«Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі» пәнінің Тест спецификациясы
1. Мақсаты: Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының бітірушілері ЖОО-да
оқуды жалғастыра алу қабылетін анықтау.
2. Мiндетi: Қысқартылған оқыту нысандары бойынша Жоғары білім берудегі «01 Білім»
бағытының келесі мамандығына:
5B012200-Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті
түсу үшін Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтарының:
0102013-Қосымша білім беру педагогы
0105013-Бастауыш білім беру мұғалімі
0111023-Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі
0111053-Өзін-өзі тану мұғалімі
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.
Біріншідеңгей (1) -10тапсырма.
Екіншідеңгей (2) - 20 тапсырма.
Үшіншідеңгей (3) - 10тапсырма.
Тақырып
Тақырыпша
Тапсырмалар
Тема
Подтема
саны
Количество
Аты
Аты
Код
Код
заданий
Наименование
Наименование
Язык и речи. Виды речевой
деятельности. Разговорный стиль
речи. Научный стиль речи.
1
2
Официально-деловой стиль речи.
Публицистический стиль речи.
Художественный стиль речи.
Язык и речь.
Функциональные
Слова в лексической системе языка.
1
стили речи. Лексика и
Лексическое значение слова.
фразеология.
Многозначные слова. Прямое и
переносное значение слов. Синонимы,
2
2
антонимы и их употребление.
Омонимы, паронимы в русском языке.
Неологизмы. Пословицы и поговорки.
Фразеология.

Тақырып
Тема
Аты
Наименование

Тақырыпша
Подтема
Аты
Код
Код
Наименование
Фонетика. Звуки речи. Звук и буква.
Орфоэпические нормы русского языка.
Фонетика, орфоэпия,
2
1 Правописание безударных гласных,
графика, орфография.
звонких и глухих согласных.
Употребление буквы Ь.

1

3

Морфемика.
Словообразование.
Морфология.

2

3

4
5
1

2

4

Морфема как значимая часть слова.
Морфемный разбор слова. Способы
словообразования.
Словообразовательный анализ.
Имя существительное. Разряды
существительных. Имя
прилагательное. Правописание имен
прилагательных.
Имя числительное. Разряды
числительных по значению и составу.
Местоимение. Значение местоимения.
Глагол. Грамматические признаки
глагола. Причастие как особая форма
глагола. Деепричастие как особая
форма глагола.
Наречие. Слова категории состояния.
Словосочетание, предложение,
сложное синтаксическое целое.
Простое предложение. Предложения
двусоставные и односоставные.
Неполное предложение. Предложения
с однородными членами.

Тапсырмалар
саны
Количество
заданий

2

2

2

2

2
2
2

2

3

Предложения с обособленными и
уточняющими членами. Вводные
слова, вводные предложения.
Обращение. Междометие.

2

4

Сложносочиненное предложение.
Знаки препинания в
сложносочиненном предложении.
Сложноподчиненные предложения с
одним придаточным.

2

5

Сложноподчиненные предложения с
двумя или несколькими
придаточными. Бессоюзное сложное
предложение. Знаки препинания в
бессоюзном сложном предложении.
Знаки препинания в сложных
предложениях с разными видами
связи.

2

Синтаксис и
пунктуация.

Код
5

6

Тақырып
Тема
Аты
Наименование
Служебные части
речи.

Тақырыпша
Подтема
Аты
Код
Наименование
Предлог как части речи. Союз как
1
части речи.
2 Частица как часть речи.

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
2
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:
Тестовые задания составлены на основе типовой учебной программы (Алматы,2015)по
дисциплине «Русский язык с нерусским языком обучения» уровня общего среднего
образования, утвержденной приказом Министра образования и науки РК №03.04.2013г.
Тестовые задания различной степени сложности, равномерно отражающие содержание
тематических разделов программы по русскому языку. Данные тестовые задания могут
быть использованы для итогового контроля выпускников колледжа.
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:
1.Учеб общест. – гуманит. направления общеобразоват.шк. с руз.яз.обуч. /
И.О.Серикпаева, А.М.Сапарбаева, А.Ж.Белбеуова. – Астана: «Арман-ПВ».
2.Русский языкЖ.Ж.Капенова, М.В.Валова, Н.Т.Сералинова. – Астана: «Арман-ПВ».
3. Акимова Г.Н., Вяткина С.В Синтаксис современного русского языка. М., 2009

4. Современный русский язык. (Учебник) Под.ред. Белошапковой В.А. М., 1989, 2-е изд.
5. Шанский Н.М., Тихонов Н.И. «Современный русский язык» часть 1, 2, 3. М., 1985
6. Шуба П. «Современный русский язык». Часть 1, 2, 3, Минск, 2000 год
7. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык. М., 2009
8. Рахманова Л.И., Суздальцева В.Н Современный русский язык. Лексика. Фразеология.
Морфология. М, 1997

ҰТО директоры

Р.Әлімқұлов

