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I. ҚР БҒМ талаптарына сәйкес тест тапсырмалары келесі 

критерияларына сәйкес болу тиіс:  

Тапсырмалардың мазмұны МЖБС және оқытылатын пәнінің оқу 

бағдарламасына толық сәйкес болу керек; ғылымилық және дұрыстық 

талаптарына сай келу тиіс. 

 Әр бөлім(тақырып) үшін оқытылатын пәні бойынша тест 

тапсырмаларының саны, жұмыс бағдарламасында бұл бөлімде(тақарып) 

оқытылу үшін жоспарланған, сағат санына пропорцианальді болу тиіс.  

100 сағат көлеміндегі пәндер үшін тест тапсырмаларының ең аз деген 

саны - 150 болу керек.  

Ал оқу жоспарында сағат саны одан көп болған пәндер үшін тест 

тапсырмаларының саны пропорцианальді көбейуі тиіс.  

Тест тапсырмаларының қоры неғұрлым көп болса, білімді тексеру 

мен бағалау сапасы соғұрлым жоғары.  

 

II. Жабық түріндегі тест тапсырмалары келесі талаптарға ай болу 

тиіс: 

1. Тапсырма лексика мен стилистика жағынан сауатты жасалған болу 

керек.  

2. Тапсырманы жазу стилі бір қалыпты болу қажет (жауабы қойылған 

сұрағының логикалық аяқталуы болған жөн).  

3. Тапсырмада бір ғана аяқталған ой болу тиіс; кіріспе фразалары, 

қайталаулар және негізгі сұрақпен байланыспайтын мәліметтер болмау 

керек. 

4. Тапсырма, тест жасаушының оқыған материал туралы ойын анықтайу 

емес, материалды игерген деңгейін бағалау тиіс.  

5. Жауаптар варианттарының дұрыстылығы даулы болмау тиіс (яғни 

бүкіл оқулықтар және оқу құралдармен бірдей берілу керек).  

6. Дұрыс емес жауаптарының варианттары кездейсоқ емес болу тиіс, 

сұрақ мағынасы жақын (шындыққа ұқсас). 

7. Тапсырманың мазмұнын қабылдап алу және орындауына берілетін 

уақыт орта шамамен 1-1,5 минуттан аспауы керек.  

 

 

 

 

 



III. Тест тапсырмаларын терген кезде келесі технологияларды 

сақтаған дұрыс 

1. Тес тапсырмаларын терген кезде «WORD» редакторын қолдану. 

2. Бет параметрлері:  

- беттің форматы - А4, ориентациясы – кітап; 

- жоғары және төмен, оң және сол жағынан – 2 см; 

- беттерді төмен жағынан номерлеу, беттің ортасынан.  

3. Тест тапсырмаларын Timеs New Romаn шрифтымен теру (бұл 

стандартты шрифт бүкіл компьютерлерде орнатылған), шрифт өлшемі 

– 14, сөз арасындағы интервал – 1 ақ жер, жол арасындағы – жалан 

қабат. 

4. Тапсырманың тұжырымдамасын анық шрифпен басу, жауаптар 

варианттарын – дағдылы. 

5. Жауаптар варианттарын үлкен, латын әріппен, жақшамен бірге: А), В), 

С), Д), Е). Жақшадан кейін нүкте қойылмайды! Автоформатты 

қолданбау!  

6. Әр пәнінің тест тапсырмаларын, мамандықтың коды мен аталуын және 

пәнінің толық аталуын жазып, бөлек файылға теру керек.  

 


