Тест спецификациясы
1. Тақырыбы: «Француз тілі» пәні бойынша жалпы білім беретін орта мектеп мұғалімдеріне
арналған тест.
2. Құрастырылу мақсаты: Тест педагог қызметкердің біліктілік деңгейінің біліктілік
талаптарына сәйкестігін анықтау мақсатында құрастырылған.
3. Мiндетi: Кәсіби құзыреттілік деңгейін анықтау.
4. Тест мазмұны: Тест үш бөліктен тұрады.
Б1 бөлігі - бір дұрыс жауабы бар (1/5) 10 тапсырма,
Б2 бөлігі - бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар (б/б) 5 тапсырма,
Б3 бөлігі - бір жағдаятқа (бір дұрыс жауабы бар) 5 тапсырма.
Тестке негізгі бөлімдердің материалдары енгізілді.
Тест тапсырмалары 3 қиындық деңгейінен тұрады.
Бірінші деңгей (A) - 5 тапсырма.
Екінші деңгей (B) - 11 тапсырма.
Үшінші деңгей (C) - 4 тапсырма.
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Біріккен артикль, бөлшек
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5. Әрбір тапсырманың сипаттамасы:
Фонетика – оқу дағдысын тексеру.
Лексика – сөздік қорын тексеру.
Морфология - Зат есім. зат есім түрлері, күрделі зат есімнің көпше түрі. Артикльдер. Белгілік
және белгісіздік артикльдері. Біріккен артикль, бөлшек артикль, артикльді қолданбаған
жағдайда. Сын есімдер. Сын есім женский және мужской родтары. Сын есімдердің көпше
түрлері. Сілтеу сын есімдері. Тәуелдік сын есімдер. Сұраушы сын есімдер. Сын есім
шырайлары. Сан есімдер. Есептік сан есімдер. Реттік сан есімдер. Есімдіктер. Толықтауыш
есімдіктер. Қатыстық есімдіктер. Тәуелдік есімдіктер. Сілтеу есімдіктер. Белгісізді:-Р жекелі:
"on" есімдігі, жіктеу есімдіктері, "En"Y" адвербальдық есімдіктері. Сұраулы есімдіктер.
Адвербальдық есімдіктері «ЕnҮ» Сұраулы есімдіктер. Предлогтар. Предлогтардың

қолданылуы. Шылаулар. Етістік. Етістіктің жіктелу түрлері. ІІ - ІІІ топтағы етістіктің жіктелу
ерекшеліктері. Етістіктің болымсыз түрі. Ырықсыз етіс. Бұрынғы өткен шақ. Жедел келер шақ.
Жай келер шақ. Жедел өткен шақ. Бұрынғы келер шақ. Бұрынғы өткен шақ. Бұйрық рай.
Бұйрық райдағы сөз тәртібі. Есімдіктік етістіктер. Шартты рай. Қалау рай. Осы шақ есімшесі.
Өткен шақ есімшесі. Көсемше. Тұйық етістік. Сабақтас құрмалас сөйлемде шақтардың
қиысуы. Жалпы, арнайы, альтернативті, бөлу сұрақ қою.
6. Тапсырмалар орындалуының орташа уақыты:
Тестінің бір тапсырмасын орындап шығуға белгіленген уақыт –2 минут. Тестінің толық
орындалу уақыты – 40 минут.
7. 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 20 сұрақ.
8. Бағалау.
Аттестация 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.
9. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:
1. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігімен бекітілген «Білім беру
ұйымдарында пайдалануға рұқсат етілген оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің, оқу
құралдарының және басқа да қосымша әдебиеттердің, оның ішінде электрондық
жеткізгіштердің тізбелері».
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