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КІРІСПЕ 

 

Қазіргі әлемдік білім кеңістігіндегі халықаралық стандарт талаптарына сай 

оқыту үдерісінің орталық тұлғасы білім алушы субъект, ал ол субьектінің алған 

білімінің түпкі нәтижесі құзіреттіліктер болып белгіленуі білім беру жүйесінде 

«функционалдық сауаттылықты» қалыптастыру мәселесін негізге алудың 

өзектілігін арттырып отыр. Осыған орай алған білімдері негізінде әрекет етуге 

қабілеттілік пен даярлықты білдіретін қалыптасқан құзыреттіліктерді анықтауда 

халықаралық зерттеу тапсырмаларының маңызы зор. 

Бүгінгі таңда қазақстандық білім беру жүйесінің алдында білім сапасының 

бәсекелестігін арттыру, шынайы өмірлік кезеңдерге бейімделу мәселелері тұр, 

өйткені адам қоғамда түрлі өмірлік мәселелерге байланысты дұрыс шешімдер 

қабылдау үшін жоғары кәсіптілік және интеллектуалдық әрекеттерді қажет 

ететін жағдайларда заман талабына сай өмір сүріп, қызмет етуде.  

Қазіргі таңда білім алушылардың оқу жетістігі екі жағдайда бағаланады. 

Олардың бірі – сырттай бағалау болса, екіншісі – іштей бағалау. Нақтылай 

түссек, іштей бағалау – оқу пәні бойынша оқыту сапасын диагностикалау және 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты  өлшеміне сәйкес жүзеге 

асырылса, сырттай бағалау – әрбір деңгейді аяқтау бойынша білім алушының 

оқу жетістіктерінің нәтижелеріне сәйкес (ҰБТ, ОЖСБ), сондай-ақ халықаралық 

зерттеулерге TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) (бұдан әрі – 

TIMSS), PISA (Programme for International Student Assessment) (бұдан әрі – PISA) 

және PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) (бұдан әрі – PIRLS) 

қатысуы  арқылы  жүзеге  асырылады.   

Осыған байланысты еліміздің білім алушыларының білім жетістіктерінің 

деңгейін анықтау үшін Қазақстан PISA халықаралық зерттеуіне қатысып келеді. 

PISA – халықаралық зерттеуі барлық білім беру ұйымдарындағы                 

15 жастағы оқушылардың математика, жаратылыстану және оқу 

сауаттылығынан (тіл мен әдебиет білім салаларынан) игерген білім жетістіктерін 

анықтауды, оқу барысында меңгерген білімдері мен біліктерін өмірлік 

жағдайларда қолдана білу дағдыларын бағалауды көздейді.  

PISA халықаралық зерттеуінің негізгі міндеті – білім беру саласындағы 

әлемдік басымдықтарды сипаттайтын зерттеу құралдарының негізінде 

объективті өлшеулер арқылы алынған айқын нәтижелерді талдау болып 

табылады.  

Зерттеу мәртебесі әрбір кезеңдегі қатысушы елдер санының артуымен де 

дәлелденеді. Біздің еліміздің  PISA зерттеуінің 4 цикіліне (2009, 2012, 2015, 2018 

жылдар) қатысудан тәжірибесі бар. Алынған нәтижелер бойынша білім беру 

бағдарламаларын жетілдіруге және оқытудың жаңа технологияларын енгізуге 

ықпал жасады.  
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Қазіргі таңда PISA жобасы әртүрлі опциларды, оның ішінде «қаржы 

сауаттылығы», «мәселені бірлесіп шешу», «жаһандық құзыреттілік» 

бағыттарын ұсынуда. Еліміз алғаш рет  «PISA-2018» кезеңінде «математикалық 

сауаттылық», «жаратылыстану-ғылыми сауаттылығы» және «оқу 

сауаттылығымен» қатар жаңа  төртінші бағалау «жаһандық құзыреттілік» 

бағытына қатысты.   

Халықаралық зерттеуге қатысу әр ел үшін білім беру жүйесінің әлемдік 

білім беру кеңістігіне кірудің негізгі себебі болып табылады. Яғни білім 

алушылардың халықаралық зерттеулерге қатысуы, білім алушының өзін-өзі 

дамытуды жоғары деңгейде іске асыруы мен қоғам өмірінде өз орынын табу, 

өздігінен іздену, талдау жасау, құрылымдау, ақпараттарды дұрыс пайдалануға 

мүмкіндік береді. 

Білім алушыларды халықаралық PISA зерттеуіне оқу сауаттылығы бағыты 

бойынша дайындау мақсатында осы әдістемелік құрал құрастырылды. 

Әдістемелік құралда тест тапсырмалары жинақталған. Әдістемелік құрал қазақ 

тілі және әдебиеті білім салалары пәндерінің мұғалімдеріне арналады.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

PISA ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЗЕРТТЕУІ  ТУРАЛЫ 
 

PISA 15 жастағы білім алушылардың оқу жетістігін бағалайды. Нақты осы 

жастағы білім алушыларды іріктеудің себебі әлемнің көптеген елдерінде бұл 

жастағы балалардың мектепте міндетті білім алуы аяқталғандығымен 

түсіндіріледі. Жаста олсы жаста өздерінің мамандықтарын таңдау мен болашақ 

білім алу траекториясын анықтай алады.  

PISA жобасының басымдығы қатысушы елдер санының артуымен 

расталады. Мәселен, PISA-2000 жобасына – 32 ел қатысса, PISA-2018 жобасына 

қатысуға әлемнің 80-нен астам елі өтініш білдірген. 

PISA жобасын үйлестіруші Экономикалық Ынтымақтастық Даму Ұйымы 

(бұдан әрі – ЭЫДҰ) болып табылады. PISAзерттеуі Консорциум арқылы 

алдыңғы қатарлы халықаралық ғылыми ұйымдардың қатысуымен іске 

асырылады. Олар: 

 АҚШ педагогикалық тестілеу қызметі (Tducational Testing Service,  

ETS); 

 WESTAT Америкалық ұйымы; 

 Pearson Education Британдық білім баспасы және бағалау қызметі;  

 cApStAn Linguistic Quality Control Белгиялық лингвистикалық орталық.  

PISA халықаралық зерттеуі оқушылардың білім жетістіктерін бағалауды 

«математикалық сауаттылық», «жаратылыстану-ғылыми сауаттылығы» және 

«оқу сауаттылығы» бойынша жүргізіледі.  

Оқу сауаттылығы – білім алушының жазба мәтіндерді түсіну, пайдалану, 

ойлау және өз мақсатына жету үшін оның мазмұнын қолдану, өз білімі мен 

әлеуетін дамыту, сонымен қатар қоғам өміріне белсенді қатысу үшін білімі мен 

мүмкіндіктерін дамыту қабілеті. 

Математикалық сауаттылығы – білім алушының әртүрлі жағдайда, өзі 

өмір сүріп жатқан әлемде математика рөлін анықтау және түсіну, жасампаз, 

мүдделі және ойшыл азаматқа тән дәйектелген математикалық пікір айту және 

математиканы қазіргі таңда, болашақта қажеттілікті қанағаттандыру үшін 

қолдана алу қабілеті. 

Жаратылыстану-ғылыми сауаттылығы –  білім алушының нақты 

жағдайларда ғылыми әдіс көмегімен шешілетін, зерттелетін проблемаларды 

анықтау үшін, тәжірибе мен бақылау негізінде қорытындыға қол жеткізу үшін 

жаратылыстану білімін қолдану қабілеті.  

PISA зерттеуі үшжылдық кезеңмен 2000 жылдан бері өткізіліп келеді. Әр 

кезеңде үш бағыттың біреуі анағұрлым егжей-тегжейлі талдау жасау үшін негізгі 

болып анықталады. Негізгі бағыт бойынша тестілік тапсырмалар барлық 

тапсырмалардың тең жартысын құрауы мүмкін. Назарды кезеңдік ауысымы әр 

тоғыз жыл сайын бағыттың біреуіне жан-жақты талдау жасап, өзгерістердің 
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үдерісін анықтауға мүмкіндік береді. 2000, 2009, 2018 жылдары оқу 

сауаттылығы, 2003, 2012 жылдары математикалық сауаттылық, 2006, 2015 

жылдары жаратылыстану сауаттылық зерттеудің негізгі бағыты болып 

анықталды.  

Еліміз, Қазақстан, PISA-2018 зерттеудің жетінші кезеңі, «оқу сауаттылығы» 

екінші рет бағаланды. Осылайша, PISA-2009-бен салыстыра отырып, оқу 

сауаттылығы бойынша білімнің тоғыз жыл бойы үдерістерін анықтау мүмкіндігі 

берілді (1-кесте).  

 

1-кесте. Зерттеудің негізгі бағыттарының кезеңдері 

 
 

PISA-2000 

 

PISA-2003 PISA-2006 PISA-2009 PISA-2012 PISA-2015 PISA-2018 

оқу сауат-

тылығы 

оқу сауат-

тылығы 

оқу сауат-

тылығы 

оқу сауат-

тылығы 

оқу сауат-

тылығы 

оқу сауат-

тылығы 

оқу сауат-

тылығы 

математи-

ка 

математи-

ка 

математи-

ка 

математи-

ка 

математи-

ка 

математи-

ка 

математи-

ка 

жаратылыс

тану 

жаратылыс

тану 

жаратылыс

тану 

жаратылыс

тану 

жаратылыс

тану 

жаратылыс

тану 

жаратылыс

тану 

 

ЭЫДҰ мемлекеттерге PISA жобасын дамыту аясында білім алушылардыңі 

оқу жетістіктерін бағалайтын әртүрлі опциларды ұсынып отыр. Аталған 

жобалардың барлық бағыттарыкестеде берілген (2-кесте). 

  

2-кесте. PISA жобасының даму стратегиясы 

 
Жаратылыстану Математика Оқу сауаттылығы 

 

Мәселені бірлесіп 

шешу 

 

 

 

 

 

 

Жаһандық 

құзыреттілік 

Қаржы 

сауаттылығы 

PISA негізінде 

әзірленген мекте-

птерге арналған 

тест 

 

 

 

 

 

Сауалнамалар 

 

ЭЫДҰ қатысушы елдерге PISA-2015 кезеңінде «Мәселені бірлесіп шешу» 

опциін ұсынды. Бұл тапсырмалар тек компьютерлік форматта ғана қолжетімді 
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және жағдаятты бірлесе отырып шешім қабылдау әрекетін қамтиды. Ал PISA-

2018 кезеңінде алғаш рет төтрінші бағалау «Жаһандық құзыреттілік» опциі 

енгізілді. 

PISA жобасы зерттеуге қатысудың екі форматын ұсынады: 

1. Қағаз форматы (paper-based assessment, PBA) 

2. Компьютерлік формат (computer-based assessment, СВА) 

Компьютерлік форматқа өту зерттеуді ұйымдастыру және өткізу, 

мәліметтерді деректер базасына енгізу мен өңдеу жұмыстарын жеңілдетеді. 

Қатысушылардың электрондық материалдар құрылымын танып-білу қабілеттері 

мен  біліктерінің артуына оң әсер етеді. Сондай-ақ СВА форматы негізгі 

(математикалық, жаратылыстану, оқу) және қосымша опцилерге (қаржы 

сауаттылығы, жаһандық құзыреттілік) қатысуға мүмкіндік береді. 

Тестілеу уақыты 2 сағатқа созылады.  Тапсырмалар математикалық, оқу, 

жаратылыстану бағытындағы сұрақтарды қамтиды. Зерттеу нәтижесі бойынша 

қатысушы мектептер жеке есеп алады.   
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ОҚУ  САУАТТЫЛЫҒЫН  БАҒАЛАУ  ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ  ҮШ  
БАСТЫ АСПЕКТІСІ 

ТҮСІНУ ҚАБІЛЕТІ    
ПАЙДАЛАНУ 

ҚАБІЛЕТІ  
ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІ 

 

PISA ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 

ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫ 

 

«Оқу сауаттылығы» термині кең  мағынада қарапайым оқу біліктілігін   

емес, мәліметтерді айқындай білу қабілеттімен анықталады.  Мектеп жасындағы 

балалардың тек оқу техникасын меңгеруі қазіргі таңда қабілеттілік болып 

есептелмейді.  Оқу сауаттылығы  туралы түсінік   білім алушылардың әртүрлі 

форматтарда берілген мәтіндерді түсіне білуі, олардың мәні мен мазмұнын 

түсініп тұжырымдауы және білім алушылардың мектептен тыс уақыттарда, 

әртүрлі өмірлік жағдаяттарды шешуде оқығанын қолдана білу іс-әрекеттеріндегі 

қызметтерін бағалауға негізделген. Сөзімізді нақтылай түссек, оқу сауаттылығы 

– жазба мәтіндерді түсіну, өз мақсатына жету үшін оның мазмұнын қолдану, 

қоғам өміріне белсенді қатысу үшін білімі мен мүмкіншіліктерін дамыту 

қабілеті. 

15 жастағы білім алушылардың оқу сауаттылығын бағалау құрылымы үш 

басты аспектті қамтиды. Бұл оқиғаны түсіну, жалпы мәнмәтіннен қажетті 

ақпаратты табу мен алу, оны пайдалану және ойлау мен өз жауабын негіздеп 

дәлелдеу қабілеті (1-сурет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

PISA-да оқушылардың оқу сауаттылығын анықтауда ақпараттың 

маңынасын ашу және түсінік берудің үш негізгі параметрі  бар. Олар: мәтін, 

жағдай (ситуация), сұрақ. Осы аталған параметрлердің құрылымы келесідей 

беріледі.  

Бірінші – әртүрлі тәсілдермен (кітаптар, парақшалар, ғаламтор-форумдар 

мен жаңалықтар лентасы), нысандармен (көркем әдебиет, ғылыми-көпшілік 

мәтіндер, ресми құжаттар, қоғамдық маңызы бар оқиғалар туралы ақпараттар, 

кестелер, графиктер, диаграммалар, карталар) берілген мәтін. 

PISA мәтіндерінің ерекшеліктері оларды баяндаудың шынайылығында, 

яғги өмірден алынған мысалдар болуында. PISA зерттеуінің оқу сауаттылығы 

бойынша құрастырылған тест тапсырмаларында мәтіннің 4 түрі кездеседі. Олар: 

«тұтас мәтіндер», «дискретті мәтіндер» немесе «жадағай мәтіндер», 

«аралас мәтіндер», «құрамдас мәтіндер».  

«Оқу сауаттылығында мәтіннің қомақты бірліктерін қамтыған көркемсөз 

мәтіндерінен тұратын “тұтас мәтіндер” болып табылады. Тұтас мәтіндер 

өзара сабақтасқан сөйлемдерден тұрады, олар  бөлiмдер, тарау, кіріспе және 
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кітаптардан топтастырылады. Мағыналы азат жолдары сатылы құрастырылған 

және оқырманға мәтіннің логикалық құрылымын түсінуіне көмектесетін 

тақырыппен, тақырыпшамен белгіледі. Тұтас мәтiндерге сипаттама (көркем 

және техникалық), баяндау (әңгiме, есеп берулер, репортаж), түсiндiру (пiкiр, 

қорытынды, талдау) жатады.  

 «Дискретті мәтіндер» немесе «жадағай мәтіндер кесте, графиктер, 

диаграмма сияқты мәтіннің ақпараттық бірліктерінен тұратындықтан, басқа оқу 

дағдыларының әрекеттерін талап етеді. 

 «Аралас мәтіндер» «тұтас» және «дискретті мәтіндердің» 

ерекшеліктерін біріктіреді. Аралас мәтіннің вербалды және бейвербалды 

элементтері бір-бірін толықтырып тұратын сөз және сөзсіз көрсетілген 

элементтер арқылы ерекшеленеді. Бүгінгі күні көптеген ақпараттық мәтіндер 

презентациялық форматта (веб-парағы, журналдар және т.б.) әзірленеді.  

«Құрамдас мәтіндер» мағына ғана емес, формат жағынан да әрқайсысы 

бір-біріне тәуелсіз әртүрлі /бірнеше/ мәтіндерден құрастырылады. Сонымен 

қатар мұндай мәтіндер өзінің мағыналық жағына байланысты және ойды толық 

аяқтап, мәтіннің диагностикалық мақсатын анықтайды [3]. 

PISA халықаралық зерттеуіндегі оқу сауаттылығында берілетін тест 

тапсырмаларындағы мәтіндер келесідей форматтарда құрастырылады: тұтас 

мәтіндер – 39%, дискретті мәтіндер (жадағай) – 30%, аралас мәтіндер – 23%, 

құрамдас мәтіндер – 8%.  
 

Екіншісі – ахуал. PISA тест тапсырмалары 15 жастағы білім алушы өмірде 

кездестіре алатын шынайы жағдайдың шарттарын үлгілейді. Білім алушы 

оқығанын мазмұндамай, берілген мәтіннен ақпаратты іздеу және түсінік беру 

қабілетін көрсетуі тиіс. 

Оқу сауаттылықтарын бағалау барысында әлеуметтiк, білімдік, адамдар-

дың мәтінмен өзара қарым-қатынастарының  әр түрлi ахуалдарда 

(ситуацияларда)  кездесетін оқудың  дербес тұрғылары есепке алынады: 

 жеке, яғни өзіндік мақсаттары үшін оқуға берілген мәтіндерге дербес 

хаттар, көркем әдебиет, өмірбаяндар, ақпараттық хаттар, электрондық 

форматтағы хабарлама, күнделікті жаңалықтар блоктар мен ғылыми-

әйгілі мәтіндер т.б. жатады; 

 көпшілік /қоғамдық/ мақсаттар үшін оқуға берілген мәтіндерге ресми 

құжаттар, қоғамдық мәні бар әртүрлі мәліметтер, газет жаңалықтары, 

ғаламтордағы форумдар т.б. жатады;  

 кәсiби оқу /іскерлік/ оқуға берілген мәтіндерге есеп берулер, 

хабарландырулар, нұсқаулықтар т.б. жатады; 

 оқу, яғни бiлiм алу үшін оқуға берілген мәтіндерге классикалық 

әдебиеттер және оқуда мақсатында қолданылатын мәтiндер т.б. жатады. 

Жеке, яғни өзіндік мақсаттары үшін оқу. Бұл категорияға  жеке тұлғаның 

практикалық қана емес, зияткерлік қызығушылықтарын қанағаттандыруға 

арналған ақпараттық мәтіндер, биографиялар, көркем әдебиет, жеке хаттар, 
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хабарлар, әлеуметтік медиа сайттар және күнделіктер түріндегі блогтардан 

тұратын мәтіндер жатады. 

Көпшілік /қоғамдық/  категорияға  ресми құжаттар, сонымен бірге қоғам-

дық іс-шаралар туралы ақпарат кіреді. Сондай-ақ  жаңалықтар сайттарын, 

онлайн түрінде де, баспа түрінде де кездесетін қоғамдық хабарламаларды да 

қамтиды.   

Кәсіби оқу /іскерлік/ тапсырмасы бірқатар тікелей тапсырманы орындауды 

қамтиды. Бұл категорияға жұмысты іздеу, немесе жұмыс орынныдағы 

ережелерге бағытталған мәтіндер жатады.  

Оқу, яғни бiлiм алу  ережеге сай, арнайы оқытуға арналған.  Баспа 

материалдары, оқулықтар мен оқытуға арналған интерактивті бағдарламалық 

ақпараттар оқудың осы түрі үшін құрастырылған материалдың типтік 

мысалдары болып табылады.   

 

Үшіншісі – сұрақтар. PISA халықаралық зерттеуінде оқу сауаттылығы 

бағыты бойынша сұрақтардың мынандай түрлері қолданылады: ашық сұрақтар, 

жабық сұрақтар, екі типті сұрақтар.  

Ашық сұрақтар зерттеуге қатысушылардан ақпаратты түсіндіруді, өз 

көзқарасын білдіруді, ойлауды, талдай білуді, сарапшылық бағаны талап етеді, 

анағұрлым толық жауапты бағамдайды.   

Зерттеуге қатысушылардың жабық сұрақтарға берген жауаптары 

сарапшылық бағалауды қажет етпейді, оларды автоматты режимде бағалауға 

болады. Жабық сұрақтың  классикалық жабық сұрақтар және күрделі жабық    

сұрақтар деген түрлері болады.  

 Классикалық жабық сұрақтар дайын күйінде берілген төрт-бес 

нұсқадан бір дұрыс жауапты таңдауды пайымдайтын болса, күрделі жабық 

сұрақ, нақты жауап беруді талап етеді. Мысалы: баяндалған оқиғаны уақыт 

бірізділігімен орналастыру секілді тапсырмаларды қамтиды (қажетті сандарды 

оқиғалардың берілген тізімімен қою). Сұрақтардың сарапшылық бағалауды 

қажет етпейтін осы санатына оқырманның өзі бір-екі сөз жазуына тура келетін, 

сөзді мәтіннен көшіріп жазу секілді тапсырмалар да кіреді (бұл орайда мәтіннің 

ішінде сұраққа дұрыс жауап беретін бір ғана сөз не сөз тіркесі бар болады).  

Екі типті сұрақтарда сарапшылық бағалауды қажет етпейді, «иә» 

немесе «жоқ», «өзгереді» немесе «өзгермейді», «келісемін» немесе 

«келіспеймін», «дұрыс» немесе «бұрыс»  деп жауап берілетін сұрақ түрі. 

PISA тест тапсырмаларының құрылымы мәтінді толық түсінуге бағыттала 

отырып, үш оқырмандық біліктілікті және соған қатысты іс-әрекеттерді 

орындауды талап етеді. Біріншісі, қажетті ақпаратты табу, оны жалпы мәтіннің 

мәнмәтінінен шығарып алу (ақпаратты, іріктеу және жинаумен байланысты 

дағдылар), екіншісі, біріктіру және түсіндіру (мәтінді түсіну үшін оқығанын 

өңдеу, оқырманның ойы мен автор идеясын бір арнаға тоғыстыру), үшіншісі, 

түсіну және бағалау (білімге, идеяға, мәтіннің мазмұнына сүйену, түсінгенін 
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тұжырымдау және мәтін ақпаратының мазмұны мен түріне жеке көзқарасын 

білдіру, берілген ақпарат негізінде болжамдар жасау).  

Оқырмандық шеберлік деңгейіне қарай PISA тест тапсырмалары ең 

қарапайым тапсырмадан тым күрделі тапсырмаға ауысып отырады. Әрбір тест 

тапсырмасы 15 жасар білім алушының өмірінде кездесетін шынайы оқырмандық 

мәселе жағдайын құрайды (2-сурет).  

 

2-сурет.   Мәтінді толық түсінуге бағытталған үш оқырмандық біліктілік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барлық келтірілген оқырман біліктілігі өзара байланысты және бірін 

орындау екіншісінің табысты орындалуына ықпалын тигізеді. Бірінші амалды 

(табу және алу) орындай отырып, білім алушы мәтін ақпаратының жекелеген 

бөліктеріне, үзінділеріне тоқталады. Екінші амалды (біріктіру мен түсіндіру) 

орындау барысында білім алушы осы бөліктерді бір арнаға жүйелейді, 

тоғыстырады. Ал үшінші амалда (түсіну және бағалау) білім алушы мәтіндегі 

ақпаратты мәтіннен тыс ақпаратпен байланыстыру арқылы ұғынғанын, оның 

мәнін түсіну шеберлігін көрсете алуы тиіс (3-сурет). 

 

3-сурет. Оқырмандық біліктілік. 
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Зерттеуге қатысушылардың когнитивтік дағдылары деңгейлік шкала 

бойынша бағаланады. Құзыреттер деңгейінің өлшемшарттары оқу сауаттылығы 

PISA-да негізгі болғанда ғана қайта қарастырылады. Бұл зерттеудің 

құрамындағы өзгерістерді, бағалау үшін әзірленген жаңа тапсырмаларға 

қойылатын талаптарды көрсетуге мүмкіндік береді.  

Ең оңай деңгейден (1б) білім алушылардан ең жоғары құзыреттерді талап 

ететін ең күрделі (5 және 6) деңгей лердің тапсырмаларымен оқу сауаттылығы-

ның жеті деңгейіне бөлінеді (4-сурет). 
 

4-сурет. Оқу сауаттылығының жетістік деңгейлері 
 

 

Деңгей 

Ең 

төмен 

балл 

Оқу сауаттылығының осы деңгейіне жеткен білім алушылар нені 

көрсете алады? 

6 698 

6-деңгейге жетке зерттеудің қатысушысы құзыреттері жоғары оқырман 

болып табылады. Олар толық жауап беру үшін: 

 мәтіннен қажетті ақпаратты ала алады. 

 біршеше мәтінді және олардың арасындағы байланысты нақты, жіті 

түсінеді. 

 таныс емес тақырыптағы күрделі мәтінді сыни тұрғыдан бағалайды. 

 қарама-қайшы ақпараттардың берілуіне қарамастан, жеке шешім 

қабылдау дағдыларын көрсетеді.  

5 626 

Бұл деңгейде білім алушылар: 

 ақпаратты анықтайды. 

 академиялық білімге сүйеніп, мәтінді түсінеді. 

 бейтаныс мәтіндерге түсінік береді және түсінеді. 

4 553 

4-деңгейге жеткен білім алушылар біртұтас күйде берілмеген ақпараттың 

бірліктерін тауып, байланыстыра алу керек.  

 мәтіннің тұтас мағынасына сәйкес тілдік өзгешеліктерді түсінеді. 

 бейтаныс мазмұн мен форматтағы ұзақ және күрделі мәтінді түсінеді. 

 мәтінді болжау немесе бағалауды ұсыну үшін мәтінде берілген арнайы 

білімді қолданады. 

3 480 

Құзыреттердің 3-деңгейінде білім алушылар:  

 ақпараттың кейбір бөліктері арасындағы қатынасты анықтайды, 

талдайды. 

 мәтіннің бірнеше бөліктерін біріктіру арқылы басты идеяны 

анықтайды.  

 қарама-қайшы ақпарат пен оқушының болжамына сәйкес келмейтін 

мәтінді ұғады.  

 көпшілікке мәлім, күнделікті білім негізінде мәтінді түсінгенін 

көрсетеді.  

2 407 

Бұл деңгейдің тапсырмаларын орындай алмайтын білім алушылар 

функционалдық тұрғыдан сауатсыз деп саналады. Олар: 

 мәтіндегі басты идеяны анықтайды, мәтін құрудың өзара байланысын 

немесе құрылымын түсінеді. 

 мәтіннің бір ерекшелігіне негізделген кереғарлықты салыстырады  

немесе айқындайды. 

 мәтін мен мәтіннен тыс білім арасындағы өзара байланысты 
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салыстырады. 

1а 335 

Оңай деңгейлердің бірі. Білім алушылар: 

 мәтіннің мазмұны мен жалпыға мәлім күнделікті тұрмыстағы білім 

арасындағы байланысты орнатады. 

 бейтаныс тақырыпқа мәтін құрған автордың мақсатын /мәтіннің басты 

тақырыбын/ анықтайды. 

 оқушыға ой салатын мазмұны бар, анық берілген ақпаратпен жұмыс 

жасайды. 

1б 262 

1-деңгейде білім алушылар: 

 қысқа қарапайым мәтіндегі оқушыға таныс ақпаратты табады. 

 ой салатын (ақпараттың қайталануы, суреттер немесе таныс белгілер) 

қарапайым мәтінмен жұмыс жасайды. 

 керағар /шектен тыс ақпаратты қамтымайтын мәтінді түсінеді. 

 

Әлем тәжірибесі көрсеткеніндей, кез келген мемлекеттің әлеуметтік 

экономикалық дамуы сол елдің білім жүйесі мен азаматтарының білім 

дәрежесіне байланысты. Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 

елдердің қатарына енгізуіне білім беру ісі басты құралы болып табылады. 

Сондықтан, Қазақстанның халықаралық зерттеулерге қатысуы  білім саласын 

дамытуда стратегиялық маңызға ие. Зерттеу нәтижесінде алған мәліметтер 

еліміздің білім сапасы мен әлемдік білім беру жүйесіндегі орны жөнінде ой 

өрбітуге мүмкіндік береді.  
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Оқу сауаттылығын бағалау бойынша PISA халықаралық зерттеуіне 

білім алушыларды дайындайтын тест тапсырмаларының үлгілері 
1
 

 

№1-МӘТІН.    ҚАН ТАПСЫРУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ 
2
 

 

Қан  тапсырудың  маңызы  өте  зор.  Адам  қанын 

толық алмастыра алатын зат жоқ. Сондықтан қан 

тапсыру ауыстырғысыз және адам өмірін құтқаруда 

маңызды роль атқарады.  

 Францияда қан құю жыл сайын 500 мың аурулардың 

азабын жеңілдетеді. 

Қан алу үшін стерильді бір қолданарлық құрал саймандар қолданылады 

(шприц, түтіктер, контейнерлер). 

Қан тапсырып, сендер ешқандай қауіпке ұшырамайсыңдар.  

Қан тапсыру – тегін көмек көрсетудің ең белгілі түрі. Небәрі 45 минуттан     

1 сағатқа дейін ғана уақыт алады.  

Донордан 450 мл және талдау мен тексеру үшін тағы бірнеше тамшы қана 

алады.  

- Ер адам жылына 5 рет,  әйел адам 3 рет қан тапсыруына болады.  

- 18-ден 65 жасқа дейінгі адамдар донер бола алады.  

- Әрбір келесі қан өткізу алдындағы міндетті үзіліс 8 аптаны құрайды. 

«Қан тапсыру туралы хабарландыру» мәтіні ғаламтордағы француз 

сайтынан алынған. 

 Келесі сұрақтарға жауап беру үшін жоғарыда келтірілген «Қан тапсыру 

туралы хабарландыру» мәтінін пайдаланыңыздар. 
 

Сұрақ 1:  ҚАН ТАПСЫРУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ 

Соңғы 12 ай ішінде 2 рет қан өткізген 18 жастағы қыз қайта қан өткізгісі келеді. 

«Қан тапсыру туралы хабарландыру» мәтіні бойынша оған қандай жағдайда 

қайтадан қан тапсыруға рұқсат беріледі.  

 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
    

№2-МӘТІН.  МЕН «АЛМАСУ ОҚУШЫСЫ»
1
 БОЛАМЫН БА?   

 

Мен де алмасу оқушысы бола аламын ба? Бұл ой мені қорқытады, бірақ өте 

қызығарлық. Егер мүлде қорықпасаңыз, бұл таңданарлық болар еді. Ең бастысы 

– сіз мұны қалайтыныңыз және сіздің күтулеріңіз толық орындалуы. 

 
 1 Тапсырмалар PISA халықаралық зерттеу материалдарынан жинақталып 

құрастырылды. 
 

2 «АЛМАСУ ОҚУШЫСЫ»  біраз уақыт бойы, әдетте, 1 жыл бойы басқа елдегі қандай да бір 

отбасында тұрып оқиды.  
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Үміткерден не талап етіледі? Оқушыларалмасумен шұғылданатын әртүрлі 

ұйымдардың талаптарының айырмашылығы аз ғана, бірақ олардың барлығы 

үміткерлердің жасына, бітірген сынып  санына,  үлгеріміне және жеке  басының  

қасиетіне нақты талаптар қояды. Әдетте жас шамасы 15-тен 18-ге дейін. Оқушы 

негізгі мектепті (9-сынып) немесе 10-сыныпты бітіруі талап етіледі. 

Оқушылар алмасу жұмысының алғашқы жылдарымен салыстырғанда, 

қазіргі кезде, үлгерім шешуші фактор емес. Көптеген жағдайларда «орташа 

үлгерім» жеткілікті болады. Үлгерімнің біршама төмен деңгейінің есесі әңгіме 

өткізу кезінде оқушының жақсы әсер қалдыруымен қайтарылуы мүмкін. Көп 

жағдайларда мектептен немесе мұғалімнен мінездеме қажет болады. Бұдан басқа 

өтінішіңізге сіздің мектептегі бағаларыңыз бар көшірмені қосу керек. 

Тілді білу жиі жазба жұмыс (тест) арқылы және өте сирек ауызша емтихан 

арқылы бағаланады. Сірә, үміткерден шет тілінде жүгіртіп сөйлей білу талап 

етілмеуі тиіс, өйткені тіл біліктілігі мен дағдысын дамыту оның шетелге оқуға 

баруға әзірлену себептерінің ішінде бірінші орында тұр. Әңгімелескенде 

үміткерлер күнделікті өмірдегі қатынаста ең болмағанда өздерінің пікірі мен 

қалауын қарапайым сөздермен білдіруі және қысқаша жеңіл-жеплі сөйлесе алуы 

ескеріледі.  

Жақсы денсаулық міндетті шарт. Бірақ сізге өз еліңізде мектепке баруға 

ештеңе кедергі жасамаса, онда сіздің алмасу оқушы болмайтыныңыздың себебі 

де жоқ. Кейбір созылмалы аурулар, мысалы, қатты аллергия, сіз бірге тұратын 

лайықты отбасын іздеу уақытын көбейтуі мүмкін. Бірақ бұл сізді тоқтатпауы 

тиіс. 

Барлық ұйымдар оқушының жеке басының қасиеттеріне ерекше көңіл 

аударады. Әсіресе, ісі мен әрекеттеріндегі сенімділік, жақсы әдеттер, көңілді 

мінез, қарым-қатынас жасай білу, бейімделе алу, ұжымда жұмыс істей білу, 

кемелдену, оқуға ынтығу және ой-өрісінің кең болуы маңызды деп есептеледі. 

Бұл қасиеттердің барлығы үміткерлермен жеке әңгімелесу барысында және 

мұғалім немесе мектеп әкімшілігі берген мінездеменің негізінде бағаланады.  

Келесі сұрақтарға жауап беру үшін  «Мен «алмасу оқушысы» боламын 

ба?» мақаласын оқыңыздар. 
 

Сұрақ 2:  МЕН «АЛМАСУ ОҚУШЫСЫ» БОЛАМЫН БА?   

Бұл мақаланың басты ойы неде?  

A. Оқушылар алмасатын жеке бағдарламаны жарнамалау 

B. Алмасу бағдарламаларға қатысу қандай мүмкіндіктер беретінін түсіндіру 

C. Алмасу бағдарламасының мақсаттарын атап шығу 

D. Алмасу бағдарламасына қатысу талаптарын сипаттау  
 

Сұрақ 3:  МЕН «АЛМАСУ ОҚУШЫСЫ» БОЛАМЫН БА?   

Мақалада не жазылғаны туралы айтуға болады  (оның мазмұны туралы). 

Мақала қалай жазылғаны туралы айтуға болады (оның стилі туралы). 

Мақаланың авторы келешекте алмасуға қатыса алатын оқушылардың назарын 

аудару үшін, оны осындай мәнерде жазуға тырысты. 
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Қалай ойлайсыңдар, бұл оның қолынан келді ме? Жауаптарыңызды растайтын 

мысалдар келтіріңіз. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Сұрақ 4:  МЕН «АЛМАСУ ОҚУШЫСЫ» БОЛАМЫН БА?   

Оқушылар алмасу үшін мақалаға сәйкес қандай талап ең маңызды болып 

табылады?  

A. Өте жақсы оқу жетістіктері 

B. Жақсы дамыған тұлғалық қасиеттері 

C. Шет тілін өте жақсы меңгеруі 

D. Мықты денсаулық 

 

Сұрақ 5:  МЕН «АЛМАСУ ОҚУШЫСЫ» БОЛАМЫН БА?   

Мақаладағы мәліметтерді пайдаланып, неліктен сіздер таңдаған талап 

алмасу агенттігі үшін сонша маңызды екенін түсіндіріңіз. 
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№3-МӘТІН.   ТЕЛЕФОН. 
 

Түркия аудандарының кодтары (сыртқы байланыс желісіне шығу қажет) 

Айсел 324 Сакарья  264 

Анкара 312 Самсун 362 

Бурса  224 Санлиурфа  414 

Измир 232 Стамбул 212 

Карабук 372 Тарс 324 

Маниса 236 Элациг 424 

 

Кейбір халықаралық кодтар (сыртқы байланыс жолына шығу қажет) 

Австралия 61 Люксембург 352 

Австрия 43 Марокко 212 

Аргентина 54 Мексика  52 

Бельгия 32 Нидерланды 31 

Бразилия 55 Никарагуа 505 

Ұлыбритания 44 Жаңа Зеландия 64 

Вергия  36 Норвегия 47 

Венесуэла 58 Польша 48 

Гватемала  502 Португалия  351 

Германия 49 Ресей 7 

Греция 30 Румыния 40 

Дания  45 Саудов Аравиясы 966 

Үндістан 91 АҚШ 1 

Индонезия 62 Филиппины 63 

Ирландия 353 Филяндия 358 

Исландия 354 Франция 33 

Испания 34 Чех Республикасы 420 

Италия 39 Чили 56 

Канада 1 Швейцария 41 

Колумбия 57 Швеция 46 

Корея 82 Эквадор 593 

Коста-Рика 506 Жапония 81 

 

ТЕЛЕФОН НӨМІРЛЕРІН ТІКЕЛЕЙ ТЕРУ (сыртқы байланыс жолына 

шығудың қажеті жоқ) 

 

Түрік әуе жолдары 700 теру 

Түрік әуе жолдары (билеттерді броньдау) 701 теру 

Темір жол ақпараты және билеттерді тағайындау 702 теру 

Кең тас жол туралы ақпарат 703 теру 

Кең тас жол туралы ақпарат (Стамбул) 704 теру 
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Телефонды қалай пайдалану керек? 

 Қонақ үйде болғанда, нөмірден нөмірге телефон соғу үшін бөлменің нөмірін, 

егер ол төрт нөмірден тұрса, тікелей теріңіз. Егер бөлменің нөмірі үш 

цифрдан тұрса, басында «0»-ді содан кейін бөлменің  нөмірін теріңіз. 

 Қонақ үйден тыс нөмірге байланыс жасау үшін (сыртқы байланыс жолы) 

«8»-ді теріңіз. 

 Түркияның ішінде қалааралық телефон соғу үшін жергілікті кодты және 

абоненттің нөмірін теріңіз. 

 Түркиядан басқа елге халықаралық телефон соғу үшін ең алдымен «07»-ні 

теріңіздер де, халықаралық байланыс желісімен байланыстың сигналы – ұзақ 

гудок болғанша 1 сикунд күтіңдер.содан кейін телефон соғып отырған елдің 

халықаралық кодын ары қарай ондағы қаланың кодын (бірінші «0»-сіз) және 

ақырында абоненттің нөмірін теріңдер. 

 Түркияның кез келген ауданы бойынша ақпарат алу үшін «0»- ді, содан соң 

қажет ауданның жергілікті кодын теріңіз. 

 

Болат пен Қайрат Түркияда демалуда. Олар Стамбулда бір апта болып, 

содан кейін болаттың апасының хал-жайын білу үшін Сакарияға баруды 

жоспарлады.  

Алдыңғы бетте Болат «Стамбулдың халықаралық отелі» қонақ үйіндегі 

телефонның жанынан тауып алған мәлімет берілген. Осы мәліметті келесі 

сұрақтарға жауап беру үшін пайдаланыңыздар. 
 

Сұрақ 6:  ТЕЛЕФОН 

Болат сөмкеден бар заттарын шығарып болған соң, Қайрат онымен 

тамақтануға баруға дайын екеніне көз жеткізу үшін оған телефон соқты. Қайрат 

328-нөмірде орналасты. 

Болат қандай нөмірді теру керек? 

____________________________________________________________________ 

 

Сұрақ 7:  ТЕЛЕФОН 

Түстен кейін Болат пен Қайрат Стамбулдан Сакарияға дейінгі пойыздар 

жөнінде білмекші болды. 

Олар қай нөмір бойынша телефон соғу керек еді? 
 

____________________________________________________________________ 
 

Сұрақ 8:  ТЕЛЕФОН 

Болаттың дос қызы да саяхатта. Болат Түркиядан кеткеннен кейін онымен 

Польшада кездесуді жоспарлады. Міне, Болат одан алған хатының соңы. 

Мен сені қатты сағындым! Ақыры Польшаға да жеттім. Маған мына телефон 

бойынша 22 494533 бейсенбіде айдың 24-і күні сағат 8-де (сенің уақытың 

бойынша) телефон соқшы. 

Өте-өте-өте жақсы көремін 

Сәлима. 
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Болат Стамбулдағы өзінің қонақ үйіндегі нөмірінен телефон соғуға 

дайындалды. Салимамен сөйлесу үшін Болат қандай нөмірді теруі керек? 

____________________________________________________________________ 

 

№4-МӘТІН. ЖҰМЫСҚА ҚАБЫЛДАУ 
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Келесі сұрақтарға жауап бергенде, алдыңғы бетте келтірілген дүкенге 

жұмысқа қабылданушыға арналған сауалнаманың бланкісін  пайдаланыңыздар. 

 

Сұрақ 9:  ЖҰМЫСҚА ҚАБЫЛДАУ 

Кестеде келтірілген мәліметті пайдаланып, алдыңғы бетте келтірілген сауалнама 

бланкісіндегі «ұсыныстар мен мүмкіндіктер» бөлімін толтырыңыз.   

 

 Сіз 16:00-ден бастап, 15 сағат жұмыс істегіңіз келеді. 

 Сіз сенбі мен жексенбіден басқа кез келген күндері, аптасына 2 

күн немесе көбірек жұмыс істегіңіз келеді. 

 Сіз дүкенге жақын тоқтайтын автобустың жүру жолы бойында 

дүкеннен 2 км жерде тұрасыз. 

 Жұмыс туралы сіздің досыңыз айтты. 

 

Бланкінің жоғары және төменгі (көлеңкеленген) бөліктерін 

ТОЛТЫРМАҢЫЗДАР! 

 

Сұрақ 10:  ЖҰМЫСҚА ҚАБЫЛДАУ 

 

Сіз дүкеннен қаншалықты алыс тұрасыз? 

Сіз жұмысқа қандай көлікпен келесіз? 

 

Қалай ойлайсыз, дүкен неге бұл мәліметтерге көңіл қояды. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

№5-МӘТІН.  БАЛА МЕН  СУРЕТТЕ БЕЙНЕЛЕНГЕН АРЫСТАН 

 

Эзоптың мысалы 

Дүниеде жасқаншақ бір шал өмір сүріпті, оның жалғыз ұлы болыпты. Әкесі 

бәрінен де баласының аң аулауға құмарлығы мен оның батылдығынан 

қорқыпты. Бірде оның түсіне ұлын арыстан өлтіретіні кіріпті. Түсі 

орындалатынынан қорқып, әкесі ұлына өте үлкен, әсемденген үй салып, баласы 

әрқашан көз алдында болу үшін оны биік жерге қойыпты. Ұлының көңілін аң 

аулаудан қалай аудару және оның ынтасын қанағаттандыру үшін әкесінің 

өтініші бойынша жаңа тұрғызылған үйдің қабырғаларына әр түрлі 

жануарлардың суреті салыныпты, солардың бірі арыстан болыпты. Жас жігіт 

бұл суреттерді қанша қараса да,  бойын билеген қамығуды жеңе алмапты.  
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Бір күні жас жігіт қабырғалардың біріне жақындап, ондағы арыстанға 

ұрысады: «Аһ, сені ме, сайтанның құбыжығы?! Мен сен үшін және әкемнің оғаш 

түсіне бола  осында, мына түрмеге, қамалдым. Сенімен не істесем екен?»  

Осыны айтады да, ол арыстанның көзін шығару үшін қабырғаны 

жұдырығымен ұрады. Сол сәтте оның тырнағының астына тікен тұрып қалады, 

оны жігіт суырып ала алмайды. Саусағы қатты үлкейіп, ісіп кетеді. Қызу 

көтеріліп, безгек басталады. Безгектің қатты болғандығы соншалық, жас жігіт 

одан өліп кетеді.  

Арыстан тек суретте бейнеленген болғанымен, шынында, оның әкесіне 

сәуегейлік етілгендей, жас жігітті өлтіріпті.  
  

Келесі сұрақтарға жауап беру үшін Эзоптың «Бала мен суретте 

бейнеленген арыстан» мысалын қараңыздар. 
 

Сұрақ 11:  БАЛА МЕН  СУРЕТТЕ БЕЙНЕЛЕНГЕН АРЫСТАН 

Мысалда не туралы жазылған? 

A. Баласы әкесін құрметтеуге лайық. 

B. Әкесі баласының махаббатына ие бола алмады. 

C. Әкесі баласын сақтап қалғысы келді. 

D. Баласы әкесіне бойұсынуға үйренгелі жатыр. 

 

Сұрақ 12:  БАЛА МЕН  СУРЕТТЕ БЕЙНЕЛЕНГЕН АРЫСТАН 

Төменде мына мысалды оқыған екі адамның сөйлесуінің бөлігі берілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қалай ойлайсыз, бейнеленген арыстан шалдың ұлын өлтірді ме, жоқ па?  

Жауабыңызды мысалдың мағынасын қалай түсінгеніңізді көрсетіп 

жазыңыз. 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
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Сұрақ 13:  БАЛА МЕН  СУРЕТТЕ БЕЙНЕЛЕНГЕН АРЫСТАН 

Әңгіме екі жарым мың жылдан астам уақыт бұрын жазылған. Қалай 

ойлайсыз, әкесінің баласына деген сезімі мен әрекеттері біздің заманға сай ма? 

Оның баласына қарауын біздің заманымыздағы ата-аналардың балаларына 

қарауымен салыстырыңыз. Жауабыңызды осы әңгімемен байланыстырыңыз. 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

№6-МӘТІН.  ЖЕЙДЕЛЕР  

Өздеріңізге жейдені фирмалық белгі бойынша таңдамаңыздар 

Жейдедегі фирмалық белгі және биркада көрсетілген жоғары баға тек бір 

бұйымның сапасын білдіреді. 

Қалай болғанда да, жейде шығаратын фирмалар сіздің дәл осылай 

пайымдауларыңызды қалайды.  

Бірақ әмбебап сауда үйлері мен дүкендерде төмен бағамен, мысалы 900 

теңгеге, сатылатын арзан жейделер 5000 теңге немесе одан да қымбат 

тұратындарынан анағұрлым жақсырақ болып шығуы мүмкін екені белгілі.  

Тұтынушылар Қауымдастығы берген мәліметтер бойынша бұл арзан 

жиделер тек жақсырақ тігілген ғана емес, олардың киілу мерзімі де ұзақрақ және 

машиналық жуудан кейін түрін жақсырақ сақтайды. Эксперимент үшін ер 

адамдардың 27 ақ жейдесі таңдалынып алынды, олар матаның, ілгектердіңжәне 

тігісінің сапасы бойынша салыстырылды.жағалары мен жеңдерінің пішімі 

дәлдігін бағалау үшін мұқият өлшеулер жүргізілді, сондай-ақ күнде кейгеннен 

кейін жағасы мен манжеті қалай көрінетінін анықтау үшін эксперимент 

жүргізілді.  

Жейделер 25 рет жуылды, яғни олардың әдетте 6 ай ішінде қанша рет кірін 

жуса, сонша рет, ал содпн кейін отыруы мен бүлінуі тестіленді.кәдімгі әмбебап 

дүкендер мен жай дүкендерден сатылып алынған жейделер жақсы сапаға ие 

екені анықталды. Тұтас алғанда, «Ерлер киімі», «Салтанат», «Дәулет» 

дүкендерінен сатылып алынған  жейделер әйгілі сәнгер Т.Клейн и Валентино К
о
 

фирмалық дүкендерде ұсынатын құны 5000-7000 теңгелік жейделерден 

жақсырақ болып шықты. 

Тұтынушылар қауымдастығының мүшесі Торғын Оңғарова былай деп 

мәлімдеді: «Тіпті егер бюджетіңіз шамалы болса да, сапалы заттардан бас 

тартудың қажеті жоқ. Біздің тестілерімізде 25 рет жуылғаннан кейін ең көп балл 

алған кейбір жейделер фирмалық дүкендерден емес, кәдімгі әмбебап 

дүкендерден сатылып алынды, олардың бағасы фирмалықтардан төмен болды». 

Жүргізідген зерттеулер полимақталық матадан тігілген бұйымдардың 

ішінде бағасы 1400 теңге тұратын «Дәулет» (Т45 Классикалық), мата мақтадан 
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тігілгендердің ішінде 4100 теңге тұратын «Салтанат С» жейделері ең жақсы 

екенін көрсетті.  

Құрамында мақта бар жейделердің ішінде 1700 теңге тұратын «Салтанат Д» 

бұйымы мен қыртысталмайтын ол да 1700 теңге тұратын «Жетісу» жейдесі ең 

жақсы болып шықты. 

Бұл зерттеудің нәтижесі осы жылы фирмалық жейделердің бедел-бейнесіне 

(имиджіне) екінші соққы берді.  

Өткен айда Джеймс Бонд туралы кең көп тараған шиеленіскен сюжетті 

«Ертеңгі күн ешқешан өлмейді» атты фильмді жасаушылар экран жұлдызы Пирс 

Броснанға әдеттегі әмбебап дүкеннен сатып алынған, қымбат емес жейделер 

кигізгені анықталды, өйткені, олардың пікірі бойынша, бұл жейделер экранда 

фирмалық дүкендерден алынған жейделерге қарағанда, әлдеқайда жақсырақ 

көрінеді.  

ЖЕЙДЕЛЕР ҚАЛАЙ БАҒАЛАНАДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алдыңғы беттерде келтірілген газет мақаласына сүйене отырып, 

сұрақтарға жауап беріңіздер. 
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Сұрақ 14:  ЖЕЙДЕЛЕР 

Соңғы абзацтың алдындағы абзацта: «Бұл зерттеулердің нәтижелері осы 

жылы фирмалық  жейделердің бедел-бейнесіне (имиджіне) екінші соққы берді,» 

– дейді. 

 Бірінші соққы қандай болды? 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 

 

Сұрақ 15:  ЖЕЙДЕЛЕР 

Егер біреу қыртысталмайтын жейде сатып алғысы келсе, соңғы өңдеу 

бұйымның сапасын анықтайды деп санаса, онда қандай жейде ол үшін ең жақсы 

тағдау болар еді. 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

Сұрақ 16:  ЖЕЙДЕЛЕР 

Бұл мақала кімге арналған? 

A. Модельерлерге 

B. Өндірушілерге 

C. Тұтынушыларға 

D. Дүкен иелеріне 
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№7-МӘТІН.    АУАЛЫ ШАР.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Келесі сұрақтарға жауап беру үшін «Ауалы шар» материалын 

пайдаланыңыздар. 

 

Сұрақ 17: АУАЛЫ ШАР  

Виджайпат Сингания көліктің басқа екі түрімен байланысты техникалық  

жасалымдарды пайдаланды. Көліктің қандай түрлерімен? 
 

 

1. ___________________________________________________________ 
 

2. ___________________________________________________________ 
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Сұрақ 18: АУАЛЫ ШАР  

Мәтінде реактивті лайнер не мақсатпен бейнеленген? 

 
 

 
 

Сұрақ 19: АУАЛЫ ШАР  

Виджайпата Синганияға ауалы шарды ыстық ауамен толтыру  үшін   қанша 

уақыт қажет болды?  

 
 

Сұрақ 20: АУАЛЫ ШАР  

Төменде бейнеленген дүние жүзілік картасында не себепті тікбұрыш 

салынған?  

 
 

Сұрақ 21: АУАЛЫ ШАР 

Ұшу сапары аяқталған кезде Сингания ұшқан жерінен қаншалықты алыста 

болды? 

 
 

Сұрақ 22: АУАЛЫ ШАР 

Неге суретте екі ауа шары бейнеленген? 

A. Синганияның шарының ыстық ауамен үрілгенге дейінгі және одан  кейінгі 

көлемдерін салыстыру үшін  

B. Синганияның шарының көлемін басқа жылу шарларымен  салыстыру үшін  

C. Синганияның шарының көлемінің жерден қараған кезде қандай кішкентай 

екенін көрсету үшін  

D. Синганияның шарының басқа шармен соқтығысып қалғанын көрсету  

үшін  

 

Сұрақ 23: АУАЛЫ ШАР 

Мәтіннің негізгі идеясы? 

A.  Ауа шарымен ұшу барысында Сингания қауіпті қатерге кезікті  

B. Сингания  жаңа дүниежүзілік рекордқа қол жеткізді  

C. Сингания теңіздер мен құрлықтардың үстімен ұшты  

D. Синганияның ауалы шарының 

 

№8-МӘТІН.  СІЗДЕР ТІСТЕРІҢІЗДІ ҚАЛАЙ ТАЗАЛАЙСЫЗДАР? 

Тістеріңізді ұзағырақ және күш салып тазалағаннан олар тазарақ бола ма?  

Британ зерттеушілері олай емес дейді. Іс жүзінде тіс тазалаудың әр түрлі 

әдістерін байқап көріп, олар ақыр аяғында, ең тиімді нәтиже беретін жолын 

ойлап тапты. Кәдімгі тіс щеткасымен артық күш салмай  екі минуттық  тазалау  

жақсы нәтиже беретінін анықтады.  Егер тіс щеткасына қатты күш салсаңыз, 
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тісті тамақ қалдықтарынан толық тазарта алмайсыз, керісінше тістің эмалі мен 

қызыл иегіне зақым келтіресіз.  

Тіс тазалау маманы Бенте Хансен: «Қарындашты қалай ұстасаңыздар, тіс 

щеткасын да солай ұстаған дұрыс», – дейді. Ол: «Бір жақ бұрышынан бастап 

тістің бүкіл қатарын тіс щеткасымен тазалап шығыңыздар. Тілдеріңізді де 

тазалауды ұмытпаңыздар! Тілде ауыздан жаман иіс шығаратын көптеген 

бактериялар болуы мүмкін», –  деп кеңес береді.  

«Сіздер тістеріңізді қалай тазалайсыздар?» – бұл норвегиялық       

журналдан алынған мақала.  

 

 

 

  

 

 

Төмендегі сұрақтарға жауап беру  үшін «Сіздер тістеріңізді қалай 

тазалайсыздар?»   мақаласының  мәтінін  пайдаланыңыздар. 

 

Сұрақ 24:  СІЗДЕР ТІСТЕРІҢІЗДІ ҚАЛАЙ ТАЗАЛАЙСЫЗДАР? 

Бұл мақала не туралы? 

A. Тісті тазалаудың ең дұрыс жолы қандай  

B. Қандай тіс щеткасын пайдаланған дұрыс  

C. Тістің жақсы болуы қаншалықты маңызды  

D. Адамдар тістерін қалай тазалайды  

 

Сұрақ 25:  СІЗДЕР ТІСТЕРІҢІЗДІ ҚАЛАЙ ТАЗАЛАЙСЫЗДАР? 

Британ зерттеушілері қандай кеңес береді? 

A. Тісті мүмкіндігінше жиірек тазалау  

B. Тілді тазалауға тырыспау  

C. Тісті артық күш салып тазаламау  

D. Тіске қарағанда тілді жиі тазалау 

 

Сұрақ 26:  СІЗДЕР ТІСТЕРІҢІЗДІ ҚАЛАЙ ТАЗАЛАЙСЫЗДАР? 

Бенте Хансен кеңес бергендей, неге тілді  де  тазалау керек?  

 
 

 
 

Сұрақ 27:  СІЗДЕР ТІСТЕРІҢІЗДІ ҚАЛАЙ ТАЗАЛАЙСЫЗДАР? 

Неге мәтінде қарындаш аталады? 

A. Тіс щеткасын қалай ұстау керек екені түсінікті болу үшін  

B. Тіс щеткасымен де, қарындашпен де тек бір бұрышынан бастау керек  

C. C-Тісті алуан түрлі әдістермен тазалауға болатынын көрсету үшін  

D. Жазуға көңіл бөлген секілді,тіс тазалауға да ден қойып қарау керек.  
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№9-МӘТІН.   ЖҰМЫСТА ҚАЛАЙ АМАН ҚАЛУҒА БОЛАДЫ? 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

     ЖҰМЫСТА ҚАЛАЙ АМАН ҚАЛУҒА БОЛАДЫ? 

                       ДЕБОРА  ХАССЕЛЬМАН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

      «Тамаша. Әр жұмысшы оқуы тиіс кітап» 

                                                     Кітаби шолу 

 

          

СӨЗ 

 

 

 

Келесі сұрақтарға жауап беру үшін «Жұмыста қалай аман қалуға 

болады?» кітабының мұқабасындағы мәліметтерді пайдаланыңыздар. 

 

Сұрақ 28:  ЖҰМЫСТА ҚАЛАЙ АМАН ҚАЛУҒА БОЛАДЫ? 

«Жұмыста қалай аман қалуға болады?» кітабын кім жазды? 
 

____________________________________________________________________ 
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Сұрақ 29:  ЖҰМЫСТА ҚАЛАЙ АМАН ҚАЛУҒА БОЛАДЫ? 

«Сөз» дегеніміз не? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Сұрақ 30:  ЖҰМЫСТА ҚАЛАЙ АМАН ҚАЛУҒА БОЛАДЫ? 

Сіздің пікіріңіз бойынша,  «Жұмыста қалай аман қалуға болады?» кітабы 

қандай бір тарауды өзіне қосуы мүмкін? 

 
 

 
 

 
 

 

Сұрақ 31:  ЖҰМЫСТА ҚАЛАЙ АМАН ҚАЛУҒА БОЛАДЫ? 

           «Тамаша. Әр жұмысшы оқуы тиіс кітап». Неге бұл пікір кітаптың 

мұқабасына шығарылған? 

 
 

 
 

 

 

№10-МӘТІН.  ЖҮГІРУШІЛЕР  

КӨҢІЛ КҮЙЛЕРІҢІЗ ЖАҚСЫ БОЛСЫН, ЖҮГІРУШІЛЕР! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Лиондағы (Франция) спорттық медициналық орталық 14 жыл бойы жас 

спортшылардың жарақаттанушылық мәселелерiн зерттейдi. Зерттеудің 
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нәтижесінде, жарақатты болдырмаудың ең тиімді тәсілі, ол – оларды алдын алу 

және жақсы деп анықталған. 

Соққылар, құлау, тозу және 

үзiлулер... 

8 бен 12 жас аралығындағы 

спортшылардың он сегіз 

пайызы табанына жарақат 

алған. Футболшылардың 

сирақ шеміршектері қатты 

соққыларды сезбейді, және 

кәсіпқойлардың 25%, 

шындығымен айтқанда, бұл 

олардың кемшілігі екенін 

біледі. Сонымен қатар, нәзік 

тізе буын шеміршегі қатты 

жарақат алған болуы мүмкін, 

ал егер жастайынан (10-12 

жасында) ешқандай шаралар 

қолға алынбаса, мезгiлсiз 

остеоартриттiң себебі болуы 

мүмкін. Бөксе де қатты 

зақымдалады, әсіресе ойыншы 

шаршаса, құлап қалудың 

нәтижесінде сындырып алуы 

мүмкін. 

Осы зерттеудің нәтиже-сінде, 

10 жылдан астам футбол 

ойыншыларының буындары 

мен табанда-рында сүйек 

өсімдері пайда болады. Осы 

сүйектегі өзгерістер 

“футболист аяғы” деген атқа 

ие болды, яғни  спорттық  аяқ  

киімнің 

әсерінен табан және сирақта 

пайда болатын деформация. 

 

Қорғау, қолдау, орнақы-

лық және амортизация 

 

Егер спорт аяқ киімі өте 

қатты болатын болса, ол 

сiздiң қозғалысыңызға жиi 

шек қояды. Ал егер тым 

жылжымалы болса, онда 

жарақаттар мен 

буындардың созылуына 

тәуекелділігін үлкейтеді. 

Жақсы спорт аяқ киімі төрт 

белгілерге сәйкес келу 

керек: 

біріншіден, ол сырттай 

қорғанысқа мүмкіндік 

туғызу керек: доптың не 

басқа ойыншылардың 

соққыларынан, спорт 

алаңының тегіс еместігін 

сездірмеу және жаңбыр не 

аязда аяқты құрғақ етіп 

ұстау. 

Ол тізені зақымдайтын 

созылулар, ісік және басқа 

жарақаттарды болдырмау 

үшін табан, әсіресе тобық 

буындарын ұстап тұру 

керек. 

Сонымен бірге, ол 

ойыншыға орнықты-

лық сезімін беруі тиіс. 

Ол аяқ киімде ойыншы 

ылғал алаң-да 

құламауы және құрғақ 

жерде кенет-тен 

құламауы керек.  

Бір сөзбен, ол баскет-

бол және волейбол 

ойыншыларымен 

болатын соққыларды 

амортизациялауы 

керек.  

 

Құрғақ аяқтар 

 

Қолдырау, жарылу 

және аяқтың таз ау-руы 

(саңырауқұлақ 

аурулары) сияқты 

ауыртпалы сырқатта-

нуды болдырмау үшін, 

аяқ киім тер-леуге, 

сонымен қатар, аяқ 

киімнің ішіне 

ылғалдың кіруіне бөгет 

жасауы керек. 

Жауыннан қорғап 

қалатын мұндай аяқ 

киімге тамаша мате-

риал - суға төзімді тері 

болып табылады. 

 

Келесі сұрақтарға жауап беру үшін «Жүгірушілер» мақаласындағы 

мәліметтерді пайдаланыңыздар. 

Сұрақ 32:   ЖҮГІРУШІЛЕР  

Бұл мақалада автор не айтқысы келді? 

A Көптеген аяқ киімдердің сапасы әлдеқайда жақсарды.  

B Егер жасыңыз 12-ден кем болса, футбол ойнамау керек.  

C Жастар көбінесе өздерінің физикалық күйлеріне байланысты әр түрлі 

жарақаттардын азаптанады. 

D Жас спортшыларға жақсы спорт аяқ киімін кию өте маңызды.  
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Сұрақ  33:   ЖҮГІРУШІЛЕР  

Мақалада: «Жақсы спорт аяқ киімі төрт белгілерге сәйкес келу керек» делінген. 

Қандай төрт белгілер жайлы сөз қозғалды? 
 

1. ___________________________________________________________  
 

2. ___________________________________________________________ 
 

3. ___________________________________________________________ 
 

4. ___________________________________________________________ 
 

№11-МӘТІН.   ТҰМАУ (ГРИПП) 

ACOL тұмауға қарсы ерікті вакциналау бағдарламасы 

Тұмаудың қысқы кезеңде қарқынды түрде пайда болуына еш күмән жоқ 

шығар. Тұмаумен ауырған адамдар бірнеше апта бойы ауыруы мүмкін. 

Вируспен күресудегі ең жақсы әдіс күшті және сау ағза болып табылады. 

Күнделікті жаттығулар мен құрамынажемістер мен көкөністер кіретін тамақтану 

иммундық жүйеге осы қауіпті вируспен күресуде көмек көрсету үшін 

ұсынылады. 

 

  

 

ACOL біздердің арамызда осы зұлым вирустың таралуын болдырмау үшін 

персоналға қосымша тәсіл ретінде тұмауға қарсы вакциналау мүмкіндігі 

ұсынуды шешті.  ACOL 17 мамыр күні жұмыс уақытында жарты күнге  ACOL-

да вакциналауды бақылау үшін медбикені шақырады. Бұл бағдарлама тегін және 

бүкіл персонал үшін қолжетімді.  

Қатысу ерікті түрде. Осы нұсқаны таныған персонал олардың қандай да бір 

аллергиялары жоқ екендігін, және оларда аздаған жанама әсерлер пайда болуы 

екенін түсінетіндігі туралы келісім формасын толтыруы тиіс болады. 

Медициналық ұсыныс вакцинациялаудың тұмаумен ауырудың себебі 

болмайтындығын білдіреді. Алайда ол аздап шаршау, дененің аздап қызуы мен 

қолдардың әлсіреуі сияқты жағымсыз әсерлерді тудыруы мүмкін.    

Вакциналаудан кім өтуі тиіс? 

Вирустан қорғалғысы келетін кез келген адам. 

Бұл вакциналау, әсіресе, 65 жастан асқан адамдар үшін ұсынылады. Алайда 

жасына қарамастан, созылмалы ауру сырқаттары, әсіресе, жүрек-қан тамырлары, 

өкпе, бронхылары немесе сусамыр (диабеттік) бұзылулары бар КЕЗ КЕЛГЕН 

адамдарға да ұсынылады. 

Кеңселік ортада БАРЛЫҚ персоналға тұмаумен ауру қаупі төнуі мүмкін.  

Вакциналаудан кім өтпкуі тиіс? 

Жұмыртқаға аса сезгіштігі бар тұлғалар, қатты безгек ауруынан зардап 

шегетін тұлғалар және жүкті әйелдер. 
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Егер сіз қандай да бір медициналық препараттар қабылдап жүрсеңіз немесе 

сізде бұрынырақ тұмауға қарсы вакциналауға реакция болған жағдайда өз 

дәрігеріңізден кеңес алыңыз.  

Егер сіз вакциналаудан 17 мамыр күні өткіңіз келсе, бұл туралы кадрлар 

бөлімінің қызметкерлері Фиона Мак Свиниге, жұма 17 мамыр күні хабарлаңыз. 

Күні мен уақытты медбике жұмысының кестесіне, қатысушылар саны мен 

персоналдың көпшілігі үшін қолайлы уақытқа сәйкес белгіленетін болады. Егер 

сіз вакциналауды осы қысқы кезең үшін өткізгіңіз келсе, бірақ белгіленген 

уақытта келе алмасаңыз, бұл туралы Фионаға хабарлауыңызды өтінеміз. Егер 

жеткілікті қатысушылар саны болса, қосымша емшара тағайындалуы мүмкін 

болады. 

Қосымша ақпарат алу үшін Фионамен 5577 ішкі нөмір арқылы 

байланысыңыз. 

Фиона Мак Свини – ACOL компаниясындағы кадрлар бөлімінің 

қызметкері. ACOL компаниясының персоналы үшін ақпараттық бюллетень 

дайындалады.   

 

Келесі сұрақтарға жауап беру үшін «Тұмау (Ггрипп)» ақпараттық 

бюллетеньге қараңыздар.  

 

Сұрақ  34:   ТҰМАУ 

ACOL тұмауға қарсы вакциналау бағдарламасының ерекшелігін келесілер-

дің қайсысы сипаттайды? 

A. Дене шынықтырумен айналысу жаттығулары бүкіл қысқы кезең бойы 

өткізіле-тін болады.  

B. Вакциналау жұмыс уақытында өткізілетін болады. 

C. Қатысушыларға аздаған бонус ұсынылатын болады. 

D. Вакциналауды дәрігер жүргізеді. 

 

Сұрақ  35:   ТҰМАУ 

Біз бұл бөлімнің мазмұны туралы жазбаша айта аламыз (оның ішінде не 

бар). 

Біз оның стилі туралы айта аламыз (оны ұсыну әдісі) 

Фиона осы ақпараттық бюллетеньнің стилі ыңғайлы әрә рухтандырғыш 

болуын қалайды.  

Ол табысқа жетті деп ойлайсыз ба? 

Өз жауабыңызды жазу схемасы, стилі, суреттер мен басқа да графиканы 

толық сипаттай отырып, түсіндіріңіз. 
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Сұрақ  36:   ТҰМАУ 

Осы ақпараттық бюллетеньде сіз өзіңізді тұмау вирусынан қорғағыңыз 

келсе, тұмаудың вакцинациясы төмендегідей екендігі көрсетілген.  

A. Физикалық жаттығулар мен сау тамақтануға қарағанда тиімді, бірақ 

қауіпті. 

B. Жақсы идея болып табылады, бірақ физикалық жаттығулар мен сау 

тамақтануды алмастыра алмайды. 

C. Физикалық жаттығулар мен сау тамақтану сияқты тиімді және 

проблемалары аз. 

D. Егер сіз көп физикалық жаттығулар орындасаңыз және сау 

тамақтансаңыз өткізілмеуі тиіс.  

  

Сұрақ  37:   ТҰМАУ 

Ақпараттық бюллетень бөлігінде былай депайтылған: 

Вакциналаудан кім өтуі тиіс? 

Вирустан қорғалғысы келетін кез келген адам. 

Фиона ақпараттық бюллетеньді құрастырғаннан кейін әріптесі оған 

«Вирустан қорғанғысы келетін кез келген адам» деген сөйлемнің астын сызып 

тастау керектігін, өйткені ол адамды жаңылыстыратындығын айтты. 

Сіз осы сөздер адамды жаңылыстырады және оларды алып тастау керек 

дегенмен келісесіз бе?  

Өз жауабыңызды түсіндіріңіз. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Сұрақ  38:   ТҰМАУ 

Ақпараттық бюллетеньге сәйкес Фионамен персоналдан к3м байланысуы 

керек? 

A. Вакциналаудан өткісі келмеген қоймада істейтін Стив, өйкені ол өзінің 

табиғи иммунитетіне сенетін болар. 
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B. Вакциналау бағдарламасы міндетті болып табыла ма, жоқ па екенін 

білгісі келетін сату бөліміндегі Джулия 

C. Осы қыста вакциналаудан өткісі келетін, бірақ екі айдан кейін бала тууы 

тиіс пошталық бөлімшедегі Эллис 

D. Вакциналаудан өткісі келетін, бірақ 17 мамырда демалыста болатын есеп 

бөліміндегі Майкл. 

 

№12-МӘТІН.  PLAN INTERNATIONAL  
     PLAN international бағдарламасының 1996 қаржы жылдарындағы нәтижелері 

 
Шығыс және оңтүстік Африка 
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Сау болып өсу           

4 бөлмесі немесе одан да аз 

сауықтыру пункттары салынған 
1 0 6 0 7 1 2 0 9 26 

1 күн ішінде оқытудан өткен 

мидициналық қызметкерлер 
1053 0 719 0 425 1003 20 80 1085 4385 

1 аптадан аса тамаққа қоспалар 

алатын балалар  
10195 0 2240 2400 0 0 0 0 251402 266237 

Денсаулығын қалпына келтіру 

/тістерін емдеу үшін қаржы 

көмегін алған балалар 

984 0 396 0 305 0 581 0 17 2283 

Оқыту           

1 апта бойы оқудан өткен оқу-

шылар 
0 0 367 0 970 115 565 0 303 2320 

Сатып алынған /қайырымды-

лыққа берілген мектеп дәптер-

лері  

667 0 0 41200 0 69106 0 150 0 111123 

Сатып алынған /қайырымды-

лыққа берілген мектеп оқулық-

тары 

0 0 45650 9600 1182 8769 7285 150 58387 131023 

Сатып алынған /қайырымды-

лыққа берілген мектеп формасы 
8897 0 5761 0 2000 60400 0 0 434 23132 

Оқу үшін ақы төлеуге /степен-

дияға көмек көрсетілген балалар 
12321 0 1598 0 154 0 0 0 2014 16087 

Сатып алынған /қайырымды-

лыққа берілген мектеп партала-

ры 

3200 0 3689 250 1564 1725 1794 0 4109 16331 

Салынған тұрақты сыныптар 44 0 50 8 93 31 45 0 82 353 

Жөнделген сыныптар 0 0 34 0 0 14 0 0 33 81 

Осы қаржы жылы сауаттылыққа 

оқытылған ересек адамдар 
1160 0 3000 568 3617 0 0 0 350 8695 

Тұрмыстық жағдайлар           

Қазылған /салынған дәретхана-

лар  
50  0  2403  0  57  162  23  96  4311  7102  

Жаңа канализация жүйесіне 

қосылған үйлер  
143  0  0  0  0  0  0  0  0  143  

Қазылған / жақсартылған құдық-

тар (немесе жабық су көздері)  
0  0  15  0  7  13  0  0  159  194  

Жаңа бұрғыланған баспа ұңғы-

малар  
0  0  8  93  14  0  27  0  220  362  

Өздігіне ағу мүмкіндігі бар са-

лынған ауыз суды беру жүйелері  
0  0  28  0  1  0  0  0  0  29  
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Жөнделген /жақсартылған ауыз 

су жүйелері  
0  0  392  0  2  0  0  0  31  425  

PLAN жобаларымен жақсартыл-

ған үйлер  
265  0  520  0  0  0  1  0  2  788  

Мұқтаж адамдар үшін салынған 

жаңа үйлер  
225  0  596  0  0  2  6  0  313  1142  

Қауымдастықтардың салынған 

немесе жақсартылған ғимарат-

тары  

2  0  2  0  3  0  3  0  2  12  

1 күн бойы немесе одан артық 

оқытудан өткен қауымдастықтар 

жетекшілері  

2214  95  3522  232  200  3575  814  20  2693  13365  

Жақсартылған жолдар шақы-

рымдары  
1,2  0  26  0  0  0  0  0  53,4  80,6  

Салынған көпірлер  0  0  4  2  11  0  0  0  1  18  
Топырақтың эрозиясымен күре-

суден тікелей табыс алған 

отбасылар  

0  0  1092  0  1500  0  0  0  18405  20997  

Электр желісіне жаңадан 

қосылған үйлер  
448  0  2  0  0  0  0  0  44  494  

 

Дереккөз: «Адаптировано из Графика результатов программы» 1996  қаржы  жылы үшін  PLAN 

International бағдарламасының нәтижелері Кестесінен бейімделген, 1997 жылдың бірінші тоқсаны үшін 

Халықаралық кеңес үшін тоқсандық есепке қосымша. 
  

Алдыңғы беттердегі кесте «PLAN INTERNATIONAL» халықаралық көмек 

көрсету ұйымы жариялаған есептің бөлігі болып табылады. Ол PLAN  

ұйымының қызмет ету өңірлерінің біріндегі (Шығыс және Оңтүстік 

Африкадағы) жұмысы туралы кейбір ақпаратты ұсынады. Төменде 

көрсетіліген сұрақтарға жауап беру үшін кестені қараңыздар. 

 

Сұрақ  39: PLAN  INTERNATIONAL  

Кестеде 1996 жылы Эфиопияда өңіріндегі басқа елдермен салыстырғанда   

PLAN international-дың белсенділік деңгейі қалай көрсетіліген? 

A. Белсенділік деңгейі Эфиопияда айтарлықтай жоғары болған. 

B. Белсенділік деңгейі Эфиопияда едәуір төмен болған. 

C. Ол шамамен өңірдің басқа елдеріндегі сияқты болған.  

D. Ол «Тұрмыс жағдайлары» санатында жоғары болып, басқа санаттарда 

төмен болған.  

 

Сұрақ  40: PLAN  INTERNATIONAL  

1996 жылы Эфиопия дүние жүзіндегі ең кедей елдердің бірі болған. Осыны, 

сондай-ақ кестеде көрсетілген ақпаратты ескере отырып, сіздің ойыңызша, 

PLAN internationalдің басқа елдердегі белсенділігімен салыстырғанда,  

Эфиопиядағы белсенділік деңгейін қалай түсіндіруге болады.  
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№13-МӘТІН.  ЕҢБЕК 

Төменде келтірілген ағаш тәрізді схема елдің еңбек ресурстарының 

құрылымын немесе «еңбекке қабілетті жастағы тұрғындарды» көрсетеді. 1995 

жылы елдің жалпы халық саны 3,4 млн. адамды құрады. 

 
 

 

1995 ЖЫЛДЫҢ 31 НАУРЫЗЫНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҢ ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫНЫҢ 

ҚҰРЫЛЫМЫ (000)
1
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Ескертпелер  
1. Адам саны мыңдықтармен көрсетілген (000) 

2. Еңбекке қабілетті жастағы тұрғындар 15 жастан 65 жасқа дейінгі адамдар сияқты айқындалады. 

3. «Еңбектен тыс ресурстар» санатындағы адамдар – бұл жұмысты белсенді іздемейтіндер немесе 

жұмысты орындау үшін қолжетімді еместер. 

 

 «Еңбек» ресурстары туралы ақпаратты төмендегі сұрақтарға жауап 

беру үшін пайдаланыңыздар. 
 

Сұрақ  41: ЕҢБЕК 

Еңбекке қабілетті жастағы тұрғындар қандай екі топқа бөлінеді? 

A. Жұмыс істейтіндер және жұмыссыздар 

B. Еңбекке қабілетті және еңбекке қабілетті емес жастағы тұрғындар 

C. Толық және ішінара жұмыспен қамтылғандар 

D. Еңбек және еңбектен тыс ресурстар 
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Сұрақ  42: ЕҢБЕК 

Төменде келтірілген адамдар, егер бар болса, ағаш тәрізді схеманың қай 

бөлігінде тұрушы еді? 

Кестедегі ұяшықты айқастыра сызып, дұрыс жауабыңызды белгілеңіз. 

Бірінші жауап үлгі үшін берілді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сұрақ  43: ЕҢБЕК 

«Еңбек» туралы ақпараттың жыл сайын ағаш тәрізді схема түрінде 

ұсынылғанын болжаңыз. 

Төменде ағаш тәрізді схеманың төрт парамері келтірілген. Сіздің 

ойыңызша, осы парамертлер жыл сайын өзгере ме, «Өзгереді» немесе 

«Өзгермейді» нұсқасын таңдап жауап беріңіз. Бірінші жауап үлгі үшін берілді. 

 

Ағаш тәрізді схеманың парамері Жауап 

Әр жиектемедегі атаулар (мысалы: «Жұмыс 

істейтіндер») 
Өзгереді     Өзгермейді 

Пайыздық үлесі (мысалы: 64,2%  Өзгереді     Өзгермейді 

Саны (мысалы: 2356,5)  Өзгереді     Өзгермейді 

Ағаш тәрізді схеманың астындағы сілтемелер Өзгереді     Өзгермейді 
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Сұрақ  44: ЕҢБЕК 

«Еңбек» туралы ақпарат ағаш тәрізді схема түрінде ұсынылған, бірақ оны 

сипаттау секторлық диаграмма, график немесе кесте сияқты басқа тәсілдермен 

ұсынуға болады. 

Ағаш тәрізді схема таңдап алынды, себебі ол: 

A. Уақыттағы өзгерісті 

B. Халықтың жалпы мөлшерін 

C. Әр топ санатын 

D. Әр топтың мөлшерін  

 

№14-МӘТІН.  СУПЕРМАРКЕТТЕГІ   ЕСКЕРТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берілген ақпаратты төмендегі сұрақтарға жауап беру үшін 

пайдаланыңыздар. 

 

Сұрақ  45: СУПЕРМАРКЕТТЕГІ   ЕСКЕРТУ 

Осы ескертудің мақсаты қандай? 

A. Лимон қосылған кремі бар печеньені жарнамалау 

B. Адамдарға печеньенің неден жасалатындығын айту 

C. Адамдарды печенье туралы ескерту 

D. Лимон кремі қосылған печеньені қай жерден сатып алуға болатындығын 

түсіндіру 
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Сұрақ  46: СУПЕРМАРКЕТТЕГІ   ЕСКЕРТУ 

Печеньені өндіретін компанияның атауы қандай? 

 

Сұрақ  47: СУПЕРМАРКЕТТЕГІ   ЕСКЕРТУ 

Егер сіз осы печеньені сатып алсаңыз, не істер едіңіз? 

 

 

Неліктен сіз осылай істер едіңіз?  Өз жауабыңызды негіздеу үшін мәтіндегі 

ақпаратты пайдаланыңыз. 

 
 

 
 

 

 

№15-МӘТІН.   МОРЕЛЭНД  

Морелэнд кітапханалар жүйесінде жаңа оқырмандар жұмыс уақыттарын 

көре алатын электронды қосымшабет бар.  

 

Төмендегі сұрақтарға жауап бергенде, осы қосымша бетке қараңыздар. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сұрақ  48:  МОРЕЛЭНД 

Fawkner Library кітапханасы сәрсенбі күні қай уақытта жабылады? 
 

 

 

Сұрақ  49:  МОРЕЛЭНД 

Жұма күні сағат 18:00-де қай кітапхана ашық болады? 

A. Brunswick Library 

B. Campbell Turnbull Library 

C. Coburg Library 

D. Fawkner Library 
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№16-МӘТІН.  ЧАД КӨЛІ    

1-суретте Сахара шөлінің солтүстік африкалық бөлігінде орналасқан Чад 

көлінің тереңдік деңгейінің өзгеруі көрсетілген. Чад көлі соңғы Мұз дәуірінде 

біздің заманымызға дейінгі 20 000 жыл бұрын толықтай жоғалып кетті. Ол 

шамамаен біздің заманымызға дейінгі 11 000 жыл бұрын қайта пайда болды. 

Бүгінгі таңда оның тереңдігі біздің заманымыздың 1000 жылында болған 

деңгейде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-сурет. 
 

2-суретте берілген диаграммада Сахарадағы жартасқа жазылған өнер 

(үңгірлердің қабырғаларынан табылған көне суреттер немесе кескіндемелер) 

және жануарлар дүниесіндегі өзгерістер көрсетілген.  

Сахарадан табылған жартасқа салынған суреттер және жануарлар дүниесі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-сурет. 

 

Берілген ақпараттарды төмендегі сұрақтарға жауап беру үшін 

пайдаланыңыздар. 
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Сұрақ  50:   ЧАД КӨЛІ    

Бүгінгі таңда Чад көлінің тереңдігі қандай? 

A. Екі метрге жуық 

B. Он бес метрге жуық 

C. Елу метрге жуық 

D. Ол туралы ақпарат жоқ. 

Сұрақ  51:   ЧАД КӨЛІ   

Суреттегі  графиктің бастапқы нүктесіне қай жыл сәйкес келеді? 
 

 

 

Сұрақ  52:   ЧАД КӨЛІ   

Автор графиктегі бастапқы нүкте ретінде неге дәл осы жылды таңдады? 
 

 

 
 

 

Сұрақ  53:   ЧАД КӨЛІ   

2-сурет келесілер туралы болжамдарға негізделген: 

A. Жартасқа салынған суреттерде бейнеленген жануарлар, оларды салған 

кезде Чад көлінің ауданында мекендеген. 

B. Жануарларды салған суретшілердің сурет салу техникасы жоғары болған. 

C. Жануарларды салған суретшілердің алыс қашықтықтарға саяхат жасай 

алатын мүмкіндігі болған. 

D. Жартасқа салынған суреттерде бейнеленген жануарларды қолға үйретуге 

қадамдар жасалмаған. 

 

Сұрақ  54:   ЧАД КӨЛІ   

Бұл сұраққа жауап беру үшін 1 және 2-суреттерде берілген ақпаратты 

біріктіру керек. 

Сахара шөліндегі жартасқа салынған суреттерден мүйізтұмсықтың, 

сусиырдың және жабайөгіздің жоғалуы  орын алды: 

A. Соңғы Мұз дәуірінің басында 

B. Чад көлінің тереңдігі ең жоғары деңгейге жеткен кездегі кезеңнің 

ортасында. 

C. Чад көлінің деңгейі мың жылдан астам уақыт ішінде төмендеген соң. 

D. Үздіксіз қуаңшылық кезеңінің барысында.  
 

№17-МӘТІН.  МАКОНДА    
Макондода таңқаларлық жаңалықтардың жаппай орын алғаны соншалық 

тұрғылықты халық қайда қарарын және неге таңданарын білмей қалды. Түнімен 

адамдар Аурелиано Хмурый поезда екінші сапарынан соң әкелген 

машиналардан түскен әлсіз электр жарықтарына телміреді, басында бұл 

машиналар өзінің адам төзгісіз және толассыз «тум-тум-тум» деген даусымен 

баршаның есін шығарған еді. Бәрі шаруасы дөңгеленіп жүріп тұрған саудагер 

дон Бруно Креспидің театрына қарай ағылды, кассадағы билеттердің бәрі 
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жаппай саталып кетті. Көпшілік салбыраған ақжайманың бойымен жүгіріп 

жүрген кейіпкерлерге қарағысы келді, бәрін қызықтырған жайт алдыңғы кино 

көріністерінің бірінде бәрін соншама қайғыға салып, қайтыс болған кейіпкердің 

кейіннен тірі және аман болып шыққаны әрі ең таңқаларлығы кейіннен оның 

араб екенінің анықталғаны еді.  

Кейіпкерлердің қайғысы мен қуанышын бөлісу үшін екі сентаво төлеген 

көрермен бұл жат жерлік алаяқтыққа төзе алмай, кино залын ойран қылған еді. 

Дон Бруно Креспидің талап етуімен алькальд /киноматограф/ халықпен 

сөйлесуге шығып, киноның өмір еместігін, оның ойдан шығарылатынын және ол 

үшін соншалықты күйзеліп қажеті жоқ деп түсіндірді. Бұндай естен айырарлық 

әңгімеден соң өздерін цыгандардың жаңа зор айласының құрбаны болдық деп 

біліп, ендігі жерде кинотеатрларға бармаймыз, ойдан шығарылған әлденелердің 

қырсығысыз-ақ өзіміздің бас қайғымыз бен қиыншылықтарымыз онсыз да 

жетерлік деп шешті.  
/Макондо бұл колумбиялық жазушы Габриель Гарсиа Маркестің «Жүз жылдық 

жалғыздық» романынан үзінді. Роман оқырманның қызығушылығын және оң 

эмоцияларын туындататындықтан жеке жағдайға қатысты ретінде 

топтастырылады/. 

Төмендегі сұрақтарға жауап беру үшін «Маконда» мәтінін  

пайдаланыңыздар. 

 

Сұрақ  55: МАКОНДА   

Макондо тұрғындарының  ызасын шақырған фильмдердің қандай 

ерекшелігі? 
 

 

 
 

 

Сұрақ  56: МАКОНДА   

Неліктен мәтін соңында Маконда халқы енді кинотеатрға бармаймыз деп 

шешті? 

A. Олар көңіл көтеріп, ойымыз бөлінеді деп күткен еді, бірақ көпшілік 

фильмдердің тым шынайы және депрессивті екенін байқады. 

B. Олардың билет сатып алуға шамалары жетпеді. 

C. Олар өз эмоцияларын шынайы жағдайлар үшін сақтағысы келді. 

D. Олар эмоционалдық тұрғыда ойларын бөліп, көңіл көтергісі келді, бірақ 

фильмдер жалықтырарлық, көңілге қонымсыз және төмен сапада болды.   

 

Сұрақ  57: МАКОНДА 

Үзіндінің соңғы абзацында  сипатталған «ойдан шығарылған әлденелер» 

деген кім? 

A. Елес 

B. Кино алдындағы әзірлемелер 

C. Фильм кейіпкерлері 

D. Актерлер    
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Сұрақ  58: МАКОНДА 

Сіз Маконда тұрғындарының кино маңыздылығы туралы қорытынды 

пікірлерімен келісесіз бе? 
 

 
 

 
 

 

Сұрақ  59: МАКОНДА 

 Өзіңіздің киноға қатысты пікіріңізді олардың пікірімен салыстыра отырып, 

жауабыңызды түсіндіріңіз. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

№17-МӘТІН.  ФИШИНГ   
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Төменде көрсетіліген сұрақтарға жауап беру үшін алдыңғы беттегі 

«Онлайн – фишинг туралы ақпараттық сайт» мәтінін қараңыздар. 
 

Сұрақ  60:   ФИШИНГ 

 Сіз «Онлайн – фишинг туралы ақпараттық сайт» басты бетіндесіз. Бұл 

беттегі ақпаратқа сәйкес төменде берілген пайымдаулардың қайсысы фишингтік 

электрондық хаттарға тән? 

A. Онда жеке ақпарат сұралады. 

B. Онда қажетсіз жарнама болады. 

C. Ол қызмет түрлерін ұсынады. 

D. Ол әйгілі компаниядан келеді. 
 

Сұрақ  61:   ФИШИНГ 

 «Фишингті айқындау» бетінде келесі алдау айлаларының қайсысы 

бойынша түсінік беріледі? 

A. Хатта алушыға жалған қайырымдылық үшін ақша аудару туралы өтініш 

жасалады. 

B. Фишингтік электрондық хаттар пайдаланушышың компьютеріне 

шпиондық бағдарламаларды орнатады. 

C. Хаттың авторы жалған веб-сайтқа жалған сілтеме жібереді. 

D. Хат жалған ұтыс туралы хабарлайды. 
 

№19-МӘТІН.   ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ДӘМХАНА 
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Оң жақта үш философ: Бентам, Конфуций, Зенон туралы ақпаратқа сілтеме 

жасалған мәзір, сондай-ақ тапсырмалар қатары орналасқан. Экранның орталық 

бөлігінде дәмханада отырған адамдар бейнеленген. Суретте дәмханаға 

келушілер (немесе философия факультетінің студенттері) көре алатын 

философиялық мәселелер жазылған. Онда сондай-ақ үш философ: Бентам, 

Конфуций, Зенон бейнеленген. Философтардың әрбір бейнесінің оң жақтағы 

мәзір тармағындағы бетке гиперсілтемесі бар.   

Экран суретінің төменгі жағында «Конфуций» мәзірінің тармағына, немесе 

дәмхана суретінің жоғарғы оң жақ бұрышында Конфуций суретіне баса отырып, 

ашуға болатын бет көрсетілген. Бентам мен Зенон үшін де осындай беттер бар. 

Әр мәтінде философ туралы қысқаша тарихи ақпарат бар және оның негізгі 

идеяларының бірі ұсынылған.  
 

Төмендегі сұрақтарға жауап беру үшін «Философиялық дәмхана» мәтінін  

пайдаланыңыз. 
 

Сұрақ  62:   ФИЛОСОФИЯЛЫҚ  ДӘМХАНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сіз «Философиялық дәмхана» сайтының басты бетіндесіз. Конфуций 

сілтемесін басыңыз. «Рен» сөзімен конфуций нені жеткізгісі келді? 

A. Бейбітшілік және өркендеу 

B. Аласапыран және соғыс заманында өмір сүру 

C. Билік иелерінің мінез-құлқы 

D. Адамдарға деген мейірімділік  
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Сұрақ  63:   ФИЛОСОФИЯЛЫҚ   ДӘМХАНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырма бетіне өтіңіз. 2-сценарийге қараңыз. Бұл комикс Зенон 

ілімдерінің қайсысын көрсетеді? 

A. Біз бақытты өмір сүру үшін басқалармен де санасуымыз керек. 

B. Біз өзіміздің сырт келбетімізді күтуіміз керек. 

C. Біз қалауымыздың өзімізді бағындыруына жол бермеуіміз керек. 

D. Біз өткенді өзгертуге тырыспауымыз керек. 
 

Сұрақ  64:   ФИЛОСОФИЯЛЫҚ   ДӘМХАНА 
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Уақыт шкаласын табыңыз. Үш философтың (Бентам, Конфуций, Зенон) 

қайсысы қай уақытта дүниеге келгенін білу үшін веб-сайттағы ақпаратты 

пайдаланыңыз. Бұдан соң философтардың әрқайсысы қашан дүниеге келгенін 

көрсету үшін уақыт шкаласындағы жайылмалы мәзірді қолданыңыз. 
  

 
 

 
 

 

№20-МӘТІН.    АМАНДА  МЕН  ГЕРЦОГИНЯ   
 

А МӘТІНІ.  АМАНДА  МЕН  ГЕРЦОГИНЯ   
 

Қысқаша мазмұны: Леокадияның өлімінен кейін, оны сүйген Ханзада 

қапалы халде болды. Ханзаданың тәтесі герцогиня «Резеда» дүкенінен 

Леокадияға қатты ұқсайтын сатушы қыз Аманданы көреді. Герцогиня 

Амандадан Ханзаданың жанына маза бермей жүрген естеліктерден босатуға 

көмектесуді сұрайды. 

 

Сарай саябағындағы жол қиылысы, 

шағын ескерткіштің жанындағы 

дөңгелек орындық, кеш батады ...  
 

АМАНДА 

Мен әлі түсіне алар емеспін. Ханым, 

мен ол үшін не істей аламын? Мен 

сіздің ойыңызға сене алар емеспін... 

Неге мен? Жалпы мен сұлу емеспін 

ғой. Тіпті солай болған күннің өзінде 

де ханзада мен Леокадияның  

естеліктерінің арасына кім тұра 

алады?   
 

ГЕРЦОГИНЯ 

Сенен басқа ешкім.  
 

АМАНДА, шынайы таңырқап 

Мен?  
 

ГЕРЦОГИНЯ 

Бұл өмір сондай мағынасыз, балам-

ау. Ол болуы тиіс нәрсені ғана 

көреді: ым-шаралар, белгілер, ресми 

сүйіспеншіліктер, әрекеттер... саған 

сол себептен бұл туралы ешқашан 

айтпаған. Бірақ менің жүрегім мені 

алдамайды – сені алғаш рет көрген 

кезде, тіпті жылап жібере жаздадым. 

Леокадияны  сырттай емес, ішкі жан 

дүниесін білетіндер үшін, сен – 

Леокадияның дәл өзісің.  
 

Тыныштық. Күндізгі құстарды 

түнгі құстар келіп алмастырды. 

Саябақ көлеңкелер мен құстардың 

үніне толы.  
 

АМАНДА, өте сыпайы 

Ханым, шын мәнінде бұл менің 

қолымнан келетініне сенімді емеспін. 

Менің ешкімім жоқ, мен ешкім де 

емеспін, ал олар ғашықтар... оның 

үстіне бұл менің қиялым ғой, солай 

емес пе? 
 

Ол құдды кететіндей болып, 

орнынан тұрып, кішкентай 

шабаданын көтерді. 
 

ГЕРЦОГИНЯ, сыпайы, бірақ қатты 

шаршаған үнмен 
 

Әрине, жаным. Мен кешірім 

сұраймын.  
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Ол да кәрі әйел сияқты орнынан әзер 

тұрады. Кешкі ауадағы 

велосипедтің үні естіледі; ол шошып 

кетеді. 

  

Тыңдашы ... бұл сол, ханзада! Жай 

ғана ескерткішке қарай сүйеніп, 

көзіне көрінсең болғаны, өйткені 

Ханзада Леокадияны алғаш рет осы 

жерде кездестірген. Оған сені тым 

болмаса бір рет көруіне рұқсат бер, 

бұл ұқсастыққа оны таң қалдырып, 

осы амалымызға сендіріп, кенеттен 

саған қызығушылық танытып, айқай 

салуына мұрша берші. Бұл туралы 

оған ертең түсіндіріп айтып беремін. 

Сол үшін мені жек көріп кетсе де – 

бірдеңе жасашы, әйтпесе, ана өлі қыз 

Ханзаданы менен тез арада алып 

кетеді, мен мұны білемін... (ол қызды 

қолынан алады). Сен мұны істейсің 

ғой, солай ғой, иә? Сенен жалынып 

сұраймын. (Ол қызға жалынған 

түрмен қарап былай деді:) Ал мына 

жерден сен оны да көре аласың. 

Және... Мен саған осыны айтып 

тұрып ұяттан жерге кіріп барамын, 

өйткені бұл өмір –мағынасыз. Алпыс 

жыл ғұмырымда үшінші рет, және 

соңғы он минуттың ішінде екінші рет 

мен ұяттан қызарып тұрмын. Сен 

оған көрінесің және таң 

қалдырасың... Ол сұлу әрі тартымды, 

айналада одан да нашар ер адамдар 

бар ғой – егер оның жолы болса, ол 

екеуміз сенің қиялыңның сәтінде 

бола алсақ қой ...  

 

Велосипедтің үні қараңғылықта 

тағы да сылдырлады, бірақ осы 

жолы мүлдем жақыннан шықты.  

 

 

АМАНДА, сыбдырлап 

Мен оған не деуім керек?  

 

ГЕРЦОГИНЯ, оның қолын қысып 

Жай ғана: «Кешіріңіз, мырза, теңізге 

қалай өту керектігін айтып 

жібермейсіз бе?» деп айт.  
 

Ол ағаштардың көлеңкесіне қарай 

тығылуға асықты. Тура дер кезінде. 

Анық емес бейне көрініп келеді. Бұл 

өз велосипедінде келе жатқан 

Ханзада. Ол ескерткіштің жанында 

тұрған Аманданың анық емес 

бейнесіне қарай жақындайды. 

Аманда ақырын ғана сөйлейді.  
 

АМАНДА 

Кешіріңіз, мырза…  
 

Ханзада тоқтап, велосипедінен 

түседі  
 

ХАНЗАДА 

Иә, ханым? 
 

АМАНДА 

Теңізге қалай өту керектігін айтып 

жібермейсіз бе?  
 

ХАНЗАДА 

Солға қарай екінші бұрылыс.  
 

Ханзада ибалық танытып басын иіп, 

мұңды жүзімен велосипедке 

отырып, кетіп қалады. 

Велосипедтің үні алыстан естіледі. 

Герцогиня құдды бір кәрі әйелдей 

көлеңкеден шығады.  
 

АМАНДА, ақырын ғана, біраз 

уақыттан кейін нәзік даусымен 

Ол мені танымады…  
 

ГЕРЦОГИНЯ 

Қараңғы болды... Оның үстіне 

Леокадия оның естелігінде қалай 
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сақталғанын кім білсін? (Ол ұялып 

сұрайды:) Соңғы пойыз кетіп қалды. 

Бүгін түнде сарайда қалғыңыз 

келмейді ме? 

АМАНДА, сыбырлап 

Иә, ханым. 

 

Тас қараңғы. Екеуі де қараңғыда 

көрінбейді, саябақтағы ірі 

ағаштардың арасында желдің үні 

ғана естіледі.  
 

ШЫМЫЛДЫҚ ТҮСІРІЛЕДІ. 

 

 

Ә МӘТІНІ. ТЕАТР МАМАНДЫҚТАРЫНЫҢ АНЫҚТАМАСЫ  
 

Актер: сахнада рөл ойнайды.  

Режиссер: қойылымның барлық жақтарын бақылап, қадағалайды. Ол 

сахнаға әртістерді үлестіріп қана қоймай, олардың саханағы шығуы мен кетуін 

де айқындайды, олардың ойынын түзетіп, сценарий бойынша өз түсіндірмесін 

береді.  

Костюмер: эскиздер бойынша костюмдер дайындайды.  

Суретші-дизайнер: костюмдердің эскиздерін және декорацияларды 

жасайды. Олар бойынша кейін қажетті өлшемдегі костюмдер мен 

декорацияларды дайындайды.  

Реквизитке жауапты: қажетті реквизитті іздестіреді. «Реквизит» сөзі 

жылжытуға болатын барлық нәрселерге қатысты: кресло, хат, шамдар, гүл 

шоғырлары және т.б. Декорациялар мен костюмдер реквизит болып 

табылмайды.  

Дыбыстық режиссер: қойылым кезіндегі барлық дыбыстық әсерлерге 

жауап береді. Қойылым кезінде ол дыбыстық пультпен бірге болады.  

Жарық беруші: жарықтандыруға жауап береді. Ол қойылым кезінде 

жарықтандыру пультімен бірге болады. Жарықтандыру – бұл өте күрделі үдеріс, 

сондықтан жақсы жабдықталған театрда он шақты жарық беруші жұмыс істей 

алады. 
 

 

Төменде көрсетіліген сұрақтарға жауап беру үшін  «А мәтіні.  Аманда  

мен  герцогиня» және «Ә мәтіні. Театр мамандықтарының анықтамасын» 

қараңыздар. 
 

Сұрақ  65:  АМАНДА МЕН  ГЕРЦОГИНЯ   

Бұл пьеса үзіндісінде не туралы айтылады? 

A. Ханзада мен Аманда жиі кездесіп тұрады. 

B. Ханзаданы үйлендіретін амал ойлап табу. 

C. Амандаға Ханзаданың мұңын ұмыттыруға мүмкіндік береді. 

D. Аманданы Ханзадамен бірге тұруға мәжбүрлейді. 
 

 



50 
 

Сұрақ  66:  АМАНДА МЕН  ГЕРЦОГИНЯ   

Үзіндіде әртістер айтатын сөздерге қоса, әртістерге өз рөлдерін қалай ойнау 

керектігін және техникалық қызметкерлерге не істеу керектігі жөнінде 

нұсқаулар берілген. Бұл нұсқаулар мәтінде қалай белгіленген? 

 
 

Сұрақ  67:  АМАНДА МЕН  ГЕРЦОГИНЯ   

Төменде келтірілген кестеде осы пьеса үзіндісінің қойылымына қатысатын 

театр мамандары тізілген. А мәтінінен театр мамандарының қатысуын талап 

ететін көрініс бойынша бір нұсқауды жазып, кестені толтырыңыз.   

 

Бірінші мысалда қалай жұмыс жасау керектігі көрсетілген. 

Театр маманы Көрініс бойынша нұсқаулар 

Суретші- дизайнер Шағын ескерткіштің жанындағы 

дөңгелек орындық 

Реквизитке жауапты  

Дыбыстық режиссер  

 Жарық беруші  

 

Сұрақ  68:  АМАНДА МЕН  ГЕРЦОГИНЯ   

Режиссер сахнада әртістерді бөледі. Оның диаграммасында Аманданың 

орны «А» әрпімен, Герцогиняның орны «Г» әрпімен белгіленген. Төменде 

келтірілген сызбада Ханзада келген кезде, Аманда мен Герцогиняның болуы 

мүмкін жерлерде «А» және «Г» әріптерін қойыңыз. 

 

 

  

Бүйір декорациялар 

 Бүйір декорациялар   

                                                                                            

            

 

 

 

 

Бүйір  

декорациялар   
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Сұрақ  69:  АМАНДА МЕН  ГЕРЦОГИНЯ   

Пьесадағы осы фрагменттің соңына қарай Аманда былай деді: «Ол мені 

танымады...» Бұл нені білдіреді? 

A. Ханзада Амандаға қарамады. 

B. Ханзада Аманданың дүкенде сатушы екенін түсінбеді. 

C. Ханзада Аманданы бұрын кездестіргенін білмеді. 

D. Ханзада Аманданың Леокадияға ұқсайтынын байқамады. 

 

Сұрақ  70:  АМАНДА МЕН  ГЕРЦОГИНЯ   

Герцогиня өз өтінішін неліктен басқаға емес, Амандаға айтты? 

A. Өйткені ол «Резеда» дүкенінде сатушы болған соң. 

B. Өйткені ол Леокадияға қатты ұқсайтын болғандықтан. 

C. Өйткені ол жас қыз болған соң. 

D. Өйткені ол сұлу болғандықтан. 
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№21-МӘТІН.    ГРАФФИТИ 

 

Мектептің қабырғасын граффитиден арылту үшін тазартып, төртінші рет 

бояғандығын көргенде, менің бойымды ашу кернейді. Шығармашылық 

тамсануға тұрарлық, алайда адамдар қоғамды қосымша шығындарға 

батырмайтын өзін көрсетудің басқа жолдарын іздеуі тиіс.  

Неліктен сіздер граффитиді тыйым салынған жерге салып, жастардың 

беделін бұзасыздар? Кәсіби суретшілер өз суреттерін көшеде іліп қоймайды, 

солай емес пе? Оның орнына олар қаржыландыруды іздейді және заңды 

көрмелерде атаққа ие болып жатады.  

Менің ойымша, ғимараттар, қоршаулар мен саябақтардағы орындықтар 

өзінше бір өнер туындылары болып табылады. Ал енді бұл сәулет бұйымдары 

граффитимен бүлінген болса, бұл аса қуанатын жағдай емес, оның үстіне сурет 

салудың бұл түрі ауадағы озон қабатын бұзады. Шынымен де, мен осы 

«қылмыскер» суретшілер олардың «өнер туындыларын» баршаның назарынан 

қайта-қайта алып тастаған кезде неліктен абыржитындарын түсінбеймін.  

Хельга  
Қандай да бір талғамға назар аудару деген жоқ. Қоғам хабарламалар мен 

жарнамаға толып кеткен. Компаниялардың логотиптері, дүкендердің аттары. 

Көшедегі үлкен, көңіл аударатын плакаттар. Оларды қолайлы деп ойлайсыз ба? 

Иә, көптеген жағдайларда. Ал граффити қолайлы ма? Кейбір адамдар «иә» деп 

жауап берсе, кейбіреулері «жоқ» дейді.  

Граффитидің құнын кім төлейді? Ақыр аяғында жарнаманың құнын кім 

төлейді? Дұрыс. Тұтынушы.  

Билбордтарды орнатқан адамдар сіздің рұқсатыңызды сұрады ма? Жоқ. 

Граффитидің жасампаздары да солай істеуі керек пе? Мұның барлығы тек 

ақпаратты – сіздің атыңыз, бандалардың аттары және көшедегі үлкен өнер 

туындыларын берудің мәселесі ғана болып табылмайды ма?  

Бірнеше жыл дүкендерде пайда болған жолақтар немесе торлы суреті бар 

киімдер туралы ойлаңызшы. Сондай-ақ шаңғы тебуге арналған киім. Үлгілері 

мен түстері суреттер салынған бетон қабырғалардан алынған. Осы үлгілер мен 

түстердің қабылданып, танылғандығының өзі таңқаларлық жағдай, алайда тура 

осы стильдегі граффити қорқынышты деп саналады. Өнер үшін қиын кезең.  

София  
 

Жоғардағы екі хат ғаламтордан алынды және олардың екеуі де 

граффитиге қатысты. Граффити – бұл қабырғалар немесе тағы да бір 

жерлердегі заңсыз салынған суреттер мен жазбалар. Төмендегі сұрақтарға 

жауап беру үшін осы хаттардың мәтініне қараңыздар. 

 

Сұрақ 71:  ГРАФФИТИ 

Әр хаттың мақсаты болып мыналар табылады. 

A. Граффити деген не екенін түсіндіру. 



53 
 

B. Граффитиге қатысты пікірлерді ұсыну. 

C. Граффитидің кең таралатындығын көрсету. 

D. Адамдарға граффитиді жою үшін қанша шығын жұмсалатындығын айту. 
 

Сұрақ 72:  ГРАФФИТИ 

Неліктен София жарнамаға сілтеме жасайды? 

 
 

 

 

№22-МӘТІН.  КІТАПХАНА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кітапхана схемасын пайдалана отырып, төмендегі сұрақтарға жауап 

беріңіздер. 

Сұрақ 73:  КІТАПХАНА 

Мектеп үшін сіз француз тілдеріндегі романды оқып шығуыңыз керек. 

Схемадан сіздің оқуыңыз үшін жарайтын кітапты таба алатын секцияның 

айналасына дөңгелекті сызыңыз.   



54 
 

Сұрақ 74:  КІТАПХАНА 

Жаңа кітаптар қай жерде орналасқан? 

A. Көркем әдебиет секциясында 

B. Өзге әдебиет секциясында 

C. Кіру есігінің жанында 

D. Ақпараттық үстелдің жанында 
 

Сұрақ 75:  КІТАПХАНА 

 Бұл орын неліктен жаңа кітаптар үшін таңдалуы мүмкін екендігін 

түсіндіріңіз. 

 
 

 

 
 

 
 

№23-МӘТІН.  АРАЛАР 

 

Шірне жинау  
Аралар өмір сүру үшін бал жасайды. Олар үшін бұл басты тамақ. Егер 

омартада 60,000-ға жуық ара болса, олардың үштен бір бөлігі шірне жинайды, ал 

қалған омартадағы аралар бал жасайды. Аралардың шағын мөлшері жинаушы 

немесе іздеуші ретінде жұмыс жасайды. Олар шірненің көзін іздейді, одан кейін 

омартасына қайтып, ол туралы басқа араларға айтады.  

Жинаушылар би арқылы басқа араларға шірненің көзі орналасқан жер 

туралы білуге көмектеседі, сол би арқылы аралар ұшып өтетін бағыт пен 

қашықтықты түсінеді. Осы би кезінде аралар, суретте көрсетілгендей, іштерімен 

бір жақтан екінші жаққа қарай қозғалып, шеңбер болып айналады. Бидің реті 

тура келесі суреттегідей болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суретте бал ұясының тік жағында омартаның ішіндегі аралардың биі 

көрсетілген. Егер суреттің ортаңғы бөлігі жоғары қарай нұсқаса, онда бұл аралар 
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күн жаққа қарай ұшса, тамағын таба алады дегенді білдіреді. Егер суреттің 

ортаңғы бөлігі оң жақты нұсқаса, онда тамақ күннен оңға қарай орналасқан 

дегенді білдіреді.  

Аралар іштерімен қозғалатын уақыттың ұзақтығы тамақтың омартадан 

бастап орналасқан қашықтықты көрсетеді. Егер тамақ жақын жерде болмаса, 

онда ара гүлдің ішін біраз уақыт қозғайды. 

 

Бал жасау  
Аралар омартаға шірнемен ұшып келгенде, олар оны омартадағы араларға 

береді. Омартадағы аралар шірнені омартаның жылы және құрғақ ауасының 

әсеріне ұшыратып, төменгі жақтарымен жылжытады. Жиналған шірненің 

құрамында 80% сумен араласқан минералдар мен қант болады. 10-20 минуттан 

кейін, артық су буға айналып кеткен кезде, омартадағы аралар шірнені бал 

ұясының ұяшығына қояды, онда булану үдерісі жалғасады. Үш күннен кейін 

ұяшықтағы балдың құрамында шамамен 20% су болады. Бұл уақытта аралар 

ұяшықтарын балауыздан жасалған қақпақтармен жауып қояды.  

Әдетте, аралар шірнені бір типті гүлдерден және бір жерден жинайды. 

Шірненің негізгі қайнар көздері жеміс ағаштары, беде және гүлденген ағаштар 

болып табылады.  

 

Төмендегі сұрақтарға жауап беру үшін «Шірне жинау» және «Бал жинау» 

мәтіндеріндегі ақпараттарды пайдаланыңыздар.  

 

Сұрақ 76:  АРАЛАР 

Аралар биі не үшін қажет? 

A. Балдың табысты дайындалғанын атап өту үшін. 

B. Жинаушылар тапқан өсімдіктің түрін көрсету үшін. 

C. Жаңа ұрғашы араның тууын атап өту үшін. 

D. Жинаушылар тапқан тамақтың қайда екенін көрсету үшін. 

 

Сұрақ 77:  АРАЛАР 

Шірненің негізгі үш көзін жазыңыз. 

1.___________________________________________________________________ 
 

2.___________________________________________________________________ 
 

3.___________________________________________________________________ 

 

Сұрақ 78:  АРАЛАР 

Шірне мен балдың арасындағы негізгі айырмашылық қандай? 

A. Заттың құрамындағы судың мөлшері 

B. Заттағы қанттың минералдарға қатысы 
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C. Зат алынатын өсімдіктің түрі 

D. Затты өңдейтін аралардың түрі 

 

Сұрақ 79:  АРАЛАР 

Аралар би арқылы тамақтың омартадан қаншалықты ұзақ жерде 

орналасқанын көрсеткісі келеді ме? 

 
 

 

 
 

 
 

 

№24-МӘТІН.   АФИНЫДАҒЫ ДЕМОКРАТИЯ 

 

A БӨЛІМІ  
Фукидид біздің дәуірімізге дейін 5 ғасырда, классикалық гректік кезеңде 

өмір сүрген тарихшы болған. Ол Афиныда туған. Пелопоннес соғысы кезінде 

(біздің дәуірге дейінгі 431ж. бастап біздің дәуірге дейінгі 404 жылға дейін) 

Афина және Спарта арасында міндеті Фракиядағы Амфиополисті қорғау болып 

табылған флотты басқарған. Ол қалаға уақытында жете алмады. Оны Брасидас, 

спарталық генерал тұтқынға алды, ол Фукидидті елден жиырма жылға қуып 

жіберді. Бұл оған жауласатын екі фракциялдардан толық ақпарат жинау 

мүмкіңдігі, сондай-ақ оның «Пелопоннес соғысының тарихы» аттты жұмысы 

үшін зерттеулер жүргізуге мүмкіндік берді.  

Фукидид көне замандардың ұлы тарихшыларының бірі болып саналады. Ол 

тағдыр немесе тарих эволюциясын түсіндіруге қатысты құдайы күштердің 

араласуы емес, табиғи себептер мен әр тұлғаның мінез-құлқына назар аударады. 

Оның жұмысында фактілер жай әңгімелер сияқты ұсынылмаған; керісінше, олар 

бас кейіпкерлердің іс-әрекеттерінің себептерін анықтауға әрекеттену үшін 

түсіндіріледі. Фукидидтің тұлғаның мінез-құлқына ерекше көңіл аударуы – бұл 

оның кей кезде ойдан шығарылған сөйлеуді неліктен енгізетіндігі: бұл оған 

тарихи тұлғалардың уәждемесін түсіндіруге көмектеседі.  

 

Ә БӨЛІМІ  
Фукидид Афины билеушісі Периклге (біздің дәуірге дейінгі 5 ғасыр) 

Пелопоннес соғысының бірінші жылы қаза болған әскерлердің құрметіне келесі 

сөзді қосып жазған.  

Біздің басқару жүйеміз көрші мемлекеттердің заңдарын көшірмейді; біз ең 

алдымен өзімізге өзіміз еліктемей, басқалар үшін үлгі боламыз. Біздің жүйе 

демократия деп аталады, себебі оны басқару бірнеше емес, көпшілікке 

байланысты. Біздің заңдар барлығы үшін олардың жеке істерінде тең құқықтар 

береді, себебі қоғамдық өмірдің беделі әлеуметтік тапқа емес, абыройға 

байланысты болады.  



57 
 

Әлеуметтік тап адамға кез келген қоғамдық лауазымды атқаруға кедергі 

болмайды, немесе (...). Және де, сонымен бірге, біз жеке істерге араласпаймыз, 

және біз қоғамдық істерге қатысты заңдарды бұзбаймыз. Біз билік орындарын 

иеленіп отырғандарға бағынамыз, және біз заңдарды орындаймыз, әсіресе 

қысым көргендерді қорғауға арналған заңдарды орындаймыз, сондай-ақ 

бұзылуы жалпыға бірдей масқара болып саналатын жазылмаған заңдарға 

бағынамыз.  

Сондай-ақ, біз сананы қанағаттандыру үшін көптеген құралдарды 

ұсынамыз. Біз жыл сайын өткізетін ойындар мен құрбандық шалу дәстүрлері, 

біздің тұратын жеріміздің әсемдігі кез келген қауіптену жағдайларын жоюға 

көмектесетін күнделікті рахаттанау көзін құрайды; қаланың көптеген 

тұрғындары Афиныға бүкіл дүние жүзінен бұйымдар әкелетін болғандықтан, 

афинылықтар үшін басқа елдерден әкелінген жемістер олар Афиныда өсетіндей 

сияқты таныс. 

 

Алдыңғы бетте «Афиныдағы демократия» мәтіндері бөліктерінде            

(А бөлімі, Ә бөлімі) көрсетілген ақпаратты төмендегі сұрақтарға жауап беру 

үшін пайдаланыңыздар. 

 

Сұрақ 80:  АФИНЫДАҒЫ ДЕМОКРАТИЯ 

Фукидид неліктен қуылды? 

A. Ол афиналықтар үшін Амфиполисте жеңіске қол жеткізе алмады. 

B. Ол Амфиполистегі флотты жаулап алды. 

C. Ол екі жауласқан фракциядан ақпарат жинаған. 

D. Ол афинылықтарды спарталықтармен соғысуға мәжбүрледі. 

 

Сұрақ 81:  АФИНЫДАҒЫ ДЕМОКРАТИЯ 

Мәтінге сәйкес, Фукидидтің оның заманындағы басқа тарихшылардан не 

айырмашылығы бар? 

A. Ол батырлар емес, кәдімгі адамдар туралы жазды. 

B. Ол фактілер емес, әңгімелерді пайдаланды. 

C. Ол тарихи оқиғаларды, табиғаттан тыс себептерге сілтеме жасай отырып 

түсіндірді. 

D. Ол адамдардың іс-әрекеттеріне себепші болатын нәрсеге назар аударды. 

 

Сұрақ 82:  АФИНЫДАҒЫ ДЕМОКРАТИЯ 

Мәтіннің осы бөлігіне қараңыз, Ә бөлімінің соңғы абзацын оқыңыз. 

 

«Сондай-ақ, біз сананы қанағаттандыру үшін көптеген құралдарды 

ұсынамыз. Біз жыл сайын өткізетін ойындар мен құрбандық шалу дәстүрлері, 

біздің тұратын жеріміздің әсемдігі кез келген қауіптену жағдайларын жоюға 

көмектесетін күнделікті рахаттанау көзін құрайды». 
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Төменде берілген сөйлемдердің қайсысы мәтіннің осы бөлігін бәрінен 

жақсы жинақтайды? 

A. Афиныдағы басқару жүйесі кез келген адамға заңдар жасауға мүмкіндік 

береді. 

B. Ойын-сауық пен сұлулық сізге Афиныдағы қол жеткізе алатын жақсы 

өмірдің бөлігі болып табылады. 

C. Афинылықтар тым бай өмір сүреді және оны шынайы қабылдай алмайды. 

D. Қоғамдық және жеке өмірге көзқарас бірдей. 

 

№25-МӘТІН.   ТАҒАЙЫНДАЛҒАН ЖЕРІ: БУЭНОС-АЙРЕС 
 

Сонымен, Патагония
1
, Чили және Парагвайдан ұшқан үш пошталық ұшақ 

оңтүстіктен, батыстан және солтүстіктен Буэнос-Айреске қайтып келе жатты. 

Еуропаға ұшақ түн ортасында ұшуы үшін олардың жүгін сол жерде күтіп 

отырды.  

Баржа сияқты ауыр қозғалтқыштың картерінде үш ұшқыш түн ішінде 

адасып, өз ұшуларын орындап келе жатты, және үлкен қалаға жақындай түсе, 

өздерінің тауларынан түсіп келе жатқан шаруалар сияқты дауылды немесе 

тыныш аспаннан баяу төмендей бастады.  

Бүкіл операция үшін жауапты Ривьер Буэнос-Айрестегі қону жолағында 

арлы-берлі жүрді. Ол барлық үш ұшақ жеткенге дейін үн қатпайды, күні бойы ол 

бір жаман нәрсені сезгендей болды. Минуттар өткен сайын, ол телеграмма 

алғаннан бірден Ривьер тағдырмен күреске түсіп, белгісіздікті жеңіп, өз 

экипажын түн жамылғысынан жағаға бағыттай бере, өз дегенін ала 

алатындығын түсіне бастады.  

Ер адамдардың бірі радиохабарламаны жеткізу үшін Ривьердің жанына 

келді:  

Чилиден шыққан пошталық ұшақ Буэнос-Айрестік оттарын көре 

алатындығын хабарлады.  

Жақсы.  

Осыдан біршама уақыт бұрын Ривьер бұл ұшақты ести алушы еді; су 

толқынының қабатымен жұтылған, қазынасы жағасына таяп қалған, осыншама 

ұзақ уақыт бойы сеңделген, тура теңіздей, қара түн өз құшағынан олардың бірін 

босата бастаған еді.  

Осыдан кейін бұл күнделікті қарбалас жұмыс аяқталатын еді. Осыдан кейін 

орындарын жаңа экипаждар алмастырған, шаршаған экипаждар демалуға және 

ұйықтауға кетер еді. Алайда Ривьер тыныға алмас еді: Еуропадан келген пошта 

өз кезегінде оның күмәнін туғызар. Және бұл әрдайым осылай болар еді. 

Әрдайым.  

Дереккөз:  Антуан де Сент-Экзюпери, VoldeNuit, © ÉditionsGallimard  

1. Чили мен Аргентинаның оңтҥстік өңірі 
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Алдыңғы беттегі «Тағайындалған жері: Буэнос-Айрес» мәтініндегі 

көрсетілген ақпаратты төмендегі сұрақтарға жауап беру үшін 

пайдаланыңыздар. 

 

Сұрақ 83:  ТАҒАЙЫНДАЛҒАН ЖЕРІ: БУЭНОС-АЙРЕС 

«Тағайындалған жері: Буэнос-Айрес» 1931 жылы жазылған болатын. Сіздер 

қалай ойлайсыздар, бүгінгі таңда Ривьердің қауіптенуі тура осындай болар ма 

еді? Өз жауабыңызды негіздеңіз.  

 
 

 

 
 

 
 

 

Сұрақ 84:  ТАҒАЙЫНДАЛҒАН ЖЕРІ: БУЭНОС-АЙРЕС 
Осы мәтіндегі басты кейіпкермен қандай оқиға болды?  

A. Оны жағымсыз тосын сый күтіп тұрды. 

B. Ол өз жұмыс орнын ауыстыруды шешеді. 

C. Ол бір нәрсе болады деп күтуде. 

D. Ол басқаларды тыңдауды үйренеді. 

 

Сұрақ 85:  ТАҒАЙЫНДАЛҒАН ЖЕРІ: БУЭНОС-АЙРЕС 
Соңынан басталған екінші абзацқа сәйкес («Осыдан біршама уақыт          

бұрын, ...») түн мен теңіз қандай түрде ұқсас болып бейнеленген? 

Екеуі де олардың түбінде жатқанды жасырады. 

Екеуі де шулы. 

Екеуін де адамдар бағындырған. 

Екеуі де адамдар үшін қауіпті. 

 

№26-МӘТІН.   АФРИКАҒА САЯХАТ    

 

ШОЛУ  

Солтүстік Дракенсберг бойынша саяхаттау: Оңтүстік Африка  

 

 Сотүстік    Дракенсберг   бойынша  сая- 

хатқа жоғары  биіктікте Дракенсбергтің 

солтүстік  құламасын  кесіп  өту табыла- 

ды.    Ұзындығы   шамамен   40   мильді 

(65 км)   құрайтын   маршрут   Оңтҥстік  

Африка  мен  Лесото арасындағы  шека- 

раны кесіп өтеді, және оны  өтуге  5 күн 

қажет  болады.  Саяхатқа Тізбекті Саты- 

ға   жақындаған   сайын   амфитеатрдан  
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Шайтан тісіне дейінгі ғажайып көріністер, және көруге тұрарлық күннің 

шығуын Мпонуванеден бақылау сияқты көрікті жерлер кіреді.  

 Басталуы: Паркинг Сентинель, Наталь Корольдік Ұлттық Саябағы.  

 

 Соңы: Касидрал Пик қонақ ҥйі.  

 

 Қиындығы мен биіктігі: Бұл аса алыстағы Дракенсберг қырқасының 

аймағына биік таулы серуендеу. Саяхаттау айтарлықтай ауыр және ұзақ 

болуы мүмкін. Қауіпсіз жүріп өту үшін бағдарлаудың жақсы машықтары 

өте маңызды болады.  

 
 

КЕСТЕ  ЖӘНЕ  МАУСЫМДАР 

 

 Саяхаттау үшін ең жақсы айлар: сәуір, мамыр, маусым немесе қыркүйек, 

қазан, қараша.  

 

 Климаты: Дракенсбергте жаз өте ыстық және өте ылғал болуы мүмкін. 

Қыс кезеңдері құрғақ болады, бірақ әрдайым жауын-шашын түсу 

мүмкіндігі бар болады, олар жоғары аймақтарда қар түрінде болуы 

мүмкін. Көктемде және күзде температура тамаша (60
o
F/15

o
C пен 

70
o
F/20

o
C аралығында), алайда түнде ол қатып қалу нүктесінен төмен 

төмендейді.  

 
 

Температура және жауын-шашындар 
 

 

Орташа тәуліктік ең жоғарғы температура 
 

(
o
F) 72 70 70 66 63 60 60 63 66 68 70 70 

(
o
C) 22 21 21 19 17 15 15 17 19 20 21 21 

 

Орташа тәуліктік ең төменгі температура 
 

(
o
F) 55 55 54 48 46 41 41 43 46 48 52 54 

(
o
C) 13 13 12 9 8 5 5 6 8 9 11 12 

 

Орташа ай сайынғы жауын-шашын саны 
 

(В 

дюймах)  
9,3 8,5 7,7 3,1 1,1 0,6 0,5 1,3 2,4 4,0 6,5 7,9 

В (мм) 237 216 196 78 29 14 12 33 62 101 165 201 

 Қаң-

тар 

Ақ-

пан 

Нау-

рыз 

Сә-

уір 

Ма-

мыр 

Мау-

сым 

Шіл-

де 

Та-

мыз 

Қыр-

кү-

йек 

Қа-

зан 

Қара-

ша 

Жел-

тоқсан  
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Алдыңғы беттердегі «Африкаға саяхат» мәтініндегі көрсетілген 

ақпараттарды (кесте, суреттерді) төмендегі сұрақтарға жауап беру үшін 

пайдаланыңыздар. 

 

Сұрақ 86:  АФРИКАҒА САЯХАТ    

Ұсынылған ақпаратқа сәйкес сіз саяхаттаудың екінші күні қай жерге 

тоқтайтын едіңіз? 

A. Сентинель паркингінде. 

B. Ифиди үңгірінде. 

C. Рваноа үңгірінде. 

D. Мпонуване үңгірінде. 

E. Твинс үңгірінде. 

F. Касидрал Пик қонақ үйінде. 

 

Сұрақ 87:  АФРИКАҒА САЯХАТ    

Сіздің ойыңызша, саяхаттаудың қай күні ең ауыры болады? Ұсынылған 

ақпаратты өз жауабыңызды негіздеу үшін пайдаланыңыз. 
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Сұрақ 88:  АФРИКАҒА САЯХАТ    

Шолуда айтылған күннің шыққан кезін саяхаттаудың қай күні сіз көруші 

едіңіз? 

A. 1-күні 

B. 2-күні 

C. 3-күні 

D. 4-күні 

E. 5-күні 

 

№27-МӘТІН.   СЫЙЛЫҚ  
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Жағажайдың шайылуын ұлғайтқан суық коңыр түсті судан көз 

алмай, ол қанша күн отырды екенмін деп ойлады. Ол оңтүстіктен бастап 

саз батпақ арқылы келе жатқан және оның үйінің шатырын соққан 

жаңбырдың басталуын ғана есіне түсірді. Содан кейін өзендегі судың 

деңгейі, алдымен баяу, сосын бірте-бірте көтеріле бастады. Сағат өткен 

сайын ол жыралар мен арықтарды шайып өтіп, ойыс жерлерге тола 

түсті. Әйел ұйықтап жатқанда, түнде басталған жауын бар жолды басып 

кетті, енді міне, су оны қоршап алды, оның қайығы ағынмен жүзіп кетті. 

Ал су шайырмен майланған тіректердің жиектемелеріне жетті. Ол әлі де 

болса көтеріле беретін секілді.  

 

Су ағаштардың бастарына дейін көтерілді. ал өзен құдды бір 

теңізге айналғандай. Астыңғы жағы қайық түрінде жасалған оның үйі 

осындай су тасқыны кезінде пайдалану үшін арнайы салынған болатын, 

бірақ қазір ол ескіріп бітті. Мүмкін, үйдің іргесіндегі тақтайлар 

жартылай шіріп кеткен шығар. Мүмкін, үйді үлкен тастай қатып түрған 

еменге байлап қойған арқан шешіліп кеткен шығар, ол қайығы сияқты 

ағын бойымен төмен қарай жүзетін шығар.  

 

Қазір ешкім келе алмайды. Ол айқаламақ болды, бірақ оның қажеті 

жоқ деп шешті, өйткені оны бәрібір ешкім естімейді ғой. Су батпақтың 

шетінен асқан кезде басқалар қолындағы барды, тіптен өз өмірлерін 

құтқару үшін күресіп жатты. Ол жанынан бір үйдің қалай жүзіп бара 

жатқандығын көрді. Ол осы үйді көргенде, оның кімдікі екендігін 

танығысы келді. Бірақ үй дұрыс көрінбеді, баяу жүзіп бара жатты, ол 

үйдің иелері ендігі уақытта аяқты нық басатын жерге шығып үлгерген 

шығар деп ойлады. Кейінірек, жаңбыр күшейіп, қараңғылық батқан 

кезде, ол өзеннің төменгі ағысы жақтан ілбісіннің ақырған дауысын 

естіді.  

 

Оған үй бір тірі жан сияқты дірілдегендей көрінді. Ол үстел 

үстіндегі шам қисайып құлап кетпесін деп қолына алып, оны өзінің 
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аяқтарының арасына қойды. Сол сәтте сықырлап, ыңыранып оның үйі 

балшықтан босатылып, жол бойы тығыншық сияқты секіріп, баяу 

айналып, өзеннің ағысына көніп, еркін жүзіп кетті. Ол керуеттің 

шетінен ұстап қалды. Бір жағынан екінші жағына қарай теңселіп, үй 

өзінің айлағынан жылжып бара жатты. Соққы мен ескі ағаштың 

сықырлағаны естілді, содан кейін бәрі тыныштала қалды. Ағын оны 

баяу қозғап, тұраған орнынан сүйрей жөнелді, кейін жүзуге мүмкіндік 

берді. Әйел демін шығармай, баяу теңселген қимылдарды бақылап, ұзақ 

отырды. Қараңғылық үздіксіз жауған жаңбыр арқылы өтіп жатты, ол 

қолын басына қойып, керуетті ұстап жатқан күйі, ұйықтап кетті.  

 

Түнде ол айқайлаған дыбыстан шошынып оянды, орнынан ұшып 

түре келді. Қараңғыда абайламай керуетке шалынып құлады. Дыбыс сол 

жақтан, өзеннен шығып жатты. Ол сол кезде бір нәрсенің, осы бір 

қорқынышты, дыбысты шығаратын бір үлкен нәрсенің қозғалып 

жақындап келе жатқандығын байқады. Әйел бұл  үй шығар деп ойлады. 

Сол сәтте бір нәрсе оның үйіне соғылды, бетпе бет емес, оның үйінің 

бүйірінен сырғи соғып өтті. Ол бұталар мен жапырақтардың сыбдырын 

естіді. Олардың соңында тек жаңбыр мен тасыған судың шалпылы, 

тыныштықтың бір бөлігі сияқты болып қала берді.  

 

Төсектің үстінде бұйығып жатып, қайтадан ұйықтап кетіп еді, 

басқа бір айқай естілді, осы жолы сол дыбыс өте жақын, тіпті бөлмеден 

шыққандай болын тым жақыннан естілді. Қараңғыға үңілді, қолы 

мылтықтың суық оқпанына тигенде, төсекке арқасын сүйеп отыра кетті. 

Содан кейін, жастыққа таянып отырып, мылтықты тізесімен қысып 

алды. «Кім бар бұл жерде?» - деп сұрады.  

 

Жауап ретінде қайтадан айқай естілді, алайда одан да ащы, 

шаршаған дауыс естіліп, соңы тыныштыққа ұласты. Ол төсектен 

алыстай түсті. Бұл не болса да, ол оның кіре берісте қалай қозғалып 

жүргендігін естіп отырды. Жақтаулар сықырлап жатты, ол соғып 

жатқан заттардың дыбыстарын ажырата бастады. Қабырғаны тырнаған 

дыбыс, өзіне бір жол іздегенін аңғартқандай, тырнап ашуға тырысып 

жатқандай естілді. Енді ол оның өзінің жанынан жүзіп өткен тамырлары 

жұлынған ағаштан құтқаруын тапқан үлкен мысық екендігін білді. Ол 

мына тасыған сумен бірге келген сыйлық.  

 

Ол қолдарымен бетін басты. Мылтығы оның тізесінің арасында 

қатып қалды. Бұрын өз өмірінде ол ешқашан ілбісінді көрмеген еді. Ол 

туралы басқалардан естіген, олардың жабырқаңқы айқайларын да 

алыстан естіген. Мысық қабырғаны тырнап жатты, есікті, терезені 

соқты. Оны әзірше терезе қорғап тұр, әзірше оған қауіп төнбейді. 
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Сырттағы жануар өзінің тырнақтарымен тот басқан сыртқы торды 

тықырлатқанын қойды. бірақ ол қыңсылау мен ақырғандығын қоймады.  

 

Жаңбыр басылып, жарық түсе бастаған кезде, ол төсектен тұрмай, 

отыра берді. Оның өзенде есіп үйренген қолдары мылтықты 

қозғалыссыз ұстап отырғаннан ауырсынып кетті. Ол өзіне қозғалуға 

мүмкіндік қана берді, өйткені кез келген дыбыс мысықты күшті ете 

түсуі мүмкін деп қорықты. Қозғалмай отырған ол үйдің қозғалысымен 

бірге тербеліп отырды. Жаңбыр болса әлі де жауып тұрды, ол ешқашан 

бітпейтіндей көрінді. Ақыры, сұрғылт жарық арқылы ол судың беті мен 

алыстағы суға батқан ағаштардың ұштарының тұманды кескінін көре 

алды. Қазір мысық қозғалмай отыр. Мүмкін, ол кетіп қалған шығар. 

Мылтығын кейін қойып, ол төсектен сырғып, ешбір дыбыс 

шығармастан, терезеге қарай келді. Әйел табалдырықтың шетінде 

бүрісіп, тас еменге, оның үйінің айлағына қарап тұрды, тіпті оған иіліп 

тұрған бұтақпен шығып кету мүмкіндігін есептеп тұрғандай болды. 

Қазір ол көріп тұрғанындай, мысық сондай қорыққан сияқты емес 

көрінді, оның қатты терісі домалақ болып ұйысып қалыпты, оның 

бүйірлері жабысып, қабырғалары көрініп қалыпты. Отырған кезде, оны 

осы жерде атып тастау оңай еді, оның ұзын құйрығы бір жақтан екінші 

жаққа шайқалып тұрды. Ол мылтықты алу үшін артқа қарай жылжыды. 

Сол сәтте ілбісін ескертусіз, ешбір иілмей және бұлшық еттерін 

ширықтырмай-ақ, терезеге қарай секірді, әйнекті күл етіп сындырды. 

Әйел артқа қарай шалқайды, айқай салып, мылтықты терезеге қарай 

бұрып атып жіберді. Ол ілбісінді көре алмады, бірақ оның оғы тимеген 

секілді. Ол қайтадан табандап жақындай бастады. Терезе жанынан 

өткен кезде оның басы мен иілген арқасын көріп қалды.  

 

Әйел дірілдей отырып, төсекке созылып, жата кетті. Өзен мен 

жаңбырдың әлдилеткен тұрақты дыбысы, өткір салқындық оны 

мақсатынан бұрып әкетті. Ол терезені бақылап, мылтығын дайын ұстап 

тұрды. Ұзақ күтуден кейін ол көру үшін қайтадан қозғалды. Ілбісін 

басын аяқтарына қойып, үйдің мысығы сияқты ұйықтап қалыпты. Әйел 

жаңбыр жауған кезден бастап бірінші рет өзіне бола, барлық адамдарға 

бола, су тасқынына бола – бәріне, бәріне жылағысы келді.  

 

Керуеттен сырғып түсіп ол көрпені иығына жапты. Оның 

мүмкіндігі болып тұрғанда, жолдардың барлығы ашық болғанда, немесе 

оның қайығын шайып кетпей тұрғанда кетіп қалуы керек еді. Үймен 

бірге ол арлы-берлі тербеліп отырғанда, асқазанындағы қатты ауырсыну 

сезімі оның әлі нәр татпағанын есіне салды. Қанша уақыт екендігі оның 

есінде жоқ. Сол мысық сияқты ол да қарны ашып отырды. Ас үйге кіріп, 

ол қалған ағаш кесектерінен от жақты. Егер тасқын су жалғасатын 
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болса, оның орындықты, тіпті үстелді жағуына тура келеді. Төбедегі 

қақталған сан еттің қалдықтарын алып, ол қызғылт-қоңыр түсті етті 

қалың тілімдерге кесті де, оларды ұзын тұтқасы бар табаға салды. 

Қуырылып жатқан еттің иісінен оның басы айналып кетті. Ол соңғы рет 

тамақ дайындаған кезден бері кеуіп қалған бисквиттер қалған еді және 

ол біраз кофе де дайындай алады. Су жеткілікті болды.  

 

Ол өзіне тамақ дайындап болғанша, мысық қыңсылағанша, ол 

туралы ұмытып кеткендей болды. Ол да аш еді. «Мен тамақтанып 

алайын» деп айқай салды оған, «Содан кейін мен саған да бірдеңе іздеп 

табармын». Ол кеудесінен шыққан күлкімен жауап қайтарды. Ол қалған 

еттің қалдығын шегеге іліп қойғанда, мысық терең қырыл дауыс 

шығарды, сол дыбыс оның басын селкілдете кетті.  

 

Ол тамақ ішіп болғаннан кейін қайтадан төсегіне қайтып барды да, 

мылтығын алды. Үйдің биік көтерілгендігі соншалық, ол жағаға ілініп, 

оны тырнамады. Тамақ оның бойын жылытты. Ол жаңбырдың арасында 

жарық көрінгенше, мысықтан құтыла алатын еді. Ол ақырын басып, 

терезеге жақындады. Ол әлі де осы жерде еді, мияулап табалдырықтың 

үстінен қозғала бастады. Қорқынышты сезінбей, ол оған қарап тұрды. 

Содан кейін, өзінің не істеп жатқандығы туралы ойламай, ол мылтығын 

қойды да, төсектің жанынан өтіп, ас үйге барды. Оның артындағы 

мысық қозғалып, қабырғаны тырнап жатты. Еттен қалған кесекті шешіп 

алып, сынған терезе жақтауынан етті лақтырып жіберді. Ар жағында аш 

ақырған дауыс естілді, ол токқа ұқсас бір сезімнің жануардан оның 

бойына қарай өткенін сезді. Өзінің не істегеніне таң қалған ол төсекке 

қарай ұмтылды. Ол етті жұлқылап жеп жатқан ілбісін дауысын ести 

алды. Үй тербеліп тұрды.  

 

Келесі жолы, ол оянған кезде барлығы өзгергендігін түсінді. 

Жаңбыр тоқтады. Ол үйдің қозғалуын сезінуге тырысты, бірақ еден 

бұдан былай тербелмеді. Есікті ашқаннан кейін ол жарылған тордан 

басқа әлемді көрді. Үйі бұрын тұрған жағалауда тұр.   Өзен әлі де болса 

өзінің ағысы бойынша ағып жатты, бірақ бірнеше фут төмендеген. 

Мысық та кетіп қалған. Табалдырықтан тас еменге қарай және одан әрі 

батпаққа қарай бара жатқан іздер көрінді, анық емес және де жұмсақ 

сазға кірген сайын олар жоғала бастады. Ал табалдырықта әбден 

ағарғанша мүжілген қақталған еттің қалдығы жатты.  

 
Дереккөз: Dollarhide, Louis, “The Gift”, in Mississippi Writers: Reflections of Childhood and 

Youth, Volume 1, edited by Dorothy Abbot, University Press of Mississippi, 1985. 
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Алдыңғы беттердегі «Сыйлық» әңгімесін төмендегі сұрақтарға жауап 

беру үшін пайдаланыңыздар. (Әңгімедегі жолдардың нөмірлері сіздерге 

сұрақтарда айтылатын бөліктерді табуға көмектесу үшін көрсетілген). 

 

Сұрақ 89:  СЫЙЛЫҚ  

Әңгіменің басында әйелдің қал-жағдайы қандай еді?  

A. Ол бірнеше күн бойы аш болғандықтан үйді тастап кету үшін тым әлсіз 

болды.  

B. Ол жабайы жануардан қорғанды.  

C. Оның үйі тасыған сумен қоршалған болатын.  

D. Арнасына асып тасыған өзен оның үйін шайып әкетті. 

 

Сұрақ 90:  СЫЙЛЫҚ  

Әйел «Содан кейін мен саған да бірдеңе іздеп табармын» айтқан кезде (95 

жол), бұл мынаны білдіреді:  

A. Мысық оған тиіспейтіндігіне сенімді.  

B. Мысықты қорқытуға әрекеттенеді.  

C. Мысықты атып тастауға ниеттенеді.  

D. Мысыққа тамақ беруді ойлап отыр. 
 

Сұрақ 91:  СЫЙЛЫҚ  

Сіз қалай ойлайсыз, «Сыйлық» әңгімесінің соңғы сөйлемі тиісті емес 

аяқталуы болып табылады ма?  

Соңғы сөйлемнің әңгіменің мағынасымен қалай байланысты екендігін 

сіздің қалай түсінетіндігіңізді көрсетіп, өз жауабыңызды түсіндіріңіз. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Сұрақ 92:  СЫЙЛЫҚ  

«Сол сәтте сықырлап, ыңыранып оның үйі балшықтан босатылып, ... » (26 

жол)  

Әңгіменің осы бөлігінде үйге не болды?  

A. Ол бөлініп қалды.  

B. Ол жүзе бастады.  

C. Ол еменге келіп соғылды.  

D. Ол өзеннің түбіне батып кетті. 
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Сұрақ 93:  СЫЙЛЫҚ  

Әңгімеде әйелдің ілбісінді тамақтандыруына не себеп болды? 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Сұрақ 94:  СЫЙЛЫҚ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осы адамдардың әрқайсысы өз пікірін негіздей алуына қатысты әңгімеден 

дәлелдерді көрсетіңіздер.  

Әңгімеге қатысушы 1-адам. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Әңгімеге қатысушы 2-адам. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



68 
 

№28-МӘТІН.   ТОҚАШ  

 

Бойжеткен орталық бекетте поезд күтіп отырды. Ол уақытты өткізу үшін 

кітап сатып алмақ болды. Кітаппен бірге ол бір қорап тоқаш сатып алды. Содан 

соң ол күту залынан тыныш отырып, кітап оқуға болатын бос орын тауып алды.  

Тоқаш қорабы бойжеткен мен газет оқып отырған ер адамның арасындағы 

орындықта болатын. Ол бір тоқашты алған кезде, ер адам да біреуін алды. Ол 

таңқалғанымен, ешнәрсе айтпады және одан әрі оқи берді. Ол ішінен «Сене алар 

емеспін! Егер мен батылдау болғанда, міндетті түрде бірдеңе дер едім» деп 

ойлады.  

Ол әрбір тоқашты алған сайын, ер адам да тура солай істеді. Қорапта бір 

тоқаш қалғанға дейін солай бола берді. Бойжеткен ер адамның не істейтінін көру 

үшін күте тұрмақ болып шешті. Ал, ол соңғы тоқашты алып, оны екіге бөліп, 

оған жартысын берді.  

Таңқалған ол кітапты сөмкесіне лақтырып салып, орнынан тұра жүгірді. Ол 

сабырға келу үшін залдың екінші шетіне барып отырды. Ашуы тарқаған соң, ол 

кітабын алуға сөмкесін ашты. Тек сонда ғана, ол өзінің қорабы ашылмаған 

тоқашы сөмкесінде жатқанын көрді. 

 

Төмендегі сұрақтарға жауап беру үшін жоғардағы «Тоқаш» әңгімесін 

пайдаланыңыздар. 

 

Сұрақ 95:  ТОҚАШ  

Әңгіменің басында бойжеткен не істеді?  

A. Ол бекетте поезд күтіп отырды.  

B. Ол бекеттен кетейін деп жатты.  

C. Ол бекетте ер адаммен сөйлесіп жатты.  

D. Ол бекетте газет сатып алып жатты.  

 

Сұрақ 96:  ТОҚАШ  

Әңгіменің ортасында бойжеткен «Сене алар емеспін!» деді. Бойжеткен не 

нәрсеге сене алар емес? 

 
 

 

 
 

 

Сұрақ 97:  ТОҚАШ  

Әңгімеде сөз болып отырған бойжеткен мен ер адам әңгіме аяқталған соң 

бірнеше минуттан кейін қайтадан кездесіп қалды делік. Бойжеткен ер адамға не 

айтқан болар еді? 
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№29-МӘТІН.  КІТАП  ТУРАЛЫ  

 

Жарқын және тапқыр осы кітап кез-келген кітапқұмарға қуаныш сыйлайды  

12 жасар Моска барлық кітаптар мен әңгімелер қатал цензурадан өтетін әлемде 

өсіп жатыр. Оның әкесі, қуғында жүрген зиялы жан, оның көкірегінде сөздердің 

сиқырлы әлеміне деген жалынды оятады. Бірақ Моска осы жалынның 

қаншалықты қауіпті және алысқа апаратын салдары бар болуы мүмкін екенін әлі 

білмейді…  

Бірде Моска туған ауылын тастап кететін уақыт болды деп шешеді. 

Басында онымен бірге жалғыз сенімді досы – үлкен, төбелесқой үйрек жүреді, 

бірақ олар жақын арада кәрі айлакер ақын және бос сөзі көп Клентпен танысады. 

Оның тамаша әңгімелер айту қабілеті Москаны баурап алады, сонымен олар 

шытырманға толы саяхатқа бірге аттанады, сөйтіп қауіпті әзәзілдікке ұшырайды. 

Тірі қалу үшін Моска өзінің алғыр ақылы мен оқу қабілетіне сүйенуі тиіс! 

 

1-пікірсарап 2-пікірсарап 

     «Түнгі ұшу» керемет кітап. Франсес 

Гардиндждың сөзге ғашық екені 

бірден көрініп тұр. Оның кітабы 

кейбір елдерде «Сөз қожайыны» 

атауымен танымал екендігі 

кездейсоқтық емес. Гардиндж 

оқырманды тілге деген өзінің 

құмарлығымен тәнті етеді. Соның 

нәтижесінде мен кітаптың соңында 

кейіпкерлерде барлығы жақсы 

болғанын тілегеннен гөрі, қызықты 

оқудың одан әрі жалғаса бергенін 

қаладым. Осы кітапты барлығы оқып 

шығуы тиіс– ол басынан аяғына дейін 

ҮЛКЕН идеяларға толы. Гардиндж 

айтқан хикая - кітаптардың өмірді 

өзгертетініне сендіреді.  

Сәкен  

     Аңдатпаны ғана оқып, мен «Түнгі 

ұшу» баурап алатын кітап болады деп 

күткенмін. Қандай көңіл қалды 

десеңші! Бәрі жаман басталмаған еді, 

бірақ шамамен 60 бет өткен соң, мен 

осы кітаптың не үшін жазылғанын 

түсінуден қалдым. Моска саяхатта 

жүргенінде оқиға күрт дамиды, бірақ 

өкінішке орай, әңгіме аяқталғанда, 

басы аяғымен тоғысқанда, оқырман 

түкке түсінбей қалады. Жасөспірімге 

арналған кітап баурап алуы тиіс, бірақ 

ұғымға да қонымды болуы тиіс. 

Өкінішке орай, осы кітап 

ешқайсысында да табысқа жетпеді!  

Сабина  
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Төмендегі сұрақтарға жауап беру үшін алдыңғы беттегі «Кітап туралы» 

мәтінін пайдаланыңыздар. 

 

Сұрақ 98:  КІТАП  ТУРАЛЫ  

«Түнгі ұшу» романын кім жазды?  

 

 

Сұрақ 99:  КІТАП  ТУРАЛЫ  

Екі пікірсараптың қайсысының осы кітаптың келесі басылымында соңғы 

беттен орын алуға мүмкіндігі көбірек?  

«1-пікірсарап» немесе «2-пікірсарап» қоршаңдар және өз жауаптарыңды 

түсіндіріңіздер.  

 

1-пікірсарап                                                      2-пікірсарап 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Сұрақ 100:  КІТАП  ТУРАЛЫ  

«Кітап туралы» материал үш мәтіннен тұрады: аңдатпа, 1-пікірсарап және 

2-пікірсарап. «Түнгі ұшу» кітабы туралы кейбір идеяларды үш мәтіннің 

біреуінен ғана табылуы мүмкін, ал кейбіреуі үш мәтіннің екеуінде кездесуі 

мүмкін. Кестенің сол жақ бағанында берілген әрбір идея үшін «Аңдатпада»,  «1-

пікірсарапта», «2-пікірсарапта» атауларымен берілген бағандардағы «Кездеседі» 

немесе «Жоқ» сөздерін қоршаңыздар. 

 
Идея Аңдатпада 1-пікірсарапта 2-пікірсарапта 

Сөздер үлкен күшке ие болуы мүмкін  Кездеседі /Жоқ  Кездеседі /Жоқ  Кездеседі /Жоқ  

Саяхат барысында Моска түрлі 

жағдайларға ұшырайды  
Кездеседі /Жоқ  Кездеседі /Жоқ  Кездеседі /Жоқ  

Кітаптың бірінші бөлігі – ең жақсысы  Кездеседі /Жоқ  Кездеседі /Жоқ  Кездеседі /Жоқ  
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№30-МӘТІН.  МІНСІЗ КЕҢСЕ  

 

МІНСІЗ КЕҢСЕ өзінің 10-жылдығын атағалы отыр және кеңсе тауарын 

сатып алу барысында Сізге 5000 теңгеге дейін қайтарып береді! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСЫ ҰСЫНЫСТЫ ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУҒА БОЛАДЫ? 

 

1) «Мінсіз кеңсе» өнімін (бір немесе одан көп атауды) 15 желтоқсаннан              

31 қаңтарға дейінгі аралықта кез келген күні өзіңізге жақын орналасқан 

дүкеннен сатып алыңыз:  

 5000 тг. бастап 15000 тг. дейінгі сатып алған затқа «Мінсіз кеңсе» Сізге 

1000 тг. қайтарады.  

 17500 тг. бастап 32500 тг. сатып алған затқа «Мінсіз кеңсе» Сізге 2500 тг. 

қайтарады.  

 35000 тг. бастап және одан жоғары сатып алған затқа «Мінсіз кеңсе» Сізге 

5000 тг. қайтарады.  

2) Төменде келтірілген баспабетті толтырыңыз.  

3) Өз чегіңіздің көшірмесі мен сондай-ақ алған тауарыңыздың сызбаша- 

кодын немесе баға көрсеткішін бірге салыңыз.  

4) Алынған күннен бастап, 15 күн ішінде келесі мекенжайға жіберіңіз:  

050000, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 40-үй.  «Мінсіз кеңсе» 10 жыл – 5000 

теңге  

 

САТЫП АЛҒАН ЗАТ ҚҰНЫНЫНҢ БІР БӨЛІГІН ҚАЙТАРУ БАСПАБЕТІ 

 

Электрондық поштадан (еркіне қарай толтырылады) басқа барлық жол 

толтырылуы тиіс.  

Кімге:______________________________________________________________  

Қайда:______________________________________________________________  

Индекс:_________________________  

Электрондық пошта:____________________@____________________________  
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Сіз «Мінсіз кеңседен» сатып алған 

тауардың жалпы бағасы қандай?  
Маңызды! Салуды ұмытпаңыз 

 

     5000 тг. бастап 15000 тг дейін 
 

     17500 тг. бастап 32500 тг дейін 
 

     35000 тг. бастап және жоғары 

- Сіздің сатып алған затыңызды 

растайтын чегіңіз.  

- Сіздің сатып алған затыңыздың 

сызбаша-код(тары) немесе баға 

көрсеткіш(тері). 

 

КҮШІНДЕГІ ҰСЫНЫСТЫҢ ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ 

 

1. Акция тура осындай тауар түрін сататын көтермелі және бөлшек бағамен 

сатушыларға жарамайды.  

2. Ұсыныс «Мінсіз кеңсе» ұсынатын келесі тауар түрлеріне ғана жарамды: кеңсе 

тауарлары, картридждер, толымдаушылар, кеңсе техникасы. Ұсыныс жиһазды 

қоса алғанда «Мінсіз кеңседе» сатылатын басқа кез келген тауарға жарамсыз.  

 

Төмендегі сұрақтарға жауап беру үшін «Мінсіз кеңсе» мәтінін 

қолданыңыздар.  

 

Сұрақ 101:  МІНСІЗ КЕҢСЕ  

Сатып алушы «Мінсіз кеңседен» тауар сатып алды. Ұсынысты пайдалану 

үшін сатып алушы жіберуі тиіс құжаттардың барлығын жазыңыз.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Сұрақ 102:  МІНСІЗ КЕҢСЕ  

Төмендегі келтірілген сатып алушылар «Мінсіз кеңседен» сатып алған затқа 

жұмсалған шығынның бір бөлігін қайтарып ала алады ма?  

Әрбір сатып алушы үшін «Иә» немесе «Жоқ» сөздерін қоршаңыз. 

 

Сатып алушы 

Сатып алушы «Мінсіз кеңседен» сатып алған 

затқа жұмсалған шығынның бір бөлігін 

қайтарып ала алады ма? 

Жандос 14 қаңтар күні 6000 теңгеге 

принтер сатып алды.  

Иә/Жоқ 

Вася 12 желтоқсанда 7500 теңгеге 

калькулятор сатып алды.  

Иә/Жоқ 

Алия 3 қаңтарда 5500 теңгеге кеңсе 

креслосын сатып алды.  

Иә/Жоқ 
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Сұрақ 103:  МІНСІЗ КЕҢСЕ  

Алма кейбір кеңсе тауарларын сатып алды және содан соң төменде 

келтірілген, сатып алған заттарына жұмсалған ақшаның бір бөлігін қайтарып алу 

үшін баспабетті толтырды. Алмаға қанша ақша қайтарылады? 

 

 

САТЫП АЛҒАН ЗАТ ҚҰНЫНЫҢ БІР БӨЛІГІН ҚАЙТАРУҒА АРНАЛҒАН 

БАСПА БЕТ 

 

Электрондық поштадан (еркіне қарай толтырылады) басқа барлық жол 

толтырылуы тиіс.  

кімге:  Адильбекова Алма Маратқызына  

Қайда: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Абай көшесі, 3-үй, 12-пәтер. 

Индекс: 010000  

Электрондық пошта: ________________@___________________________ 

 

Сіз «Мінсіз кеңседен» сатып алған 

тауардың жалпы бағасы қандай?  
Маңызды! Салуды ұмытпаңыз 

 

     5000 тг. бастап 15000 тг дейін 
 

     17500 тг. бастап 32500 тг дейін 
 

     35000 тг. бастап және жоғары 

- Сіздің сатып алған затыңызды 

растайтын чегіңіз.  

- Сіздің сатып алған затыңыздың 

сызбаша-код(тары) немесе баға 

көрсеткіш(тері). 

 

№30-МӘТІН.  ЖОЛ  

ЖОЛДА ТӘУЕКЕЛ ЕТПЕҢДЕР! 

БАСЫП ОЗУ ҚАУІПТІ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асығуға, сапарларыңызды қауіпті ойынға айналдыруға мүмкіндік 

бермеңдер, басып озуға барған сайын, сендер өмірлеріңді тәуекелге тігесіңдер. 

Егер жолдағы жағдай қауіпсіз болмаса да, басып озбаңдар. Өйткені өмір 

ойыншық емес екенін естен шығармаңдар. Сендер сапарға шығуға дайын 

болғанда, біздің кеңестерімізді қолданыңдар. 
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Алыс жерге саяхат жасау үшін: 

 Автомобильдің негізгі жүйелерін тексеріңдер 

 Жылдамдық режимін сақтаңдар 

 Алда келе жатқан көліктен қауіпсіз қашықтықта жүріңдер 

 Нашар көрінетін жағдайда басып озбаңдар 

 Аз ғана шаршағандық белгісі болса да жолдың шетіне тоқтаңдар 
 

Жақын жерге саяхат жасау кезінде де, осы кеңестерді қолданыңдар. 

Өмір – ең тамаша саяхат. 
 

Төмендегі сұрақтарға жауап беру үшін алдыңғы бетте келтірілген «Жол» 

мәтінін қолданыңыздар.  

 

Сұрақ 104:   ЖОЛ  

Бұл мәтін адамдардың қандай тобына арналған? 

 
 

 

 
 

 

№32-МӘТІН.   САПРОФИТТЕР 
 

              САПРОФИТТЕР ДЕГЕНІМІЗ НЕ? 

     

 Біздің үйімізде тұратын сапрофиттер – бұл мик-

росскопиялық кенелер. Олар адамның және оның 

үйіндегі асырандыларының өлген жасушаларымен 

қоректенеді.  Қайызғақ (тері  жасушалары  және  қабыр- 

шақтар) қонақ жай бөлмелерінде,  матрастарда жиі қолданылатын жиһаздарда, 

сондай-ақ кілемдерде жиі жиналады. Кәдімгі матраста 10 000-даған сапрофиттер 

болуы мүмкін.  

Әлі жүректеріңіз айныған жоқпа?  

Кілемнің 1 шаршы мертінде 100 000 дерлік сапрофиттер мекендеуі мүмкін. 

Сендер өз достарыңды үнемі ванна қабылдау керек екеніне сендіруге 

дайынсыңдар ма? 

Бір сапрофит өз тіршілік әрекетінің қалдықтарын күніне 20 рет 

шығаратынын, көптеген адамдар үшін бұл қалдықтардағы ақуыз аллерген екенін 

білесіңдер ме? И-и-и, жексұрын!  Сапрофиттер олардың көмегімен қайызғақты 

қорытатын ақуыздар адамдарда аллергиялық реакция тудырады. Адамға және 

жалғасу ұзақтығына байланысты реакция, көздің төңірегінің қызуынан 

демікпелікұстамаға дейін, әр түрлі болуы мүмкін. Бұл кенелердің басқа түрінен 

айырмашылығы, сапрофиттер паразиттер емес, өйткені олар тек өлі ұлпалармен 

қоректенеді. Міне, нағыз шындық осындай. 
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Төмендегі сұрақтарға жауап беру үшін жоғарыда келтірілген 

«Сапрофиттер» мәтінін пайдаланыңыздар.  
 

Сұрақ 105:  САПРОФИТТЕР 

Егер мәтінге сенетін болсақ, кілемнің бір шаршы мертінде қанша 

сапрофиттер мекендеуі мүмкін? 

 
 

Сұрақ 106:  САПРОФИТТЕР 

Адам бұл мәтінді оқып былай деді: «Сапрофиттер халықтың денсаулығы 

үшін үлкен қауіп-қатерлер болып табылады». 

Сендер келісесіңдер ме? 

«Иә» немесе «Жоқ» сөзін айналдыра қоршап сызыңыз. Өз жауабыңызды 

негіздеу үшін мәтінді пайдаланыңыз. 

 

«Иә»                                      «Жоқ» 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

PISA халықаралық зерттеуінің  нәтижелері бойынша, атап айтқанда,   PISA-

2009,  PISA-2012,  PISA-2015  жылдары  қазақстандық  қатысушылардың оқу 

сауаттылығының көрсеткіштері, зерттеудің басқа бағыттарымен (математика 

мен жаратылыстану) салыстырғанда, ең төмен нәтиже көрсетіп келді. Бұл 

оқушылар мен студенттердің 40 пайыздан  астамы ең қарапайым мәтіндермен 

жұмыс жасай алмайтындығының белгісі еді.  Сонымен қатар, барлық 

қатысушылар күрделі жазбаша мәтіндерді түсінуге, мәтіннен басты ақпаратты 

алуға, өз пікірін дәлелдеуге, талдауға, негіздеуге қабілетсіз болған. Ал бұл 

көрсеткіш қазақстандық білім алушылардың оқу құзыреттерінің өте төмен 

деңгейде екенін дәлелдеді.  

Бұндай көрсеткіштің басқа құзыреттерге әсер ететіні айдан анық, өйткені 

оқығанын түсіну қабілеті барлық білім беру процесінің басты факторы болып 

табылады. Осындай төмен көрсеткіштер елімізде міндетті жалпы орта білім беру 

мекемелерінде оқу құзыреттерін қалыптастыруға жеткіліксіз назар 

аударылатынын білдіреді.  

Сондықтан да қазақстандық білім алушылардың оқу сауаттылығының 

деңгейін арттыру үшін «Қазақ тілі» мен «Қазақ әдебиеті»  пәндерін оқыту 

барысында PISA форматында кездесетін мәтін түрлерімен, әсіресе – тұтас, 

дискретті, аралас, құрамдас мәтіндермен – талдау жұмыстарын жүргізсе, тиімді 

оқыту мен әлеуметтік тұрғыдан қажетті оқу сауаттылығын қалыптастыру 

әдістемелерін қолданса, сондай-ақ қолдауды көбірек қажет ететін білім 

алушыларға ерекше назар аударып, оқу сауаттылықтарын дамытудың жаңа 

әдістерін тәжірибеге көптеп енгізсек, осы кезге дейін PISA халықаралық 

зерттеуінің  нәтижелері бойынша көрсетіліп келген бұл көрсеткіштің алдағы 

жылдарда өзгеруіне зор ықпалы тиетіні сөзсіз.  

Осы мақсатта қазақстандық білім алушыларды халықаралық зерттеуге 

дайындау үшін  «Оқушылардың оқу сауаттылығын дамытуға  арналған 

тапсырмалар (PISA халықаралық зерттеулері бойынша)» әдістемелік құралы 

дайындалды. Әдістемелік құралды қазақ  тілі мен әдебиеті білім салалары 

пәндерінің мұғалімдеріне  көмекші құрал ретінде ұсынамыз. 
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ҚОСЫМША №1     

 

PISA ФОРМАТЫНА НЕГІЗДЕП  ҚҰРАСТЫРҒАН ТЕСТ 

ТАПСЫРМА ҮЛГІЛЕРІ 

 

1-мәтін. Театр өнері. 

           

Көптеген мәдениеті жоғары дамыған елдердің театр залы үнемі көрерменге 

толы болады. Театрды күнделікті өмірінің бір бөлшегіндей көріп, тіпті кейбірі 

өмірін онсыз елестетуге қорқады. Ал бізде ше? Бізде қалай?  Сахна бос емес, 

шымылдық ашулы... Ал көрермендер залы ше? Сахна ауасын сағынып, өнерге 

шөлдейтіндердің саны тым азайып барады. 

«Театр мұражай сияқты, біз оған бармаймыз, бірақ оның бар болғанына 

қарсы емеспіз» дейді атақты актриса Гленда Джексон. Иә, расында солай ғой. 

Театр, театр деп жар салып жатамыз. Ал оған барып жатқан қаншамыз бармыз? 

Уақыт жоқ дейсіз бе? Тұрмыстық проблемалар, күнделікті күйбең тіршілік, күн 

көріс үшін жанталас, бала-шағаның қамы үшін қарбалас... Сізді демалыссыз 

жұмыс жасауға мәжбүр ететін де осы бітпейтін проблемалар. Уақыт тауып, 

демалыңыз. Материалдық байлықпен қоса рухани байлық та жинаңыз... 

Компьютермен дос болған балаңызды неге театрға алып бармасқа? 

 «Адам бүгін театрға ертең адам болып қалу үшін барады» дейді атақты 

режиссер Робер Лепаж. Театр – нағыз тәлім-тәрбие мен тағылымның ортасы. 

Киелі өнердің ордасына бас сұққан бала мәдениетті де үйренеді. Сахнаға көз 

тіккен бала өмірді көреді. Жақсы мен жаман арпалысып жатқан заманның ащы 

шындығын біліп, ақ пен қараның ара жігін ажырата алады. Нағыз мәдениет те, 

нағыз өнер де театрда. 

 

1-сұрақ.  Театр өнері 
Мәтінде қандай мәселе көтерілген? 

A. Театр актерлерінің әлеуметтік жағдайы 

B. Театр көрермендерінің аздығы 

C. Бала тәрбиесі 

D. Тұрмыстық проблемалар  

 

2-сұрақ. Театр өнері.  
«Адам бүгін театрға ертең адам болып қалу үшін барады» дейді атақты 

режиссер Робер Лепаж. «Адам болу» деген тіркесті қалай түсіндірер едіңіз? 
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3-сұрақ.  Театр өнері.  
«Театр мұражай сияқты, біз оған бармаймыз, бірақ оның бар болғанына 

қарсы емеспіз» дейді атақты актриса Гленда Джексон. Сіз де солай ойлайсыз ба? 

Халықтың театрға бармау себебін қалай түсіндірер едіңіз? 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

2-мәтін.   Электронды кітапхана.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-сұрақ. Электронды кітапхана.  
Бұл жаңа технология қалай аталады деп ойлайсыздар? 

 
 

 

 

5-сұрақ. Электронды кітапхана.  
Сіздер мұны қандай мақсатта қолданып жүрсіздер? 
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6-сұрақ. Электронды кітапхана.  
Қандай құнды дүниенің орнын басқанын білсеңіз, салыстыру жасап көріңіз.  

 
 

 

 

 

 
 

 

3-мәтін. Электронды почта мен sмs. 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-сұрақ.  Электронды почта мен sмs. 

Электронды почтаның қазіргі заманда маңыздылығы қандай?  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

8-сұрақ.  Электронды почта мен sмs. 

SМS-тің қоғамдағы рөлі жайында өз ойыңызды жазыңыз.  
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9-сұрақ.  Электронды почта мен sмs. 

2 хаттың түрін салыстырып жазыңыз. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

4-мәтін.  Көшедегі жарнама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-сұрақ.  Көшедегі жарнама.  

Бұл жарнама туралы сіз не ойлайсыз? 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

11-сұрақ.  

Жарнамадан не байқадыңыз? 
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5-мәтін. Мейрамханалар. 
 

«Бүгінгі таңда адам демалатын орындар көптеп кездеседі, солардың 

ішіндегі еліміздің батыс өңіріндегі қалаларда бәрімізге белгілі «Stigl, 

Renaissance, Grand Nur Plaza, Golden palace, Arabika, Фараон» сияқты тағы да 

басқа өзге тілде аталатын орындар жетерлік. Енді осы атаулардың қандай ұғым, 

мән-мағына беретініне тоқтала кетсек, «Stigl» сөзі шешен тілінен аударғанда 

«Аспан» деген мағынаны береді. Ал «Renaissance» сөзі ағылшын тілінен 

аударғанда «Ғылым, мәдениет» деген ұғымдарды береді екен. Көріп 

тұрғандарыңыздай, кереметтей атаулары бар, тамаша мағыналарды беретін 

мекемелер. Қазақта не көп? Әдемі-әдемі сөз көп емес пе?! Неге сол әдемі 

сөздермен өзіміздің мекемелеріміздің атын қоймасқа?!.» 

 

12-сұрақ.  Мейрамханалар. 

Қашан біз қазақша атаулардың да тамаша ұғым беретін сәнді, мәнді атау 

екенін мойындаймыз?  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

13-сұрақ.  Мейрамханалар. 

Бұл мейрамханаларға қандай атау берер едіңіз? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-мейрамхана                                                          2-мейрамхана 

1. 
 

 

2. 
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