«Неміс тілі» пәнінің тест спецификациясы
1. Мақсаты: Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының бітірушілері ЖОО-да
оқуды жалғастыра алу қабілетін анықтау.
2. Мiндетi: Қысқартылған оқыту нысаны бойынша Жоғары білім берудегі «01 Білім», «02
Гуманитарлық ғылымдар» бағытының келесі мамандықтарына:
5B011923-Шетел тілі: екі шетел тілі (неміс)
5B020700 Аударма ісі
5B021012 Шетел филологиясы (неміс тілі)
түсу үшін Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтарының:
0102013-Қосымша білім беру педагогы
0102023-Ұйымдастырушы-педагог
0102033-Білім беру ұйымының тәрбиешісі
0102043-Білім беруді ұйымдастыру бастауышы
0105033-Шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі
0111013-Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі
0111023-Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі
0111033-Ұйғыр тілі мен әдебиеті мұғалімі
0111043-Өзбек тілі мен әдебиеті мұғалімі
0111083-Шетел тілі мұғалімі
0512013-Аудармашы
0512023-Гид-аудармашы
бітірушілеріне арналған тест.
3. Тест жоспары: Тестке пәннің негізгі бөлімдердің материалдары енгізілді.
Тест 3 бөліктен тұрады.
Б1 бөлігі
бір дұрыс жауабы бар (1/5)
- 20 тапсырма,
Б2 бөлігі
бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар (б/б)
- 10 тапсырма,
Б3 бөлігі
жағдаяттық (бір дұрыс жауабы бар)
- 10 тапсырма.
Тест тапсырмалары 3 қиындық деңгейінен тұрады.
Бірінші деңгей (1) -10 тапсырма.
Екінші деңгей (2) - 20 тапсырма.
Үшінші деңгей (3) – 10 тапсырма.

Код
1

Тақырып
Тема
Аты
Наименование
Сөз таптары.
Части речи

Код
1
2

Тақырыпша
Подтема
Аты
Наименование
Зат есім.Cын есім.
Существительное. Прилагательное.
Етістік.
Глагол.

Тапсырмалар
саны
Количество
заданий
2
2

Код

Тақырып
Тема
Аты
Наименование

Код
3

2

Ашық, бұйрық және
қалау райлар.
Ырықсыз етіс.
Неміс тіліндегі
сөйлемдердің
құрылымы, сұрақтың
түрлері. Модальдық
етістіктер.
Изъявительное,
повелительное и
сослагательное
наклонения.
Структура немецкого
предложения, типы
вопросов.
Модальные глаголы.

1

2

3

4

Адам өмірі.

3

Германияның атақты
адамдары.
Қазақстанның және
Германияның
географиясы.
Қазақстан және
Германияның
мерекелері.
Жизнедеятельность
человека. Немецкие
писатели и их
произведения.
География
Казахстана и
Германии.
Праздники
Казахстана и
Германии.

1

2
3
4
5
6

Қазақстанның және
Германияның білім

4

беру және денсаулық
сақтау
жүйесі, спорты және
демалысы.
Система образования
и здравоохранения,
спорт и отдых в
Казахстане и
Германии

1

2

Тақырыпша
Подтема
Аты
Наименование
Көмекші сөз.
Предлог.
Етістіктің шақтық-түрлік формалары.
Ырықсыз етіс.
Видо-временные формы глагола.
Пассивный залог.
Неміс тіліндегі сөйлемдердің құрылымы,
сабақтас сөйлемнің түрлері.
Структура немецкого предложения,
придаточные предложения.
Шартты сөйлемдер. Модальдық
етістіктер.
Условные предложения.Модальные
глаголы.
Шақтардың байланысуы.
Согласование времен.
Менің отбасым.
Менің колледжім. Иоганн Вольфганг
Гете. Гримм ағайындалары. Вольфганг
Амадей Моцарт.
Моя семья. Мой колледж. Иоганн
Вольфганг Гете. Гримм ағайындалары.
Вольфганг Амадей Моцарт.
Оқу-іс әрекеті. Дәрігерге бару.
Учебная деятельность. Посещение врача.
Неміс тамағы. Қазақстанның және
Германияның географиясы.
Немецкая еда. География Казахстана и
Германии
Дүние жүзі картасы. Жыл мезгілдері.
Карта мира. Времена года.
Менің туған қалам. Дүкен және сауда
жасау.
Родной город. Магазины и покупки.
Қазақстан және Германияның мерекелері.
Праздники Казахстана и Германии.
Берлин. Қазақстанның және Германияның
білім беру жүйесі. Қазақстанның және
Германияның спорт ойындары.
Берлин. Система образования в Германии
и в Казахстане. Спорт и отдых в
Казахстане и Германии.
Қазақстанның және Германияның
денсаулық сақтау жүйесі.
Система здравоохранения в Казахстане и
Германии.

Тапсырмалар
саны
Количество
заданий
2
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5

Тақырып
Тема
Аты
Наименование

Код

Тақырыпша
Подтема
Аты
Наименование

Жағдаяттық тапсырмалар: Әртүрлі түрдегі (тест, таблица, график,
статистикалық ақпараттар, суреттер және т.б.) ұсынылған ақпарат
негізіндегі жағдаяттар (оқиға, мәселе, шынайы өмірде болған
оқиға)
Ситуационные задания: Ситуация (случай, проблема, история из
реальной жизни) в основе, которой содержится информация,
представленная в разнообразном виде (текст, таблица, график,
статистические данные, картина и т.д.)

Тестінің бір нұсқасында тапсырмалар саны:
Количество заданий в одном варианте теста:

Тапсырмалар
саны
Количество
заданий
2 жағдаятқа
(1 дұрыс
жауабы бар
5 тапсырмадан)
10 тапсырма
10 заданий
на 2 ситуации
(по 5 заданий
с выбором
1 правильного
ответа)
40

4. Тест мазмұны:
Неміс тілінің грамматикасын, лексикасын атап айтқанда сөз таптарын, сөйлем
мүшелерін, сөйлем түрлерін, етістіктің шақтық-түрлік формаларын қолдануды тексереді.
Жоғарыда көрсетілген тақырыптар бойынша лексикалық білімін тексереді.
Включает проверку знаний по грамматике, и лексике немецкого языка; частям речи
и членам предложения а также знания типов предложения и видовременных форм
глагола. Проверка лексических знаний по вышеперечисленным темам.
5. Тапсырмалар орындалуының орташа уақыты:
Тестінің бір тапсырмасын орындап шығуға белгіленген уақыт:
Б1 бөлігі
бір дұрыс жауабы бар (1/5)
- 1,5 минут
Б2 бөлігі
бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар (б/б)
- 2 минут
Б3 бөлігі
жағдаяттық (бір дұрыс жауабы бар)
- 2 минут
Тестінің толық орындалу уақыты – 70 минут.
6. Нұсқалар мен тапсырмалар саны:
Тест нұсқаларының баламалылығы:
- тестілердің спецификацияға сай құрылуымен;
- өзара ауыстыруға келетін тапсырмалардың әр түрлі нұсқаларда бір орында келуімен;
- барлық нұсқаларда қиындық деңгейінің бірдей болып келуімен жүзеге асырылады. Бір
тестіде 40 тест тапсырмасы.
7. Бағалау.
Бағалау кезінде тестілеудің жиынтық балы есептелінеді.
Бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауап таңдалған тапсырма үшін - 1 балл, дұрыс
орындалмаған тапсырмаға 0 балл алады.
Бірнеше жауап нұсқасынан барлық дұрыс жауаптар үшін - 2 балл,
- жіберілген бір қате үшін - 1 балл,
- екі және одан көп қате жауап үшін– 0 балл беріледі.
8. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: Список использованной литературы
Themen aktuell 1,2,3, H. Aufderstasse, H.Bock, K.Eisfeld, Hueber Verlag, München, 2003
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