарный запас слов. Все
предложения грамматически правильно построены.
3-4 балла. Сюжет продуман, но не всегда наблюдается логика развития
событий. Учащийся демонстрирует неплохой уровень словарного запаса слов,
допускается 1 неверно построенное предложение.
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1-2 балла. Слабо продуман сюжет, учащийся демонстрирует бедный
запас слов, отсутствует кульминация, нет развязки и заключения.
Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
задания
1
На основе прочитанного
текста пишет краткий текст
с помощью учителя
Ставит самостоятельно
необходимые знаки
препинания при
составлении кратких
текстов
Всего
Итого

Дескрипторы

Балл

Пишет связные 5 предложений
по содержанию прочитанного
текста
Правильно использует точку и
восклицательный знак в конце
предложений

5

7
29

Оценочный лист
Сумма баллов
7
6
5
4
3
2
1

Процентное содержание баллов
100%
85,7%
71,4%
57,1%
42,8%
28,5%
14%

Оценка
«5»
«5»
«4»
«4»
«3»
«3»
«2»

Общий оценочный лист
Общая сумма
баллов
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

2

Процентное содержание баллов

Оценка

100%
96,5%
93,1%
89,6%
86,2%
82,7%
79,3%
75,8%
72,4%
68,9%

«5»
«5»
«5»
«5»
«5»
«5»
«4»
«4»
«4»
«4»
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19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

65,5%
62%
58,6%
55,1%
51,7%
48,2%
44,8%
41,3%
38%
34,4%
31,0%
27,5%
24,1%
20,6%
17,2%
13,8%
10,3%
6,9%
3,4%
0%
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«4»
«4»
«4»
«4»
«4»
«3»
«3»
«3»
«3»
«3»
«3»
«3»
«3»
«2»
«2»
«2»
«2»
«2»
«2»
«1»

5 КЛАСС
Слушание и говорение
Задание 1.
Внимательно послушай текст и ответь на вопросы.
Печенье
Мама высыпала на тарелку печенье. Бабушка весело зазвенела чашками.
Все уселись за стол. Вова придвинул тарелку к себе.
— Дели по одному, — строго сказал Миша.
Мальчики высыпали все печенье на стол и разложили его на две кучки.
— Ровно? — спросил Вова.
Миша смерил глазами кучки:
— Ровно... Бабушка, налей нам чаю!
Бабушка подала обоим чай. За столом было тихо. Кучки печенья быстро
уменьшались.
— Рассыпчатые! Сладкие! — говорил Миша.
— Угу! — отзывался с набитым ртом Вова.
Мама и бабушка молчали. Когда все печенье было съедено, Вова глубоко
вздохнул, похлопал себя по животу и вылез из-за стола. Миша доел последний
кусочек и посмотрел на маму — она мешала ложечкой неначатый чай. Он
посмотрел на бабушку — она жевала корочку черного хлеба...
В. Осеева.
Вопросы
1. Кто герои рассказа?
2. Как можно назвать их одним словом? (Семья)
3. Для кого мама испекла печенье?
4. Как поделили печенье?
5. Кто ел печенье?
6. Что делали за столом мама и бабушка?
Для оценивания: За каждый правильный ответ выставляется по 1 баллу.
Задание 2.
Обсудите в парах:
A) С какими словами обратился Миша к бабушке? Можно ли их считать
просьбой? Почему?
B) Какие вопросы вы хотели бы задать мальчикам? Маме? Бабушке?
C) Как поступили ребята: правильно или неправильно? Какими из слов,
приведенных ниже, можно дать им характеристики?
Добрые
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Внимательные
Жадные
Ласковые
Эгоисты
Заботливые
Невнимательные
Для оценивания: За каждый правильный ответ выставляется по 2 балла.
Задание 3.
Сделайте вывод: Что хотел сказать нам автор своим рассказом?
Критерии и дескрипторы оценивания
Задание
Критерий
1
Понимает основное содержание
произведений фольклора и
литературы;
2
Участвует в диалоге, правильно
понимая реплики и предоставляя
обратную связь
Составляет вопросы по
содержанию текста
3
Всего

Определяет основную мысль
текста на основе вопросов

Дескриптор
Отвечает на вопросы по
содержанию рассказа
Использует слова
бытовой и духовнонравственной тематики
Владеет словарным
запасом, включающим
синонимы, антонимы
Делает вывод об
основной мысли рассказа

Балл
6

4

2

2
14

Чтение
Задание 1.
Прочитай тексты. Используй их для ответов на вопросы и выполнения
заданий, предлагаемых ниже.
Текст 1.
Южный Алтай расположен между рекой Бухтарма на севере, озером
Зайсан и рекой Черный Иртыш на юге. Иртышская долина разделяет его с
западной стороны от Калбинского хребта. На востоке он граничит с
плоскогорьем Укок. К западу и юго-западу от этого места протянулись две
цепи горных хребтов. Их разделяют реки Курчум и Каракоба. Горные хребты
Тарбагатай, Сарымсакты, Нарын входят в северную горную часть, а хребты
Южный Алтай, Сарытау, Курчум образуют южную часть. Между хребтами
Азутау и Сарытау на высоте 1449 м расположена Маркакольская котловина.
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Высокая часть этой территории на востоке, постепенно снижаясь к западу,
превращается в холмистую местность. Между вершинами гор встречаются
небольшие, неглубокие основания, топкие озера. Западная граница Южного
Алтая проходит через горную цепь Холзун. На государственной границе
Казахстана с Россией расположен самый высокий хребет Алтая – Катунский.
Его вершина – Музтау (4506 м).
Западный, или Рудный Алтай в пределы Казахстана заходит западными
отрогами Алтайских гор. Они простираются от горного хребта Катунь и
возвышенности Укок.
Восточная часть Западного Алтая сильно расчленена и представляет
собой высокогорье, на вершинах которого лежат вечные снега и ледники. В
недрах Западного Алтая найдены многочисленные полезные ископаемые: медь,
цинк, олово, свинец, вольфрам, серебро, золото и другие металлы. Поэтому
Западный Алтай и называют Рудным Алтаем.
Текст 2.
Климат степных регионов, как правило, находится в диапазоне от
умеренно-континентального до континентального и характеризуется очень
жарким летом и, как правило, холодной, но малоснежной зимой. Значительная
часть степных территорий распахана.
Характерная черта степи — безлесье огромных равнин, покрытых
богатой травянистой растительностью. Травы, образующие сомкнутый или
почти сомкнутый ковёр: ковыль, типчак, тонконог, мятлик, овсец и др.
Степь характеризуется высокой засушливостью, лишь немногим
меньшей, чем в пустыне. Животные активны летом, преимущественно ночью.
Растения также приспосабливаются к неблагоприятным условиям. Многие из
них засухоустойчивы либо активны весной, когда ещё остаётся влага после
зимы. Из копытных типичны виды, отличающиеся острым зрением и
способностями к быстрому и длительному бегу (например, антилопы); из
грызунов — строящие сложные норы (суслики, сурки, слепыши) и прыгающие
виды (тушканчики, кенгуровые крысы). Большая часть птиц на зиму улетает.
Обычны: степной орёл, дрофа, степной лунь, степная пустельга, жаворонок
жаворонки. Многочисленны пресмыкающиеся и насекомые.
Самая главная, и обычно самая малозаметная достопримечательность
Казахстана – древняя «Великая Степь», родина многих современных народов
Евразии и хранительница многих тайн прошлого.
1.
A)
B)
C)
2.
A)

Тема текстов
Климат Казахстана
Полезные ископаемые Казахстана
Природа Казахстана
Самая высокая вершина Алтая называется
Азутау
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B) Музтау
C) Сарытау
3. Полезные ископаемые Западного Алтая
A) Уголь
B) Руда
C) Нефть
4. Характерная черта степи
A) Отсутствие леса
B) Высокая влажность
C) Малочисленность насекомых
5. Признак
приспособленности
степных
растений
неблагоприятным условиям
A) Наличие толстых листьев
B) Засухоустойчивость
C) Отутствие цветов
6. Словосочетание, использованное в переносном смысле
A) Холмистая местность
B) Острое зрение
C) Длительный бег

к

Для оценивания: За каждый правильный ответ выставляется по 1 баллу.
Задание 2.
Используя опорные слова и словосочетания, составь общий план рассказа
о содержании текстов:
Высокогорная область, степь, горный хребет, вершина, территория,
располагаются, недра, растительность, условия, животные, древняя Великая
степь.
Задание 3.
Используя диаграмму Венна, сравни содержание текстов.
Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
задания
1
Понимает общее содержание
текста, извлекает необходимую
информацию по предложенной
теме из различных источников
2
Составляет план по опорным
словам
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Дескрипторы

Балл

Отвечает на простые и
сложные вопросы по
содержанию текстов

6

Использует опорные
слова для составления
плана рассказа о
содержании двух текстов

2

Сравнивает содержание текстов

3

Всего

Использует диаграмму
Венна для сравнения
содержания текстов и
определения общей и
различной информации

4

12

Письмо
Задание 1.
По данному началу напиши сказку о жизни ежей.
Жил-был ежик. Он жил под деревом в норке. У него были маленькие
ежата. Ежик заботился о них. Каждый день он искал для них еду. Ловил
мышей, змей, собирал яблоки. Когда он уходил за едой, ежата сидели в норке и
ждали его. Когда ежата немного подросли, они стали помогать ежику добывать
еду.
Так прошло лето, и наступила осень. Пошли дожди, с деревьев стали
опадать листья.
Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
задания
1
Умеет создавать тексты
(письмо, дневник,
стихотворение, сказка),
используя элементы
разговорного и
художественного
стилей по данному
началу/концу
Правильно пишет безударные
падежные окончания;
применяет знаки препинания в
простых предложениях с
обращениями и однородными
членами
Всего
Итого

Дескрипторы

Балл

По данному началу
пишет сказку, учитывает
особенности
повествования сказки и
особенности
художественного стиля

10

Использует правильные
формы падежных
окончаний, ставит знаки
препинания между
однородными членами
предложения

4

14
40

Общая оценка высчитывается по формуле, аналогичной предыдущим
расчетам в 1-4 классах.
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6 КЛАСС
Слушание
Задание 1.
Внимательно послушай текст. После прослушивания нужно выбрать
один правильный ответ А, В или С на вопросы, приведенные ниже.
Ссылка для прослушивания текста: https://izi.travel/ru/26bb-muzeyprirody/ru
1.
A)
B)
C)

О чем говорится в тексте?
Об открытии Музея природы Института зоологии
Об экспонатах Музея природы Института зоологии
О посещении Музея видными политическими деятелями и учеными

2.
Музея?
A)
B)
C)

Какая часть текста содержит информацию о значимости
Вступление
Основная часть
Заключение

3.
Какова главная идея создания Музея?
A) Собрать оригинальные экспонаты
B)
Представить позвоночных животных современной
Казахстана
C)
Пропагандировать идею охраны животного мира

природы

4.
В чем отличие Музея природы Института зоологии от других
естественно-исторических музеев мира?
A) В нем демонстрируются уникальные коллекции ископаемой фауны
и флоры Казахстана
B)
Он отражает биоразнообразие животного мира Казахстана
C)
Он проводит популяризацию достижений зоологической науки
5.
Объясни выражение «красная нить»
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6.
A)
B)
C)
D)

Определи тип текста
Научный
Официально-деловой
Художественный
Публицистический
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Для оценивания: За верные ответы учащийся получает по 1 баллу.
Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
задания
1
Понимает основную
информацию сообщения
продолжительностью до 2-4
минут, определяет тему и
основную мысль
понимает значение слов
социально-культурной тематики
Всего

Дескрипторы

Балл

Правильно отвечает на
вопросы по содержанию
прослушанного текста

6

Дает толкование
фразеологического
сочетания «красная нить»
6

Говорение
Задание 1.
Создай связное устное высказывание на одну из предложенных тем.
Время для выступления 1-1,5 минуты.
1) Как климат влияет на жизнь людей?
2) Каким будет город будущего?
3) Знать много языков – значит иметь много ключей к одному
замку. (Вольтер)
4) Пикник на природе и безопасность.
5) О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух … (А.
Пушкин)
Критерии оценивания и дескрипторы
№
задания
1

Критерии

Дескрипторы

Балл

Умеет вести беседу по
изучаемой и изученной
теме,
создает высказывание
(описание,
повествование,
рассуждение)

Выражает мнение
последовательно и обоснованно,
обозначает проблематику и свою
позицию
Сбивчиво выражает мнение,
нечетко обозначает свою
позицию
Дает только основную
информацию. Чаще всего
информация неуместна.

5-4
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3-2

1

Владеет словарным
запасом, включающим
фразеологические
единицы,
заимствованные слова;
соблюдает лексические
нормы, связанные с
выбором
соответствующих слов
Всего

Широко использует
эмоционально-окрашенную
лексику, термины.
В ограниченном количестве
использует эмоциональноокрашенную лексику, термины.
Допускает ошибки в
использовании слов, язык
неточен, не соответствует
передаваемому значению

5-4

3-2

1

10

Чтение
Задание 1.
Прочитай текст и выполни задания.
Похоже, ученые нашли причину внезапного сокращения популяции пчел
во всем мире, и виноваты в этом оказались… мобильные телефоны.
Исследование, проведенное в Лозанне, Швейцария, показало, что сигналы
вызова от сотовых телефонов не только дезориентируют пчел, но и приводят к
их смерти. Исследователями было проведено 83 эксперимента, и все они дали
практически одинаковые результаты. Самое заметное влияние на поведение и
смертность пчел было обнаружено в Соединенных Штатах – стране, в которой
наибольшее число населения являются владельцами сотового (а иногда и не
одного) мобильного телефона.
Тревожные результаты исследования показали, что пчелы остро
реагировали на мобильные телефоны, размещенные около ульев или
непосредственно внутри них и установленные в режиме ожидания вызова.
Почувствовав сигналы, которые издает устройство при вызове, пчелы
испускали тревожное жужжание. Эти звонки действовали на пчел как
инстинктивное предупреждение покинуть улей. Однако частота звонков
телефона сбивает пчел с толку, заставляя их беспорядочно летать!
Исследование показало, что «громкость» жужжания пчел увеличивается в
десять раз, когда сотовый телефон звонит или посылает вызов.
Ученые выяснили, что сигналы от мобильных устройств негативно
влияют на поведение пчел. Они становятся тревожными и даже внезапно
умирают. Кстати, это воздействие уже ощущается во всем мире. Результаты
других исследований показали, что в последние тридцать лет популяция пчел
только в США и Великобритании сократилось почти наполовину – что
полностью совпадает с популяризацией сотовых телефонов в качестве
персонального зачисления в этих странах. Еще в 2008 году исследования
обнаружили наличие некоторой взаимосвязи поведения пчел и звонков
телефонов.
209

Пчелы являются неотъемлемой частью наших сельскохозяйственных и
экологических систем, участвуя в производстве меда, и что более важно, в
опылении сельскохозяйственных культур. Поскольку маловероятно, что мир
откажется от удобства пользования мобильными телефонами, остается только
гадать, какие катастрофические последствия ждут нас от массовой гибели пчел.
1.
A)
B)
всем мире.
C)
2.
A)
B)
C)

С какой целью изучались учеными пчелы?
Определить роль пчел в опылении сельскохозяйственных культур.
Установить причину внезапного сокращения популяции пчел во
Изучить вклад пчел в производство меда.
В чем проявляется воздействие телефонных сигналов на пчел?
Они собирают меньше меда.
Они меняют среду обитания.
Они становятся тревожными.

3.
В какой стране наибольшее число населения являются
владельцами сотового телефона?
A) Швейцария
B)
США
C)
Великобритания
4.
Объясни значение словосочетания «сельскохозяйственная
культура».
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________
5.
Какие негативные последствия использования человеком
сотовых телефонов ты можешь назвать?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6.
Каковы могут быть последствия массовой гибели пчел?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________
Для оценивания: За правильные ответы на вопросы 1-3 выставляется по
1 баллу, на вопросы 4-5-учащийся получает по 2 балла, за ответ на 6 вопрос – 3
балла.
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Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
задания
1
Понимает основную
информацию текста и отвечает
на вопросы, выражая свое
мнение по теме и/или
поднимаемой проблеме;
использует виды чтения,
включая выборочное чтение;
Всего

Дескрипторы

Балл

Правильно отвечает на
вопросы по содержанию
текста, на основе
вопросов выражает свое
мнение о негативных
последствиях
использования человеком
сотовых телефонов

10

10

Письмо
Задание 1.
Напишите эссе-описание с элементами рассуждения по репродукции
карины Ф.П. Решетникова «Опять двойка». Объем 80-100 слов. Соблюдайте
последовательнсоть изложения мысли, смысловую цельность, стилистическое
единство.
Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
задания
1
Пишет эссе (объем 80100 слов) по
картине/теме, учитывая
особенности текста
повествования,
рассуждения, описания

Правильно пишет
безударные глагольные
окончания; применяет
знаки препинания в
предложениях с прямой
и косвенной речью

Дескрипторы

Балл

Четко выдерживает структуру
текста, использует обширный
словарный запас.
Подбирает подходящую
структуры текста,
демонстрирует элементарный
словарный запас
Использует приемлемую
структуру письма и
ограниченный запас слов
Соблюдает речевые нормы языка
с незначительными
нарушениями
В целом соблюдает речевые
нормы языка, ошибки не
препятствуют передаче
информации

5-4
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3-2

1

5-4

3-2

Всего
Итого

Показывает слабый уровень
соблюдения речевых норм
языка, ошибки заметны,
препятствуют передаче
информации

1

10
36

Общая оценка высчитывается по формуле, аналогичной предыдущим
расчетам в 1-4 классах.
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7 КЛАСС
Слушание

С.

Задание 1.
Внимательно послушай текст и выбери один правильный ответ А, В, или
Но, товарищи, спешите Нужно дом спасать скорей!
Где у вас огнетушитель?
Дым валит из-под дверей!
А соседи говорят:
- Это блинчики горят!
Ох, когда дошло до дела,
Осрамился наш герой Девять блинчиков сгорело,
А десятый был сырой!
Говорить нетрудно речь,
Трудно блинчиков напечь!
(А.Барто)

Всюду Павлику почет:
Павлик блинчики печет.
Он провел беседу в школе Говорил, открыв тетрадь,
Сколько соды, сколько соли,
Сколько масла нужно брать.
Доказал, что вместо масла
Можно брать и маргарин.
Решено единогласно:
Он прекрасно говорил.
Кто сказал такую речь,
Сможет блинчиков напечь!
1.
A)
B)
C)
2.
A)
B)
C)
3.
A)
B)
C)

Где провел беседу Павлик?
В школе
Дома
Во дворе
Что произошло после выступления Павлика в школе?
Павлик приготовил блины
Сгорел дом
Сгорело девять блинчиков
Какое утверждение является неверным?
Павлик хорошо умеет печь блины.
Павлик выступил с прекрасной речью.
Десятый блинчик был сырым.

4.
A)
B)
C)

В каком слове выражена оценка действий мальчика?
Провел.
Говорил.
Осрамился.

5.
A)
B)
C)

Какое утверждение выражает основную мысль стихотворения?
Нужно держать свое слово.
Слово не должно расходиться с делом.
Каждый человек должен уметь печь блины.
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Для оценивания: За каждый правильный ответ выставляется по 1 баллу.
Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
задания
1
Понимает содержание небольших
поэтических произведений,
определяет сюжетную линию
стихотворения; определяет
основную мысль текста, опираясь
на содержание текста
Всего

Дескрипторы
Отвечает на вопросы
по содержанию
рассказа

Балл
5

5

Говорение
Задание 1.
По началу заметки в школьной газете скажи свое мнение об опозданиях
на уроки.
Нельзя опаздывать на уроки
Нередко у нас бывает так: прозвенел звонок, а дверь класса не
закрывается – приходят опоздавшие. Я считаю, нельзя больше мириться с
опозданиями на уроки …
Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
Дескрипторы
задания
1
Создает
Высказывается по теме на
аргументированное
основе личных впечатлений и
высказывание
наблюдений,
(рассуждение с
элементами описания
и\или повествования) на
основе личных
впечатлений и
наблюдений
Приводит аргументы в пользу
своего высказывания
Всего
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Балл
2

3
5

Чтение
Задание 1.
Прочитай тексты. Выполните задания, данные ниже.
Это было в сорок первом году. Темная и суровая Москва, спасая нас,
детей, от войны, погрузила в поезда и отправила в Сибирь. Мы ехали медленно,
задыхаясь от недостатка кислорода и страдая от голода. В Челябинске нас
высадили и повели на вокзал. Была ночь.
— Здесь есть пища, — сказал Николай Петрович, сутулый, желтый от
болезни человек. Вокзал хлестанул по глазам ярким светом. Но скоро мы
увидели и другое. Многотысячная толпа беженцев осаждала единственный
ресторан. Там шевелилось что-то черное, и ухало, и кричало. Ближе к нам,
прямо на рельсах, стояли, сидели, лежали люди. Здесь начиналась очередь.
Мы стояли и смотрели на окна. Там было тепло, там раздавали людям
горячую, дымящуюся жизнь, наполняя ею тарелки. Потом встал наш Николай
Петрович на ящик и что-то закричал. И нам было видно, как он нервно
вздергивает острые плечи. И голос у него слабый, голос чахоточного человека.
Кто из этих голодающих, сутками простаивающих беженцев сможет его
услышать?..
А люди вдруг зашевелились. Они подались назад, и маленькая трещинка
расколола черную толпу. А потом мы увидели еще: какие-то люди взялись за
руки и образовали коридор. Человеческий коридор...
Я потом побродил немало, но всегда мне казалось, что я не перестаю
шагать этим человеческим коридором. А тогда — мы шли через него,
качающийся, живой, трудный. И мы не видели лиц, просто стена больших и
верных людей. И яркий свет дали. Свет, где нам было очень тепло, где и нам
отвалили по целой порции жизни, горячей жизни, наполнив ею до краев
дымящиеся тарелки.
(по А.И. Приставкину).
1. Определи, почему случай, произошедший в Челябинске в 1941
году, навсегда запомнился автору?
А) Он в первый раз увидел незнакомый город.
В) У него появилось много новых друзей, сверстников.
С) Он был потрясен великодушием и самоотверженностью людей.
(1балл)
2. Составь к тексту 2 проблемных вопроса.
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________(2 балла)
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3.Озаглавь прочитанный текст
_______________________________________________________________
___________________ (1балл)
4. Напишите цитатный план текста
1.______________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.______________________________________________________________
__________________________________________________________________
3.______________________________________________________________
____________________________________________________________________
4.______________________________________________________________
__________________________________________________________________
5.______________________________________________________________
_____________________________________________________________(1балл)
Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
задания
1
Анализирует содержание
художественных
произведений
(поэтических,
прозаических); извлекает
необходимую
информацию,
Формулирует
проблемные вопросы по
тексту
Составляет сложный
план

Дескрипторы

Балл

Правильно отвечает на вопросы
по содержанию
художественного прозаического
произведения, ,

1

Формулирует 2 проблемных
вопроса по тексту

2

Правильно озаглавает
прочитанный текст
Составляет цитатный план

1

Всего

1
5

Письмо
Задание 4.
Напиши на одну из предложенных тем эссе-повествование с элементами
рассуждения. Правильно пиши гласные и согласные в разных частях слова,
слова через дефис; применяй знаки препинания в предложениях с вводными
словами и конструкциями.
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1) Глядя в прошлое – снимите шляпу, глядя в будущее – засучите
рукава!
Как ты относишься к данному выражению?
2) Человек – венец природы.
Согласен ли ты с этим высказыванием?
Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
задания
4
Пишет эссе (объем 100120 слов) на основе
цитат, пословиц,
поговорок, крылатых
выражений;

Правильно пишет
гласные и согласные в
разных частях слова,
слова через дефис;
применяет знаки
препинания в
предложениях с
вводными словами и
конструкциями

Всего
Итого

Дескрипторы

Балл

Четко выдерживает структуру
текста, использует обширный
словарный запас.
Подбирает подходящую
структуры текста, демонстрирует
элементарный словарный запас
Использует приемлемую
структуру письма и
ограниченный запас слов
Соблюдает речевые нормы языка
с незначительными
нарушениями
В целом соблюдает речевые
нормы языка, ошибки не
препятствуют передаче
информации
Показывает слабый уровень
соблюдения речевых норм
языка, ошибки заметны,
препятствуют передаче
информации

5-4

3-2

1

5-4

3-2

1

10
25

Общая оценка высчитывается по формуле, аналогичной предыдущим
расчетам в 1-4 классах.
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9 КЛАСС
Слушание
Задание 1.
Ознакомьтесь с заданиями теста, прослушайте текст один раз и
ответьте на вопросы.
Ссылка для прослушивания текста:
www.youtube.com/watch?v=u2mGhQcm1S8
1. Тема текста
A) История борьбы с апартеидом.
B)
Символ борьбы с апартеидом.
C)
Роль борьбы с апартеидом в истории мира.
D) Выдающаяся личность.
2.
В каком значении употреблено в тексте слово отец (нации)
А) Являющийся легендой.
В) Вымышленный, неправдоподобный.
С) Почитаемый всеми угнетенными.
D) Великий и загадочный.
3. Какое утверждение не соответствует содержанию текста?
А) Нельсон Мандела – величайший художник эпохи.
В) Борьба за права темнокожих для Нельсона Манделы была целью всей
его жизни.
С) Он был 8 президентом ЮАР.
D) Он был обладателем нобелевской премии.
4. Предложите заголовок к прослушанному тексту ________________
____________________________________________________________
Задание 2.
Закончите следующие фразы, вставив
согласно содержания прослушанного текста.

недостающие

выражения

1. Сороковой год становится поворотным в судьбе Манделы, так как
_____________________ ______________________________________________.
2. Мандела поначалу верил, что___________________________________.
3. Он усадил за один стол ________________________________________.
4. В 1993 году Мандела__________________________________________.
Для оценивания: За каждый правильный ответ выставляется 1балл.
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Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
задания
1
Понимает текст
продолжительностью до 5-8
минут
Понимает значение слов
общественно-политической
тематики
2
Определяет основную мысль
текста, учитывая структуру
текста
Всего

Дескрипторы

Балл

Правильно отвечает на
вопросы по
содержанию тексту

7

Предлагает название
заголовка

1

8

Говорение
Задание 1.
Перескажите основную информацию данного текста. Соблюдайте
речевые нормы и логику изложения материала. Выразите свое отношение к
проблеме текста и позиции автора, приведите аргументы.
Научное открытие – это случайность или закономерность? Не будем
спешить с ответом.
Мы знаем, что есть гипотеза случайных открытий. Человек живет, ходит
по улицам, работает на заводе, путешествует, занимается исследованиями в
лаборатории. Так в процессе обычной для него деятельности он однажды
наталкивается на открытие …
Поскольку немало открытий действительно сделано, на них буквально
«натыкались», эта гипотеза не лишена оснований. Колумб искал путь в Индию,
а нашел Америку. Агрохимия родилась из случайных наблюдений Буссенго,
участника военных походов в Южной Америке. Примеры можно множить и
множить.
Так открытие, история которого всем известна, сделано в ванне.
Погрузившись в воду, Архимед вдруг обнаружил, что его тело стало легче, а
вода поднялась. Это совершенно обычное явление привело ученого в восторг.
Он выскочил из ванны и, забыв обо всем, помчался по улицам Сиракуз с
громким криком «Эврика!» («Я нашел»).
Закон всемирного тяготения «родился» в саду. Современник и первый
биограф И. Ньютона Стекелей, которому великий ученый рассказал об этом,
постарался точно воссоздать обстановку. Как они беседовали вдвоем в саду.
Как упало яблоко. Как сэр Исаак оживился и вспомнил, что много лет назад
такое же яблоко привело его к мысли о всемирном тяготении.
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Д. Менделеев увидел периодическую систему элементов во сне.
Мучительно долго он бился, пытаясь выразить сложившуюся в голове
закономерность. Наконец, измучившись, он повалился на диван и заснул. И
почти сразу же возник порядок, в котором следует расположить элементы.
Первая мысль, подарившая великую формулу подъемной силы крыла
самолета, осенила Николая Жуковского в Купчине, на зимней тропинке у
речки.
Насколько достоверны эти истории? Трудно ответить однозначно, без
риска ошибиться.
История с законом всемирного тяготения тоже представляется
недостаточно ясной. Известно, что другому собеседнику И. Ньютон ответил
иначе: «Я просто много думал». Д.Менделеев в интервью с репортерами
петербургской газеты не вспомнил о сне. «Как я сделал открытие? Да я 30 лет
работал над этим, а вы спрашиваете …».
Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
задания
1
Пересказывает
содержание текста,
демонстрируя
собственное
понимание
проблематики,
оценивая позицию
автора
Владеет объемом
словарного запаса,
достаточным для
эффективного
общения по
широкому кругу тем

Дескрипторы

Балл

Раскрывает и объясняет сложные
идеи и понятия
Раскрывает и объясняет простые идеи
Объясняет простые идеи;
ограниченное раскрытие идей
Выражает очень мало идей
Идеи не объяснены или не раскрыты.

5

Уверенно и соответствующим
образом использует широкий спектр
языковых структур и разнообразную
лексику
Соответствующим образом
использует широкий спектр языковых
структур и
разнообразную лексику
Соответствующим образом
использует ряд языковых структур и
достаточно разнообразную лексику
Использует ограниченное количество
языковых структур и ограниченную
лексику; иногда неуместно
Использует очень ограниченное
количество языковых структур и
очень ограниченную лексику; часто

5
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4
3
2
1

4

3

2

1

неуместно
Соблюдает речевые
нормы, включая в
высказывание
лексические и
синтаксические
единицы,
соответствующие
стилю

Всего

Уверенно и соответствующим
образом использует лексические и
синтаксические единицы,
соответствующие стилю
Соответствующим образом
использует широкий спектр
лексические и синтаксические
единицы, соответствующие стилю
Соответствующим образом
использует ряд лексических и
синтаксических единиц,
соответствующих стилю
Использует ограниченное количество
лексических и синтаксических
единиц, соответствующих стилю;
иногда неуместно
Использует очень ограниченное
количество лексических и
синтаксических единиц,
соответствующих стилю;
5часто неуместно

5

4

3

2

2

15

Чтение
Задание 1.
Прочитайте тексты и выполните задания, следующие за текстом.
Текст 1.
Конфликты отцов и детей были всегда, но судя по последним
публикациям в прессе, в наш век этот конфликт приобрел не только особую
остроту, но и кардинально отделил «отцов» от «детей». По данным
социологических опросов, 65% пожилых считают, что молодежь враждебна к
взрослым, а 67% молодых убеждены, что именно старшие люди настроены к
ним враждебно. Конфликт отцов и детей (то, что англоязычной культуре
обозначается термином «Generation Gap»), явление нормальное и естественное,
так было всегда и так будет дальше. В древнеегипетском папирусе, которому
более четырех тысяч лет, неизвестный автор жалуется: «Наш мир достиг края.
Дети больше не слушают своих родителей. Конец мира уже не очень далек», а в
V в до н.э. великий Сократ утверждал: «Наша молодежь любит роскошь и
дурно воспитана, она насмехается над начальством и нисколько не уважает
стариков. Нынешние дети стали тиранами, они не встают, когда в комнату
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входит пожилой человек, и перечат своим родителям». Причиной таких
конфликтов всегда было естественное желание молодежи отстоять свое право
на самостоятельность и занять социальные позиции, принадлежащие старшим
поколениям. Но эти конфликты, как правило, были сглажены культурными
традициями и проходили под контролем старших членов общества,
занимавших в нем ключевые позиции. В наше время благодаря акселерации и
широкому внедрению информационных технологий молодежь стремится
раньше захватить ведущие роли, что вызывает вполне объяснимую негативную
реакцию старших.
1.
Озаглавьте текст 1
_______________________________________________________________
2.
A)
B)
C)
D)
E)

Определите стиль текста 1
Художественный
Научный
Пубдицистический
Научный
Разговорный

3.
A)
B)
C)

Определите тип текста 1
Описание
Рассуждение.
Повествование.

4.
Объясните значение слова «акселерация».
_______________________________________________________________
Для оценивания: За каждый правильный ответ выставляется 1балл.
Текст №2
Основной трудностью, которая возникает в общении между домочадцами
разного возраста, становится то, что каждый из них – «продукт» совершенно
разного времени. Каждое поколение формировалось в другой среде, и это
создает огромный разрыв между ними. Именно поэтому отношение даже к
простейшим вещам в жизни совершенно разное, и именно в этом заключаются
особенности семейных конфликтов между поколениями. Хотите пример?
Пожалуйста! Большинство наших бабушек и дедушек, как правило, хранят
совершенно бесполезные (с нашей точки зрения) вещи, потому что в их время
эти вещи было очень трудно купить. А мы, их внуки, наоборот, очень легко
относимся к вещам и часто меняем еще совершенно пригодные к употреблению
вещи на более новые и современные – и это потому, что воспитывались мы в
такое время, которому подходит определение «эпоха потребителей». Бурное
развитие технологий делает разрыв между поколениями еще больше. Новые
технические устройства появляются так быстро, что люди постарше просто не
успевают адаптироваться к ним. Хотя справедливости ради надо сказать, что
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некоторые дедушки и бабушки проявляют неожиданную гибкость и начинают с
удовольствием использовать эти устройства. Но для многих такие понятия, как
интернет, мобильные телефоны или MP3-плеера являются совершенно
абстрактными. И тогда они начинают ворчать: «Ну сколько можно сидеть перед
этим компьютером?», – даже если человек в это время зарабатывает деньги,
потому что интернет дал ему возможность получить удаленную работу. Мы
вряд ли можем повлиять на факторы, которые способствуют разрыву между
поколениями. Но есть самая главная причина, из-за которой этот разрыв
становится возможным – это наше нежелание понять друг друга и общаться
друг с другом. Скажем, у нас нет времени, каждый наш день напряжен до
предела. Мы заняты и вынуждены крутиться, как белки в колесе – не так ли мы
обычно пытаемся найти себе оправдание? Но ведь это все – лишь отговорки!
Да, сегодня жизнь непроста, да, мы должны зарабатывать деньги – все это
действительно так; но тот, кто по-настоящему любит ближнего и заботится о
нем, тот и на общение время найдет.
Задание 2.
Дайте письменный ответ на вопрос: «В чём причина конфликта
поколений, по мнению автора статьи? Приведите не менее 3 наиболее
важных, на ваш взгляд, идеи и аргумента, не копируя длинных фраз из текста
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(6 баллов)
Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
задания
1
Понимает главную,
второстепенную и скрытую
(подтекст) информацию
текстов; перефразируя
информацию текста, и
отвечает на них
Определяет принадлежность
текста к различным типам и
стилям на основе
характерных признаков
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Дескрипторы
Правильно отвечает на
вопросы по проблематике
текста

В соответствии с целью и
коммуникативной ситуацией
двух текстов правильно
определяет их стиль и тип

Балл
4

2

Всего

Извлекает и синтезирует
Формирует независимое
информацию, делает выводы мнение, различает факты и
на основе полученных
мнения
сведений, выражая
собственное мнение;
сравнивает тексты,
анализируя содержание,
определяя авторскую
позицию

6

10

Письмо
Задание 1.
На основе содержания двух текстов напиши статью о функциях
русского языка в современном мире.
Текст 1.
Мировые языки
Мировыми языками называются некоторые наиболее распространенные
языки, употребляемые между собой представителями разных народов за
пределами территорий, населенных людьми, для которых они изначально
родные. Функции этих языков не ограничиваются жизнью внутри нации и
охватывают международные сферы – дипломатию, мировую торговлю, туризм,
глобальные системы коммуникаций – от телеграфа и радиосвязи до авиа- и
космических сообщений. На них общаются ученые разных стран, они хранят в
переводах и научно-технических рефератах массивы общечеловеческого
знания. Они принимаются как «рабочие языки» ООН и других международных
организаций и съездов, а также как и «иностранные языки», т.е. обязательный
предмет обучения в вузах и школах большинства государств мира.
Абсолютное число говорящих на мировом языке как на родном не
главный его признак: на несомненно мировом французском языке как на
родном говорит около 80 млн. человек, тогда как на китайском – свыше 1 млрд.
Важнее всемирность расселения людей, знающих эти языки (причем не
обязательно в совершенстве: часто достаточно, скажем, уметь читать и
переводить), охват максимального числа стран и влиятельных слоев общества
(научно-технической и творческой интеллигенции, административного
аппарата и т.д.), сознательно считающих овладение мировыми языками
полезным и выгодным. Состав мировых языков изменчив. В настоящее время в
него входят английский, русский, французский и др. Ведущее место
принадлежит английскому языку, родному для 420 млн. человек. Его изучают
почти во всех странах - около 18 млн. человек ежегодно, и его международные
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функции общеизвестны: однако еще в XVIII в. он не имел престижа
французского или португальского (последний в наше время вышел из состава
мировых языков) и стал языком широкого межгосударственного употребления
лишь в ХIХ в.
Русский язык, родной для 250 млн. человек, издавна служил средством
межнационального сотрудничества народов нашей страны и стал
общепризнанным мировым языком с середины ХХ века. Войдя в состав
мировых языков, он сразу определил собратьев по ряду общественных
функций, например, только на нем и на английском кодируется 70% всей
мировой научной информации. Его общечеловеческая ценность связывается с
богатейшей русской классической и современной художественной литературой
и непревзойденными по качеству и количеству переводами на русский язык
литературы всех языков мира.
Принятие человечеством данного языка как мирового связано с
авторитетом, ролью страны этого языка в истории и современности.
Наряду с социально-историческими причинами существенны и
лингвистические. Речь идет о том, насколько данный язык пригоден, удобен
для выполнения мировых коммуникативных функций, насколько подготовлен к
преподаванию носителям иных языков и культур. Он должен быть
сформировавшимся национальным литературным языком, обладающим
длительной письменной традицией, установившимися нормами, хорошо
исследованным и описанным в грамматиках, словарях, учебниках.
Текст 2.

Самые распространенные языки

По разным подсчётам, в мире насчитывается до 7000 языков, однако
лишь несколько десятков из них имеют мировое значение или
используются официально. Ниже приведена таблица основных мировых языков
с данными по количеству носителей, количеству стран, в которых язык
является официальным, проценту веб-сайтов, которые используют данные
языки.
Является
Число стран, Число стран, %
Название
Регионы и страны где язык
родным для где является
где
сайт
языка
является официальным
(в млн. чел.) официальным используется ов
китайский
1197
3
33
4,5 Китай, Тайвань и Сингапур
испанский
399
20
31
4,8 Испания, Иберо-Америка (кроме
Бразилии), Экваториальная
Гвинея
английский
335
59
101
54,8 Великобритания, США, Индия,
Австралия, Канада,
Ирландия, Новая
Зеландия, ЮАР и другие страны
Содружества ( где английский
является официальным языком)
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хинди
арабский

490
242

1
26

4
60

португальск
ий

203

9

12

бенгальский

189

1

4

русский

166

5

16

японский
немецкий

128
78,1

1
6

2
18

корейский
французски
й
турецкий
итальянски
й
малайский

77,2
75,9

2
29

5
51

70,9
63,8

2
4

8
11

60,5

4

13

персидский
польский
нидерландс
кий

57,0
40
21,7

3
1
3

29
9
6

0,1 Индия, Фиджи
1,2 страны Северной
Африки и Ближнего Востока
2,3 Португалия, Бразилия, Ангола,
Мозамбик и др. страны
Содружества
0,1 Бангладеш, индийские штаты и
территории Западная
Бенгалия, Трипура, Андаманские
и Никобарские острова
6,1 Россия, Белоруссия, Украина,
Казахстан, Киргизия,
Таджикистан, а также в ряде
непризнанных и частично
признанных государств
4,2 Япония
5,4 Германия, Австрия, Швейцария,
Лихтенштейн, Бельгия,
Люксембург
0,3 Северная Корея, Южная Корея
4,4 Франция, Канада, Бельгия, Швейц
ария, Люксембург, Монако и др.
1,4 Турция, Северный Кипр, Кипр
1,5 Италия, Швейцария, СанМарино, Ватикан
0,3 Малайзия, Индонезия, Бруней,
Сингапур
0,1 Иран, Афганистан, Таджикистан
1,8 Польша
1,1 Нидерланды, Бельгия, Суринам, Н
идерландские Антильские острова

Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
задания
1
Пишет творческие
работы (объем 200230 слов)
Улучшает и
редактирует
собственный текст

Всего

Дескрипторы

Балл

Умеет создавать тексты в
соответствии с темой, целью и
ситуацией общения
Использует метафоры в письме;
правильно применяет средства связи
(предлоги, частицы в синонимичных
и омонимичных конструкциях, союзы
для создания сложных предложений);
правильно применяет знаки
препинания в сложных
предложениях;

8

2

10
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Критерии: Умеет создавать тексты научного стиля (аннотация,
статья, тезисы) излагает информацию прочитанного текста; представляет
информацию в виде статьи,; правильно пишет союзы, предлоги, частицы;
применяет знаки препинания в сложных предложениях.
Дескрипторы
Содержание и моделирование
Грамотность (10 баллов)
письменной речи (10 баллов)
Организация и структура статьи
Уверенное и соответствующее
на очень высоком уровне с четко использование сложных
описанным введением и
предложений и правил
заключением; раскрытые и
пунктуации в них, правильное
связные аргументы.
написание союзов, предлогов,
частиц.
В целом, статья хорошо
Соответствующее использование
организована с логическим
сложных предложений и правил
развитием мысли; демонстрирует пунктуации в них, в целом
умение аргументировать и делать правильное написание союзов,
заключения.
предлогов, частиц Ошибки не
препятствуют передаче
информации.
Статья организована достаточно
Использует соответствующий ряд
хорошо, но аргументы не всегда
сложных предложений и правил
логически развиты.
пунктуации в них, ошибки
заметны, но, в целом, не
препятствуют передаче
информации.
Статья имеет ограниченную
Ошибки в пунктуации и
структуру и слабые аргументы.
орфографии затрудняют
понимание.
Структура статьи и раскрытие
Мало использует сложные
аргументов на низком уровне;
предложения, большинство
мысль не упорядочена.
структур незаконченные или
неправильные. Некоторые частые
ошибки затрудняют понимание.
Всего
Всего баллов по навыку Письмо
Итого

Балл
10-9

8-7

6-5

4-3

2-1

10
20
53

Общая оценка высчитывается по формуле, аналогичной предыдущим
расчетам в 1-4 классах.
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10 КЛАСС
Слушание
Задание 1.
Внимательно прослушайте текст. Перед прослушиванием текста
внимательно ознакомьтесь с вопросами. Прослушайте и отметьте
правильный ответ – А, В или С.
К тексту есть вопросы, требующие краткого ответа.
В последнее время интерес к Казахстану, как к туристскому
направлению, значительно возрос во всем мире, и соответственно, из года в год
увеличивается спектр туристских услуг, предоставляемых местными
туроператорами для привлечения большего количества путешественников.
Более всего в Казахстане туристов из Германии, Англии, Японии, Кореи, Китая.
Немцы и англичане уже разведали туристические маршруты Казахстана, тогда
как сами казахстанцы не развивают туризм на должном уровне.
Сегодня в Казахстане представлены практически все существующие виды
туризма – познавательный, развлекательный, этнический, экологический и
другие. Для туристов предлагается ряд маршрутов путешествий по всей
территории Казахстана. Индустрия туризма в Республике Казахстан на
государственном уровне признана одной из приоритетных отраслей экономики.
Сегодняшние тенденции в развитии этой отрасли таковы, что туристы,
которые хорошо изучили известнейшие курорты мира, стремятся в страны, где
туристический сектор только начинает развиваться. Казахстан – в их числе.
Согласно данным Агентства РК по статистике по итогам первого
квартала 2015 года количество обслуженных посетителей составило 4 164,9
тыс. человек, это на 27,1% больше показателя соответствующего периода 2014
года. При этом количество посетителей въездного туризма увеличилось на
21,6% — 1 063,6 тыс. человек; количество посетителей внутреннего туризма
увеличилось на 33,3% — 1 254,8 тыс. человек. Однако мы пока еще не достигли
высокого уровня и высоких показателей в сфере туризма. Въездной туризм попрежнему развивается слабо, что ведёт к целому ряду негативных последствий.
Выездной туризм представляет собой не что иное, как невидимый импорт.
Казахстанские туристы оставляют свои капиталы в другой стране. Известно,
что один турист приводит к созданию десяти рабочих мест, и эти места
создаются не в Казахстане.
Поэтому для казахстанского туризма в настоящее время актуальной
задачей является развитие въездного туризма. В Республике Казахстан 41,4 %
всего объема обслуженных туристов приходится на выездной туризм, 39% —
на внутренний, 19,6% — на въездной.
Поездки за пределы страны в последние годы развиваются наиболее
активно. Число казахстанцев, выезжающих за границу с 2010 по 2015 год,
увеличилось с 3 млн. человек до 7,4 млн. Между тем для создания полноценной
отрасли, обладающей необходимым потенциалом, правительственным органам,
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а также частным структурам следует приложить значительные усилия, чтобы
обеспечить развитие всех ее направлений.
Туристский потенциал Казахстана богат и разнообразен. Он имеет
уникальные возможности для развития почти всех видов туризма, начиная с
познавательного – связанного с посещением культурно-исторических объектов,
экологического, включающего наблюдение за редкими видами флоры и фауны
до приключенческого и других активных видов туризма.
По территории страны проходит северная ветвь Великого Шелкового
пути. Данный участок пути представляет собой уникальный комплекс
исторических, археологических и архитектурных памятников, включая опыт
планирования и строительства городов. Такие города как: Отрар, Сауран,
Туркестан являлись не только центрами торговли, но также научными и
культурными центрами, что и предполагается посетить во время путешествия.
Туристские маршруты могут включать в себя спортивные мероприятия.
Например:
1. Дельтапланеризм, парашютизм.
Полет на дельтаплане и прыжки с парашютом — планируются для
экстремального сегмента потребителей на территории плато Ушконыр.
2. Скалолазание. Возможны организации группового выезда для
скалолазания на Азиатские скалы, Бутаковский водопад, Городские скалы, Или,
Боровое.
3. Водный туризм. Спуск на плотах и байдарках по рекам. Гребля - один
из самых популярных типов активного отдыха во всем мире. Возможны
путешествия по Алматинской области, по дорогам Семиречья, а именно р. Или;
р.Чарын , р.Коксу; р.Каратал; р.Чилик; р.Лепсы, р.Тентек, р.Биен, р.Аксу и
много других рек.
Туризм в Казахстане включает и организацию отдыха с элементами
самобытных, традиционных, колоритных, национальных видов развлечений,
охоты, конных маршрутов, проживания в юртах, сопровождаемые
рассмотрением и изучением традиций и обычаев кочевников с использованием
казахского колорита, приготовления национальных блюд своими руками или
же мастер-класс поваров.
Туристы могут посетить Государственный национальный природный
парк «Алтын-Эмель», включенный в предварительный список ЮНЕСКО, где
находится удивительный поющий бархан; Чарынский каньон; Иссыкские
курганы.
Туристы, увлекающиеся рафтингом, могут путешествовать по голубым
рекам Семиречья. Семиречье или Жетысу – огромный регион на юго-востоке
Казахстана, который расположен между озером Балхаш и горами Тянь-Шань.
Здесь есть более семи рек. Все из них принадлежат бассейну озера Балхаш.
Результатами развития туризма в Казахстане ожидаются:
− Будут достигнуты результаты в социально-экономической сфере и в
рамках повышения конкурентоспособности РК:
− Привлечение иностранных инвестиций;
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− Продвижение национального бренда РК на мировом рынке;
− Повышение деловой активности.
− Создание рабочих мест.
Открываются широкие возможности для привлечения иностранных
туристов и повышения степени узнаваемости Казахстана на мировом рынке
туризма.
1.
A)
B)
C)
2.
ответ)
A)
B)
C)

К какому стилю относится прослушанный текст?
К художественному.
К публицистическому.
К научному.
Автор рассматривает проблему (выберите наиболее подходящий
Создания новых видов туризма в Казахстане.
Развития въездного туризма в Казахстане.
Обеспечения безопасности туристических маршрутов.

3. Что позволяет назвать выездной туризм, согласно тексту,
невидимым импортом?
A) Казахстанские туристы вывозят в другие страны национальные
сувениры.
B) Казахстанские туристы оставляют свои капиталы в другой стране.
C) Казахстанские туристы ввозят в республику сувениры из других
стран.
4. Кто должен участвовать в обеспечении развития
направлений туризма в Казахстане?
A) Правительственные и местные исполнительные органы.
B) Местные исполнительные органы и частные структуры.
C) Правительственные органы и частные структуры.

всех

5. Вставьте в предложение 2 пропущенных словосочетания согласно
прослушанному тексту:
Въездной туризм в Казахстане по-прежнему _____________________, что
ведёт к целому ряду ____________________________.
Для оценивания: За правильный ответ на каждый вопрос выставляется
по 1 баллу.
Критерии оценивания и дескрипторы
№
задания

Критерии

Дескрипторы
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Балл

1

Всего

Понимает текст
продолжительностью до 8-9 минут
Выделяет наиболее значимую
информацию
Понимает тексты различных стилей

Правильно отвечает
на проблемные
вопросы

5

5

Говорение
Задание 2.
Обсудить с учителем 2 темы (из тематики 10 класса).
СМИ
Какие программы ты предпочитаешь смотреть по телевизору?
Почему тебе нравится смотреть их?
Как ты думаешь, молодежь смотрит телевизор слишком часто? Почему?
Почему нет?
Какую пользу приносит молодежи просмотр телевизора?
Некоторые фильмы очень успешны на международном уровне. Что
делает фильм успешным?
Должны ли телевидение и киноиндустрия получать субсидии от
государства? Почему? Почему нет?
Спорт
Участвуешь ли ты в каком-либо виде спорта как игрок или как зритель?
Почему ты принимаешь участие в …?
Какую (еще) пользу приносит тебе и твоим друзьям спорт?
Какая польза от международных видов спорта?
Есть политике место в спорте? Почему? Почему нет?
Являются ли спортсмены и спортсменки хорошим примером для
молодежи?
Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
задания
2
Создает
высказывание на
основе личных
впечатлений и
наблюдений

Дескрипторы
Раскрывает и объясняет сложные идеи и
понятия
Раскрывает и объясняет простые идеи
Объясняет простые идеи; ограниченное
раскрытие идей
Выражает очень мало идей
Идеи не объяснены или не раскрыты.
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Балл
5
4
3
2
1

Владеет объемом
словарного
запаса,
достаточным для
эффективного
общения по
широкому кругу
тем

Участвует в
диалоге по
различным
темам

Самостоятельно
рассуждает на
заданную тему

Всего

Уверенно и соответствующим образом
использует широкий спектр языковых
структур и разнообразную лексику
Соответствующим образом использует
широкий спектр языковых структур и
разнообразную лексику
Соответствующим образом использует
ряд языковых структур и достаточно
разнообразную лексику
Использует ограниченное количество
языковых структур и ограниченную
лексику; иногда неуместно
Использует очень ограниченное
количество языковых структур и очень
ограниченную лексику; часто неуместно
Понимает и отвечает на вопросы без
долгих промедлений
В большинстве случаев понимает и
отвечает на вопросы без долгих
промедлений
Понимает и отвечает на вопросы, но с
некоторым промедлением
Понимает и отвечает на вопросы
экзаменатора, но с большим
промедлением
Испытывает сложности в понимании
экзаменатора; часто медлит с ответом.
Выражает мнение с последовательным
хорошо сформулированным
обоснованием
Выражает мнение с некоторым
обоснованием
Выражает мнение с небольшим
количеством обоснования или без него
Дает только основную информацию
Чаще всего информация неуместна

5

4

3

2

1

5
4

3
2

1
5

4
3
2
1
20

Чтение
Задание 3.
Прочитайте два текста о граффити. Граффити – это рисунки или
надписи на стенах или других местах, выполненные без официального
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разрешения. Используйте тексты для ответов на вопросы и выполнения
заданий, предлагаемых ниже.
Текст 1.
Я киплю от злости, так как в четвертый раз стену школы очищают и
перекрашивают, чтобы покончить с граффити. Творчество – это прекрасно, но
почему же не найти такие способы самовыражения, которые не причиняли бы
лишний ущерб обществу?
Почему надо портить репутацию молодого поколения, рисуя на стенах
там, где это запрещено? Ведь художники-профессионалы не вывешивают свои
полотна на улицах, не так ли? Вместо этого они находят средства и
завоевывают славу на официальных выставках.
По моему представлению, здания, ограда, парковые скамейки сами по
себе произведения искусства. И разве не жалко портить эту архитектуру
росписью, не говоря уже о том, что используемый для этого метод разрушает
озоновый слой. И я не могу понять, почему эти самозванные художники так
злятся, когда их так называемые «художественные полотна» убирают с глаз
долой снова и снова.
Татьяна
Текст 2.
У людей разные вкусы. Общество перенасыщено информацией и
рекламой. Знаки торговых компаний, названия магазинов. Большие навязчивые
плакаты по обеим сторонам улиц. Приемлемо ли все это? В основном, да. А
приемлемы ли граффити? Некоторые говорят да, некоторые – нет.
Кто платит за эти граффити? А кто в конечном итоге платит за рекламу?
Правильно. Потребитель.
А спросили ли те, кто ставит рекламные щиты, вашего разрешения? Нет.
Тогда должны ли это делать люди, рисующие на стенах? Не просто ли это
вариант общения, например, ваше собственное имя, названия партий или
большие произведения искусств на улице?
Только вспомните о полосатой и клетчатой одежде, появившейся в
магазинах несколько лет назад. И о лыжных костюмах. Модели и цвета были
скопированы с разрисованных бетонных стен. Довольно забавно, что и эти
модели, и цвета принимаются сегодня в обществе, восхищают, а граффити в
том же стиле считаются ужасными.
Да, трудные времена настали для искусства.
Софья
1.
К какому стилю относятся тексты?
A) Официально-деловому
B)
Публицистическому
C)
Разговорному
D) Научному
2. Какова цель каждого из писем?
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A) объяснить, что такое граффити
B)
выразить свое мнение о граффити
C)
продемонстрировать популярность граффити
D) рассказать людям, что очень много средств тратится, чтобы смыть
эти росписи
3.Почему Софья ссылается на рекламу?
A) Она описывает граффити.
B) Потому что люди надевают на себя одежду с рисунками под
граффити.
C)
Она считает, что граффити – это один из видов рекламы.
D) Она сравнивает граффити и рекламу.
4. По прочитанным текстам сформулируй 2-3 проблемных вопроса.
_______________________________________________________________
___________________
_______________________________________________________________
___________________
_______________________________________________________________
___________________
Задание 5.
С каким из этих двух текстов вы согласны? Дайте своими словами
обоснование своей точки зрения, при этом используя то, что сказано в одном
из писем или в них обоих.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Для оценивания задания.
5-4 баллов: Объясняет свою точку зрения посредством обращения к
содержанию одного или обоих писем. Говорит об общей позиции автора (то
есть за или против) или деталях аргументации.
3-2 балла: Объяснение может быть дано в форме пересказа части текста,
но не должно копировать текст полностью или в значительной степени без
внесения в него изменений или дополнений.
1-0 баллов: Собственная точка зрения подтверждается с помощью
прямой цитаты из текста (выделенной или не выделенной кавычками).
Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
задания
1
Понимает тексты разных
жанров на абстрактные и
конкретные темы

Дескрипторы
Правильно отвечает на
вопросы по проблематике
текста
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Балл
2

Выявляет проблематику
текстов /произведений
Определяет
принадлежность текста к
различным стилям
Сравнивает тексты/
произведения по
проблематике

2

Формулирует проблемные
вопросы по двум текстам
В соответствии с целью и
коммуникативной ситуацией
двух текстов правильно
определяет их стиль
Формирует независимое
мнение, различает факты и
мнения
Всего по навыку Чтение

2
1

5

10

Письмо
Задание 6.
Напишите письменную работу (объем 200-230 слов) на одну из
предложенных тем. Пишите в соответствии с нормами языка.
A) Эссе «Что дает человеку образование?»
B)
Письмо другу о том, какие жертвы могут принять дети от
родителей.
C)
Речь о позитивных и негативных последствиях глобализации в
Казахстане для выступления на экономическом форуме.
Критерии оценивания и дескрипторы
№
Критерии
задания
6
Пишет творческие
работы (объем 200230 слов)
Улучшает и
редактирует
собственный текст

Всего
Итого

Дескрипторы

Балл

Умеет создавать тексты в
соответствии с темой, целью и
ситуацией общения
Использует метафоры в письме;
правильно применяет средства
связи (предлоги, частицы в
синонимичных и омонимичных
конструкциях, союзы для создания
сложных предложений); правильно
применяет знаки препинания в
сложных предложениях;

8

2

10
45

Общая оценка высчитывается по формуле, аналогичной предыдущим
расчетам в 1-4 классах.
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11 КЛАСС
Слушание
Задание 1.
Прослушайте текст и выберите правильные ответы на вопросы. Текст
прослушивается дважды.
Перед прослушиванием ознакомьтесь с данными ниже предложениями в
течение 50 секунд. Вставьте пропущенные слова, которые соответствуют по
смыслу содержанию прослушанного:
1.
Нам нужна действительно ________________, чтобы понимать те
силы и тренды, которые будут изменять нашу _________________.
2.
Коренной москвич ментально и поведенчески гораздо
____________ к жителю Варшавы, чем к жителю ____________________.
3.
Задача
образования
–
это
создание
человека
____________________________,
обладающего
самыми
современными
теоретическими
________________,
практическими
навыками,
__________________.
Ссылка на текст для слушания:
https://www.youtube.com/watch?v=egi3bPp3CCM
Часть 2.
Выберите правильный ответ: A, В или С.
4. Соотношение количества новых книг, изданных в мире на
английском, русском и казахском языках в 2011 году, составило:
А) 550 тыс. / 97 тыс. / 12 тыс. 300
В) 500 тыс. / 65 тыс. / 5 тыс. 300
С) 550 тыс. / 97 тыс. / 2 тыс. 300
5.
Определите
значение
слова
«самоидентификация»
в
прослушанном тексте (Задачи культурного воспитания совсем другие –
национальная самоидентификация).
А) Осознание человеком самого себя представителем нации, к которой он
принадлежит по рождению или по собственному выбору.
В) Добровольное усвоение человеком представлений другой нации.
С) Интеграция представлений своей национальной культуры и другой
культуры.
6. Отметьте утверждение, соответствующее тексту:
А) 80% технической информации создается в мире на английском языке.
B) 70% технической информации создается в мире на английском языке.
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С) 60 % технической информации создается в мире на английском языке.
7. Отметьте утверждение, не соответствующее тексту:
А) Ленин должен был выучить английский язык, чтобы получить доступ
к Гегелю и Канту.
В) 80% информации на электронных носителях создается в мире на
английском языке.
С) Азербайджан быстро модернизирует свою систему образования.
Критерии оценивания и дескрипторы
Критерии
Понимает устную речь

Понимает лексическое
значение слов в
предложении и в тексте

Дескрипторы
Слова, вставленные в текст,
соответствуют смыслу
прослушанного текста (вопросы
1-2)
Слова, вставленные в текст,
соответствуют смыслу
прослушанного текста (вопрос
3)
Правильно отвечает на вопрос
(вопросы 4-7)
Всего

Балл
4
(по 1 баллу за
каждое слово)
3
(по 1 баллу за
каждое слово)
4
(по 1 баллу за
каждый ответ)
11

Говорение
Задание 1.
Перескажите основную информацию данного текста. Соблюдайте
речевые нормы и логику изложения материала. Выразите свое отношение к
проблеме текста и позиции автора, приведите аргументы.
Чудесная сила искусства
Вы прочли уже немало книг, и, наверное, не раз удивлялись тому, что
«дела давно минувших дней, преданья старины глубокой» способны волновать,
тревожить, радовать. Страница книги – не более чем лист бумаги,
испещрённый знаками, но над ней мы плачем и смеёмся. Удивительное
свойство художественной литературы и других искусств – делать живым давно
прошедшее и угадывать будущее. Но происходит это чудо лишь в том случае,
если читатель услышал голос писателя, пошел за ним.
Словно птица Феникс, искусство вновь и вновь воскрешает, проходя
через века. Читатель может разбудить свою душу и сбросить оковы времени,
сквозь которые просвечивает живая и вечная мудрость искусства.
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Художественное произведение – не замкнутый мир. Писатель связан со
своей эпохой, с предшествующим и современным ему искусством. Поэтому
нам необходимо понять, почему близкие явления жизни воплощены в искусстве
разных исторически эпох, почему писатели-современники расходятся в оценке
действительности.
Учась в школе, мы должны догнать всё человечество в своем развитии.
Связь времен дает человеку направление движения, опору и возможность
совершать новые открытия, зная о тех, что были до него, и не повторяясь.
Искусство дает нам возможность приобщаться к духовной культуре
человечества и радость творческого отношения к жизни. Всякое произведение
искусства вызывает у нас разноречивые чувства, борьбу мнений и оценок.
Писатель вовлекает читателя в сложный лабиринт противоречивых чувств,
побуждает видеть в одном и том же герое доброе и дурное. В одном и том же
событии – высокое и ничтожное. Эта внутренняя борьба побуждает читателя
сопереживать: радоваться, негодовать, тревожиться, ликовать, сочувствовать,
осуждать… . Отсутствие однозначной, однолинейной оценки – спутник
настоящего искусства. Поэтому в ходе чтения и после знакомства с
произведением нас не оставляет желание обдумывать его. Эти размышления –
логическая работа ума, проверяющая наши чувства, мысли, картины,
возникшие в нашем воображении при чтении, что позволяет читателю сделать
искусство не просто зеркалом действительности, а открытием мира и себя в
нем.
Порой из искусства делают лишь развлечение, отдых от забот, источник
информации о фактах или даже «снотворное». Все эти способы общения с
искусством не приносят духовного удовлетворения, не ведут к преображению
человека. Люди издревле обдумывали секрет воздействия искусства на
человека, удивлялись могуществу поэтического слова, мелодии, статуи,
здания… В наскальных рисунках человек пытался запечатлеть окружающий
мир.
В рассказе «Читатель» М.Горький заметил, что «задача литературы –
облагородить человека».
(В.Г. Маранцман)
Критерии оценивания и дескрипторы
Критерии
Владеет объемом
словарного запаса,
приближенным к
речи носителя
языка;
пересказывает
текст, выражая и
развивая
собственное

Дескрипторы
Содержание и моделирование устной речи
Выражает мнение с последовательным хорошо
сформулированным обоснованием.
Надлежащим образом анализирует и оценивает
соответствующую информацию.
Говорит связно; речь грамотная.
Всегда соответствующее произношение и
интонация для передачи смысла
Богатство и грамотность языка
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Балл
5

5

понимание
проблематики и
позиции автора;
анализирует
проблематику
текста и
обоснованно
аргументирует с
использованием
идей,
интерпретаций и
предположений,
основанных на
логике,
доказательстве и
рассуждении;
создает различные
высказывания,
свободно
аргументирует
собственную точку
зрения; участвует в
диалоге по
широкому кругу
тем; самостоятельно
рассуждает на
заданную тему

Уверенно и соответствующим образом
использует широкий спектр языковых структур
и разнообразную лексику.
Точен и последователен, но допускает
случайные незначительные ошибки.
Любые незначительные ошибки не затрудняют
понимания
Содержание и моделирование устной речи
Выражает мнение, в основном, с хорошо
сформулированным обоснованием.
В целом, соответствующим образом
анализирует и оценивает соответствующую
информацию.
Говорит связно; речь грамотная.
В основном соответствующее произношение и
интонация для передачи смысла
Богатство и грамотность языка
Соответствующим образом использует широкий
спектр языковых структур.
Соответствующим образом использует очень
разнообразную лексику.
В целом точен; но допускает случайные ошибки
при использовании сложного выражений.
Ошибки не затрудняют понимания.
Содержание и моделирование устной речи
Выражает мнение с некоторым обоснованием.
Анализирует и оценивает соответствующую
информацию удовлетворительно.
В целом, связная речь.
Не всегда соответствующее произношение и
интонация для передачи смысла.
Богатство и грамотность языка
Соответствующим образом использует ряд
языковых структур и достаточно разнообразную
лексику.
Довольно точен; допускает ошибки при
использовании сложных выражений.
В целом, ошибки не затрудняют понимания.
Содержание и моделирование устной речи
Выражает мнение с небольшим количеством
обоснования или без него.
Пытается анализировать и оценивать
соответствующую информацию, но не всегда
удачно.
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4

4

3

3

2

Всего

Иногда речи не хватает связности.
Иногда произношение и интонация затрудняют
понимание.
Богатство и грамотность языка
Использует ограниченное количество языковых
структур; иногда неуместно.
Использует ограниченную лексику; иногда
неуместно.
Допускает очевидные ошибки даже при
использовании простых выражений.
Ошибки несколько затрудняют понимание.
Содержание и моделирование устной речи
Дает только основную информацию.
Чаще всего информация неуместна. Речи не
хватает связности и организованности.
Произношение и интонация не передают смысл.
Богатство и грамотность языка
Использует очень ограниченное количество
языковых структур и ограниченную лексику ;
часто неуместно.
Часто допускает ошибки.
Ошибки затрудняют понимание.
Содержание и моделирование устной речи
Не умеет выражать идеи.
Не дает необходимого ответа.
Богатство и грамотность языка
пользует несоответствующие языковые
структуры. Язык не точен и не соответствует
передаваемому значению.

2

1

1

0

0

10

Чтение
Задание 1.
Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
Нет диким животным в цирке!
В Волгоград приехал знаменитый в Европе бродячий цирк Кроне. Но не
все местные жители в восторге от зрелища с клоунами, акробатами и
животными. Кто-то расклеил по всему городу перечёркнутые плакаты цирка с
логотипом Общества охраны прав животных (ООПЖ) и лозунгом: «Диким
животным не место на манеже!» Местное отделение ООПЖ считает
использование диких животных в цирках чистым издевательством. «Жестоко
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заставлять животных выступать для развлечения людей, этим унижается
человеческое достоинство», –сказал представитель Общества. – «Это похоже на
средневековье и не должно происходить в 21-м веке».
Так что же, цирк без животных? Не увидим мы больше обезьян, слонов и
тигров? Однако на примере канадского Цирка дю Солей такой цирк может быть
не только художественно привлекательным, но также и весьма успешным. Есть
также и другие цирки, творчески выступающие без всяких животных. Может
ли вообще существовать цирк, в традиционном его понимании, без участия
животных в программе? Этот вопрос не стоит для членов ООПЖ, и для
активистов Волгоградского отделения Общества это само собой разумеется. В
конце концов, своей акцией они хотят приостановить посещение приехавшего
бродячего цирка. «Любой может загрузить наш логотип в интернете», – говорят
они. – “У нас более двух миллионов сторонников по всему миру”.
Цирки с участием диких животных всё чаще подвергаются резкой
критике. В опросе, проведённом в Великобритании, 94 процента респондентов
выступили против использования диких животных в цирке и за принятие
программы полного запрета. Подобные условия жизни животных уже
неприемлемы, говорится в ней. Этим животным было бы гораздо лучше в
зоопарках.
В Берлине, например, сенатор по вопросам окружающей среды Катрин
Ломпшер предлагает закрыть в столице все цирки, которые используют диких
животных. Там их невозможно содержать по принципам гуманности: клетки
часто слишком малы, животным не хватает места для упражнений, а также не
всегда достаточно продовольствия. Такие большие кошки, как например
знаменитый белый лев в цирке Кроне, съедают около 125 кг мяса в неделю.
А как насчёт других цирковых животных, таких как лошади? Как долго
мы ещё будем смотреть, как эти благородные животные, разряженные в
вульгарные перья, выделывают всевозможные трюки по команде изящной
дрессировщицы с длинным кнутом? Такие неестественные для лошадей
действия являются унизительными, а также потенциально опасными для
животных. Более того, в наше время властный командир на манеже и его
жестокий кнут должны совсем исчезнуть: они больше не вписываются в
современное общество, где царит любовь к животным.
Задание 2.
Найдите в тексте слова, которые соответствуют следующим
определениям. Все слова находятся между строчками 1–8.
A) не имеющий постоянного места
B)
площадка для выступления артистов в цирке
C)
оскорбительное поведение по отношению к кому-либо
D) занятие, доставляющее удовольствие
E)
фирменный товарный знак .

241

Для оценивания: За каждый правильный ответ выставляется по 1 баллу
(правильные ответы – бродячий, манеж, издевательство, развлечение,
логотип).
Задание 3.
После каждого предложения составьте новое, которое должно
начинаться из заданных слов. Новое предложение должно содержать ту же
мысль, о которой говорилось в предыдущем предложении.
1. Кто-то расклеил по всему городу перечёркнутые плакаты цирка с
логотипом Общества охраны прав животных. Перечёркнутые плакаты цирка
________________________________________________________.
2. В конце концов, своей акцией они хотят приостановить посещение
приехавшего
бродячего
цирка.
Их
акция
направлена
на
_______________________________________________________.
3. Любой может загрузить наш логотип в интернете. Наш логотип
________________________________________________________.
Для оценивания: За каждый правильный ответ выставляется 1 балл.
(Правильные ответы: 1 – были расклеены по всему городу, 2 –
приостановление посещения приехавшего бродячего цирка, 3 – можно
загрузить в интернете).
Задание 4.
Ответьте на вопросы, не копируя длинных фраз непосредственно из
текста.
A) Что говорится в тексте о канадском цирке?
B) Назовите 3 проблемы содержания диких животных в цирке, о
которых говорится в статье.
C) Какие факты, приведённые в статье, говорят о плохом обращении с
лошадьми в цирке?
Для оценивания:
А)2 балла (…что он не только (1) художественно привлекательный, но
также и (1) весьма успешный).
В) 3 балла ((1) клетки слишком малы, (1) животным не хватает места
для упражнений, (1) животным не всегда достаточно продовольствия).
С) 4 балла ((1) Лошадей наряжают вульгарно, (1) заставляют
выделывать всевозможные трюки насильно. (1) Эти действия унизительны
для животных. (1) Трюки могут быть опасны для лошадей.
Критерии оценивания и дескрипторы
Критерии

№
задания

Дескрипторы
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Балл

понимает тексты
разных жанров на
абстрактные и
конкретные темы
любой сложности, в
том числе и
узкоспециальные
тексты;
читает и анализирует
композиционные
особенности текстов
различных стилей,
типов и жанров;
формулирует
проблемные вопросы
на основе прочитанного
текста;
знает различные виды
чтения в зависимости
от коммуникативных
целей;
составляет развернутый
план прочитанного
текста
Всего

1
2

3

4

Выразительно читает текст
вслух
Правильно находит в тексте
слова, которые
соответствуют заданным
определениям
Составляет новое, которое
содержать ту же мысль, о
которой говорилось в
предыдущем предложении
Правильно отвечает на
вопрос (вопрос А)
Правильно отвечает на
вопрос (вопрос В)
Правильно отвечает на
вопрос (вопрос С)

1
5
(по 1 баллу
за каждое
слово)
3
(по 1 баллу
за каждое
слово)
2
(по 1 баллу
за каждый
ответ)
3
(по 1 баллу
за каждый
ответ)
4
(по 1 баллу
за каждый
ответ)
18

Письмо
Задание 4.
Напишите эссе на одну из данных ниже тем.
По каждой из пяти тем предлагается один вопрос; учащиеся выбирают
один вопрос и пишут эссе объемом в 250–280 слов. Учащимся предлагается
выбрать подходящую структуру, соблюдать последовательность изложения и
стилистическое единство текста, отразить свое мнение и обосновать его,
обращать внимание на разнообразие и грамотность языка.
Семья
1.
Лучше быть единственным ребёнком в семье, чем иметь братьев
или сестёр.
Вы согласны с этим?
Право и порядок
2.
Почему, по вашему мнению, несовершеннолетние
правонарушители представляют особую проблему для общества?
243

Спорт
3.
Как вы думаете, способствует ли профессиональный спорт
оздоровлению всех или только обогащению нескольких спортсменов?
Работа и безработица
4.
«Сегодня любая работа лучше, чем никакая».
Как вы относитесь к этому заявлению?
Технологические инновации
5.
Являются ли веб-сайты таких социальных сетей, как Facebook и My
Space, злом или благом?
Критерии: Пишет развернутые эссе и другие творческие работы на
заданную тему; соблюдает смысловую цельность, связность и
последовательность
изложения;
аргументирует
точку
зрения
с
использованием литературного и другого материала; умело использует
художественные средства в соответствии с нормами литературного языка;
использует выразительные средства для более точной передачи мыслей и
чувств, выразительности и эмоциональности; создает рукописные тексты,
соблюдая правила оформления письменных работ; правильно использует на
письме самостоятельные и служебные части речи, пунктуацию в простых и
сложных предложениях, при прямой речи, диалогах и цитатах
Примечание:
в
настоящем
Языковом
стандарте
имеются
рекомендованные критерии оценивания эссе (см. Таблицу 6.13)
Дескрипторы
Содержание и моделирование
Грамотность (20 баллов)
письменной речи (20 баллов)
Подробный, ясно обоснованный и
Уверенное и соответствующее
очень хорошо
использование
проиллюстрированный ответ;
сложноподчиненных
эффективно раскрывает как
предложений, обширного
простые, так и сложные идеи.
словарного запаса, ярко
выраженный стиль письма.
Организация и структура эссе на
очень высоком уровне с четко
Последовательный и ясный
описанным введением и
ответ с незначительными
заключением; раскрытые и связные ошибками.
аргументы.
Обоснованный ответ с большим
Соответствующее
разнообразием примеров и ссылок; использование ряда
хорошо раскрыты простые и
грамматических форм; видна
некоторые сложные идеи.
попытка использовать
В целом, эссе хорошо организовано разнообразную лексику, стиль
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Балл
17-20

13-16

с логическим развитием идей;
демонстрирует умение
аргументировать и делать
заключения.
Ответ содержит некоторые
примеры, но не всегда
обоснованные; раскрывает простые
идеи, но иногда недостаточно
иллюстрирует примерами.
Эссе организовано достаточно
хорошо, но аргументы не всегда
логически развиты.

хорошо выражен. В целом,
ответ точен; ошибки не
препятствуют передаче
информации.
Использует соответствующий
ряд простых грамматических
форм и повседневную лексику;
проявляет не всегда уместное
некоторое выражение стиля.
Достаточно ясный ответ;
ошибки заметны, но, в целом,
не препятствуют передаче
информации.
Пытается обосновать затронутые
Использует простые
пункты, но допускает много
предложения и ограниченный
упущений и несоответствий;
словарный запас; имеются
раскрывает только простые идеи.
повторы, стиль недостаточно
выражен.
Эссе имеет ограниченную
структуру и слабые аргументы.
Неправильное использование
основных грамматических форм
и ошибки в орфографии,
затрудняющие понимание.
Неясный ответ, ограниченные
Использует только очень
примеры и ссылки в соответствии с простые предложения и очень
темой; недостаточно попыток
ограниченный словарный запас;
ответить на вопрос.
большинство структур
незаконченные или
Структура эссе и раскрытие
аргументов на низком уровне; идеи неправильные.
представлены беспорядочно.
Некоторые частые ошибки
затрудняют понимание.
Всего
Итого

9-12

5-8

0-4

40
79

Общая оценка высчитывается по формуле, аналогичной предыдущим
расчетам в 1-4 классах.
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1. General provisions
A single three language educational standard (The Language Standard) is
developed in accordance with the Kazakhstan’s trilingual education model and
Roadmap (work flow chart) for trilingual education.
The goal of trilingual education comes/proceeds from the state language policy
of the Republic of Kazakhstan, which is based on the following:
− To achieve acquisition of the Kazakh language by 100% of graduates;
− Not to lose (to remain) and increase the achievements in the knowledge of
the Russian language, which are determined by the objective historical factors in
Kazakhstan;
− To add the knowledge of the third language – English – to the naturally
(historically) existing Kazakh-Russian bilingualism as a means of integration into the
world community.
In accordance with the international standards the main goal of trilingual
education is to create the necessary conditions (essential prerequisites) for
thesimultaneous (contemporaneous) acquisition of three target languages by
Kazakhstan citizens.
Kazakh (T2), Russian (L2) and English (L3) languages are the target languages
in Kazakhstan according to the model of trilingual education:
− The Kazakh language is the state language, the possession of which
promotes/contributes to the successful civic integration;
− The Russian language is the language officially used on an equal basis with
the Kazakh language;
− The English language is the language used as a mean of integration into the
world economy.
The choice of target languages is based on the idea of trinity expressed by the
following formula: to develop the state language, to support (keep up) the Russian
language and to study the English one.
The Kazakh language is the apex (top corner) of this triangle as a leading factor
in the consolidation of Kazakhstan’s nation. Being the state language it is important
for the formation of the civic identity on the path of unity. Knowledge of the Kazakh
language is a guarantee of originality of every modern citizen of Kazakhstan.
In the educational process T2 – is t Kazakh language in non-kazakh language
learning schools, L2 – is Russian language in non-russian language learning schools,
L3 – is English as a foreign language.
The Language Standard is a framework document which defines the common
border (fundamental aspects) of teaching three target languages the students in
secondary school.
The Language Standard defines the main approaches and principles of teaching
three target languages:
a) The emphasis is placed on development of skills in four types of speech
activity: listening, speaking, reading and writing;

b) Communicative approach, which firstly means that teaching languages is
aimed at mastering colloquial rules (requirements) of the target language. Therefore,
in the first grade the main attention is paid to two kinds of speech activity: speaking
and listening, while reading and writing should be developed through the mastery of
those skills in their native language or the first language (the working language at
school); secondly, language learning is not limited to the study of grammatical rules,
i.e. for beginners in learning language is not so important to know what a "predicate",
"subject", "morphology", "syntax" and other mean. The child begins to speak, not
knowing these grammatical "wisdom", how to read and write and even how to build
correct sentences. He just says the words, the meaning of which he begins to
understand and enter into communication (starts to communicate) with others. Over
time, his vocabulary expands. The child learns to speak so that an increasing number
of surrounding people understands him. And only then the child learns to read and
write. It is the basis for learning non-native languages at school;
c) Intercultural communicative (cross-cultural and communicative) approach,
which means that in different language learning the focus is on the development of
those personal qualities that are in demand for intercultural (cross-cultural)
communication;
d) The principle of studying language and culture together, which means that
language learning forms (creates) attitude to the language not only as a mean of
intercultural (cross-cultural) communication, but also as social value, reflection of
national-cultural heritage, instrument of social realm acquirement;
e) The principle of balance of the Kazakh (state) and Russian languages in
education content, which firstly means the necessity of taking into account features
(peculiarities) of the sociolinguistic situation of a particular region. The emphasis in
these two languages is determined by the fact their functional activity (usage) is
uneven that in various regions of Kazakhstan. It is bearing in mind that Russian
language is less active in the southern regions of the country, whereas in the northern
regions – it has a broader scope of use; secondly, knowledge of three languages is
important in their unity, but not in their competition;
f) The principle of “double occurrence of knowledge”, which firstly means
that in educational process the language acts as a learning tool (teaching medium) and
as a subject of study (subject matter): as the last one (as a subject of study) language
is mastered as part of educational programs on such lessons, like "Kazakh language"
(grades 1-4) and "Kazakh literature" (grades 5-11) in schools with non-Kazakh
language learning; "Russian language" (grades 1-4), "Russian language and Russian
literature"(grades 5-11) in schools with non-Russian language learning; "English"
(grades 1-11) in all schools irrespective of language learning. Secondly, as a means of
learning tool (educational medium) the language acts as a mechanism of integration
of language lessons with others, so regardless of the language of study in secondary
school subjects such as "Kazakh language and literature" and "History of
Kazakhstan" is planned to study in the Kazakh language; subjects such as "Russian
language and Russian literature" and "world history" in Russian, and in high school
the study of "natural Science", "Informatics", "Physics", "Chemistry", "Biology" - in
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English. Thirdly, the widespread use of Content and Language Integrated Learning
(CLIL methodology) using a gradual (staged) study of subject terminology, carrying
activity programs (out-of-school activities) and studying separate sections
(paragraphs) of elective courses in target languages;
g) teaching three target languages is in line with the tiered model for the study
of languages by type CEFR("Common European Framework of Reference: Learning,
Teaching, Assessment"), which provides the unity, continuity of all levels of the
General education system (Annex 1).
The Language Standard is developed, taking into account the following:
− Experience of 33 specialized schools which in a pilot mode implement
multilingual (polylingual) education since 2007;
− The experience of the Nazarbayev Intellectual Schools, international
schools, functioning on the territory of Kazakhstan, as well as national (domestic)
institutions of higher education;
− Experience of the foreign language education Concept development
(implementation) of the Republic of Kazakhstan (2006, KazUMO andMYa named
after Abylai Khan);
− Experience of multilingual education Concept implementation in the
Republic of Kazakhstan (2008, KarSU named after E. A. Buketov);
− Experience in the Standard development of the continuous 3-tier (levelsensitive) teaching of state language in the system "kindergarten – school – College";
(Experience of the State language level-sensitive continuous teaching Standard
development in a system …)
− The testing (approbation) results of the level programs and textbooks in the
Kazakh language at school # 41, developed in accordance with the mentioned above
state language level teaching Standard.
The Language Standard includes:
− The description of the workload (academic workload) in three language
subjects (on levels);
− The requirements for basic contents of language courses (on levels);
− The characteristic features of three languages level learning educational
process organization;
− The description of three languages proficiency level evaluation system.
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2. Normative references
The references of present standard are used on:
− The Constitution of the Republic of Kazakhstan (with amendments and
additions, February 2, 2011);
− The law of the Republic of Kazakhstan "About education" (with changes
and additions, 09.04.2016);
− The state obligatory standard of education (resolution of the government of
the Republic of Kazakhstan № 1080, August 23, 2012);
− State obligatory standard of primary education (resolution of the
government of the Republic of Kazakhstan № 327, April 25, 2015);
− State obligatory standard of basic secondary education (resolution of the
government of the Republic of Kazakhstan № 292, May 13, 2015);
− State obligatory educational standard of general secondary education
(resolution of the government of the Republic of Kazakhstan № 292, May 13, 2015);
− State program of education and science development of the Republic of
Kazakhstan for the years 2016-2019 (Approved by the decree of the President of the
Republic of Kazakhstan № 205, March 1, 2016);
− State program of development and operation of languages in the Republic
of Kazakhstan for the years 2011-2020 (Approved by the decree of the President of
the Republic of Kazakhstan № 110, June 29, 2011);
− Road map for the development of trilingual education for the years 20152020 (Joint order of the acting Minister of Education and Science of the Republic of
Kazakhstan № 622 dated November 5, 2015, Minister of Culture and Sports of the
Republic of Kazakhstan No. 344 dated November 9, 2015, and Minister for
Investments and Development of the Republic of Kazakhstan № 1066, November 13,
2015).
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3. Academic workload on linguistic lessons (levels)
Academic workload on linguistic lessons is determined in accordance with the
Model curricula (table 3.1)
Table 3.1 – Academic workload on linguistic lessons
Lessons
Kazakh (Т2)
Russian
(Я2)
English (L3)
29Kazakh
language and
kazakh literature
Russian language
and russian
literature

I
2

II
3

III
3

IV
4

2

2

2

2

2

2

2

2

Hours per week
Grades
V
VI VII VIII

IX

X

XI

Total
12
8

3

3

3

3

3

4/3

4/3 31/29

5

5

5

5

5

2/4

2/4

29

3

3

3

3

3

2/2

2/2

19

The mentioned in table 3.1 academic workload, focused on the study of the
target languages, is a direct (or open) possibilities of the educational process that is
determined by the fact that the languages in this context act as a subject of study
(table 3.2 and 3.3)
Table 3.2 – Amount of educational time focused on the study of the target languages
at primary and secondary school
Lessons
Kazakh (Т2)
Russian (Я2)
English (L3)

I
8,3%
8,3%
8,3%

II
III
12,0% 10,3%
In total – 11,21%
8,0%
6,9%
In total – 7,47%
8,0%
6,9%
In total – 7,47%

Hours per week
Grades
IV
V
VI
13,8%

VII

VIII

IX

6,9%
6,9%

Kazakh language
and kazakh
literature
Kazakh language
and kazakh
literature

9,4%

9,4% 8,8% 8,6% 8,3%
In total – 8,87%
15,6% 15,6% 14,7% 14,3% 13,9%
In total – 14,79%
9,4%

9,4%

8,8%

8,6%

In total – 8,87%
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8,3%

Table 3.3 – The amount of educational time focused on the study of the target
languages at high school (direct opportunities)
Hours per week
HSS

LEssons
X grade
Kazakh language and kazakh literature
Kazakh language and kazakh literature
English (L3)

MS
XI grade

10,3%
10,3%
10,3%
5,1%
5,1%
5,1%
10,3%
10,3%
10,3%

X grade

XI grade

10,3%
10,3%
10,3%
5,1%
5,1%
5,1%
7,7%
7,7%
7,7%

Note: HSS – Humanities and Social Sciences direction of training in high
school, MS – Mathematical Sciences direction of study in high school.
Potential opportunities are determined by the fact that languages serve as a
training resources (educational medium). Therefore, subjects that should be studied in
the target languages are determined in accordance with the classic principle of
“double entry of knowledge”. They are:
The “World history” (from the 5 grade) in Russian and “English” (from the 1
grade) in English at schools with non-Kazakh language learning;
The “History of the Republic of Kazakhstan” (from the 5 grade) in Kazakh and
“English” (from the 1 grade) in English at schools with non-Russian language
learning;
“Computer science”, “Chemistry”, “Physics”, “Biology” and “English” in
English language at all schools regardless of the language learning in 10-11 grades.
According to the developed Model curriculum for these grades such science
subjects as “Biology”, “Physics”, “Chemistry” and “Computer science” are related to
the component of choice. Student can choose only two subjects from this component,
it means that two subjects will be studied in English.
According to the Model curriculum for liberal arts (humanities) there are
“Natural science”, “Computer science” and the “Law basics” in the component of
choice. Students can also choose two subjects from this component so that they will
study one or two subjects in English.
The given enumeration excludes undesirable trend associated with wide and
random variation in the choice of subjects taught in target languages.
Analysis of the current state of trilingual education, which was carried out by
the National Education Academy named after Altynsarin, in 2016, from pedagogical
and educational point of view showed an unacceptable freedom in the choice of
subjects studied at schools in the target languages (Я2 and Я3).
This leads to the violation of the concerted strategy of the subject’s content
learning, which causes uneven quality of students’ knowledge in a particular subject
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area. This is also compounded by objective factors when rural (country) students
are more limited in access to educational resources. This is confirmed by the fact
that the list of subjects taught in target language at urban schools is much more
diverse than at rural (country) schools. It is also should be noted that the teachers
who teach in English and Russian languages at schools with non-Russian language
learning are more active than the teachers who teach subjects in the Kazakh
language at schools with non-Kazakh language learning (figure 3.1).

Figure 3.1 – Data on subjects taught in target languages (Я2 и Я3)
Potential opportunities to increase the study time on target languages learning
are embedded in subject and language learning integrated technology known as
CLIL, which is implemented through the mechanisms of partial and complete
immersion. In partial immersion non-linguistic subject is studied in the first language
(school’s language learning), in complete immersion – in the target language.
Possibilities of partial immersion:
Lesson’s separate steps are taught not in first language (school’s language
learning) but in target language;
Subject terminology is studied at non-linguistic lessons in target language, and
it’s usage in speech (the construction of sentences, authentic texts, etc.) is also
practiced;
Extracurricular activities on the subject are carried in the target language, they
are – project groups and other types of additional education;
Elective courses on the subject are taught in target language.
Thus, the implication of the educational special technology actualizes the
potential (internal) capabilities of the educational process for distributed increase in
educational time for target language learning.
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4. Requirements for basic contents of language courses (levels)
4.1 The minimum lexical vocabulary
4.1.1 The minimum lexical vocabulary (for grades 1-4)
Lexical volume
Pervasive themes
Term
(amount of words and
sentences)
Grade 1. English language (2 hours per week)
Work in the way А1
1. Everything about myself
10
term 1
2. My family and friends
15
3. My school
15
term 2
4. The nature around us
15
5. Travelling
10
term 3
6. Traditions and folk literature
15
7. Food and drinks
10
term 4
8. A sound mind in a sound body
10
In total: 100 words, 2-3 answers, 3-4 sentences
Grade 2. English language (2 hours per week)
А1 beginner
1. Everything about myself
10
term 1
2. My school
15
3. My family and friends
15
term 2
4. The nature around us
15
5. Travelling
15
term 3
6. Traditions and folk literature
10
7. Food and drinks
10
term 4
8. A sound mind in a sound body
10
In total: 100 words, 3-4 answers, 3-4 sentences
Grade 3. English language (2 hours per week)
А1 intermediate
1. The wildlife
15
2. What is good, what is bad (light and term 1
15
darkness)?
3. Time
15
term 2
4. Architecture
15
5. The arts
15
term 3
6. Men of outstanding personality
15
7. The water is a well of life
15
8. The culture of leisure time spending. term 4
15
Holidays
In total: 120 words, 3-4 answers, 4-5 sentences
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grade 4. English language (2 hours per week)
А1 advanced
Kazakhstan is my Motherland
25
term 1
Human values
20
Cultural heritage
15
term 2
The world of professions
15
Natural phenomena
15
term 3
Environment protection
15
Journey into space
15
term 4
Journey to the future
10
In total: 130 words (60 active + 70 passive), 4-5 answers, 5-6 sentences
4.1.2 The minimum lexical vocabulary (for grades 5-6)

Lexical volume
(amount of words and sentences)
Grade 5. English language (3 hours per week)
А2 beginner
1. The world of Science
term 1
60
2. The Space, Earth and Human
term 2
120
3. The Wildlife
term 3
60
4. Life safety
term 4
60
In total: 300 words + 27 terms on Computer Science +116 terms on Natural
Science, 5-6 sentences
Grade 6. English language (3 hours per week)
А2 intermediate
1. The world of Science
term 1
70
2. The Space, Earth and Human
term 2
80
3. The Wildlife
term 3
100
4. Life safety
term 4
100
In total: 350 words + 21 terms on Computer Science +60 terms on Natural Science,
6-8 sentences
Pervasive themes

Term

4.1.3 The minimum lexical vocabulary (for grades 7-9)
Lexical volume
(amount of words and sentences)
Grade 7. English language (3 hours per week)
А2 advanced
1. The world of Science
term 1
70
2. Innovations
term 2
80
3. Names of Science
term 3
100
4. Biosphere and
term 4
100
sociosphere (coevolution)
Pervasive themes

Term
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In total: 350 words + 33 terms on Computer Science +100 terms on Physics+ 94
terms on Chemistry +179 terms on Biology, 8-10 sentences
Grade 8. English language (3 hours per week)
В1 beginner
1. The world of Science
term 1
60
2. Innovations
term 2
70
3. Names of Science
term 3
60
4. Biosphere and
term 4
60
sociosphere (coevolution)
In total: 250 words + 23 terms on Computer Science +148 terms on Physics +
119 terms on Chemistry +169 terms on Biology, 10 sentences
Grade 9. English language (3 hours per week)
В1 intermediate
1. The world of Science
term 1
60
2. Innovations
term 2
70
3. Names of Science
term 3
60
4. Biosphere and
term 4
60
sociosphere (coevolution)
In total: 250 words + 21 terms on Computer Science +125 terms on Physics +
104 terms on Chemistry +208 terms on Biology, 15 sentences
4.1.4 The minimum lexical vocabulary (for grades 10-11)
Lexical volume
Pervasive themes
Term
(amount of words
and sentences)
Grade 10. English language (3 hours per week)
В1 advanced
1. Social guarantees – the success of the
60
term 1
country
2. Professionalism is the demand of time
term 2
70
3. Leadership skills development
term 3
60
4. The economy and competitiveness of the
60
term 4
country
In total: 250 words, 20 sentences
Grade 11. English language (3 hours per week)
В2 beginner
5. Social guarantees – the success of the
40
term 1
country
6. Professionalism is the demand of time
term 2
40
7. Leadership skills development
term 3
40
8. The economy and competitiveness of the
30
term 4
country
In total: 150 words, 20 sentences
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4.2 Grammatical and lexical minimum of vocabulary of “English language” lesson
Pervasive themes
1. Everything about
myself

2. My school

3. My family and
friends

Lexical minimum

1 класс
name, surname, what, where
to be – am–is, are,
my, your- yours, his, her
numbers: one-two-three-four-five-six-seven
yes/ no, not, kind, funny, happy, nice, fine, you,
flower, rainbow, apple, sun, grass, grape, carrot, sky
this
School, desk, chair, book, pen, bag, teacher, table, door,
window, computer board, big, small, long, thin, pencil, cat,
man,
father, mother, brother, sister, grandfather, grandmother,
family, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday, Sunday.
mum, dad, granny, granddad

4. The nature around
us

Animal, bird, cat, cow, dog, fish, horse, pet, pig, sheep, zoo.
hot, cold, rain, sun, snow, look; city, town, village.

5. Travelling

bus, car, train, plane, on, under, in, in front of, between

6. Traditions and folk Birthday, cake, balloons, cards, presents, party, cut, draw,
open, doll, model car, robot, ball, balloon, drum (барабан),
literature
Numbers: 1-10
toy, constructor, teddy bear, kite
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Sentence structure
"Hello", "What's your name", "My name is...", "Goodbye",
"Give me...",
"What color is it?”
His/Her name is.
Nice to meet you
This is black
"What's this?", "What color is...?", "Let's look at~", "What's
that?", "It's a/an (adjective) + (noun)"
"Who is this?", "How are you?", "I’m fine thank you", "See
you soon"; “What day is it today?”
I’m… You are… She is.... He is… and
Yes, that’s right / No....
This is my mum/dad. Her/his name is ...
His name is.
“What animal is that?”, “Let’s go to ...”; "How's the
weather?",
"It's ..."
"Where is/are ...?", "Is it ...?, "Are they ...?", "It is ...",
"They are ...";
This is a doll.
"1-10"; "Let's ...", Count!
How old are you? How old is your sister/brother?.
My doll is new and nice.
Is it a doll? - Yes, it’s a doll. No, it isn’t a doll.
This is my car. It’s blue.
Is this your car? - Yes, it is. No, isn’t.

7. Food and drinks

cheese, chocolate, rice, French fries, strawberries, bread, ice
cream, grapes, pasta, pizza, beans, food, drink, very nice,
yummy, yuk, milk

8. A sound mind in a
sound body

head, eyes, ears, mouth, nose, hair, body, arms, hands, legs,
feet, to walk.
Letters A-Z
Grade 2
Date, day;
Read, write, draw, use;
Fine, nice;
Clothes, dress, hat, jacket, coat, jeans, shoes, shirt skirt,
trousers, T-shirt, watch, to wear

1. Everything about
myself

2. My family and
friends

3. My school

What colour is this car?
I like ... , I don't like ... .
“What’s your favourite food or drink?” Yes they do./ No
they don’t.
What do spiders like/ eat?
Do cats like milk?
Yes, they do. / No, they don’t
"Which part of the body is that?”, "Touch your ..."
Does he/she have…? Yes, he/she does / doesn’t have

Good morning/afternoon, teacher.
How are you, ...? - I'm fine.
Are you Ok?
I'm sorry. That's ok.
Well done!
I can/can't do smth.
It's my beautiful dress. It's my old hat.
Numbers 1-50
This is my friend. His name is Marat.
What is this? What is that? What are those? What are these?
to play tennis/ hockey/basketball, baseball, fly a kite, to take This/That is a ... These/Those are ...
photos,to ride a horse, to paint, to love
Who is that boy? This is my friend.
Can I have your ...?
cousin, aunt, uncle,
Can I use a ...? May I come in?
to cook, to read, to paint, to write, to play, to watch TV,
I can play tennis. I can't play baseball.
paper/ newspaper, friendly, clever, silly, funny, sad
It's my + noun (cousin).
It's his/her/our/your/their + noun. (mother). She is my aunt.
She can cook.
rubber, glue, crayons, ruler, eraser (GB: rubber), pencil case I've got + number + noun
How many .... are there? There are + number + noun. There
school, day, week, Monday, Tuesday, Wednesday,
are some ... .
Thursday, Friday, Saturday, Sunday, on Monday, in the
some, any, this, these, that, those
evening/morning/afternoon, at weekends, at 7 o'clock,
What's this/that? It's a/an (adjective) + (noun) That's a
colour, orange, red, yellow, black, blue, brown, green, grey beautiful rainbow.
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at, behind, between, in, in front of, near, next to, on, to

4. The nature around
us

Go out, go to the park/ garden
village
street, floor/floors, house, flat, wall, window, door, kitchen,
living-room, bathroom, mirror, TV-set, bath, bookcase,
shelf, cooker, fridge, cupboard, How many?

5. Travelling

To go by car, to catch a bus, to get a bus, on foot, to ride a
bike

6. Traditions and folk To want, to buy, shop, beautiful, how much?
literature

7. Food and drinks

food, to cook, to drink, to eat, bread, butter, meat, egg,
cheese, sandwich, chips, sugar, sweet, cake, biscuits, water,
juice, milk, tea, coffee, coke, fruit, apple, banana, orange,
vegetable , carrot, potato, tomato, glass, bottle , plate, bowl
pronouns: some/ any/ no
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What day is it today? It's Monday.
Is it Tuesday? No it isn’t. /Yes, it is.
What is your favourite colour? My favourite colour is
green.
Are you reading? Yes, I am/ No, I'm not. I'm drawing.
which, what, where, whose?
Don't write! Read up! Count to ten!
Do you like this CD? Which one? Where is it? Whose CD
is this?
It's Anna's. Where does she take it from? She takes it from
... .
Who is that boy? Which one? He is painting a rainbow. He
is next to the girl. She is my sister.
a, an, the, some, any, this, these, that, those
Can I help you?
How do you get to school? By bus.
Have you got a ticket for a plane? How many tickets do you
want? Three.
How do you travel to Almaty? We drive a car with my dad.
How many cars are there? There are ... cars.
I like this toy. It is nice. I want to buy it.
How much is it? – It is three hundred tenge.
Where do you go on a weekend? I go to the park with my dog.
Do you like this toy? - Yes, I do. / No, I don’t.
Look! This car is nice. It is 200 tenge.
Where can I buy toys? – You can buy toys in a toy shop in
Konaev street.
I like a sandwich with butter and cheese. What do you like?
I don’t like milk.
There is an apple on the plate.
There is not an apple on the plate.
Is there an apple on the plate? – Yes, there is. No, there
isn’t. There is no banana on the plate
How many apples are there? -There are 3 apples on the

8. A sound mind in a
sound body

head, face, eye/eyes, nose, mouth, ear/ears, arm/arms,
leg/legs, hand/hands, hair, big, long, short, red/dark/ fair/
blonde hair
Weather, winter, spring, summer, autumn/fall; windy, hot,
sunny, rainy, snowy
To jump,to fly, to walk, to swim.

1. The wildlife

Grade 3
Domestic, wild, camel, sheep - sheep, hen, chicken, goose geese, zebra, hippo, hedgehog ,
the Arctic Ocean, the Atlantic Ocean, mountain, steppe,
forest, desert
man: tall, short, young, old, small, fat, slim

2. What is good, what
is bad (light and
darkness)?

job, cook, pilot , worker , farmer, doctor, engineer, driver /
bus driver/ taxi driver, shopkeeper, waiter / waitress, actor
/actress, hospital, cafe ,to look after, to act,to sing, tasty, to
cook, boring, interesting

3. Time

What time is it? It’s five o’clock. It’s half past six. It’s a
quarter past/to seven, at night
o’clock, minute, get up, wash, do exercises, have a shower/
bath, to take a shower/ bath, to make a bed, to do
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plate
There are some grapes in the vase. There aren't any fruit on
the plate.
Ordinal numbers: 1-50.
What's this? - This is a head/ nose/ ear/eye/ etc..
Is it a head? – Yes, it is. / No, it isn’t.
What are these? – These are eyes/ ears/ lips.
Are these eyes/ ears/ arms/ legs/ hands/ lips? – Yes, they
are. No, they are not.
Are these eyes big? – Yes, they are. No, they are not.
Is her hair long/ short? – Yes, it. / No, it isn’t.
What colour are his / her eyes? – Her/his eyes are blue/ grey
/brown /black.
What's the weather like today? - it's sunny and hot. / It's
rainy.
Birds can fly. Tigers can run. Cats can't swiml.
which, what, where, whose, how many, what kind of …
What kind of animal is it? - It's a wild animal.
at, behind, between, in, in front of, near, next to, on, under,
above.
Where is the camel? It's in a desert.
What does she do? She is a doctor.
Does she like her job? - Yes, she does. / No, she doesn’t.
What does a worker do? - He works.
This balloon is larger than that ?
The yellow bear is fatter than the blue bear. .
You must wash your hands. You have to brush your teeth
every morning.
Ordinal numbers: 1-100
First - tenth
at, behind, between, in, in front of, near, next to, on, under,
above

housework, to clean a room, to brush, to have
breakfast/lunch/dinner, to watch TV, to do homework, to
listen to music, to help, to go home, to go to school, to go to
bed, yesterday, last week/month/year, Monday/on Monday,

4. Architecture

House, room, wall, bathroom, bedroom, dining-room,
kitchen, toilet, window, door, hall, mirror.
Cinema, hospital, factory, museum, station, supermarket,
swimming pool, street, store.
To wash, clean, dirty, to cook,to eat,to drink,to meet

5. The arts

Guitar, piano, band
To dance, dancing, to draw, movie, to sing.

6. Men of outstanding The sun, the moon, to travel, to visit, to get there, to stop,
circle, square, triangle
personality
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It’s ten minutes past/to five.
When do you get up?
I get up at 7 o’clock.
When do you get up on Sunday?
I get up at 10 o’clock on Sunday.
I go to sleep/bed at 10 p.m.
Where were you yesterday?
I was at school/the cinema/the shop.
Were you at school/the cinema yesterday? – Yes, I was /
No, I wasn’t.
Were you at school or the cinema yesterday?- I was at the
cinema yesterday.
Was it a good film? –Yes, it was. It was a good and funny
film.
Was it interesting? – Yes, it was /No, it wasn’t.
Was it boring or interesting?- It was interesting/boring.
Were you at school on Friday? – No, I wasn’t. I was ill.
Where were you last week?
We were not (weren’t) in the city.
There is a window in the room. Are there any flowers in the
room? Yes, there are some.
There are some glasses under the mirror.
It's a big ... . This .... is as big as that ....
What do you do in the kitchen? We cook dinner.
What is she doing now? She is washing plates.
He plays guitar every evening.
I can play the piano. - Me too/ I can't.
I can dance. - Me too/ I can't.
What do you want to draw? - I want to draw a dolphin.
Where does he fly? - To the moon. Where is the Sun? - In
the sky.
They visit a ...What do they visit?
What is this? It's a round table.

7. The water is a well
of life

Boat, in the sea, river, beach, sand, shell, to catch fish

8. The culture of
leisure time spending.
Holidays

Angry, bounce, sweets/candy, chocolate, don't worry,
fries/chips, happy, ice-cream, lemonade, a lot (of), lime,
picture
and, or, but

1. Kazakhstan is my
Motherland

2. Human values

Grade 4
fast, quietly, very well, slowly, badly.
sometimes, often, always, never
opposite, above, up, down, to the right, to the left
time: before, after
how many, how much, how often, how big, what kind of?
Want/ start to do
What a + adjective

robot, monster
would you like to
let’s + verb;
go dancing, to enjoy, to play soccer / football
and, or, but, because
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What is the bear doing? He is catching fish in the river.
Where is Aliya/Arman? She is on the beach. /He is behind
the boat.
behind, between, in front of
I like going to the park. I like reading stories/comics about
people on the moon.
Where do you go when it rains? - I go to the cinema or
watch cartoons at home.
Where do you want to go on Sunday? I want to go to the
park or cinema. I want to meet my friends and walk. in the
park.
What are you doing now? - I'm with my friends. We're
playing soccer.
Cats can see very well at night.
I often go to ...
It's opposite the (cinema).
Do you often listen to music? – Yes, I do/ No, I don’t.
How often do you listen to the music?
I always/usually/seldom/never listen to music.
Where did you go after your classes? I went to the stadium
after school.
Puma is a big cat. Tiger is bigger than puma. Lion is the
biggest cat.
How often did you walk in the park last year? I usually
walked on weekends.
Where is the stadium? It's in the ... street opposite the park.
I started to dance when I was 5.
What an interesting movie!
What would you like to do after classes? - I'd like to read a
story about robots.
Let's go to for a walk. - Good idea. Let's go. /That's great!
What do you enjoy doing in the evening. I like surfing the
net.

3. Cultural heritage

Let's go to the swimming pool. - Sorry, I can't because I
can't swim well.
a, an, the, zero article, some, any, this, these, that, those
who, what and where, how many, how much, how often,
how big, what kind of
My mother called me. I washed and dressed quickly.
When did you arrive at school?
How big was the city in...? It wasn't big.
What did you do last evening? -I listened to the radio.

(some) gold, silver,
Go straight, turn left/right
Listen to, talk to, arrive
,

4. The world of
professions

5. Natural
phenomena

bake/baker greengrocer/greengrocer’s, mechanic, post,
man/post office, waiter,
conversation, invite, of course, letter, message, mobile
phone, website
of course
Go swimming, go dancing,
with / without
Giraffe, goat, lizard, monster,
make a snowman, play snowballs,
January, February, March, April, May, June, July, August,
September, October, November, December
mountain, steppe, forest, desert

6. Environment
protection

Planet, feel safe

7. Journey to the
space

Alien, to fly, to visit

8. Journey to the
future

Robot, machine, lorry, truck
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I've got a message. There's a letter for ... .
What is there on/in your ..? There are a lot of … on/in it.
I'd like to invite you to the / my ... .
Was it interesting? - Of course
I usually ride a bike. But today I'm walking on foot.
I go swimming when it's a hot day.
Do you like making a snowman. Yes, it's interesting.
You must wear warm clothes. You have to put on a coat.
I can draw without a pencil. I play snowball and make a
snowman.
January is the coldest month.
Do smth badly, well, slowly
A glass, some water
How big is the planet?
Warm-warmer- the warmest
Will do smth. tomorrow/ next year.
What will people do in the future? - They will visit other
planets
who, what and where, how many, how much, how often,
how big, what kind
do smth well, badly
who, what and where, how many, how much, how often,
how big, what kind

do smth well, badly
fast machine, faster, the fastest/ fastest of all
and, or, but, because. It's a clever machine because it works
fast
This robot is big. That robot is small.
I must collect my toys. The robot has to clean smth. Let's
collect together.
I like playing with machines.
It's an exciting story. It's not boring
1. The world of
Science

Grade 5
Air, fire, water, earth, sky, hot, ice, international,
foreign,centimetre / centimeter, hour , minute, week day,
second metre / meter temperature, kilo(gram[me])/kg,
gram(me), kilometre/km/kilometer, litre / liter, piece, first,
second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth,
tenth, eleven, twelve.
Pronouns: this/that, these/those
Gymnasium, clever, know, learn, study, subject, Math,
Science, Art, History, Geography, Biology, Economics,
library, canteen, computer room, playground, find out,

Hi! I'm quite good at sport. I'm interested in surfing.
It's a dangerous sport.
It's a noisy city.
What about you?
Yes, of course.
Are you ready? Are you sure?
Well done! Never mind.
See you tomorrow.
Best wishes.
It's the 12th of September.
Are you Chinese? No, I'm Japanese.
Rome is the capital of Italy.
Astana is the capital of Kazakhstan.
Is it in the south?
What's the capital of Spain? Madrid.
Where are the Great Lakes? In the USA.
Have you got any ...? - Yes, I have. Here you're. - Sorry, I
haven't got any ....
What have you got on your ...? - We've got some ...
I've got a comfortable anorak.
He's got straight hair.
It's Arman's watch. They are Mr. Brown's keys.
There are some ... on the table.
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2. The Space, Earth
and Human

Moon, star, world, forest, plant, tree, grow, desert, hill,
river, sea, field, climb, cut, explore(r) space
South, north, east, west, be interested in, noisy, dangerous,
use
Names of some countries and nationalities: Great Britain English, the USA - American, Ireland - Irish, Canada Canadian, Russian -Russian, Kazakhstan - Kazakh, Spain Spanish, France - French, Brazil - Brazilian, China Chinese, Japan - Japanese, Italy - Italian
Some geographic names: the Great Lakes, Mississippi, the
Andes, the Sahara Desert, mount Everest
Man: Quite tall, very slim, shy, slim, round, hard-working,
lazy, oval, brush
Time: afternoon, calendar, a.m./p.m.,
Possessions: CD player, a watch, DVD player, cell phone,
mobile phone, camera, calculator, tissues, peanuts, crisps,
French fries, badge, anorak,
Describing things: bright, comfortable, purple, thin, thick,
friendly, exciting, quiet, honest.
Prepositions: Next to, near,
do the washing up, lay the table, magazine,
Wallet, purse, change (money), receipt, rich, sell, envelope
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Are there any ... in the cupboard? Yes, there are. No, there
aren't.
What are they like? They are quiet.
It is an old tree.
A bee is smaller than a bird.
These trees are the biggest.
Apples are________.
A flower is red. Those flowers smell good.
Do you like the mountain which I painted?
got any pictures of flowers.
Which nationalities live in...?
These men are quite tall
Those books are in the next room.
This is my book. Is this my book?
My sister’s book is on the table. Yes, it is on the table.
What are you favorite school subjects?
____ favorite school subjects are ____________.
I want to learn English and Spanish.
It is important to have friends. ____ friends are______.
It's exciting to talk about ... .
____friends enjoy dancing hip hop.
____ friends like to travel. Do _____ like travelling?
He arrives tomorrow. Does he arrive tomorrow? Yes, he
does. No, he doesn’t .
I use a calculator everyday. Do you eat crisps everyday?
Yes, I do./ No, I don't.
Did you write this letter? Yes, I wrote/ I did. I did not
/didn’t write this letter.
I helped my mum to lay the table. Did you help your mum
to lay the table?
My friend did not /didn’t help me.
I am preparing my homework. Am I preparing my
homework?

3. The Wildlife

Animals/insects: bee, rabbit,
Weather: Rainy, snowy, cloudy, foggy
Cut
Plants: mushroom
Time: century, daily, monthly, yearly, midnight, midday,
night, noon,
Sightseeing, scooter, cartoon, screen, musician, theatre,
strange, special, castle, museum

4. Life safety

Body, healthy, to help, to take out, to make one’s bed,to do
exercises.
Gym (go to gum), height, need, control, expert, tap water,
finger, neck,
To get on/off, to miss (to miss a train), skating, skiing,
stadium, to win, table tennis, strong (physically)
Vegetables, fruits: carrot, sugar, potato, butter, lemon,
cabbage, slice,
I’m full. I’m on a diet, snack,
Weight, height, equal, beef, pork, pound, to look after,
cereal
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No, I am not. Yes , I am preparing my homework. Yes, I
am.
Asem is talking with her friends.
Is she talking with her friends?
There are many interesting places. Are there many
interesting places? There are no many interesting places
Mike speaks loudly. How ___ Mike _____?
My mum made me put on a coat because it is foggy and
cold.
The teacher had him recite the poem.
She wants to drive a car.
They wanted to do this work.
It is going to rain.
You wanted to go there.
He starts to make experiments.
What a strange cartoon!
What a beautiful castle!
Be there at 10 o ‘clock. Please, close the door. Don’t go
there.
Do not be late.
My dad does exercises in the morning. Does your sister do
exercises in the morning? Yes, she does./No, she does not.
No, she doesn’t.
He is going to the stadium tomorrow. Is he going to the
stadium tomorrow. Yes, he is. No, he isn’t.
Did you write this letter? Yes, I did. No, I did not /didn’t
write this letter.
My friend helped me. Did my friend help me ?
My friend did not /didn’t help me.
I had some vegetables and fruit for dinner.
I was having my dinner when you called me.
She wants to speak French, but she can’t.
I called him and we talked for an hour.
I invited Asem , but she wasn’t at home.

It is too late now, your train leaves in ten minutes.
Hurry up, Ann doesn’t like to wait.
1. The world of
Science

2. The Space, Earth
and Human

Grade 6
moment, degree, pharmacy, matter, activity, to add, contact,
copy, container, to pick up, to prepare, to repeat, to return,
deep, immediately, information, line, site, suddenly,
surprise, surprised, studies, conversation, brave, excellent

Neighbor, neighborhood, bring, carry, quiet,
clearly, dirty, easily, slowly, spare,
Area: island, rainforest, wood, wool, serve, share, to tidy,
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A boy is preparing his lessons. She repeats a poem after the
classes.
How many friends do you have?
Knowledge is/was; homework is/was;
Information is/was... . We don’t have much sugar.
How much bread did he bring?
I have very little time. She knows little about painting.
Some students of our class are the best athletes in the
school.
He studies better than she.
They are good students. There are so many clever students
in our group.
It hasn't made any difference in our life.
There weren't any students who want to go there.
Each group consists of several students. Does each group
consist of several students.
Each person has right to education in our country. Who has
right to education in our country?
Do you help your friends?
The most important thing for being good friends, to my
mind, is to be ready to help.
When we have some free time, we go for walks, read and
discuss books, watch films, go to discos or play computer
games.
We have travelled together. We have climbed the famous
mountain with my friend twice.
We are going to enter a university.
What are you doing this afternoon?
You knew this village before, didn’t you?
You enjoy your holidays in the village , don’t you?
Our school is beautiful in our village, is it/isn’t it?

3. The Wildlife

4. Life safety

turn on/off, over (60 people)
Everything, everywhere, everyone, outside,
Forget, discuss, invite,
Apartment, downstairs, upstairs, a study, toilet, cooker,
sink, fridge, dish-washer, washing machine, cupboard, a lot
of, bowl, jug, wardrobe, curtain.
seldom, never, once, twice, two times
hit (with hand, object), hold, kick, leave (forget), lie (body),
save (money, energy), notice,
Describe, belong, empty, fast, hungry, thirsty, heavy, keyboard, message, nothing, journey,
Art, artist, record store, music(al), tune, violin,

burn, rubbish, throw away, protect, nature, destroy, farm
land, test, practice, practise, ride, heating,
break your arm, broken arm, be born, catch a cold, chemist,
airport, coach (vehicle), arrive, adventure, ambulance, far,
helicopter, travel, straight, way, accident, appointment, cold
(illness), fit, keep fit, headache, heart, ill, nurse, pain,
medicine (substance), take a medicine, sick, get sick,
stomach, stomachache, toe, toothache, brush (clean),
change, hurt, make sure, keep, keep safe, luggage, look out,
own, pale, platform, take off, save (money), waste (time),
lucky, grocery store, hospital, dentist, spend,
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There is _________, isn’t there /are there?
There is somebody in the room.
Is there anybody in the room?
Nobody knows about it.
I found nothing interesting there.

Comedy is a literary genre and a type of dramatic work. It is
amusing and satirical.
Drama is a play that can be performed for theatre.
He is writing dramas for theatres.
We're going to go to the theatre tomorrow.
When is he leaving to Astana?
Where is he leaving?
He is meeting the writer who writes drama and comedy for
theatres.
Good health is very important for every person. When we
have a headache, a stomach ache, a sore throat, a cold we
feel bad. When a person is ill he tastes , smells bad. -You
seem a little tired. - I am ill. Does this food taste and smell
strange?
I wanted to talk to my friend last week but I met him
yesterday.
We walked quickly /more quickly/ the most quickly.
He speaks quietly/more quietly/the most quietly.
People can travel by air, by rail, by sea or by road.
You can see much more interesting places of the country
you are travelling through.
Travelling by car is very popular. Travelling by sea maybe
also popular.
I may spend my holidays in England.
The weather might be better there in autumn.
I stayed in England for two weeks last year.
I found information from newspaper.

It's difficult to find hotels /to stay here in the summer.
I am looking for a room for the night.
We went towards the castle.
We did not go into the castle.
Tourists are out of danger there.
When we came from the street they were singing a song.
Can you tell me where she left the keys?
I asked him where I could buy an umbrella.
There are a lot of traffic jams on the roads, so maybe it is
more safe to go by underground
Grade 7
1. The world of
Science

2. Innovations

Sound, sound good, surface, variety, blood, brain, vitamins,
protein, cabinet, junk food, bring back, delay, follow, point,
pull, push,
useful, various, terrible, advice, difference, detail,
drugstore/chemist, describe, indoors, offer,
activity, board game, competition, cycling, goal, alone, stay
(at home)

Board (key-board), be available, return, repair, wheel,
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Can you give me some information about ... ?
The example of ... is distance.
Can you give me some advice how to use vitamins?
Can you follow advice?
What are the differences between junk food and healthy
food?
Can you find them in texts?
He has fewer games to play since he changed his PC.
The teacher gave us lots of homework.
Do you have a little time?
If I have more time I’ll visit her.
Leisure is a period of time spent out of work.
The book about hobbies lost by me was returned.
They postponed the concert planned for tonight
The girl playing the piano is my sister.
The man waiting for the doctor is my teacher.
The flowers presented a week ago have already faded.
A hobby is an activity that a person does in their free time.
What do you think of when you hear the word “hobby”?
Reading, painting, singing, and dancing are all hobbies.
This is quite new hobby.
Some of them collect coins, stamps.
What is information and communication technology?

3. Names of Science

4. Biosphere and
sociosphere
(coevolution)

move, petrol, petrol station, oil, tyre, underground, come
around, complete, email, download, enter, fill in, improve,
take away, file, snowboarding, skateboarding, sport centres,
advanced, electric, electricity, team
Washing machine, Digital camera, laptop, machine, the net,
printer, memory, site (internet), to surf (net), web page,
software,
discount, click, indoors, roundabout, traffic, motorway,
motorbike,
Join, well-known, leave for smth, exactly, enter, exit, ever,
never, exhibition, further, prefer, hope, surprised, worried,
can't wait, instead, battery, engine,
Advertisement, channel, fan, painting, poster,

Thunderstorm, windy, foggy, punish, litter, rubbish, driving
license, cholesterol, awful, lend (give), borrow, share
(divide), rent, instead, roast, staff, discount, half-price,
Badly, attractive, pleasant, cheap, expensive, for sale, staff,
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What does information technology include?
Why does business use IT?
Can people live without IT? Why?
Somebody use ICT, somebody don’t use it.
Everybody wants to use IT.
Nobody uses CD player these days

I haven’t been in England since last year.
She has not travelled since 2011.
I have lived in Astana for 2 years
Do you know the city?
I will be sleeping when you come.
I will come at 10 o’clock.
I want you to relax as completely as you can. Will you do
that for me? Will you stay a while?
My grandpa is an old man who will probably say these
words
Radio is not working. He is writing an article for TV.
When you called I was reading this book.
They are said to inform people.
Do we have enough sensitive instruments to predict them?
They are rather expensive.
Scientists must try to find a way to share information on
heavy storms. They should work on this direction. We need
to invent modern instruments to analyze nature changes
which lead to disasters.
I always enjoy cooking.
We haven’t finished eating yet.
She keeps changing her mind about the food.
I like to drink water in the morning.
When we came there we saw many well-dressed people.
I thought that I had seen some of them before.

The girl standing near the table is my sister.
After she had finished the school, she entered the
university.
1. Innovations

2. Look up to the
great persons

3. Time for peace and
creation

Grade 8
answer phone, breath, breathe, transport, move, live, be
alive, development, feed, ability, action, insect, bug, carry,
password, object, dial, engaged, freeze, fuel, cancer,
efficient, edge, decrease, increase, delay, diagram,
condition, cover, average, switch on/off, certificate,
curriculum,
look after/for/forward to

Write a paper, keep breath,
Do several, plenty, a large/small number/amount (of) work,
not as efficient as, much more effective than
What does/did? Who invented?
Does anybody, anyone, (anything) know? Everyone,
everything knows... .
None of them knows ...
... is looking for ...
A famous person who you like a lot is...
I have no idea why he was so excited.
What are you doing tonight?
What are you going to do this weekend?

Character, charity, childhood, discover, collection, clever,
position, patient, political, poetry, miss a chance, musician,
notice, obvious, mind, meaning, subway, signpost,
competitor, enter competition, shout
A bit, really, incredibly,

more, less, a few
What are you looking for?
All of the chances, half of work, both of them,
Invention of ... has increased ...
What has changed with the invention of ..?
Have you ever seen ...?
When I took the picture a young man was speaking to ... .

Challenging, agree, doubt, argue, predict, peaceful,
pollution, plant, planet, permanent, temporary, period,
material, mystery, natural, necessary, number, hire, land,
remember, hope, offer, pretend, promise, call back, pay
back, write down.

Motorbike runs as quickly as / far less quickly than subway
trains
Smth is a bit, really, incredibly (difficult)
I don't have enough time. You drink too much water.
Smb says that it is difficult to do smth.
Smb tells him that ... polluted most of the land.
Smb asked if ... had arrived in time?
He offered to give a lift.
He promised to give a ring.
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4. Human and his
capabilities

1. Innovations

2. Look up to the
great persons

3. Time for peace and
creation

Positive, powerful, population, pleasure, mood, personal,
miserable, nervous, mean, manage, succeed, life, leader,
independent, intelligent

Grade 9
Advanced, internet access, blog, blogger, chat, delete,
animation, install, connection, crop, hardware, drag, freeze,
fuel, cancer, efficient, decrease, increase, degree, IT,
headline, bulb, remote control, delighted, depressed,
disappointed, amusing, disappointing, annoyed,
embarrassed, anxious, embarrassing, ashamed, confident,
confusing, guilty, miserable, reliable, forecast, gale,
backbone, meantime, homemade, dishwasher,
foreigner, discover, connection, bring happiness/luck, peace
etc., bibliography, attitude, aim, ambition, deaf, blind,
stream, environment(al), scenery, a range of, employ(er/ee),

Circle, creature, defense, global warming, imagination,
immigration, forward, gap, follow, customs, continent,
culture, communication, basic, atmosphere, pollute,
pollution, damage, pavement, security, get on with, give up,
put away, throw away, turn down, look up, find out, pick
up, afraid,
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I don't mind spending some time after classes. I hate getting
up early.
... has studied English since 1st grade.
.... has studied English for 6 years.
Subway was opened in ... .
A new collection of ... has been demonstrated.
It was developed after smb had discovered.
It was developed before smth had
If / unless/ if only I sent this message, you wouldn't be late.
I wish that you could do smth.
You should study hard to succeed at exam.
This is the backbone of ... project.
There is too much/little information on ...
Who did you speak to?
When do ... collect crops?
Myself, yourself, him/herself...

Smb invented dishwasher
It's a well-known writer. Part-time job is popular with
students. Freshly-squeezed juice is much healthier.
All the discoveries were made ...
Why are you tired? I've been lately repairing my car. (so far,
all my life)
The environment is highly polluted these days.
It depends on your aim.
What will you do tomorrow?
What will you be doing in 5 year's time?
A new collection will be shown this spring.
They made/ let him work hard.
I couldn't enter my house because I had left my keys.
... said that ... had been done before.

4. Human and his
capabilities

1. Social guarantees –
the success of the
country

Hitchhike, to intend, jogging, gorgeous, habit, funny,
female, male, feeling, difference, confident, cruel, curious,
brave, to be mad about sb/sth, bandage, bleed, recover, toe,
thumb, charity
Grade 10
delay, diagram, condition, cover, body, average, download,
drag, engine, facility,
invent, grow, approach, approximately, message board,
edge, break in, to fine, jail, murder, prison, punish, rob,
steal, thief,

2. Professionalism is
the demand of time

Explore, argument, attempt, pay attention, attract attention,
avoid, belong to, career, candidate, persuade, pattern, pause,
option, on purpose, by mistake, currency, reservation,
embassy, out of order

3. Leadership skills
development

Circle, creature, defense, anniversary, antique, arrange,
appear, base of, block, border, original, occasion,
magnificent,
luxury, magic, local, recycling, refreshments, vegetarian,
lawyer, judge

4. The economy and
competitiveness of the
country

Hitchhike, involve, annoy, blow, take of smb, careless,
possessive, painful, old-fashioned, memory, match, to be
mad about sb/sth, look like, generation, harbour
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... looked up new words in a dictionary.
... started communicating in English.
It could be/might have been truth.
Although it was late, he was curious enough to ...
However, ... was confident that it was true.
We should do smth different.

This is the nickname of the state.
There is not enough information on ...
When do ... prepare your report?
It is smth that/, which/ who ... .
It is a place where ....
It is time when ...
Smb invented dishwasher
It's a well-known writer. Part-time job is popular with
students. Freshly-squeezed juice is much healthier.
All the discoveries were made ...
Why do you look tired? I've been lately repairing my car.
(so far, all my life)
The environment is highly polluted these days.
It's much depends on your aim.
He is such a busy person.
What will you do tomorrow?
What will you be doing in 5 year's time?
A new collection will be shown this spring.
I couldn't enter my house because I had left my keys.
... said that ... had been done before.
... looked up new words in a dictionary.
... started communicating in English.
It could be/might have been truth.
Although it was late, he was curious enough to ...
However, ... was confident that it was true.

1. Social guarantees –
the success of the
country

2. Professionalism is
the demand of time

3. Leadership skills
development

4. The economy and
competitiveness of the
country

Grade 11
addict(ed), burn out, (un)consciousness, drug, examination,
faint, get better, heal (body), infection, injured, liver, pale,
poison, psychology(ist), remedy, keep in shape, surgery,
therapy, victim, wound, wrist, ankle, to charge (of), break
(law), find smb guilty, illegal, innocent, investigate, jury,
commit, penalty, be responsible for, sentence (punishment),
suspect, suspicious, trial, witness
Assure, state, bump (into, act as, candidate, casual,
commercial, crew, deadline, establish, on/off duty, hire/fire,
headquarter, manufacture, plumber, pension, retired,
profession (al), strike, take over, well-paid

You're making the same mistake.
I'm thinking of testing this bike.
You're going to fall.
This time next week I'll be visiting ...
The train leaves at ... .
I live near the beach, it's only 10 kms away.
This is the company he works for. He did it on purpose.
John is said to write a commercial to a new movie.
Peter got his car fixed.
While it was accurate enough, I could hardly read it.
I'm not good at ...ing nevertheless I ...
You must be tired. It can't be true.
You shouldn't have told this.
I asked him what the task was.
I asked him if he was impressed with the concert.
I wish I could drive.
I wish I didn't drive that fast.

Appreciate, approve, well/bad-tempered, betray, aware,
bitter, bossy, bright (person), capable, be concerned,
coward, courage, scared, deceive, desire, despair, be
determined, eager, encourage, entertaining, to face, faithful,
fear, figure out, force, freedom, furious, generous, identity,
independent, be impressed, inspire, mature, mental,
naughty, be objective, peace(ful), point of view, racism,
quality, reasonable, regret, take a risk, satisfy, skill(ful),
spiritual, sound angry/happy, strict, stubborn, suffer,
technical, trust, welcome, willpower, wise
Citizen, take control, country, developed, developing,
If you had tried harder, you would have passed the test.
demonstrate, elect, domestic, enemy, govern, government,
If you tried harder, you might have succeeded.
policy, president, mayor, minister, nation, official, kingdom,
state, territory
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4.3 Natural Science terminology correlation
Crosscutting
themes
1. The world
of Science

2. The Space,
Earth and
Human

3. Materials

Grade 5
The Russian
The English
language
language
Звезда
Star
Вселенная
Universe
Галактика
Galaxy
Газы
Gases
Пыль
Dust
Материя
Matter
Астероид
Asteroid
Комета
Comet
Солнечная
Solar system
система
Milk Way
Млечный путь
Sun rise /
Рассвет
dawn
Закат
Sun set
Идеи
Ideas
Безопасный
Safe
Наблюдать
Watch
Биология
Biology
Химия
Chemistry
Исследования
Examination
Предмет
Subject
(исследования)
Земля
the Earth
Горная порода
Rock
Полезные
minerals
ископаемые
continent
Материк
island
Остров
fresh water
Пресная вода
salt water
Соленая вода
hydrosphere
Гидросфера
Air
Воздух
Atmosphere
Атмосфера
Living
Живые организмы organisms
Peoples
народы
Population
Население
Human race
Раса
Appearance
Внешность
Рост
Growth
Длина
Length
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Grade 6
The Russian
The English
language
language
Луна
Moon
Спутник
Satellite
Наука
Science
Исследования
Studies
Северное
Aurora
сияние

Шкаф
Масштаб
Топографическ
ие знаки
окружность
Земли
азимут
Маршрут
воздушные
массы,
атмосферные
осадки

cabinet
Scale
Topographi
cal signs
Earth's
circumferen
ce
Azimuth
Route
air masses,
precipitatio
n

Углекислый газ

Carbon

and
substances

масса
вес
время
температура
путь
траектория
температура
кипения
температура
замораживания
кипятить
гроза
Вопрос
Идеи

Фауна
Флора
Комнатные
растения
Лекарственные
растения
Сельскохозяйстве
нные растения
Царство
Класс
Семейство
Виды
Млекопитающие
5. Energy and Окружающая
motion
среда
Кислород
Экология
Лес
Тропический лес
Луг
Тундра
Пустыня
Водная среда
Почва
Наносить вред
Загрязнять
Изучение
6. Ecology
биомасса
and
микроорганизмы
4. The
Wildlife
processes

Mass
Weight
Time
Temperature
Way
Trajectory
Boiling
temperature
Freezing
temperature
Boil
Thunderstor
m
Question
Ideas/13
Fauna
Flora
House plants
Medical
plants
Agricultural
plants, crops
Kingdom
Class
Family
Species
Mammals

влажность,
атмосферное
давление
пар
озоновый слой
космическое
излучение
гравитация

dioxide
humidity,
atmospheric
pressure
vapour
ozone layer
cosmic
radiation
gravity

Поверхность
полусфера
Одноклеточные
организмы

Surface
Hemisphere
Singlecelled
organisms

Environment
Oxygen
Ecology
Forests
Rainforest
Grassland
Tundra
Desert
Marine
habitats
Soil
Do harm
Pollute
Study
Biomass
Microbial

Жидкость
Облака
Туман
Ледник
Подземные
воды
Круговорот
воды

Liquid
Clouds
Fog
Glacier
Undergroun
d water
Water cycle

чистый
смесь

Pure
Mixture
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sustainable
development

органический
минеральные соли
грибы
насекомое
движение
звук

life
Organic
mineral salts
fungi
insect
Move
Sound

свет
тепло
электрический
потенциал
магнитное
явление
равновесие

Light
Heat
Electric
potential
Magnetic
phenomeno
n
Equilibrium

7. Inventions
changing the
world

взаимодействие
обмен
ветер
Теплое течение
Холодное течение
Корни
Щебень
Политическая
карта
Географическая
карта
топографическая
карта
геологическая
карта
линия границы
Суша

Interaction
Exchange
Wind
Warm
current
Cold current
Roots
Gravel
Political
map
Geographica
l map
Topographic
map
Geological
map
Border line
Dry land

Поверхность
полусфера
Северный и
Южный полюса
Арктика
Антарктика
меридиан
параллель
Экватор
Долгота
Ширина

Surface
Hemisphere
North and
South Poles
Arctic
Antarctic
meridian
parallel
Equator
Longitude
Latitude
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5. Peculiarities of educational process organization in three language levelteaching
As a rule, well organized educational process of teaching three languages
overcomes hidden or clear opposition to multilingual education and removes from the
agenda such questions as:
− Is it possible to be proficient in more than one language?
− How can the results of bilingual/multilingual education be evaluated?
− Will the first (native) language be affected by multilingual education?
− Is it early to implement multilingual education in the pre-school age?
− Is the high level of literacy achievable in several languages
simultaneously?
One should not expect ready-made recipes to organize the educational process
of teaching three languages. Each educational organization should rely on its own
capacities and resources. Therefore, the transition of such subjects as "Natural
Sciences", "Biology", "Chemistry", "Physics" and "Computer Science" (full
immersion) into English language learning at high school is performed on the basis of
a joint decision of the teachers council of the school and the parents’ association.
However, it is necessary to follow integrated principles and strategies of
three/bilingual education to organize such an educational process.
First. Bilingualism has a positive influence on the development of linguistic
competences and education of children. Children have formed a further
understanding of language and its effective usage when continuing the development
of two or more languages skills throughout all years of schooling. They get more
language practice, especially if they are learned to read and write (the literacy) in
both languages, and able to compare and recognize the way of reflection of reality in
the two studied languages. More than 150 scientific studies conducted over the past
35 years strongly support what was once expressed by the German philosopher
Johann Wolfgang von Goethe: he who knows only one language does not know, in
fact, none. Studies show that by processing information through two different
languages the multilingual children have a greater flexibility of thinking.
Second. The level of children’s native language development is a major
prerequisite for the development of their target (second) language. Children’s
knowledge and skills of one language serve as the basis for the development of
another and is transferred from the native language learned at home to the languages
studied at school. From the point of view of the children’s development of thinking
skills and conceptual perception, these languages are interdependent on a bilateral
basis. When the native language is developing at school (for example, in programs of
partial immersion), language and study skills, acquired by children in the target
language, are also transferred to the native language. In other words, if the
educational environment provides access for children to both languages, they nurture
each other.
On this basis, the Cummins comes to the following conclusions:
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− The language skills come from the same central system, regardless of the
language used;
− Language activities in multiple languages contribute to the development of
the cognitive system;
− The information processing skills and educational achievements can be
developed through one, two, or more languages. Languages function as channels that
feed the central information processing system;
− If a second language is used, it needs to be well developed to function as a
channel for the central system. The process of the second language development
should begin sooner rather than later (already in six months of a child's life).
Third. The use of the native language at school contributes not only to its
development but also affects the ability of children to study the target language.
Multilingual children do better at school when the school effectively teaches the
mother tongue (native language) and developes literacy in that language.
Children who come to school with a solid foundation in the native language are
easier to acquire literacy in a second language.
Fourth. Teaching at school in their second/third language does not hinder the
children’s academic development. Some teachers and parents take with a grain of salt
the program of multilingual education. One of uniquely identified results of
educational research conducted in many countries is that well-implemented
bilingual/multilingual programs provide literacy and mastering subject knowledge in
the target language without any negative effects in the children’s development. For
example, the Foyer program in Belgium develops language and study skills in three
languages (mother tongue, Dutch and French) at the primary school and most clearly
illustrates the benefits of bilingual and trilingual education.
Fifth. The children’s native language easy to lose in the first years of
schooling. Many people are surprised at how quickly bilingual children "catch up"
conversational skills in the target language in the first years of school. However,
educators are often much less aware about how quickly children can lose the ability
to use their native language even at home. The scale and speed of the language skills’
loss, especially of younger children, depend on the intensity of use of the native
language outside of school – in the family and community.
Sixth. Shaping a dynamic identity for the future. When schools develop
language policy, organize curriculum and the learning process so that language and
cultural capital of children and communities is supported throughout the activities of
the school, the schools overcome negative attitudes and ignorance about diversity that
exist in society.
Multilingual children can make a significant contribution to the society,
country and the global community, if they are applied in practice, what teachers think
is fair for all children:
− The children’s cultural and linguistic experiences acquired within the
family, is the foundation for their future learning; on this foundation it needs to be
built, not undermined;
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− Every child has the right for recognition and support of their talent within
the school.
Cultural, linguistic and intellectual capital of the society will increase
significantly, if the children’s cultural and language differences are stopped to be
considered as a "problem to be solved" and instead of this the linguistic, cultural and
intellectual resources children bring from their homes and communities are
mentioned and recognized.
Seventh. The use of L2 as a means of training resources has no negative effect
on L1. Programs based on preserving and enriching models of multilingual education
are designed precisely in order to prevent the extinction of underused languages in
situations where knowledge of only this one language is not enough. The use of L2 as
a means of education should be based on well learned L1. Finally, in enriching
models the mastery of L1 is widely supported by linguistically supportive
environment, and Multilanguage program is used as a means of learning/teaching
important L2.
The mentioned principles are primarily implemented through the determination
of cross-cutting themes while studying three languages. Therefore, in this Standard
cross-cutting themes are distributed as follows:
− Cross-cutting themes on such subjects as “Kazakh language”, “Russian
language”, “English language” for the elementary school (table 5.1);
− Cross-cuutting themes on such subjects as “The Kazakh language and
literature”, “The Russian language and literature” for grades 5-6 (table 5.2);
− Cross-cutting themes on such subjects as “The English language”, “Natural
Science”, “Chemistry”, “Physics”, “Biology” and “Computer Science” for grades 7-9
(table 5.4);
− Cross-cutting themes on such subjects as “The Kazakh language and
literature”, “The Russian language and literature” and “English language” for senior
school (table 5.5).
Table 5.1 – Cross-cutting themes on such subjects as “Kazakh language”, “Russian
language”, “English language” for the elementary school
Cross-cutting themes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Everything about myself
My family and friends
My school
The nature around us
Travelling
Traditions and folk literature
Food and drinks
A sound mind in a sound body

Education
period
Grade 1
term 1
term 2
term 3
term 4
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Levels and the volume,
hours per week
Kazakh language
(2 hours per week)
А1 beginner
Russian language
(2 hours per week)
А1 beginner
English language
(2 hours per week)
Work on the way of А1

Grade 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Everything about myself
My school
My family and friends
The nature around us
Travelling
Traditions and folk literature
Food and drinks
A sound mind in a sound body

term 1
term 2
term 3
term 4

Kazakh language
(3 hours per week)
А1 intermediate
Russian language
(2 hours per week)
А1 intermediate
English language
(2 hours per week)
А1 beginner

Grade 3
1. The wildlife
2. What is good, what is bad (light and term 1
darkness)?
3. Time
term 2
4. Architecture
5. The arts
term 3
6. Men of outstanding personality
7. The water is a well of life
8. The culture of leisure time spending. term 4
Holidays
Grade 4
1. Kazakhstan is my Motherland
term 1
2. Human volues
3. Cultural heritage
term 2
4. The world of professions
5. Natural phenomena
term 3
6. Environment protection
7. Journey into space
term 4
8. Journey to the future

Kazakh language
(3 hours per week)
А1 advanced
Russian language
(2 hours per week)
А1 advanced
English language
(2 hours per week)
А1 intermediate
Kazakh language
(4 hours per week)
А2 beginner
Russian language
(2 hours per week)
А2 beginner
English language
(2 hours per week)
А1 advanced

Table 5.2 – Cross-cuutting themes on such subjects as “The Kazakh language and
literature”, “The Russian language and literature” for grades 5-6
Education
period
Grade 5
1. Science and education
term 1
2. The Space, Earth and Human
term 2
3. The language and culture of the
term 3
nations of Kazakhstan
4. Ecology and safety of life
term 4
Cross-cutting themes
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Levels and the volume,
hours per week
Kazakh language and
literature
(5 hours per week)
А2 intermediate
Russian language and
literature

(3 hours per week)
А2 intermediate
Grade 6
1. Science and education
term 1
2. The Space, Earth and Human
term 2
3. The language and culture of the
term 3
nations of Kazakhstan
4. Ecology and safety of life
term 4

1.
2.
3.
4.

Grade 7
term 1
term 2
term 3

The history of Motherland
Look up to the great persons
Time for peace and creation
Human and his capabilities

term 4

5.
6.
7.
8.

Grade 8
term 1
term 2
term 3

Innovations
Look up to the great persons
Time for peace and creation
Human and his capabilities

term 4

1. Innovations
2. Professionalism is the demand of
time
3. Leadership skills development
4. Human in modern life

Grade 9
term 1
term 2
term 3
term 4

Kazakh language and
literature
(5 hours per week)
А2 advanced
Russian language and
literature
(3 hours per week)
А2 advanced
Kazakh language and
literature
(5 hours per week)
В1 beginner
Russian language and
literature
(3 hours per week)
В1 beginner
Kazakh language and
literature
(5 hours per week)
В1 intermediate
Russian language and
literature
(3 hours per week)
В1 intermediate
Kazakh language and
literature
(5 hours per week)
В1 advanced
Russian language and
literature
(3 hours per week)
В1 advanced

Table 5.3 – Cross-cutting themes on such subjects as “The English language”,
“Natural Science”, and “Computer Science” for grades 5-6
Cross-cutting themes

Education
period
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Levels and the volume, hours
per week

5.
6.
7.
8.

The world of Science
The Space, Earth and Human
The Wildlife
Life safety

5.
6.
7.
8.

The world of Science
The Space, Earth and Human
The Wildlife
Life safety

Grade 5
term 1
term 2
term 3

The English language
(3 hours per week)
А2 beginner
Natural Science (2 hours per week)
term 4
Computer Science (1 hour per week)
Grade 6
term 1
The English language
(3 hours per week)
term 2
А2 intermediate
term 3
Natural Science (2 hours per week)
term 4
Computer Science (1 hour per week)

Table 5.4 – Cross-cutting themes on such subjects as “The English language”,
“Natural Science”, “Chemistry”, “Physics”, “Biology” and “Computer Science” for
grades 7-9
Cross-cutting themes
1. The world of Science
2. Innovations
3. Names of Science
4. Biosphere and sociosphere
(coevolution)

1. The world of Science
2. Innovations
3. Names of Science
4. Biosphere and sociosphere
(coevolution)

1. The world of Science
2. Innovations
3. Names of Science
4. Biosphere and sociosphere
(coevolution)

Education
period
Grade 7
term 1
term 2
term 3

Levels and the volume,
hours per week

The English language
(3 hours per week)
А2 advanced
Biology (2 hours per week)
Chemistry (1 hour per week)
Physics (2 hours per week)
Computer Science (1 hour per week)

term 4
Grade 8
term 1
term 2
term 3
term 4
Grade 9
term 1
term 2
term 3
term 4
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The English language
(3 hours per week)
В1 beginner
Biology (2 hours per week)
Chemistry (2 hours per week)
Physics (2 hours per week)
Computer Science (1 hour per week)
The English language
(3 hours per week)
В1 intermediate
Biology (2 hours per week)
Chemistry (2 hours per week)
Physics (2 hours per week)
Computer Science (1 hour per week)

Table 5.5 – Cross-cutting themes on such subjects as “The Kazakh language and
literature”, “The Russian language and literature” and “The English language” for
senior school
Cross-cutting themes

Education
period
Grade 10

1. Social guarantees – the success of
the country
2. Professionalism is the demand of
time
3. Leadership skills development
4. The economy and competitiveness
of the country

term 1
term 2
term 3

term 4

Levels and the volume,
hours per week
The Kazakh language and
literature
(5 hours per week)
В2 beginner
The Russian language and
literature
(2 hours per week)
В2 beginner
The English language
(3 hours per week)
В1 advanced

Grade 11
1. Social guarantees – the success of
the country
2. Professionalism is the demand of
time
3. Leadership skills development
4. The economy and competitiveness
of the country

term 1
term 2
term 3

term 4

The Kazakh language and
literature
(5 hours per week)
В2 intermediate
The Russian language and
literature
(2 hours per week)
В2 intermediate
The English language
(3 hours per week)
В2 beginner

The next important point is the rejection of traditional forms of methodical
combination of school teachers in the subjects. When planning lessons to take into
account cross-cutting themes the teachers of different subjects, including linguistic
and non-linguistic, should cooperate altogether.
The CLIL (Content and Language Integrated Learning) technology implication
is an enormously important point in three target languages educational process
organization.
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6. System of three languages’ level of proficiency evaluation.
Unique evaluative mechanism of the levels of proficiency in three languages:
Kazakh (T2), Russian (Я2) and English (l3) is shown in this section of the Language
Standard.
The system of three languages’ level of proficiency evaluation is based on:
1) the method of criteria-based assessment, which was adopted in the
framework of updating education content;
2) the specifics of the level-teaching in languages;
3) the standards (criteria) of review works (writing and speaking) at linguistic
lessons.
There are two types of evaluation in accordance with the methodology of
criteria-based assessment: formative and summative.
The teacher makes formative assessment on an ongoing basis (constantly) and
does not give marks (for the students’ work/ there are no assessments).
Summative assessment is held (carried out) at the end of the section or crosscutting (pervasive) themes of the definite academic period with scoring and
evaluations.
Marks’ estimation on three target languages, taking into account the specifics
of level-sensitive teaching in four types of speech skills, has following steps:
− Calculation of the scores’ sum for each type of speech skills (listening,
speaking, reading, writing);
− Calculation of the scores’ percentage for each type of speech skills
(listening, speaking, reading, writing);
− Calculation of the total amount (sum) of scores;
− Calculation of the percentage of the scores’ sum;
− Conversion of the scores into marks (table 6.1).
Note: Examples of calculations are given in Appendix X to this Language
Standard.
Table 6.1 – The scale of conversion of the scores into marks
Summative estimation
scores’ percentage
0
1-20
21-50
51-80
81-100

Estimating factor

Marks

No assessment
Failed (non-sutisfactory)
Satisfactory
Good
Excellent

«1»
«2»
«3»
«4»
«5»

Only two types of speech skills are evaluated in the first grades when learning
the target languages: listening and speaking (see paragraph 1.5.b, section "1
General").
The level of linguistic competence is defined as follows:
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− if the student gets a mark "4" or "5" according to the results of summative
assessment (at the end of the school year), then he is believed to have reached the
level corresponding to the year of study (table 6.3);
− if the student gets a mark "1", "2" or "3" according to the results of
summative assessment, then it is believed that the level of language competences
meet the requirements of the previous levels (table 6.4).
Table 6.2 – Comparative levels of three languages studying in accordance with the
CEFR (Common European Framework of Reference)
CEFR levels

Grades

English (Я3)

Work on the way
А1
Breakthrough or
2 grade А1 beginner
А1
beginner
3 grade А1 intermediate
4 grade А1 advanced
5 grade А2 beginner
Waystage or
А2
6 grade А2 intermediate
elementary
7 grade А2 advanced
8 grade В1 beginner
Threshold or
В1
9 grade В1 intermediate
intermediate
10 grade В1 advanced
Vantage or upper
В2
11 grade В2 beginner
intermediate

Intermediate

Basic

1 grade

Grades
А1

А2
В1
В2

Kazakh (Т2)
Russian (Я2)

1 grade

А1 beginner

2 grade
3 grade
4 grade
5 grade
6 grade
7 grade
8 grade
9 grade
10 grade

А1 intermediate
А1 advanced
А2 beginner
А2 intermediate
А2 advanced
В1 beginner
В1 intermediate
В1 advanced
В2 beginner

11 grade В2 intermediate

Table 6.3 – Scale of the final mark compatibility with the levels of language
competences (second languages)

А1
А2
В1
В2

TheKazakh language
The year total mark compatibility with the
(Т2)
levels of language competences
Grades
The Russian language
«1»
«2» and «3»
«4» and «5»
(Я2)
1 grade А1 beginner
А0
-А1
2 grade А1 intermediate
-А1
3 grade А1 advanced
4 grade А2 beginner
5 grade А2 intermediate
6 grade А2 advanced
7 grade В1 beginner
8 grade В1 intermediate
9 grade В1 advanced
10 grade В2 beginner
11 grade В2 intermediate
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Table 6.4 – Scale of the final mark compatibility with the levels of language
competences (third language)

Grades

А1
А2
В1
В2

1 grade
2 grade
3 grade
4 grade
5 grade
6 grade
7 grade
8 grade
9 grade
10 grade
11 grade

The English language
(L3)
Work on the way А1
А1 beginner
А1 intermediate
А1 advanced
А2 beginner
А2 intermediate
A2 advanced
В1 beginner
В1 intermediate
В2 advanced
В2 beginner

The year total mark compatibility with the
levels of language competences
А0
-А1

«1»

«2» and «3»
-А1

«4» and «5»

Educational tasks (works) in compliance with requirements to the level of
language competences in four types of speech skills (listening, speaking, reading and
writing) are developed for evaluation procedures (table 6.5).
Note: Examples of educational tasks (works) for summative estimation
(examination works at the end of academic year) with calculations are given in
Appendix X of the Language Standard.
Table 6.5 – Requirements for levels of proficiency in three languages (L3)
Types of
speech skills
Listening

Speaking

Listening

Requirements
1 - Grade
recognises short instructions for basic classroom routines spoken slowly and
distinctly;
recognises with considerable support a few basic personal questions spoken slowly
and distinctly;
recognises with support simple greetings;
recognise the spoken form of a limited range of basic and everyday classroom
words;
recognises basic intonation distinguishing questions from statements;
begins to recognise the sounds of phonemes and phoneme blends
makes basic personal statements and simple statements about objects;
begins to use intonation to signal questions in basic exchanges;
pronounces basic words and expressions intelligibly;
responds to very basic supported personal questions;
produces words in response to prompts;
exchanges simple greetings and say “please”, “sorry” and “thank you”
2- Grade
recognises short basic instructions for a limited range of classroom routines spoken
slowly and distinctly;
recognises with support a limited range of basic common personal questions
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spoken slowly and distinctly;
recognises with support common names and names of places, spoken form of a
limited range of everyday and classroom words;
recognises with support short basic questions about what something is;
recognises the sounds of phonemes and phoneme blends
monologue:
makes basic personal statements about people, objects and classroom routines
dialogue:
makes introductions and requests in basic interactions with others;
asks questions in basic exchanges about people, objects and classroom routines;
responds shortly in interactions with others;
can give simple instructions for others
recognises sounds and names the letters of the alphabet;
recognises and identifies some familiar sight words from local environment;
can use alphabet and put the words in alphabetical order
traces letters in the air visually and correctly
3 Grade
understands a range of short basic supported classroom instructions;
recognises with considerable support an increasing range of common personal
questions;
understands the main points of short, slow and carefully articulated talk on
routine and familiar topics features such as colour and number;
understands some specific information in short, slow, carefully articulated talk on
routine and familiar topics;
can find contextual clues to predict content in short, supported talk on routine and
familiar topics
monologue:
makes basic statements related to personal information, people and objects on
familiar topics and classroom routines;
articulates clearly the difference between various sounds;
can place stress correctly on familiar polysyllabic words;
gives simple instructions for others
dialogue:
asks questions in order to satisfy basic needs and find information on familiar
topics and classroom routines;
uses a limited range of basic words, phrases and short sentences to describe
objects, activities and classroom routines;
uses short answers appropriately in short, basic exchanges and take turns when
speaking with others in a limited range of short, basic exchanges
can read and spell out words;
reads and follow with considerable support simple, words, phrases and sentences
on familiar and general topics and familiar instructions for classroom activities;
begins to use with support a simple picture dictionary;
understands the main points of simple sentences on familiar topics by using
contextual clues
writes with support short responses at phrase level to questions and other
prompts;
writes letters and familiar high frequency words;
recognises the words in the letter meant people, places, objects and personal,
objective pronouns;
forms of the verbs in;
present simple;
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present continuous;
have got +
nouns;
question How many are them?
modal verb – can;
prepositions of places and time;
would like+noun like + verb + ing
4 Grade
understands short supported classroom instructions in an increasing range of
classroom routines;
understands a limited range of short supported questions which ask for personal
information;
understands short, narratives on a limited range of general and some curricular
topics;
understands some specific information and detail of short, supported information
monologue:
makes basic statements on a limited range of general topics;
gives short, basic description of people and objects on a limited range of
curricular topics
dialogue:
asks questions to find out about present experiences on a limited range of
curricular topics;
responds to questions on a limited range of curricular topics;
can give instructions;
takes turns when speaking with others in a short, basic exchanges
recognises, identifies and sound with support a limited range of familiar words in
simple sentences;
reads and follows with limited support familiar instructions for classroom
activities, short fictions;
reads and understands main points of short simple texts on a limited range using
contextual clues
plans, writes and checks short sentences with considerable support on a limited
range of personal, general and some curricular topics;
can writes upper and lower case letters accurately in writing names, places and
short sentences during guided writing activities
5 Grade
understands short supported classroom instructions, in a range of classroom
routines;
understands short supported questions which ask for personal information;
some specific information and detail of short, supported talk;
uses contextual clues to predict content in short supported talk
makes basic statements which provides personal information on a limited range
of topics;
asks questions to find out about present experiences on a limited range of
curricular topics;
gives short description of people, objects on a limited range of curricular topics;
responds to questions of curricular topics;
takes turns during speaking with others
recognises, identifies with support a limited range of familiar words in simple
sentences;
reads and follows with limited support familiar instructions for classroom
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activities;
understands the main points of short simple texts on a range of curricular
plans, writes and checks short sentences;
describes people, places and objects with appropriate spaces between words;
links with support words, phrases using basic coordinating connectors;
uses upper and lower case letters accurately when writing names, places during
guided writing activities
6 – Grade
understands a sequence of supported classroom instructions;
a range of increasing unsupported questions which ask for personal information;
basic questions on general and curricular topics;
most specific information and detail of short, supported talk;
deduces meaning from context in short, supported talk;
recognises the opinion of the speaker(s) in basic, supported talk
provides basic information about themselves and others on an increasing range of
general topics;
asks simple questions to get information;
gives an opinion on a limited range of curricular topics;
responds with limited flexibility to unexpected comments ;
communicates clearly during, pair, group and whole class exchanges;
uses appropriate subject-specific vocabulary
understands the main points in a limited range of short simple texts on general
and curricular topics;
support specific information and detail in short, simple texts;
argues on a limited range of familiar curricular topics;
reads with some support a limited range of short fiction and non-fiction texts;
deduces meaning from context in short texts;
recognises the attitude or opinion of the writer and the difference between fact
and opinion in short, simple texts
plans, writes, edits and proofreads work at text level with support on a limited
range of general and curricular topics;
writes with support a sequence of short sentences in a paragraph on a limited
range of familiar topics;
writes with support factual descriptions at text level which describe people,
places and objects;
links without support sentences using basic coordinating connectors
7 Grade
understands longer sequences of supported classroom instructions;
more complex supported questions which ask for personal information;
the main points of extended of curricular topics;
specific information and detail of supported, extended talk;
deduces meaning from context in supported extended talk;
recognises the opinion of the speaker(s);
supported narratives on a range of curricular topics
provides basic information about themselves and others at discourse level on a
range of general topics;
asks simple questions to get information;
gives an opinion at sentence and discourse level on curricular topics;
responds with limited flexibility and discourse level to unexpected comments;
keeps interaction going in longer exchanges on curricular topics;
takes part at group and whole class exchanges;
uses appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk
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understands the main points in a growing range of short, simple texts on general
and curricular topics;
specific information and detail in short, simple texts;
the detail of an argument on a limited range of familiar topics;
reads short simple fiction and non-fiction texts;
recognises the attitude or opinion of the writer in short texts;
uses independently familiar paper and digital reference resources to check
meaning and understanding
plans, writes and edits work at text level with some support of curricular topics;
writes with some support about real and imaginary past events, activities and
experiences;
with some support about personal feelings and opinions;
with some support topics with some paragraphs to give basic personal
information;
develops with support coherent arguments supported by examples and reasons;
links sentences into coherent paragraphs using basic connectors
8 Grade
understands with little or no support the main points in extended talk on a wide
range of general and curricular topics;
specific information in extended talk;
most of the detail of an argument in extended talk;
recognises the opinion of the speaker(s);
begins to recognise typical features at word, sentence and text level of a limited
range of spoken genres
uses formal and informal registers in the talk on a limited range of general and
curricular topics;
asks more complex questions to get information;
gives an opinion on a range of curricular topics;
responds with some flexibility to unexpected comments;
interacts with peers to negotiate, agree and organise priorities and plans for
completing classroom tasks;
uses appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk
understands the main points in texts on a limited range of unfamiliar general and
curricular topics, including some extended texts;
specific information and detail in texts on a growing range of familiar general
and curricular topics;
an argument on a growing range of familiar topics;
reads fiction and non-fiction texts on familiar and some unfamiliar general and
curricular topics;
recognises the attitude of the writer;
uses familiar and some unfamiliar paper and digital reference resources to check
meaning and understanding
plans, writes, edits and proofreads work at text level with some support on a
range of general and curricular topics;
about real and imaginary past events, activities and experiences;
writes with moderate grammatical accuracy on a limited range of familiar general
and curricular topics;
uses variety of written genres on general and curricular topics;
develops with support coherent arguments by examples and reasons;
links, sentences into coherent paragraphs using a variety of basic connectors;
spells most high-frequency vocabulary
9 Grade
291

Listening

Speaking

Reading

Writing

Listening

Speaking

understands the main points in unsupported extended talk on a wide range of
general and curricular topics;
specific information in unsupported extended talk;
the detail of an argument in unsupported extended talk;
implied meaning in unsupported extended talk;
recognises the attitude or opinion of the speaker(s);
deduces meaning from context in unsupported extended talk;
recognises inconsistencies in argument in extended talk on a range of general and
curricular subjects
uses formal and informal language registers in their talk on a range of general
and curricular topics;
asks complex questions to get information;
explains and justifies her / his own and others’ point of view on a range of
general and curricular topics;
interacts with peers to negotiate, agree and organise priorities and plans for
completing classroom tasks;
links comments with growing flexibility to what others say in pair, group and
whole class exchanges;
uses appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk;
recounts extended stories and events on a wide range of general and curricular
topics
understands the main points in extended texts on a range of unfamiliar general
and curricular topics;
specific information and detail in extended texts;
the detail of an argument- both explicitly stated and implied - in extended texts;
reads a wide range of extended fiction and non-fiction texts;
deduces meaning from context in extended texts;
recognises the attitude or opinion of the writer;
recognises typical features at word, sentence and text level in a wide range of
written genres;
recognises inconsistencies in argument in extended texts
plans, writes, edits and proofreads work at text level independently on a range of
general and curricular topics;
about factual and imaginary past and future events, activities and experiences;
writes with grammatical accuracy;
uses style and register to achieve appropriate degree of formality in a growing
variety of written genres;
develops with support coherent arguments supported when necessary by
examples and reasons;
writes coherently at text level using a variety of connectors
10 Grade
understands with little or no support the main points in extended talk on a wide
range of general and curricular topics;
understands with little of no support most specific information in extended talk
on a wide range of general and curricular topics;
understands with little of no support most of the detail of an argument in
extended talk on a wide range of general and curricular topics;
understands with little of no support most of the implied meaning in extended
talk on a wide range of general and curricular topics;
begins to recognize typical features at word, sentence and text level of a limited
range of spoken genres
uses formal and informal registers in their talk on a limited range of general and
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curricular topics;
asks more complex questions to get information about a range of general topics
and some curricular topics;
gives an opinion at discourse level on a range of general and curricular topics;
responds with some flexibility at both sentence and discourse level to unexpected
comments on a range of general and curricular topics;
interacts with peers to negotiate, agree and organize priorities and plans for
completing classroom tasks;
recounts some extended stories and events on a growing range of general and
curricular topics
understands the main points in texts on a limited range of unfamiliar general and
curricular topics, including some extended texts;
understands specific information and detail in text on a growing range of familiar
general and curricular topics, including some extended texts;
recognizes typical features at words, sentence and text level in a range of written
genres;
uses familiar and some unfamiliar paper and digital reference resources to check
meaning and extended understanding;
begins to recognize inconsistencies in argument in short texts on a limited range
of general and curricular subjects
plans, writes, edits and proofread work at text level with some support on a range
of general and curricular topics;
writes with minimal support about real and imaginary past events, activities and
experiences on a growing range of familiar general topics;
spells most high-frequency vocabulary accurately for a growing range of familiar
general and curricular topics;
links, independently, sentences into coherent paragraphs using a variety of basic
connectors on a range of familiar general topics and some curricular topics;
punctuates written work at text level on a growing range of familiar general and
curricular topics with growing accuracy
11 Grade
understands the main points in unsupported extended talk of curricular topics;
deduces meaning from context in unsupported extended talk of general topics;
recognizes typical features at word, sentence and text level of a growing range of
spoken genres;
begins to recognize inconsistencies n argument in extended talk on a growing
range of general and curricular topics
uses formal and informal registers in their talk on a growing range of general
topics;
asks complex questions to get information about a range of general and curricular
topics;
links comments with growing flexibility to what others say at sentence and
discourse level in pair, group and whole class exchanges;
uses appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about an
increased range of general and curricular topics
understands the main points in extended texts on a growing range of unfamiliar
general and curricular topics;
deduces meaning from context in extended texts on a range of familiar general
and curricular topics;
reads a range of extended fiction and non-fiction texts on familiar and unfamiliar
general and curricular topics;
recognizes inconsistencies in argument in extended texts on a growing range of
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general and curricular subjects;
uses a range of familiar and unfamiliar paper and digital reference resources to
check meaning and extended understanding
plans, writes, edits and proofread work at text level with minimal teacher support
on a range of general and curricular topics;
writes independently about factual and imaginary past events, activities and
experiences on a range of familiar general and curricular topics;
uses with limited support style and register appropriate to a growing variety of
written genres on general and curricular topics;
punctuates written work at text level on a range of familiar general and curricular
topics with a good degree of accuracy

Specifics of language learning cause carrying out writing tasks within the
framework of summative estimation.
The main types of writing tasks are (table 6.6):
− test (examining) dictation with grammar task;
− thematic dictation;
− essay;
− test;
− composition;
− written reproduction;
− writing-off a text;
− control (examining) written reproduction;
− control (examining) composition;
− word (spelling) quiz.
The range of writing tasks (table 6.7) and criteria of their assessment (table 6.86.15) are given in order to optimize the organization of this summative assessment.
Table 6.6 – Types of writing tasks (grades 2-4). English language (L3).
Types of examining works

Content

Test (examining) dictation with grammar
task
Thematic dictation
Test
Writing-off a text
Control (examining) written reproduction
Control (examining) composition
Word (spelling) quiz

Words
Words
Tasks
Words
Words
Words
Words

2
grade

3
grade

4
grade

20-30

40-50

60-70

5
5
35-40
35-40
35-40
6-8

8
6
45-50
60-70
60-70
8-10

8
8
55-60
80-90
80-90
10-12

Table 6.7 – Types of writing tasks (grades 5-9). English language (L3).
Types of writing
examining works

Content 5 grade 6 grade 7 grade 8 grade 9 grade
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Test (examining) dictation
with grammar task
Thematic dictation
Essay
Test
Composition
Written reproduction
Word (spelling) quiz

Words
Words
Words
Tasks
Pages
Words
Words

75 – 80 85 – 90 95 – 100 110-115 120-125
40-50
20-30
10
0,5-1,0
95-100
10-15

60-70
20-30
15
1,0-1,5
100-105
15-20

80-90
40-60
15-17
1,5-2,0
110-115
20-25

90-100
70-8 0
17-20
2,0-2,5
120-125
25-30

90-100
90-100
25
2,5-3,0
130-135
30-35

Table 6.8– Types of writing tasks (grades 10-11). English language (L3).
Types of writing examining works
Test (examining) dictation with grammar task
Thematic dictation
Essay
Test
Composition
Written reproduction
Word (spelling) quiz

Content
Words
Words
Words
Tasks
Pages
Words
Words

10 grade
130 – 140
40-50
120-140
25-30
3,0-3,5
140-145
35-40

11 grade
145 – 150
60-70
130-150
30
3,5-4,0
150-155
40 - 45

Table 6.9 – Dictation assessment (marking) criteria

Marks
description
«5»
(81% - 100%)
«4»
(51% - 80%)

«3»
(21% -50%)

«2»

The main estimating (marking) criteria
work without any mistakes, and with a light
orthographic mistake or light punctuation
mistake.
dictation work with 2 orthographic and 2
punctuation mistakes, or 1 orthographic and
3 punctuation mistakes, or without
orthographic but with 4 punctuation
mistakes; 3 orthographic mistakes if there
are same-type mistakes among them.
dictation with 4 orthographic and 4
punctuation mistakes, or 3 orthographic and
5 punctuation mistakes, or 7 orthographic
and 0 punctuation mistakes; 6 orthographic
and 7 punctuation mistakes, if there are
same-type and light mistakes among all of
them; 5 orthographic and 4 punctuation
mistakes are acceptable in grade 5.
dictation with 7 orthographic and 7
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Limit, excess of
which does not
allow putting down
this mark

For the mark «4» only 2 grammatical
mistakes

For the mark «3» only 4 orthographic
mistakes (for the
grade 5 – 5
orthographic
mistakes)

For the mark «2» - 8

(1% - 20%)

«1»
(0%)

punctuation mistakes; or 6 orthographic and
8 punctuation mistakes; or 5 orthographic
and 9 punctuation mistakes; or 8
orthographic and 6 punctuation mistakes.
work with more mistakes than in mark «2».

orthographic
mistakes

Table 6.10 – Grammar tasks criteria
Marks
description
«5»
(81% - 100%)
«4»
(51% - 80%)

«3»
(21% -50%)
«2»
(1% - 20%)
«1»
(0%)

The main criteria
tasks without any mistakes when student finds out acknowledged
understanding of the definitions and rules and ability to apply
knowledge by himself while doing the work.
if student finds out acknowledged understanding of the rules, is
able to apply his knowledge while analyzing words and sentences
and can do correctly not less than ¾ of all tasks (with 1-2
mistakes).
if student finds out understanding of the particular part of learned
material, and can do correctly not less than 1/2 of all tasks (with 34 mistakes).
if student finds out poor knowledge of learning material, cannot
cope with most grammar tasks (there are more than 5 mistakes)
if student cannot do correctly any task.

Note: orthographic and punctuation mistakes, made while doing grammar
tasks, are taken into consideration when marking dictation work.
Table 6.11 – Criteria of written reproduction and composition
The main criteria
Marks
description
Content and rhetoric
«5»
1. The content of the work fully
(81% - 100%) corresponds to the topic.
2. Factual errors do not exist.
3. Content is presented consistently.
4. The work is characterized by a richness
of vocabulary, variety of used syntactic
structures, and the accuracy of usage.
The stylistic unity and the expression of
the text are achieved.
«4»
1. The content of the work is essentially
(51% - 80%) the same topic (with slight deviation from
the topic).
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No orthographic
mistakes (1-2
corrections are
allowed)

2 orthographic and 2
punctuation mistakes,
or 1 orthographic and

«3»
(21% -50%)

«2»
(1% - 20%)

«1»
(0%)

2. The content is mostly authentic, but
there are few factual inaccuracies.
3. There are insignificant violations of
sequence in the presentation of ideas.
4. Lexical and grammatical system of
speech are quite diverse.
The style of work is characterized by unity
and sufficient expressiveness.

3 punctuation
mistakes, or 4
punctuation mistakes
without orthographic
mistakes and 2
grammatic mistakes
are allowed.

1. The work has significant deviation from
the topic.
2. Work reliable in the main idea, but there
are separate factual inaccuracies.
3. Separate violations of the sequence
presentation are committed in the work.
4. Poor vocabulary, monotonous used
syntax and incorrect word usage are shown
in the work.
The style of work does not have unity, and
lacks expressiveness.
1. The work does not fit the theme.
2. There were many factual inaccuracies.
3. Coherence in all parts of the work is
wrong, there is no connection between
them. The work does not correspond to the
plan.
4. Very poor vocabulary. The same type
short sentences with few transitional
signals between them are use in the work.
There are frequent cases of incorrect word
usage.

4 orthographic and 4
punctuation mistakes,
or 3 orthographic and
5 punctuation
mistakes, or 7
punctuation mistakes
without orthographic
mistakes and 4
grammar mistakes are
allowed.

1. There are more than 6 errors (mistakes)
in the content and more than 7 speech
defects

7 orthographic and 7
punctuation mistakes,
or 6 orthographic and
8 punctuation
mistakes, or 5
orthographic and 9
punctuation mistakes,
or 8 orthographic and
6 punctuation mistakes
are allowed.
There are more than:
7 orthographic, 7
punctuation and 7
grammatic mistakes

Table 6.12 – Criteria of writing-off a text
Marks
description

2 grade

3 grade

No
mistakes.
One
«5»
mistake (error) in a No mistakes
(81% - 100%)
graphic way.
«4»
1 -2 mistakes,
1 mistake,
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4 grade
No mistakes
1 mistake,

(51% - 80%)
«3»
(21% -50%)
«2»
(1% - 20%)
«1»
(0%)

1 correction
3 mistakes,
1 correction
3 mistakes,
1 - 2 corrections
4-5 mistakes,
3-4 corrections

1 correction
1 correction
2
mistakes,
1 2 mistakes,
correction
1 correction
3 mistakes,
3 mistakes,
1 - 2 corrections
1 - 2 corrections
4-5 mistakes,
4 mistakes,
3-4 corrections
2-3 corrections

Table 6.13 – Essay criteria
Marks
The main criteria
description
«5»
Is set for an essay
(81% - 100%) − deeply and reasonably revealing the topic in accordance with the
plan;
− demonstrating excellent knowledge of the text of the works and
other materials necessary for its deployment;
− slender composition;
− logical and consistent in presentation of ideas;
− written with using correct literary and stylistically appropriate
language to the content;
Identified skills:
− purposefully analyze the material;
− to draw conclusions and generalizations.
It is allowed to have minor inaccuracies in the contents, and 1-2
speech defects.
«4»
Is set for the essay that is:
(51% - 80%) −
not full and convinsing in accordance with the plan of
revealing the topic;
−
showing a good knowledge of the literary material and other
sources on a given topic and the ability to use them for justifying
their thoughts, and make conclusions and generalizations;
−
logical and consistent presentation of the content;
−
written with few transitional signals.
It is allowed to have 2-3 inaccuracies in the content; a slight
deviation from the topic; no more than 3-4 speech defects.
«3»
Is set for the essay, that:
(21% -50%)
−
has the theme that reveals in the main idea;
−
in general, gives a correct but one-sided or insufficient
response to the topic;
−
has deviation from the topic or individual errors in the
presentation of factual material;
−
is showing the lack of ability to draw conclusions and
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«2»
(1% - 20%)

«1»
(0%)

generalizations;
−
has the material presented logically enough, but there are
some irregularities in the sequence of expression;
−
is showing the knowledge on the basics of writing.
It is allowed to have no more than 4 errors in the content; 5 speech
defects.
Is set for an essay that:
−
does not disclose the topic;
−
is inconsistent with the plan;
−
shows superficial knowledge of the text of the work;
−
consists of an illogical retelling of particular events without
conclusions and generalizations, or general provisions, not based on
the text;
−
is characterized by a random arrangement of material, the
lack of coherence between the parts;
−
has poor vocabulary.
Gross language errors are done in this work.
Is set for an essay that
−
absolutely doesn’t reveal the topic;
−
indicates complete ignorance of the text of the work and the
inability to express own thoughts.
There are more errors done than established for the rating of "2".

Table 6.14 – Word quiz criteria
Marks description
«5»
(81% - 100%)
«4»
(51% - 80%)
«3»
(21% -50%)
«2»
(1% - 20%)
«1»
(0%)

The main criteria
Is set for dictation without mistakes
Is set for dictation with 1-2 mistakes
Is set for dictation with 3-4 mistakes
Is set for dictation with less than 7 mistakes
Is set for dictation with more than 7 mistakes

Table 6.15 – Test tasks summative assessment score percentage

Grades 1-4
Grades 5-9

Less than 3
tasks
«2»
(1% - 20%)
Less than 8

3-4 tasks

5-6 tasks

7-8 tasks

«3»
(21% -50%)
8-10 tasks

«4»
(51% - 80%)
11-14 tasks

«5»
(81% - 100%)
15-18 tasks
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Grades 10-11

tasks
«2»
(1% - 20%)
Less than 15
tasks
«2»
(1% - 20%)

«3»
(21% -50%)
15-22 tasks
«3»
(21% -50%)

«4»
(51% - 80%)
23 -26 tasks

«5»
(81% - 100%)

«4»
(51% - 80%)

«5»
(81% - 100%)

27-30 tasks

Evaluation of students’ knowledge in integrated learning at the English
lessons, computer science, physics, chemistry, biology and natural sciences
lessons
Evaluation of knowledge of students in integrated learning the assessment of
language competences in the framework of the integrated English language and
science subjects, it is recommended to use the following criteria:
− knowledge of the terms of science subjects in English;
− use of terms in the English language at the lessons of physics, chemistry,
biology, natural science, computer science;
− compilation of phrases and whole sentences in English in physics,
chemistry, biology, science, computer science;
− build statements on the studied topic in the science subjects in English;
− participation in various communication situations and the observance of
speech norms (dialogue) in English on the lessons of physics, chemistry, biology,
natural science, computer science;
− retelling listening/reading material on the lessons of science subjects in
English;
− composing sentences in English based on audiovisual material in physics,
chemistry, biology, science, computer science;
− understanding of the content of educational texts on chemistry, physics,
biology, Informatics in English on the subject, the ability to translate the text into the
language learning.
In General, the system of estimation of knowledge of students in integrated
learning in the English language and computer science, physics, chemistry, biology,
natural science should be directed to:
1) replenishment of a vocabulary inventory of words in the English language;
2) development of skills to express thoughts, convey information consistently
in an oral form in English;
3) development of skills to listen to the speech of teachers and students,
audio/video, to understand the meaning of the English text;
4) understanding of the text read in English on the topic of study;
5) transfer of information in written form (if necessary).
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Appendix Х
Sample tasks for summative assessment of the skills of speech activity (The
English language).
This Appendix provides sample tasks for summative assessment of the students
language competences according to one variant. It is highly recommended to develop
at least four variants of work for the summative assessment, as it is difficult to cover
all proposed cross-cutting themes in one variant. The development of four variants of
tasks will allow to cover all cross-cutting themes studied during the school year.
The offered variants of tasks are designed for summative assessment of the
school year. However, the logic of their development is absolutely acceptable as for
summative assessment at the end of the topic/section or quarter, and for formative
assessment, with the only difference that tasks are not assessed.
1 GRADE
Listening
Task 1: Look at the picture, Listen and draw
1) A red apple is on the table
2) A blue ball is between chairs
3) A yellow apple is in the box
4) An orange carrot is in the box
5) A green grass is under the table
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Task 2: Look at the picture, listen and colour
1) a black cow
2) an orange tree
3) a brown pig
4) a brown and yellow hen
5) yellow chicken
6) a black big sheep
7) a white baby sheep
8) a grey cat

Task 3: Listen to the story and number pictures (1-4) when you hear. One is
extra:
Look at the example




1)
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Text for a teacher:
It is Macky's birthday. But he isn't happy. His mum gives him a birthday cake
but it isn't interesting for him. His dad presents his favourite kite, but Macky isn't
happy. His sister gives him a constructor, but Macky isn't happy. Then his mum, dad
and sister ask him 'What is your favourite toy?' Macky says 'I like cars. I don't have a
car transformer'.
Evaluation sheet
Criteria for assessment
Recognise with support
short basic questions about
what something is and the
place of objects

# of task
1

Recognise with visual
support basic colours and
animals

2

Recognise with visual
support common names of
family members and their
likes/dislikes

3

Descriptor
Clear understanding of
instructions and proper actions
Understanding of every
preposition and noun on the
themes 'Food' and 'Furniture'
Clear understanding of
instructions and proper actions
Understanding of every colour
and names of animals
Clear understanding of
instructions and proper actions
Understanding of every family
member and names of objects
within the curriculum
Understanding of colloquial
positive and negative forms of
'be' and adjectives of feelings

Points
1

Total

1
2
1
1

2

10

Assessment sheet
Total points
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2

Scores’ percentage
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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Mark
«5»
«5»
«5»
«4»
«4»
«3»
«3»
«3»
«2»
«2»
«1»

Speaking
1. First a teacher will greet and then ask
your name. Then a set of pictures are presented.
Choose a picture you like and say what is it
like, why you like it.

Task 2 Work in pairs. Look at the photo. Ask and answer 3 questions in pairs.
Look at the example:
Example. Who's this? This is a
girl.
What is in front of the house ? It's
a garden.

What colour is the dog? It's white.
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Speaking
Evaluation sheet
Criteria for assessment
Pronounce familiar words
and expressions intelligibly
Respond to basic supported
questions about people and
objects

Pronounce familiar words
and expressions intelligibly
Ask and answer questions
in basic exchanges about
people, objects and pets

# of task
Descriptor
1
Understanding the
classroom instructions
correctly
Pronounce words and
expressions on the themes
'World around us' or
'Traditions and Customs'
intelligibly with no
difficulty
Can form grammatically
correct short sentences
within the theme
Can name various objects,
colours
2
Understand the task
correctly
Pronounce words and
expressions on the themes
'Friends', 'Pets', 'My house'
without difficulty
Can form grammatically
correct
sentences according to the
themes 'World around us'
Can use various vocabulary
of size, colour and objects

Total

Points
1

1

2

2
1
1

2

2
12

Assessment sheet
Total points
12
11
10
9
8
7

Scores’ percentage
100%
91,6%
83,3%
75%
66,6%
58,3%
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Mark
«5»
«5»
«5»
«4»
«4»
«4»

6
5
4
3
2
1
0

50%
41,6%
33,3%
25%
16,6%
8,3%
0%

«3»
«3»
«3»
«3»
«2»
«2»
«1»

Scores’ percentage
100%
95,4%
91%
86,3%
81,8%
77,2%
72,7%
68,1%
63,6%
59%
54,5%
50%
45,4%
40,9%
36,3%
31,8%
27,2%
22,7%
18,7%
13,6%
9%
4,5%
0%

Mark
«5»
«5»
«5»
«5»
«5»
«4»
«4»
«4»
«4»
«4»
«4»
«3»
«3»
«3»
«3»
«3»
«3»
«3»
«2»
«2»
«2»
«2»
«1»

Overall Score Sheet
Total points
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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2 GRADE
Listening
Task 1: Listen to the teacher and tick the object you hear. Look at the
example
Example: (T: This is an eraser)
a)




b)

( T: These are crayons)
a)





b)

(T: Raise your hand)
a)

b)
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Task 2: Listen to the talk and tick  the food Caissie says.
Tom: What do you want for lunch? Is pasta ok?
Caissie: No, I want some juice.
a) 

b) 

c) 

Task 3:
Look at Masha's clothes. Listen and match /number (1,2 ,3 4) favourite clothes
of Masha:
Teacher 's text
Masha likes her clothes. In summer her favourite clothes are a pink shirt and
purple blouse. In winter she likes her green trousers and jacket.
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Evaluation sheet
Criteria for assessment
Understand a range of
short basic supported
classroom instructions

Understand some specific
information in short, slow,
carefully articulated talk
on the routine topic 'Food'

Understand short
narratives spoken slowly
and distinctly on the
routine topic 'About me'

# of task
1

2

3

Descriptor
Understanding the task
appropriately with visual
support
Identifying the objects and
classroom instructions correctly
with intensive visual support
Understanding the task
appropriately with support
Understanding general
information of the talk
Identifying specific information
of the response

Points
1

Understanding the task
appropriately with a support
Understanding general
information of the text
Identifying specific information
with visual support

1

Total

1

1
1
2

1
2
10

Speaking
Task 1. Look at the pictures. Choose the odd one and explain why.

Task 2. Look at two pictures. Find 4 differences and tell your partner.
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Task 3: St 1: Look at the picture. Ask questions about objects your partner
likes, its position and colour.
St.2: Answer the questions of your partner. And ask questions about another
object.
St.1: Answer the questions of your partner.
Speaking
Evaluation sheet
Criteria for assessment
Use a limited range of
basic words, phrases and
short sentences to describe
objects.

# of task
1

Use a limited range of
basic words, phrases and
short sentences to describe
objects, activities

2

Use short answers
appropriately in short,

3

Descriptor
Understanding the task
correctly
Identifying common features
for objects and formulating
categories with familiar words
Using appropriate structures to
describe colour and name
objects
Understanding the task
correctly
Identifying 4 differences and
naming them accurately with
various structures
Understanding the task
correctly
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Points
1
1

2

1
2

1

basic exchanges and take
turns when speaking with
others in a limited range of
short, basic exchanges

Can make questions with basic
structures
Can pronounce the words and
phrases with proper speed and
proper pauses

Total

2
2

12

Reading
Task 1: Look at the pictures, read and draw lines.

Task 2: Read the sentences below.
Write each child’s name under the correct picture.
Colour the hat after reading the clues.

Talia has long hair and is wearing a red ribbon in her hair with a purple flower
on it.
Sara is short and is wearing a blue hat. She is standing between Talia and
Kessia.
Kessia is standing next to Sara. She is wearing a white baker’s hat with a blue
veil.
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Evaluation sheet
Criteria for assessment
Understand with considerable and
particularly visual support, some
specific information on familiar
topics
Understand the main points and
some specific information of
simple sentences on familiar topics
by using contextual clues and
visual support

# of
task
1

2

Total

Descriptor

Points

Understanding the task
correctly
Understanding simple
phrases with visual
support
Understanding the task
correctly
Understanding sentences
in general
Identifying contextual
clues to understand all
the specific information

1
1

1
1
1

5

Writing
Task 1: Look at pictures and letters. Put the letters in order to make a word.
ath
isrth
slgas

Task 2: Look at the pictures. Sound the words. Write th, wh, sh to complete
each word.
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Task 3: Look at the pictures, read the text and write words. Look at the
example.

Evaluation sheet
Criteria for assessment
Spell some familiar highfrequency words accurately
with visual support

Write letters and familiar
high frequency letter
combination when read
aloud

Copy accurately familiar
words into a text according
to the content using visual
support and other promots

# of task
Descriptor
1
Following the instructions
appropriately
Spelling all the words correctly
Writing accurately all the words
of regular size and shape
2
Following the instructions
appropriately

3

Identifying all the letter
combinations of words
Writing accurately all the letters
of regular size and shape
Following the instructions
properly
Writing in all the words
appropriately using contextual
and visual clues.
Spelling words accurately

Total

Points
1
2
1
1
2
1
1
2

1
12

The overall score is calculated by the formula similar to the previous one (grade 1).
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3 GRADE
Listening
Task 1. Listen to Dan and circle yes/ no:
Example is given.
Dan's talk:
Hello, my name's Dan. I like my leisure time. I can play the guitar, but I can't
play the piano. I can draw but I can't paint. I can play ice-hockey. But I can't play
baseball.

Example: Dan can play the guitar
1. He can play the piano.
2. Dan can't draw.
3. Dan can't paint.
4. He can play hockey.
5. He can play baseball.

yes/ no
yes/ no
yes / no
yes / no
yes / no
yes / no

Task 2: Look at the picture. Listen to the sentences and underline the right
word.
Text for listening: This is the Browns family, dad, mum, Emily and Kessie.
They live in a big house. They like their dog, Haskye. Mr. Brown has got a car. This
Saturday dad and Emily are washing Haskye. Mrs.
Brown is making a tea for the family. Kessiy is washing
his dad's car. The family are happy on a sunny day.
Example is given:
The Browns live in a flat / house.
1. The Browns like their dog / cat.
2. Emily is washing a car / a dog.
3. Kessie is helping his mum / cleaning a car.
4. Browns feel happy / sad on the weekend.
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Evaluation sheet
Criteria for assessment
Understand some specific
information and detail of
short, supported limited
information on a range of the
topic Art/ Leisure time
Understand the main points
of short, slow, carefully
articulated talk on the topic

# of task
1

2

Descriptor
Understanding common
vocabulary on the topic Art/
Leisure in general,
Understanding every
detailed information on the
topic physical ability
Understanding factual
information on the topic
'Holidays '
Understanding the use of
present continuous and its
meaning in the context

Total

Points
1

2

2

2

7

Speaking:
Task 1: Work in pairs. Choose a card. Ask and answer questions in pairs:
e.g. Do you like fishing?
No, I don't. I like riding a bike.
Can you play a badminton?
Yes, I can. I like playing badminton.

Task 2. Look at the picture. This is a
family. Give the names to the family members.
Answer teacher's questions and explain your
answer.
e.g. T: What's the boy's name? Is he
happy? Yes, he is happy. He is playing a big
ball.
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Evaluation sheet
Criteria for assessment
Ask short questions to find
out about present limited
experiences with visual
support on the topic
'Art/Leisure activities'

Respond to short questions
on the topic 'Art/Leisure
activities'

Respond to short questions
on the topic 'Water'

Give short, basic
description of people and
objects on the topic 'Water'

# of task
Descriptor
1
Understanding the task
correctly
Covering the topic aspects
within the curriculum
Can form grammatically
correct
questions according to the
visual support
Can make questions of various
structures (can, do)
1
Understand the task correctly

2

2

Can respond accurately to all
the questions asked that are
true to the visual
support
Can use various structures in
the response
Understanding the task
correctly
Rresponding accurately to the
questions asked that are true to
the visual
support
Using appropriate volume of
the content
Can respond accurately
according to the visual
support and questions
Can use various structures in
the response

Total

Points
1
1
1

2
1
1

2
1
1

1
1

3
16

Reading
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Task 1: Look at the picture of May. Read the text about her week days.

Evaluation sheet
Criteria for assessment
Understand the main
points of short simple
texts on a familiar topic
'Time' by using
contextual clues and
visual support

# of task
1

Descriptor
Understanding the task
correctly
Understanding general
information on the text with
visual support
Identifying all the contextual
clues to get general
understanding of the text
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Points
1
1

2

Understand with
considerable support,
some specific
information and detail in
short, simple texts on a
limited
Total

2

Understanding the task
correctly
Identifying contextual clues to
understand all the specific
information

1
2

5

Writing:
Task 1: Look at the picture. Read questions and write short answers. Look at
the examples:
Where is the family?
In the forest
What is the dog doing?
Running
1. What is Jimmy doing?
__________
2. What is the colour of Carren's blouse? __________
3. What is Ben throwing to the dag?
___________
4. What is Trever eating?
___________

Ca

B

Ji

Tre

Task 2: Read and write one word. Look at the example.
are, or, and, when, but
A tree
You can find me in parks or in the garden. I can be
small ... very big and beautiful. I can be really old and live a
lot of years. I have lots of leaves ... they are green, yellow, red
or brown. You can walk in this ... you can't collect all of
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them. Some leaves .... long, some are thin, some are big. ... the sun is hot you can sit
under me. Many birds live in me.
Evaluation sheet
Criteria for assessment
Write words and phrases of
regular size and shape

Link with support phrases
using basic coordinating
connectors

# of task
1

2

Descriptor
Responding appropriately to
all the questions with visual
support
Spelling of all the words is
correct
Writing accurately all the
words of regular size and
shape
Understanding general idea
of the text
Writing in all the basic
coordinating connectors
appropriately
Writing accurately all the
words of regular size and
shape

Total

Points
2

2
1

2
2

1

10

The overall score is calculated by the formula similar to the previous one (grade 1).
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4 GRADE
Listening
Task 1: Listen to the conversation. Look at the sentences. Write a word or a
number when you listen.

Task 2: Look at the picture. Listen to the conversation between a child and an
adult. Draw a line from the day of the week to the picture which shows what the child did on
that day. Look at the example.
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Task 3: Look at the picture. Listen to the conversation between an adult and a
child. You must colour an object with the colour you hear. Also you must write a
simple word or draw an object somewhere in the picture. As an example teacher's
hair is coloured.

Evaluation sheet
Criteria for assessment
Understand some specific
information and detail of
short, supported talk on
the topic 'Animals' and
their characteristics

# of task

Understand the main
points of short, slow,
carefully articulated talk
on the topic.
Use contextual clues to
predict content and
meaning in short
supported talk on the topic
'My week'
Understand some specific
information and detail of
short, supported talk on

2

1

3

Descriptor
Understanding common
vocabulary on the topic
'Animal' in general,
Understanding some detailed
information on the topic
'Numbers' and 'Animals' and
specific grammar (superlative
adjectives)
Understanding factual
information on the topic 'My
week '
Understanding some contextual
clues to draw general meaning

Points
1

Understanding general
vocabulary and contextual clues
on the topic

1
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2

2

2

the topic 'World around us'

Understanding specific
vocabulary, prepositions with
considerable verbal support to
follow the instructions
Following the instructions
clearly and writing the words
accurately with visual support

Total

2

2

12

Reading
Task 1: Look at 4 pictures. Read definitions. You must decide which picture matches
the definition and copy the word next to the definition.

Task 2: Look at the picture. Read texts about children. Read the sentences
after the texts and write T if the sentence is true or F if the sentence is false.

322

Task 3: Look at the pictures and words. Read the text quickly to understand
the main idea. Read the text and choose a correct word from the labeled pictures and
copy it into the box. Then you must choose the best title to the text.

Evaluation sheet
Criteria for assessment
Understand the main points
of short simple texts on

Understand with
considerable support, some
specific information and
detail in short, simple texts
on the topic 'Values/ My
possessions'

# of task
Descriptor
1
Understanding the task
correctly
Understanding general
information on the text with
visual support
Identifying all the contextual
clues to get general
understanding of the text
2
Understanding the task
correctly
Understanding general
information on the text with
visual support and common
vocabulary
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Points
1
1

2

1
2

Understand with visual
support, some specific
information and detail in
short, simple texts on the
topic 'Natural world'

3

Identifying contextual and
grammar clues to understand
all the specific information
Understanding general
information on the text with
visual support and common
vocabulary
Identifying contextual and
grammar clues to write in
words accurately

Total

2

1

2

12

Speaking
Task 1. Look at the pictures. Choose one. Work in pairs. St.1 is a nurse and
must ask 2 questions to the patient and give recommendation.
St 2 is a patient must say what the problem is.
Then change your roles.
Look at the example:
What's the matter?
Did you ... ?
You have to ...

My ... hurts.
I've got a ... .

Task 2: Look at the pictures. The teacher starts the story.
Teacher starts: Fred is sad. He can't play football. His ball is very old. His
mum is saying Take the dog to the park.'
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You must continue the story and talk about the other 3 pictures.
Evaluation sheet
Criteria for assessment
Ask short questions to find
out about present limited
experiences with visual
support on the topic
'Health'

# of task
1

Respond to short questions
on the topic 'Health'

1

Respond to short questions
on the topic 'Water'

2

Total

Descriptor
Points
Understanding the task correctly
1
Covering the topic aspects within
1
the topic
Can form grammatically correct
2
questions according to the visual
support
Can make questions of various
2
structures (have got; have to do)
Understand the task correctly
1
Can respond accurately to all the
2
questions asked that are true to
the visual
support
Can use various vocabulary in
2
the response
Follow the instructions correctly
1
Give short, basic description of
2
people and objects on the topic
Can use basic coordinate
2
connectors accurately
16

Writing
Task 1: Read the text . Choose a word out of three and copy it in the gap. Look
at the example.
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Task 2. Look at the picture of . Answer the questions and write a passage of 45 sentences under the title 'Camping adventure'.
1)
Where does the family go camping?
2)
How often do they go camping?
3)
Where did they go last summer?
4)
What did the boy do with his
father?
5)
How do you think what they did
during the day?
6)
Did they meet any wild animals?
If yes, which?
7)
Did they like that adventure?
Explain your choice.
Evaluation sheet
Criteria for assessment
Link with some support
sentences using basic
coordinating connectors
and helping words

Write with support a
sequence of short
sentences in a paragraph
to give basic description
on the topic 'Natural
world'

# of task
1

2

Descriptor
Following the instructions
accurately
Spelling of all the words is
accurate thanks to the visual
support
Understanding general and
some specific clues to write in
all the basic connectors and
helping words appropriately
Responding to the questions
appropriately and accurately

Points
1

Covering the topic aspects
within the topic
Writing appropriate short
sentence expressing own
opinion
Using upper and lower case
letters accurately when writing
names

1

Total

1

2

2

2

1

10

The overall score is calculated by the formula similar to the previous one (grade 1).
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5 GRADE
Listening
Task 1: You will hear 5 short conversations.
You will hear conversations twice. There is one question for every
conversation. For questions 1-5 put a tick () under the right answer. Example is
given.
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Tape script:
An example:

328

Task 2: Listen to the story about Asel shopping and answer the questions:
−
What colour shoes did Asel want to buy?
1)
pink
2)
black
3)
white
329

Listen to the story for the second time and fill in the gaps with a number or
word.
Example is given:
Asel doesn't like shopping.
−
In the first store the shoes were too ___________ .
−
In the second store there were white, pink, and shoes with flowers, but
there were no _______.
−
In the third store the shoes cost ... yuan.
−
Her friend wanted to buy glasses and _________ .
Tape script:
My Last Shopping Trip
My name is Asel and I went to China to visit my friend. China is famous for
shopping. I do not like shopping, but my shoes were old. I met my friend Mihriban at
the market place. She loves to shop. She wanted to buy sunglasses, shoes, and pants.
She helped me to buy my shoes. First we went into a store, but all the shoes were too
small. I walked into the second store and looked at the shoes. There were white, pink,
and shoes with flowers. I wanted a black pair, but there were no black shoes. We
went to the next store and I found three pairs of shoes that I liked. I asked the
saleswoman how much they cost. The shoes were too expensive! One pair of shoes
costs 15,000 yuan, but I only had 6,000 yuan. We went to the last store and found
beautiful black shoes at a good price. I loved them and then helped my friend shop
for new glasses and pants. Shopping made her so happy! I was tired, but also happy
with my purchase.
Evaluation sheet
Criteria for assessment
Understand some specific
information and detail of
short, supported talks

Understand the main points
of short, slow, carefully
articulated talk on the topic.
Use contextual clues to
predict content and
meaning in short supported
talk on the topic 'Home and
away'
Total

# of task
1

2

Descriptor
Understanding common
vocabulary on various topics
in general,
Identifying some detailed
information on various topics
with visual support
Understanding factual
information on the topic
'Home and away''
Understanding some
contextual clues to get
general meaning
Understanding structures to
draw detail information

Points
1

2

1

1

2
7

Reading
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Task 1: Read sentences. Choose the correct words and write them on the lines.
Example is given.
lime, scissors, meals, sugar, salt, volleyball, a kite, a fridge, an apartment,
cupboards, knives, volleyball,

Task 2: Read the text quickly:
Read the text for the second time and fill in the gaps with the best missing
sentence: Choose sentences 1-8 to fill in the gaps A-G. One sentence is extra.
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− I also have some peaches.
− We cooked the pasta and chicken.
− I have three eggs, but I don't have any
milk.
− My son will be so happy!
− I have a carton of milk, but no flour.
− She bought many bags of
− She was so sad.
d
h
f i
i

A __________
B __________
C __________
D __________
E __________
F __________
G __________

Evaluation sheet
Criteria for assessment
Understand with some
support some specific
information and identify a
word

# of task
1

Understand the main points
of short simple texts on the
curriculum topics
Understand with
considerable support, some
specific information and
detail in short, simple texts
on the topic 'The world of
work'
Total

2

Descriptor
Understanding the task
correctly
Understanding general
information on the text with
contextual clues
Understanding the task
correctly
Understanding general
information on the text with
common vocabulary
Identifying contextual and
grammar clues to understand
all the specific information

Points
1
1

1
2

2

7

Speaking:
Task 1: Use prompt cards to ask and answer the questions. Student 1 reads
information about a bookshop. Student 2 doesn't know anything about the bookshop
and asks questions according to the card.
Student 1 card

with answers

Student 2 questions
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Task 2: Look at the photo. Think, plan and talk about the picture for about a
minute.
Evaluation sheet
Criteria for
assessment
Ask short questions
to find out about
limited general
experiences with
contextual clues on
the topic 'Book
shop'
Respond to short
questions on the
topic 'Reading for
pleasure'

# of
task
1

Can make basic
statements which
provide information
on the topic 'Sport'
with visual support

2

Descriptor

Points

Understanding the task correctly

1

Covering the aspects within the topic

1

Can pronounce the questions with
proper intonation and intelligibly
Can form grammatically correct
questions according to the contextual
clues with various structures
Can use various vocabulary within the
topic
Give short description of people, their
actions, objects, place on the topic
'Sport'
Can pronounce the questions with
proper intonation and intelligibly
Use a good command of grammar
structures
Show a range of appropriate
vocabulary on the topic
Use some coordinate connectors to
make the speech logically connected

1

Total

2

2
1

1
2
2
3
16

Writing
Task 1: Read the text quickly. Choose the tight word and write them on the
lines
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Task 2: You planned to go swimming with your friend. But you couldn't
because you had to help your mum around the house. Write a note to your fried. Say:
−
why you couldn't go
−
what you were doing on that day
Evaluation sheet
Criteria for assessment
Link with some support
sentences using basic
coordinating connectors and
helping words

Write with support a
sequence of short sentences
in a paragraph to give basic
description of past personal

# of task
Descriptor
1
Following the instructions
accurately
Spelling of all the words is
accurate thanks to the visual
support
Understanding general and
some specific clues to write in
all the basic connectors and
helping words appropriately
2
Responding to the questions
appropriately and accurately
Covering the aspects within
the topic
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Points
1
1

2

2
1

experience

Writing appropriate short
sentence on concrete
experience
Using proper coordinate
connectors to make the
passage sound logically

Total

2

1

10

The overall score is calculated by the formula similar to the previous one (grade 1).
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6 GRADE
Listening
Task 1: Read the question. Listen to the dialogue and answer the question:
b)
What is the conversation about?
1.
Traditional food in two countries
2.
Popular sports in two countries
3.
Popular TV channels in two countries
4.
Hobbies of children in two countries
Read the questions 2-6. Listen to the dialogue for the second time and choose
the right answer:
c)
How many animals does Amy have?
−
5
−
5
−
6
−
1
d)
Why doesn't Asem have a dog?
−
Dogs make her house dirty
−
It is not a good friend.
−
She loves cats
−
Her mom doesn't want any pet.
e)
Which animal does Amy like the most?
−
Her two cats.
−
Her two dogs
−
Her bird
−
Her mouse
f)
Why does Asem visit America?
5.
To play soccer
6.
To teach dombra classes
7.
To do a summer course
8.
To meet Amy
Tape script
Hobbies of children in two countries:
Amy: Hi Asem! Welcome to America. Are you going to study with us?
Asem: Yes, I’m from Kazakhstan and I will be here for a two - week summer
course.
Amy: Oh cool! What are your hobbies in Kazakhstan?
Asem: In Kazakhstan many people play soccer, watch TV, play computer
games, dance, and play the dombra.
Amy: What is a dombra?
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Asem: It is a musical instrument like a guitar. Do you play a musical
instrument?
Amy: No. My only hobby is playing with my pets.
Asem: What pets do you have?
Amy: My house is very big so I have many animals. My favourite animal is my
bird Petey. I also have two cats, two dogs, and a mouse.
Asem: Oh my gosh! Do all of those animals live with you in your house?
Amy: Yes of course! I must feed them, wash them and play with them. Do you
have pets?
Asem: No, I don’t have pets because they make my house dirty. Why do you
love dogs?
Amy: I love them because they are my good friends.
Asem: America and Kazakhstan are very different, but I would love to see your
pets.
Amy: Yes, we are very different. Can you teach me how to play the dombra? I
would love to learn!
Task 2: Look at the chart for a minute. Then listen to Sara's story about her trip
to the Valley of Flowers in Himalaya and fill in the gaps:
Place they visited
Tourists would love to see
Best month to visit
Sara reached the place
Things they carried during the trip
Sara's health problem
She treated her pain with

the Valley of Flowers
1) Flowers in _________________
2) _________________
on 3) _______________
only necessary
4) _________________
5) ________ and nice music

Tape script: This August three of my friends and me visited the Valley of
Flowers in Himalaya. It was so exciting. And I'd love to go there another time to say
that I've seen all the flowers. The season at the Valley lasts for two months, July and
August. In July the Sun flowers are in full bloom. But it's raining most of the time
and it's not safe to go along narrow paths. So, it's better to visit the Valley in August,
there are still lots of flowers that bloom in this month.
We went there on foot, there is no other way to get to rocky mountains. Some
people tried to ride donkeys but I'm not good at riding any animals. First we visited a
small place, Badrinath, where we left our luggage. We took some necessary things
for three days. We had some snacks on our way to the Valey in small cafes . There
are many of them along the path. We enjoyed the view of rocky mountains with snow
tops and small rivers at the bottom. I drank bits of water from the current, it was so
clean. But I got a cold another day. Water was really cold. I had sore throat for two
days. But we enjoyed hot tea and soft melodies in the cafe that released my pain. But
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most of all we enjoyed the view of the Valley with billions of flowers and sweet
smells.
Evaluation sheet
Criteria for assessment # of task
Understand the main
points
of
supported
1
extended talk on the topic
'Leisure time'
Understand most specific
information and detail of
short, supported talk on
the topic 'Leisure time'

Understand most specific
information and detail of
an extended talk on the
topic 'Travel and Holiday'

1

2

Descriptor
Identifying the theme and
common vocabulary,
Identifying supporting points
and concrete vocabulary on
the topic
Identifying specific details,
facts, opinions

Points
1

Identifying a speaker’s tone or
attitude

1

Identifying
the
overall
organization
of
the
conversation and connections
between pieces of information
Identifying words and phrases
appropriate to the topic 'Travel
and Holiday'

2

Understanding some specific
vocabulary on the topic
'Nature'
Using words and phrases
appropriate to the context

2

Using correct spelling
Using correct grammar

1
1

Total

2

2

1

2

15
Reading

Task 1. Read the passage quickly:
American kids tasted school lunches from different countries and their reaction
was different. The school lunch from France looked appetizing for them but some of
the kids got tired of chewing the European cheese. Compared to European food,
lunches from Kenya, Afghanistan and India with sauce curry, beans and corn, got
higher scores. And all the American kids said that they could eat High Energy Biscuit
from Afghanistan most of the time.
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1) Choose the dish that was the most popular for American kids during
the experiment with school lunches:
A.
High Energy Biscuit
B.
Sauce curry
C.
Beans
D.
Corn
E.
Cheese
2) Choose the food that was least popular for American kids:
A.
High Energy Biscuit
B.
European cheese
C.
Sauce curry
D.
Beans
E.
Corn
Task 2. Read the email chat quickly.
Mail.ru chat
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Read another time and fill in the gaps in the chart.
Name

b.

Hobby
Appearance
a.
_________________ Tall and blonde
_________________

Playing computer games
Music

d.

________________

Art

e.

________________

Reading

Dmitri

f.

c.
Glasses
___________

______________

and

Cute

Evaluation sheet
Criteria for assessment
Understand the main
points in a limited range
of short simple texts on
the topic 'our Health'

Understand the main
points of simple texts on
the topics 'Our class'/
'Helping and Heroes'
Understand with
considerable support,
some specific
information and detail in
short, simple texts on the
topic 'Our class /
'Helping and Heroes'

# of task
1

2

Descriptor
Identifying the topic,
theme or main ideas
Identifying supporting
points and examples
Understanding relationship
between different pieces of
information
Identifying the topic,
theme or main ideas
Identifying words and
phrases appropriate to the
context
Following a logical or
chronological sequence of
events
Using words and phrases
appropriate to the context
Using correct grammar

Total
Speaking
Task 1: Speak in pairs. Take turns to ask about your neighbours.
You should ask about:
A. when you became neighbours
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Points
1
1
2

1
2

2

2
1
12

B. how often you meet him/her
C. if your neighbour is a good or bad person.
D. and explain why you like or dislike this neighbourhood
Follow-up: Explain in turns the difference between neighbours and friends.
Agree or disagree with the opinion of your partner. You should say 1-2 sentences to
support your opinion.
Task 2: Look at the photos. Say 5-6 sentences about your favourite sport and
sport you don't like.

Evaluation sheet
Criteria for assessment
Ask simple questions to get
information on the topic
'Neighbourhood'
Respond with limited
flexibility at sentence level
to unexpected comments on
the topic 'Neighbourhood'

# of task
Descriptor
1
Speaking for the purpose
of the task
Using words and phrases
appropriate to the context
Understanding the main
ideas of an interlocutor
Can form grammatically
correct
questions according to the
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Points
1
2
1
2

contextual clues with
various structures

Recount personal experience
on the topic 'Sport'

2

Comprehending speaker's
attitude to the topic and
responding appropriately
Speaking for a purpose of
informing
Supporting an opinion
with few details, examples
and explanations
Organizing an oral
presentation in a logical
way
Using correct grammar

1

Speaking at a natural rate
with proper intonation
Using
a
range
of
appropriate vocabulary on
the topic

1

Total

1
2

1

1

2

15

Writing
Task 1: Read the dialogue quickly:
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Underline the word or phrase that has a similar meaning and / or grammatical
form as the underlined word or phrase on the dialogue. One example is given:
0)
1.
2.
A.
shoes
a. It's too dark
a. blue and pink
B.
mum
b. I love it
b. big and small
C.
shirt
c. Can you do it?
c. old and new
3.
4.
5.
a. twenty
a. shoes
a. I have many of them.
b. ten dollars
b. hat
b. I have a dog.
c. not mine
c. dress
c. I don't want a bag
Task 2: Write a newspaper article of 50 words to tell about your Volunteering
experience. you should write:
what kind of work you did
when you had this experience
how you found out about this work
with who you did this work
how long you did this work
how you felt after you finished this work
Evaluation sheet
Criteria for assessment # of task
Descriptor
Points
Render the plot of a short
1
Identifying the topic, theme or
1
text on the topic 'Reading
main ideas
for pleasure'
Identifying supporting points or
1
examples
Comprehending concrete and
1
abstract information, structures
Ising words and phrases
2
appropriate to the context
Plan, write, edit and
2
Writing for the purpose to
1
proofread work at text
inform
level with support on the
Supporting an opinion with
1
topic 'Helping and
details, examples and
Heroes'
explanations
Organizing sentences and
1
paragraphs in a logical way
Using words and phrases
1
appropriate to the context
Using correct grammar
1
Total
10
The overall score is calculated by the formula similar to the previous one (grade 1).
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7 GRADE
Listening
Task 1: Listen to Jenny talking to Mark talking about buying a computer game.
Tick  the right word or phrase. You will hear the conversation twice. Look at
the example:
0. The name of the computer game is

a. City 2010
b. City 2001 
c. City 2100 

1. The game is not good for people under

a. eight
b. ten
c. twelve





2. Black's PC shop is in

a. Cambridge
b. London
c. Peterstown





3. The address of the shop is

a. 29 Hunter Road 
b. 29 Walker Street
c. 29 Mansden Street

4. The last day you can get a free game is

a. Monday
b. Thursday
c. Friday





5. The computer game costs

a. £26
b. £30
c. £48





Tape script:
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Task 2: You will listen to the dialogue 'A weekend out'. Read the questions
and listen to the dialogue.
1) Where will the friends go on the weekend?
a. A circus
b. The entertainment park
2) Who will they take?
a. A clown
b. Vera’s sister
Now read the questions 3-6. Example is given
00) Example: Two weeks ago, David visited the entertainment park.
3) The entertainment park has _______________________, animals, and
people dressed in costumes.
4) The park has good food to eat, like ________________________ and ice
cream.
5) A clown presents colored _______________________.
6) The friends will go to the entertainment park on Saturday _______________
.
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Tape script:
David: Vera, it’s only Tuesday, but already I’m dreaming about the weekend!
Vera: Me too! What are your plans, David?
David: Well, two weeks ago I visited the new entertainment park in the city,
and I’d like to go again!
Vera: I didn’t know about this new place. Does it have many attractions?
David: Oh yes! It has games, animals, and people dressed in costumes.
Vera: Wow! Was there good food to eat too?
David: Of course; popcorn, ice-cream, and different drinks. And what is most
surprising, is a funny clown presents colored balloons to everyone who comes!
Vera: How did you know about this great place?
David: I read about it in the newspaper. Would you like to go with me?
Vera: Yes, when?
David: How about Saturday afternoon, if the weather is nice?
Vera: Can I bring my sister?
David: Yes, of course! She will really like the clowns and balloons!
Evaluation sheet
Criteria for assessment
Understand with limited
support the main points of
extended talk on the topic
'Technology'

Understand most specific
information and detail of an
extended talk on the topic
'Entertainment and media'

# of task
1

2

Descriptor
Identifying the theme and
common vocabulary,
Identifying specific details,
facts, opinions, sequences of
events
Identifying supporting points
and concrete vocabulary on
the topic
Identifying words and phrases
appropriate to the topic
'Entertainment and media'

Points
1

Understanding some specific
vocabulary on the topic
'Entertainment and media'
Using words and phrases
appropriate to the context

2

Using correct spelling
Using correct grammar

1
1
10

Total
Reading
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1

1

1

2

Task 1: Read the story 'Wolf King' quickly:
Ramaza was a giant wolf and he was the king of the forests. One day a smart
little fox came to Ramaza. She was very hungry.
“Hello, Ramaza,” said the fox. “I came to ask for your help. You are my king.
Please give me food.”
Ramaza looked at the little fox. He was very tired and yawned. The fox saw his
big teeth. “I am hungry, too,” he said. “Jump into my mouth and I will eat you.”
“You will not like me. I am not tasty,” the fox answered.
Ramaza laughed. “I would love to eat you. If I do not like your taste, I will give
you food and you can go home.”
The little fox thought. “Let me go for one last walk in the forest, and then I will
jump into your mouth.”
“Okay,” said Ramaza.
The little fox went into the forest. She found 39 roses and put them into her fur.
The little fox went to Ramaza and jumped into his mouth.
Ramaza tried to eat it. “Ouch!” he yelled.
He couldn’t eat the fox because of the roses’ thorns. So Ramaza gave the little
fox her food, and sent her home.
Answer the questions. Choose the right answer:
1) What does the word “giant” mean?
a. Angry
b. Kind
c. Big
d. Small
2) What is the fox like?
a. Smart and kind
b. Angry and kind
c. Kind and clever
d. Clever and small
3) What does the word “yawn” mean?
a. Зевать/ есінеу
b. Спать/ ұйықтау
c. Шептать/ сыбырлау
d. Плакать/ жылау
4) What did the little fox ask for?
a. Time to be alone
b. A walk with the wolf
c. The way home
d. Roses

5) Why did the fox get roses?
a. To hurt the wolf
b. To smell beautifully
c. To give to the wolf
d. To hide herself
6) Why didn’t Ramaza eat the fox?
a. He was laughing.
b. He was angry.
c. He was tired.
d. He was hurt.
7) Use the story to put the sentences in
order.
1- The fox put roses in her fur.
2- The fox went to Ramaza for help.
3- Ramaza tried to eat the fox.
4- The fox went home with food.
a. 4,2,1,3
b. 2,1,3,4
c. 2,3,4,1
d. 1,2,3,4
8) What is the best title for the story?
a. The Hungry Fox
b. The Clever Fox
c. Roses for Ramaza
d. Funny Ramaza
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Task 2: Read the menu at Nancy's Kitchen quickly.
1) ___________________ $4.00
This dish is good for you! We serve fresh tomatoes, cucumbers, and onions
without any sauce.
2) ___________________ $7.00
Tender chicken, yellow cheese, and fresh spinach are put between two pieces
of white bread. You may have your bread soft or toasted.
3) ___________________ $3.00
Our soup is creamy and full of flavor. Potatoes, onions, and spices mix well to
make a soup that can be enough for a light meal.
4) ___________________ $5.00
A light and healthy treat! A mix of strawberries, melon, and grapes will add
some sweetness to your meal. It could also be a nutritious dessert.
5) ___________________ $4.50
Start your meal with cheeses from around the world! Share samples of cheddar,
mozzarella, Swiss and smoked cheese.
6) ___________________ $7.50
This dish is cooked vegetables with white rice. We add a sauce to make this a
really delicious meal.
7) ___________________ $8.00
Spaghetti and meatballs is a favorite here, just like in Rome! We cover our
meatballs with a spicy tomato sauce that is just delicious.
Read the menu again and match the food description with the correct title for
questions 1 - 7. Copy the names of the meals onto the menu.
a) Golden Potato Soup
b) Fruit Salad
c) Starter Plate
d) Meatball Sandwich
e) Italian Pasta
f) Vegetable Salad
g) Meatless Meal
h) Super Sandwich
Evaluation sheet
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Criteria for assessment
# of task
Read independently a limited
1
range of short simple fiction.
Deduce meaning of an
unknown word from the
context

Understand the main points
of simple texts on the topics
'Our class'/ 'Helping and
Heroes'
Understand with
considerable support, some
specific information and
detail in short, simple texts
on the topic 'Our class /
'Helping and Heroes'

2

Descriptor
Identifying the topic, theme or
main ideas
Identifying the relationships
between sentences and
paragraphs
Reading for information to
infer meanings or find
relationships
Using contextual clues and
structures to elicit the meaning
of unknown words
Identifying the topic, theme or
main ideas
identifying words and phrases
appropriate to the context
inferring the meaning of
unfamiliar words
Following a logical or
chronological sequence of
events.
Using correct grammar

Total

Points
1
1

1

1

1
2
2
2

1
12

Speaking
Task 1: Your photographs show people celebrating. You should talk about
days that are special for you and what you do to celebrate on those days.
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Task 2: Speak in pairs. Take turns in speaking on an item of clothing you
recently bought.
You should ask each other:
h) What it is
i) When and where you bought it
j) What it looks like
k) and explain why you bought it.
Evaluation sheet
Criteria for assessment
Render the context with
limited flexibility at both
sentence and discourse level
to unexpected situation on
the topic 'Holidays and
Travel'

Keep interaction going in a
longer exchange on the topic

# of
task
1

2

Descriptor

Points

Speaking for the purpose of
the task
Using words and phrases
appropriate to the context
Understanding the main
ideas of an interlocutor
Can form grammatically
correct
sentences according to the
contextual clues with
various structures
Speaking for a purpose of
informing

1
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2
1
2

1

'Clothes and Fashion'

Supporting an opinion with
few details, examples and
explanations
Organizing an oral
presentation in a logical
way
Using correct grammar

2

Speaking at a natural rate
with proper intonation
Using a range of
appropriate vocabulary on
the topic

1

1

2

2

Total

15

Writing
Task 1: Writing a Post Card
You are on holiday in Thailand. You are writing a post card to your friend
Sholpan.
Read the post card quickly.

Fill in the gaps with one of the phrases:
1)
2)

a. some
a. to

b. with
b. however

c. there
c. but
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d. it
d. and

3)
a. when
because
4)
a. your friend
truly
5)
a. Brazil
MrBoris Mukusheva

b. why
b. sincerely

c. instead

d.

c. With love

d. yours,

b. 5/2 Ablaihkan street c. Shymkent

d.

Task 2: Think, plan and write on the task. Make up 6-8 sentences.
Describe a piece of technology that you find useful.
You should say:
what it is
what you can do with it
how often you use it
and explain why you find it so useful.
Evaluation sheet
Criteria for assessment
Use with some support
appropriate layout at text
level

Plan, write, edit and
proofread work at text level
with support on the topic
'Helping and Heroes'

# of task
Descriptor
1
Identifying the topic, theme or
main ideas
Identifying supporting points or
examples
Comprehending concrete and
abstract information, structures
Using words and phrases
appropriate to the context
2
Writing for the purpose to
inform
Supporting an opinion with
details, examples and
explanations
Organizing sentences and
paragraphs in a logical way
with proper punctuation
Using words and phrases
appropriate to the context
Using correct grammar

Total

Points
1
1
1
2
1
1

1

1
1
10

The overall score is calculated by the formula similar to the previous one (grade 1).
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8 GRADE
Listening
Task 1: You will hear five short dialogues. There are 3 pictures for each.
Listen to the dialogue and tick  the right picture. Example is given:
Example: Where is the girl's hat?

1 - Where will the friends meet?

2 - What has the girl forgotten to bring?

3 - Which TV programme is on at 9 o'clock tonight?
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4 - How will the man book tickets for the show?

5 - What will the man do this winter?

Task 2: A Nature Television Programme
Read the following questions. Now listen to the dialogue and write True if the
information is correct and False if it is wrong. One example is given.
0) Canada is cold.
True
1) Natasha has not been to Brazil
___________
2) Jose does not work at the Discovery Channel.
___________
3)Canada has moose and wolves. Moose are very big animals. ___________
4) Jose isn’t from Mexico.
___________
5) Natasha loves cold weather.
___________
6) Jose will not see snow in Canada.
___________

Tape script:
Jose: Hello and welcome to today’s show on the Discovery Channel. My name
is Jose and I will be talking to Natasha from Montreal, Canada. Hello Natasha!
Natasha: hello Jose and thank you for welcoming me to your show.
Jose:I am interested in Montreal’s nature. What nature do you have?
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Natasha: Canada is very cold! It snows often and there is a lot of ice.
Jose: What animals are there?
Natasha: We have moose and wolves. Moose are so big! They are amazing
animals.
Jose: I am from Brazil, so I love hot weather. Have you been to Brazil?
Natasha: No, but I have been to Mexico. It was too hot. I like the weather in
Canada!
Jose: But in Mexico and Brazil we live by the ocean, it is always sunny and we
have great animals like parrots and monkeys.
Natasha: I do love monkeys, but in Canada we ski, play in the snow and ice
skate. Winter is so much fun.
Jose: I will visit Canada to see the snow. Natasha, thank you for teaching us
about Canada’s nature and weather. We learned so much.
Natasha: Thank you Jose. Good Bye!
Task 3: Listen to the a radio interview with the manager of a summer activity
course. Listen and tick  the correct answer.
1 This year, the course will run for...
A six weeks.
B seven weeks.
C eight weeks.
2 The problem last year was that...
A few people wanted to attend.
B there were too few workers.
C there was nothing to do on rainy days.
3 This, year, for the first time, children will...
A do creative activities.
B do new outdoor sports.
C organise events.
4 Molly doesn’t think children will come for six weeks because...
A it’s too expensive.
B they will do the same activities again and again.
C their parents will want to spend time with them.
5 The course isn’t open to teenagers because...
A Molly thinks they aren’t interested in the activities which are available.
B Molly thinks they should spend time with young people of a similar age.
C: Molly’s staff think that teenagers are difficult to please.
6 It’s important that parents of children attending the course...
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A: pay the full amount immediately.
B: choose the activities the child wants to do when they apply.
C: inform Molly about any food the child cannot eat.
Tape script:
Man: We are lucky to have in the studio today, Molly Taylor. Molly is
arranging an activity course for the summer holidays. Molly, this is the second year
of the course, isn’t it?
Molly: Yes, that’s right. The summer course operated for the first time last year
for a six week period from the middle of July until the end of August, the length of
the summer holidays. This year we’ll be holding the course again. We did think about
making the course longer this year and have a seven week course, as there are some
schools in the area which finish term a week earlier than other schools. In fact, the
two private schools in the town have eight week summer holidays. But in the end we
decided to keep to the same plan as last year.
Man: But, as I understand, last year’s summer activity course was not a
complete success, was it?
Molly: Well, there were a few problems, yes. We were actually very surprised
last year by the number of people interested in the course. We didn’t actually have
enough staff to look after all the children who wanted to attend, and we had to turn
people away. The weather also gave us some difficulties. There was such a lot of rain
that we couldn’t go outside as often as we wanted to, but had prepared for that. We
had art and music activities that the children could do indoors, so they weren’t left
with nothing to do.
Man: So, what activities can the children look forward to this year?
Molly: Well, once again we there will be art and music experts coming in who
will lead creative classes for the kids. We also considered providing some more
exciting adventure sports like rock climbing and caving. We decided not to, in the
end, because it would make the course a lot more expensive for parents. Instead,
we’re introducing some fun projects – things that the kids can prepare together and
show their parents what they have been doing. For example, we’re going to put on a
talent show and organise an American Night. I think it will be good fun for the kids,
and teach them good skills too.
Man: It sounds fun. So, can children come on the course for the whole
summer?
Molly: Sure. Kids can come for the whole length of the course if they like.
We’ve done our best to keep prices low so that it’s not too expensive for children to
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attend the course for as long as they want. There’ll be different things to do every
week, so the kids won’t be repeating the same activities over and over again.
However, I don’t expect many kids will come for the whole summer, as I’m sure they
will all go away with their parents for a week or two. We do, however, ask that
children attend full weeks, not just single days. It makes it easier for us to keep
attendance records.
Man: The course is currently available for children aged eight to thirteen. Why
is that? Why don’t you allow older teenagers to come on your summer course?
Molly: It’s true, there really should be something for teenagers to do in the
summer holidays too. Few people organise activities for teenagers because they are
seen as difficult to please. They think they aren’t interested in anything except
computers and electronic games. I don’t think that’s true. I think they just don’t get
the opportunity to do the creative things they used to do when they were children,
like painting and team games. At the same time, I don’t think it’s fair to force
teenagers to spend their summer holidays with eight year olds. They shouldn’t have
to feel responsible for the little ones. They aren’t babysitters. In the future, when I
have found the right staff, I’d like to organise a separate summer course for teens too.
Man: So, if a child or a child’s parent is listening, and is interested in coming to
your summer activity course, what should they do?
Molly: They should go to my website, www.summeractivities.co.uk and print
out an application form. Send it in with a deposit as soon as possible, because the
places are going fast. You’ll need to tell us which weeks you are planning to attend
straight away, but you won’t need to choose your activities in advance. You can
choose what you want to do every Monday. We do need to know if the child has any
special needs regarding their diet.
Man: Thank you very much for coming to speak to us, Molly. I hope the
summer course is a success!
Evaluation sheet
Criteria for assessment
Understand with little most
specific information in
extended talk on a wide
range of topics

# of task
1

Descriptor
Identifying the theme and
common vocabulary,
Identifying specific
details, facts
Identifying supporting
points and concrete
vocabulary on the topic
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Points
1
2
1

Understand most specific
information and detail of an
extended talk on the topic
'Our World'

2

understand with little or no
support most of the detail of
an argument in extended talk
on the topic 'Sport, Health
and Exercise''
understand with little or no
support most of the implied
meaning in extended talk on
the topic 'Sport, Health and
Exercise''

3

Identifying words and
phrases appropriate to the
topic 'Our World'

1

Understanding some
specific vocabulary on
the topic 'Our World'
Identifying specific
details, facts, opinions, or
sequences of events
Identifying the topic,
theme and main ideas
Identifying supporting
points or examples

1

Inferring the context,
purpose

2

Predicting how a speaker
may continue
Identifying a speaker’s
purpose, style, tone and
attitude

1

Total

2

1
1

2

15
Reading

Task 1. You will read the dialogue between two friends 'Fun in High Places'.
Look at pictures of towers and read the chart quickly. Read the dialogue and fill in
the gaps.

Name
City

Taipei

__________ __________ _________

___________

Kuala

___________

Chicago
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Shanghai

Lumpur
“Hi Tommy! You look happy!”
“Hi Sam! I talked to my parents, and they said we’re going on a trip to see a
really tall building! Where do you think we’ll go?”
“Oh,” Sam said. “There are so many places! In Chicago, there’s the Sear’s
Tower!”
“We’ve already gone to Chicago. I know there’s a tall tower in New York, too.
Do you know about it?”
“Yes! It’s the Empire State Building. It’s quite short. Going to the top is
expensive. But the view from the top is really cool.”
Tommy thought about that. His parents said they needed to get visas. That
meant they were going to a faraway country. He and his family had already gone to
China. They saw the Jin Mao Building there.
“Tommy! I know! The Petronas Towers are a pair of towers in Kuala Lumpur.
That must be where you’re going!”
“I don’t know,” Tommy said. “There is a taller building, but I don’t know it’s
name. It is in Taipei”
“Really? Think about it. The name of the tower is the same as the city it’s in,”
said Sam.
“No way! My parents said something about Taiwan! I bet I’m going to
Taiwan!! Awesome!”
Task 2: Read a text about importance of colours. Read the text and tick the
right answer.
Different Colours can affect us in many different ways; that’s according to
Verity Allen. In her new series ‘Colour me Healthy’, Verity looks at the ways that
colours can influence how hard we work and the choices we make. They can even
change our emotions and even influence how healthy we are.
‘Have you ever noticed how people always use the same colours for the same
things?’ says Verity. ‘Our toothpaste is always white or blue or maybe red. It’s never
green. Why not? For some reason we think that blue and white is clean, while we
think of green products as being a bit disgusting. It’s the same for businesses. We
respect a company which writes its name in blue or black, but we don’t respect one
that uses pink or orange. People who design new products can use these ideas to
influence what we buy.’
During this four-part series, Verity studies eight different colours, two colours
in each programme. She meets people who work in all aspects of the colour industry,
from people who design food packets, to people who name the colours of lipsticks.
Some of the people she meets clearly have very little scientific knowledge to support
their ideas, such as the American ‘Colour Doctor’ who believes that serious diseases
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can be cured by the use of coloured lights. However, she also interviews real
scientists who are studying the effects of green and red lights on mice, with some
surprising results.
Overall, it’s an interesting show, and anyone who watches it will probably find
out something new. But because Verity is goes out of her way to be polite to
everyone she meets on the series, it’s up to the viewers to make their own decisions
about how much they should believe.
1) What is the writer doing in this text?
A.
giving information about how colours influence us
B.
reporting what happens in a new television series
C.
giving information about a television presenter
D.
giving his opinion of a recent television show
2) Which of the following shows the probable content of the four shows?
A.
Part 1 – Health; Part 2 – Products and Industry; Part 3 – Emotions; Part 4
– Decisions
B.
Part 1 – Blue and Black; Part 2 – Red and Orange; Part 3 – White and
Grey; Part 4 – Green and Yellow
C.
Part 1 – Meeting Designers; Part 2 – Meeting People who Name
Colours; Part 3 – Meeting Doctors; Part 4 – Meeting Scientists
D.
Part 1 – Cleaning Products; Part 2 – Make-up; Part 3 – Clothes; Part 4 –
Food
3) According to Verity, why is a knowledge of colour important?
A.
It can help you to choose the best products.
B.
It can give you new ideas.
C.
It can help you to change people’s minds.
D.
It can help you to sell products.
Evaluation sheet
Criteria for assessment
Understand specific
information and detail in
texts on

Understand the main
points in an extended

# of task
1

2

Descriptor
Identifying the topic,
theme or main ideas
Identifying the
relationships between
sentences and paragraphs
Reading for information to
infer meanings or find
relationships
Identifying the topic,
theme or main ideas
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Points
1
2

2

1

text.
Understand specific
information and
arguments in an extended
text

identifying words and
phrases appropriate to the
context
inferring the meaning of
unfamiliar words
Following a logical or
chronological sequence of
events.

Total

2

2
2

12

Speaking
Task 1: Speak in
pairs. Look at the pictures
and discuss it with each
other. Listen to each other,
you are expected to agree or
disagree with each other
points of view.

Task 2: Look at the picture and talk about it for 3 minutes.
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Evaluation sheet
Criteria for assessment
Keep interaction going in a
longer exchange on the topic
Our World''
Link comments with some
flexibility to what others say
at sentence and discourse
level in pair exchange

Use appropriate subjectspecific vocabulary and
syntax to talk about
give an opinion at discourse
level on 'Health, Sport and
Exercises'

# of task
Descriptor
1
Speaking for a purpose of
informing
Supporting an opinion with
few details, examples and
explanations
Organizing an oral
presentation in a logical
way
Using correct grammar
Speaking at a natural rate
with proper intonation
Using a range of
appropriate vocabulary on
the topic
Speaking for a purpose of
informing
Supporting an opinion with
few details, examples and
explanations
Organizing an oral
presentation in a logical
way
Using correct grammar
Speaking at a natural rate
with proper intonation
Using a range of
appropriate vocabulary on
the topic

Total

Points
1
2

1

1
1
1

1
2

1

1
1
2

15
Writing
Task 1: Complete the postcard with ONE word. Example is given:

Dear Jane,
I’m sitting (0) on the beach at the moment. Soon, I’m going (41) …………
have a swim.
I arrived here three days (42) ………… with my family. We (43) ………… be
on holiday
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together here for two weeks. It (44) ………… a beautiful place. The beach is
very near
(45) ………… hotel. The sea isn’t cold and (46) ………… are many
interesting places to
visit. Yesterday we walked (47) ………… a village in the mountains. I took
lots
(48) ………… photographs. It’s (49) ………… pity that you didn’t come (50)
………… us.
Love
Peter
Task 2: Read these two notes about school books. Fill in the information on
the Booking Order Form.
Books you’ll need this year:
Europe, 1815 – 1875
by T Hudson
Ј7.99 each
Geography of India
by Grant Robinson
Order from:
Queen’s Bookshop
22 Green Street
Barking

14 Park Road
Ilford
11 February
Jack,
I’ll give you Ј4 for your old school geography
book. When you’re at the bookshop tomorrow,
can you order the history book I need?
Thanks.
Jenny Doyle

QUEEN’S BOOKSHOP
ORDER FORM
Customer:
Address:
Name of book:
Writer:
Price:
Date of order:

Jenny Doyle
1) ______________
2) ______________
3) ______________
4) ______________
5) ______________

Task 3: Your family is visiting London next month. You have an English pen
friend called Zara who also lives in London. You would like to meet here when you
go
to
London.
Write an email to Zara. In your email, you should:
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say when your family is coming to London
ask if you can meet up, and suggest a day
suggest what you can do together.
Write 35-45 words.
Evaluation sheet
Criteria for assessment
Comprehend explicit and
implicit information to link
the text appropriately

Comprehend explicit and
implicit information on a
graphic text to transform
information onto wordy text

Plan, write, edit and proofread
work at text level with support
on the topic Entertainment'

# of
task
1

2

3

Descriptor

Points

Identifying the topic,
theme or main ideas
Identifying supporting
points or examples
Comprehending concrete
and abstract information,
structures
Using words and phrases
appropriate to the context
Identifying the topic,
theme or main ideas
Identifying supporting
points or examples
Comprehending concrete
and abstract information,
structures
Using words and phrases
appropriate to the context
Writing for the purpose
to inform
Supporting an opinion
with details, examples
and explanations
Organizing sentences and
paragraphs in a logical
way with proper
punctuation
Using words and phrases
appropriate to the context
Using correct grammar

1

Total

1
1

2
1
1
1

2
1
1

1

1
1
15

The overall score is calculated by the formula similar to the previous one (grade 1).
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9 GRADE
Listening
Task 1
You will hear a radio interview with Jack Williams, who is talking about a
town called Swanton. Listen and tick the right answer.
1 - Where is the town of Swanton located?
A) near the sea.
B) by a lake.
C) on a hill.
2 - What does Jack like most about living in Swanton?
A) There are opportunities for climbing nearby.
B) There is plenty of activity in the town.
C) There is interesting wildlife near the town.
3 - What does Jack say about entertainment in Swanton?
A) A music festival takes place in the town.
B) Its football club has done well this year.
C) An arts centre has recently opened.
4 - Jack is worried about the environment of Swanton because
A) the water in the river is dirty.
B) there are few wild birds around today.
C) pollution has destroyed the plants in one area.
5 - What does Jack say about the way Swanton has changed?
A) He preferred the town when it was smaller.
B) He thinks it is a more interesting place.
C) He is sorry that there are fewer jobs available.
Task 2: You will hear a group leader talking to some students who are going to
visit an important athletics event in Birmingham. Listen and write a word or a
number.
ATHLETICS CHAMPIONSHIPS
- Date of college trip: (1) 15th
- Number of sportspeople who will compete: (2)
_________________
- How the group will travel to Birmingham: (3) by
_________________
- What group members should take on the day: (4)
__________________
- Name of the website page: (5)
_________________
- Which day other details will be available to students: (6) ______________

Evaluation sheet
Criteria for assessment

# of task

Descriptor
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Points

Understand most specific
information and detail of an
extended talk on the topic
'Our World'

Understand with little
support most of the detail of
an argument in extended talk
on the topic 'Sport, Health
and Exercise''
Recognise inconsistencies in
argument in extended talk on
the topic 'Sport, Health and
Exercise''

2

Identifying words and phrases
appropriate to the topic 'Our
World'
Understanding some specific
vocabulary on the topic 'Our
World'
Identifying specific details,
facts, opinions, or sequences
of events
Identifying the topic, theme
and main ideas
Identifying words and phrases
appropriate to the context

1

Inferring the context, purpose

2

Understand the detail of an
argument in unsupported
extended talk
Identifying a speaker’s
purpose, style, tone and
attitude

1

Total

2

2

1
1

2

12

Reading
Task 1
Read some information on the notices. Use the meaning to identify which of
the answers given is correct.
Choose and tick  correct answer.
Example:

A Do not leave your bicycle touching the window. 
B Do not ride your bicycle in this area.
C Broken glass may damage your bicycle tyres.

1)
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(A) You can fish here in season.
(B) You are not allowed to fish here.
(C) You need a license to fish here.
2)
(A) Football prctice has been cancelled due to
illness.
(B) Football prctice has been cancelled due to
poor facilities.
(C) Football prctice has been cancelled due to
legal problems.
3)
A) Everything is free.
(B) You have to pay for everything.
(C) If you buy something, you get something
free.

4)
(A) There are no tickets left.
(B) Diane has the tickets.
(C) They won't have to buy the tickets.

Task 2: Read a set of short texts and tick the correct answer:
1) Extreme tourism is getting popular nowadays. For example, you can go to
the Ice Hotel in Kinuna, in Sweden and live in a room with the temperature of -5
degrees, wearing a big coat and fur boots, sleeping on a bed made of ice in a sleeping
bag. Taking a shower is not the problem there. Everybody can try this experience for
300USD.
Answer the question:
What clothes do visitors put on in the Ice Hotel in Kinuna?
A big coat and fur boots.
A sleeping bag.
Very expensive fur coat.
Shower towel.
Woolen sweater and boots.
2) Dear Sir,
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My son, Kevin, left school two months ago and now he’s looking for his first
job. The problem is that having no working experience he can’t find proper job as
companies always say they want people with experience. But how can he get
experience if no one gives him a job? He reads the adverts in the paper every day, but
there’s nothing for people like him. Today he’s doing some gardening for our
neighbours to earn a bit of money, but he needs a real job.
Mrs J. McKenzie
Wolverhampton
Answer the question:
Why can’t Kevin find a good job?
Because he has no working experience.
Because he likes gardening.
Because he doesn’t read advertisements.
Because he reads a lot.
Because he is looking for easy money.
Evaluation sheet
Criteria for assessment
# of task
Understand specific
1
information and detail in
texts on a range of topics to
transfer information from
graphic text onto wordy one

Understand the main points
in an extended text.
Understand specific
information and arguments
in an extended text

2

Descriptor
Identifying the topic,
theme or main ideas
Identifying the
relationships between
sentences and
paragraphs
Reading for information
to infer meanings or
find relationships
Identifying the topic,
theme or main ideas
identifying words and
phrases appropriate to
the context
inferring the meaning of
unfamiliar words
Following a logical or
chronological sequence
of events.

Total

Points
1
2

2

1
2

2
2

12

The overall score is calculated by the formula similar to the previous one (grade 1).
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Speaking:
Task 1: Speak in pairs. Look at the pictures and discuss it with each other.
Listen to each other, you are expected to agree or disagree with each other points of
view.

Task 2: Look at the picture and talk about it for 3 minutes.
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Evaluation sheet
Criteria for assessment
Keep interaction going in a
longer exchange on the
topic Our World''
Link comments with some
flexibility to what others
say at sentence and
discourse level in pair
exchange
Use formal and informal
language registers in their
talk

Use appropriate subjectspecific vocabulary and
syntax to talk about
give an opinion at discourse
level on 'Health, Sport and
Exercises'

# of task
Descriptor
1
Speaking for a purpose of
informing
Supporting an opinion
with few details, examples
and explanations
Organizing an oral
presentation in a logical
way
Using correct grammar
Speaking at a natural rate
with proper intonation
Using a range of
appropriate vocabulary on
the topic
Speaking for a purpose of
informing
Supporting an opinion
with few details, examples
and explanations
Organizing an oral
presentation in a logical
way
Using correct grammar
Speaking at a natural rate
with proper intonation
Using a range of
appropriate vocabulary on
the topic

Total

Points
1
2

1

1
1
1

1
2

1

1
1
2

15

Writing
Task 1: Read sentences 1 - 5, complete the second sentence so that it has a
similar meaning to the first sentence.
Example:
(0) The bus station is near the new shopping centre.
The bus station isn't 'FAR FROM' the new shopping centre.
It is a good idea to do exercise
Everybody _________ do exercise.
Living in France it more exciting than going there on holiday.
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Going on holiday to France isn’t as ________ living there.
If you want to drive a car, you need a license.
You can’t drive a car ___________ you have a license.
The moment he started living in France, his French improved.
His French improved _________ he started living in France.
Cooking is not easy.
It is _____ to cooking.
Task 2: Read a part of a letter you've just received from your English friend.
I've just seen a brilliant programme about dolphins on
television. Which porgrammes have you enjoyed recently?
How much television do you watch?

Write your letter, answering your pen friend's questions in about 100
words.
Evaluation sheet
Criteria for assessment
Use a variety of noun and
verb phrases on a range of
familiar general with little
support

Plan, write, edit and
proofread work at text
level with support on the
topic 'Entertainment'

# of task
1

2

Descriptor
Identifying the topic, and
main ideas of sentences
Identifying structures and
specific vocabulary
Using words and phrases
appropriate to the context
Writing for the purpose to
inform

Points
1

Supporting an opinion with
details, examples and
explanations
Organizing sentences and
paragraphs in a logical way
with proper punctuation
Using words and phrases
appropriate to the context
Using correct grammar

2

Total

1
2
1

1

1
1
10

The overall score is calculated by the formula similar to the previous one (grade 1).
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10 GRADE
1 variant (not less than 4 variants)
Listening
Task 1: You will hear part of a radio programme about classical music.
1 - This week's prize is .
A) a music cassette.
B) two concert tickets.
C) a classical CD.
2 - The person who wrote the music lived in?
A) Italy.
B) Spain.
C) France.
3 - What else shares the title of this music?
A) a garden.
B) a play.
C) a park.
4 - What did people do when they first heard the music?
A) Some left before the end.
B) Only a few clapped.
C) Some asked for their money back.
5 - This piece of music has been
A) played in the cinema.
B) used in advertising.
C) used for a TV play.
Task2: You will hear five messages left on an answerphone.
For each question, fill in the missing information in the text boxes given.
1) These messages were on the answerphone.
- Sarah Smith rang to say she left her (1)____________ behind yesterday.
2) Alex arrives about 6.00 tomorrow evening.
Please collect him from the station when he rings.
Has lots of (2)____________ !
3) Helen phoned to invite you to have (3)________________ on Saturday.
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Has friends visiting from (4)_______________ .
4) Premier Travel say holiday tickets have arrived.
Change of departure time from 7.30 am. to (5)______________ am.
This means 7.30 check-in!

5) Mary called. Problem at Australian (6)____________
Call at once. She's at home after 7.00
Evaluation sheet
Criteria for assessment
Understand most specific
information and detail of
an extended talk on the
topic 'Our World'

Understand with little
support most of the
details a set of talks on a
range of topics
Understand implied
meaning with contextual
clues on a wide range of
topics

# of task
1

2

Descriptor
Identifying words and
phrases appropriate to the
topic

Points
1

Understanding some
specific vocabulary on the
topic
Identifying specific details,
facts, opinions, or
sequences of events
Identifying the topic,
theme and main ideas
Identifying words and
phrases appropriate to the
context
Inferring the context,
purpose

2

Understand the detail of an
argument in set of talks
Identifying a speaker’s
purpose, style, tone and
attitude

1

Total

2

1
1

2

2

12

Reading:
Task 1: Read two people's requests 1 and 2 who want to go to college, and
descriptions of the colleges available in the texts A - C. Read and decide which
college would be best for each student and tick the correct text.
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Norma is from a small village and wants a college in a bog city. She also wants
to have organised tours of the city to make it easier to get to know the place. She
wants to study Business. on a full time basis, starting in September.
Pedro wants something very relaxed. He only wants to study English in the
summer, and then got only a few hours a week. He is much more interested in
sightseeing and needs a lot of free time to visit places of interest. He would prefer to
stay in a city with a family who could help him get to know the area and meet local
people .
This college in the centre of the city of Newcastle which is on the sea . It offers
courses in Business , Economics and English , for full time and part time student ,
starting in September and finishing in June . Additionally it has excellent
accommodation facilities for students and regular trips are organised to help students
appreciate this beautiful part of England .
b)
Located on the West coast of England, This college has easy access to
the big cities of Liverpool and Manchester, but is also near the unspoilt nature of
North Wales. Part time and full time courses in English are available all year, and
course length can be tailored to the needs of the students. We have excellent
connections with local families to host students, or hostal facilities are also avalibale.
c)
This college is located in the town of Dalston and is part of a vibrant
community . The college is well known for its English courses ,especiallyin the
summer . The social side of studying is organises trips and other social events very
regularly . Accommodation can either be in college residences or with host families
who are keen to help students get involved in community activities
1 Norma - ________
2 Pedro - _________
Task 2: Read a text.
Driving looks easy, and in good weather, can even be a lot of fun, but driving
in winter conditions should never be taken lightly. The dangers of driving in winter
can be reduced with the right attitude. The car, the road and other drivers become
unpredictable, and often fog reduces visibility to the point where other cars just a few
meters away cannot be seen. Snow can innocently be covering sheets of ice, and the
car coming towards you can suddenly slide across the road and hit you. So what can
you do protect yourself? Sudden movements should be avoided because they make
your car difficult to control. It is important to drive smoothly on icy roads, which
means that when you turn the steering wheel, or touch the brakes, or accelerate, you
must be as gentle as possible. It can be helpful to imagine you are driving with a cup
of coffee in your hand and you don't want to spill it. Anticipation is your best friend
in these circumstances, expect problems before they happen. As you drive, gently
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touch your brakes to see how quickly you can stop, and use this information to judge
how far you need to be from the nearest vehicle and how fast you need to be going.
As a general rule allow double your normal stopping distance when the road is wet,
three times this distance on snow, and even more on ice. To avoid trouble, you need
to have your car under control at all times. it sounds simple, but requires great care
and concentration.
Read the questions and tick the right answer:
1) What is the writer trying to do in this text?
complain about bad winter driving.
give advice on safe winter driving.
warn people against driving in winter.
play down the risk of winter driving.
give advice on safe winter driving.
2) Why would somebody read this text?
to find out about the weather.
for information on driving lessons
to decide when to travel.
to learn about better driving.
3) What does the writer think?
People should avoid driving in the snow
Drivers should expect problems in winter
People drive too fast in winter
Winter drivers should use their brakes less
Drivers should expect problems in winter.
4) Why does the writer speaks about a cup of coffee?
because smooth movements are important.
because he thinks drivers need refreshments.
to show how it can be spilled.
To emphasize the need for gentle driving.
because he wants drivers to be more relaxed.
Evaluation sheet
Criteria for assessment
Understand specific
information and detail in
texts on a range of topics to
transfer information from

# of
task
1

Descriptor
Identifying the topic,
theme or main ideas
Identifying the
relationships between
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Points
1
2

graphic text onto wordy one

Understand implied meaning
in unsupported extended talk
on the topic 'Safe driving'
Understand specific
information and arguments in
an extended text

2

sentences and paragraphs
Reading for information to
infer meanings or find
relationships
Identifying the topic,
theme or main ideas
identifying words and
phrases appropriate to the
context
inferring the meaning of
unfamiliar words
Comprehending explicit
and implicit information

Total

2

1
2

2
2

12

Speaking
Task 1: Speak in pairs. Look at the pictures and discuss it with each other.
Listen to each other, you are expected to agree or disagree with each other points of
view.
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Task 2: Look at the picture and talk about it for 3 minutes.

Evaluation sheet
Criteria for assessment
Keep interaction going in a
longer exchange on the
topic 'Hobbies and
Qualities'
Link comments with some
flexibility to what others
say at sentence and
discourse level in pair
exchange
Use formal and informal
language registers in their
talk

Use appropriate subjectspecific vocabulary and
syntax to talk about and
give an opinion at discourse

# of task
Descriptor
1
Speaking for a purpose
of informing
Supporting an opinion
with few details,
examples and
explanations
Organizing an oral
presentation in a logical
way
Using correct grammar
Speaking at a natural
rate with proper
intonation
Using a range of
appropriate vocabulary
on the topic 'Hobbies
and Qualities'
Speaking for a purpose
of informing
Supporting an opinion
with few details,
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Points
1
2

1

1
1

1

1
2

level on 'Science and
Technology'

examples and
explanations
Organizing an oral
presentation in a logical
way
Using correct grammar
Speaking at a natural
rate with proper
intonation
Using a range of
appropriate vocabulary
on the topic

Total

1

1
1

2

15

Writing
Task 1: You recently did a homework project about life in France and your
French friend Pierre helped you by sending you some information.
Write an email to Pierre. In your email, you should:
l. thank him for his help
2. explain which information was most useful to you
3. say what your teacher thought about your project.
You should write 35 - 45 words.
Task 2: This is a part of a letter you received from your friend.

Write a letter, giving some advice about how your friend can continue going to
karate and study for the exams. You should write about 100 words.
Evaluation sheet
Criteria for assessment
Use a variety of noun and

# of task
Descriptor
1
Identifying the topic, and
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Points
1

verb phrases on a range of
familiar general topics with
little support

Develop with support
coherent arguments
supported when necessary
by examples and reasons
for a wide range of written
genres in the topic 'Student
Life'

2

main ideas of sentences
Identifying structures and
specific vocabulary
Using words and phrases
appropriate to the context
Writing for the purpose to
pursuade
Supporting an opinion with
details, examples and
explanations
Organizing sentences and
paragraphs in a logical way
with proper punctuation
Using words and phrases
appropriate to the context
Using correct grammar

Total

1
2
1
2

1

1
1
10

The overall score is calculated by the formula similar to the previous one (grade 1).
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11 GRADE
Listening
Task 1: Listen to people talking in different situation. For questions 1-3,
choose the best answer (A,B or C).
1)
You hear a young singer talking about his childhood.
What is he grateful for?
A) Being encouraged to sing by his father
B)
Being exposed to music at an early age
C)
Inheriting his mother’s talent as a singer
2)
You overhear a girl talking on the phone about a clothes shop.
She Thinks her friend would appreciate
a)
The helpful attitude of the staff.
b)
The lively atmosphere created by the music.
c)
The low prices compared to other shop.
3)
You hear part of an interview with a farmer.
What is he doing?
a)
Describing his lifestyle
b)
Justifying his choice of career
c)
Promoting an event he’s involved in.
Task 2: Listen to a student called Duncan Heap talking about his recent trip to
Iceland to study sea birds Puffins. Listen and complete the sentences with a word or
short phrase.
Puffins .
a.
Duncan uses the word ______________to describe the puffins
appearance out of the water.
b.
Duncan was surprised to learn a puffin’s____________________ can
help it to chance direction when flying.
c.
Duncan explains that puffins create_______________ as a place to make
their nests.
d.
Duncan agrees with people who think adult puffins make a noise like
that of a ____________________
e.
Duncan was surprised to find out that young puffins are driven by
______________________ to leave their nests.
f.
Duncan says that puffins leaving the nest at night have always used
______________ to guide them.
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Evaluation sheet
Criteria for assessment
Understand most specific
information and detail in
unsupported talk on a range
of topics

Understand specific
information in unsupported
extended talk on the topic
'Earth and our place in it'

# of task
1

2

Descriptor
Identifying words and
phrases appropriate to the
themes

Points
1

Understanding some
specific vocabulary on
the a range of topics
Identifying specific
details, facts, opinions, or
sequences of events
Identifying the topic,
theme and main ideas
Identifying words and
phrases appropriate to the
context
Comprehending explicit
and implicit information

1

Understand the detail of
an argument in set of
talks
Identifying a speaker’s
purpose, style, tone and
attitude

1

Total

2

1
1

2

1

10
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Reading:
Task 1: Read the text quickly. Use the word given in capitals at the end of the
some of the lines to form a word that fits in the gap in the same line. There is an
example at the beginning.
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Task 2 Read an article about a schoolboy who has come up with a clever
invention. Six sentences have been removed from the text. Choose from the sentences
A - G the one which fits each gap (37-41). There is one extra sentence that you do
not need to use.
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Task 3: Read the text 'Why the sky is blue?'

An introductory sentence for a brief summary of the passage is provided
below. Complete the summary be selecting the TWO answer choices from a-e that
express the most important ideas in the passage. Some sentences are not in the
summary because they express ideas that are not presented in the passage or are
minor in the passage.
The passage discusses the scientific reasons for the appearance of a blue
sky to the human eye.
Answer choice
a.
The closer we look toward the sun, the more colours of the visible
spectrum we can see.
b.
Sunlight scatters off of molecules in the air more effectively at shorter
wavelengths.
c.
The sky looks bluer farther from the sun because of the decrease in light
waves.
d.
Water molecules in the air scatter light in the same as a prism.
e.
The blue range of colours have short wavelengths.
Evaluation sheet
Criteria for assessment
# of task
Descriptor
Understand
specific
1
Identifying the topic,
information and detail in
theme or main ideas
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Points
1

texts on the topic
Recognise typical features at
a word, sentence levels

Understand the main points
in an extended text
Understand specific
information and arguments in
an extended text

Recognising the organization
and relative importance of
information in the passage
Understanding and locating
specific points in a passage
as a key to the gist of a
passage as a whole
Organizing information
presented into a mental
outline

2

Predicting how a speaker
may continue
Comprehending concrete
and abstract information
Using correct grammar

2

Identifying the topic,
theme or main ideas
identifying words and
phrases appropriate to the
context
inferring the meaning of
unfamiliar words
Comprehending explicit
and implicit information
Following a logical or
chronological sequence of
events
Inferring the meaning of
unfamiliar words
classifying and
categorizing information,
essential from nonessential
evaluating the quality and
usefulness of texts

1

Total

1
2

2

2
2
1

2
2

2
20

Speaking
Task 1: Work in pairs. Every partner has got a photo. Look at the photos. Talk
about your photo and ask your partner questions on his/her photos.
The photos show people trying to win. in different situations. Your task is to
compare the photographs and say what you think might be difficult for the people
about trying to win in these situations.
Photo 1
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Photo 2

Task 2: Speak in pairs.
Your school is going to start some after-school classes to encourage students to
learn new skills. These are some ideas for the classes and a question for discussion.
First, you have some time to look at the task.
Now, talk to each other about why students might want to learn these skills.
Question: Why might students want to learn to do these skills:
Ideas for Skills: a) Speak another foreign language
b) play a musical instrument
c) cook a meal
d) draw well
e) play a sport.
Evaluation sheet
Criteria for assessment
Keep interaction going in a
longer exchange on the topic
'Health and Sport'
Link comments with some
flexibility to what others say
at sentence and discourse
level in pair exchange
Use formal and informal
language registers in their
talk

# of task
Descriptor
1
Speaking for a purpose of
informing
Supporting an opinion with
few details, examples and
explanations
Organizing an oral
presentation in a logical
way
Using correct grammar
Speaking at a natural rate
with proper intonation
Using a range of
appropriate vocabulary on
the topic 'Hobbies and
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Points
1
2

1

1
1
1

Qualities'
Use appropriate subjectspecific vocabulary and
syntax to talk about and
give an opinion at discourse
level on the topic 'World
around us'

Speaking for a purpose of
informing
Supporting an opinion with
few details, examples and
explanations
Organizing an oral
presentation in a logical
way
Using correct grammar
Speaking at a natural rate
with proper intonation
Using a range of
appropriate vocabulary on
the topic

Total

1
2

1

1
1
2

15
Writing
Task 1: There is an advert in an international fashion magazine:

Write your review in 70-80 words.
Task 2: You're going to write a report. Read the task:
The council of your town or city is concerned that some young people are
getting into trouble because they are bored. For this reason, they plan to distribute an
information sheet which will give young people who live in the area details of
activities which they can do cheaply or for free. The council has asked local people
for their ideas. Write a report for the council in 120-180 words telling them what
activities young people could do.
Write a report in 120-170 words.
Task 3: You are going to write an essay. Read the statement:
Do you agree that community service works better than fines?
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Notes: Write about:
•
effort and time
•
lessons learnt
•
your own ideas
Write your answer in 140-190 words in an appropriate style.
Evaluation sheet
Criteria for assessment
Use a variety of noun and
verb phrases on a range of
familiar general topics
with little support

Develop with support
coherent arguments
supported when necessary
by examples and reasons
for a wide range of written
genres in the topic
'Hobbies and Qualities'

Plan, write, edit and
proofread work at text
level independently on the
topic ' Charities and
Conflict '

# of task
1

2

Descriptor
Identifying the topic, and
main ideas of sentences
Identifying structures and
specific vocabulary
Using words and phrases
appropriate to the context
Writing for the purpose to
pursuade

Points
1

Supporting an opinion with
details, examples and
explanations
Organizing sentences and
paragraphs in a logical way
with proper punctuation
Using words and phrases
appropriate to the context
Using correct grammar

2

Writing for a purpose to
inform
Supporting an opinion with
details, examples and
explanations
Organizing sentences and
paragraphs in a logical way
Using words and phrases
appropriate to the context
Using correct grammar

2

Using correct spelling

1
20

Total

1
2
1

1

1
1

2

1
2
2

The overall score is calculated by the formula similar to the previous one (grade 1).
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250

3 Academic workload on linguistic lessons (levels).

251

4 Requirements for basic contents of language courses (levels).

254

5 Peculiarities of educational process organization in three language 278
level-teaching
6 System of three languages’ level of proficiency evaluation.

285

Appendix X
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