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Ташкент-2021 



Емтихан материалдарымен нұсқаулар Республика білім орталығы 

құзырындағы ғылыми әдістемелік  кеңесі 2021-жыл 30-марттағы 1-санды 

мәжлісінде талқыланып, баспаға ұсынылған. 

Жалпы орта білім беретін мекемелердің 11-сынып оқушылары 

қорытынды бақылау емтиханын  өткізу бойынша методикалық нұсқау және 

материалдарды көбейтіп тарқатуға тыйым салынады. 

Жалпы білім беретін мекемелердің методбірлестіктері басқышты 

бақылау емтихан материалдарына 15- 20 %-ға дейін  өзгертулер енгізу 

мүмкін. 

 

 

Құрастырушы: 

 

А.К.Таджибаева - Республика білім орталығының методисті 

 

Пікір білдірушілер: 

 

А.А Жанбырбаева - Ташкент облысы Шыршық қаласына қарасты 17-жалпы 

білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы. 

А.Ж.Үмбетова - Ташкент облысы Қыбырай ауданына қарасты  

9-жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ҚАЗАҚ ТІЛІ 

11 СЫНЫП  

 

Оқушылардың қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінен игерген дағды, 

біліктері мен компетенттігі оның ауызша тіл дамыту үдерісінде бақылауымен 

бірге, ол жаратқан түрлі мәтінде өз көрінісін табады. Белгілі, 11-сыныптарда 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің негізгі көрсеткіші, оқушылардың пікірлері, 

логикалық жүйелілікте болуы, өзбетінше анық және дұрыс баяндау біліктілігі 

мен білімдерінің кеңдігі және дүниеқарасының байлығы мен жазба 

сауаттылық дәрежесімен белгіленеді.  

Соған сәйкес 11 - сынып бітірушілері қазақ тілі мен әдебиет пәнінен 

қорытынды емтиханда шығарма жазады. Шығарма әдеби-шығармашылық 

және еркін тақырыптарда жазылады. Оқушылардың қорытынды бақылау 

шығармасы арқылы, жазба сауаттылығын анықтаумен бірге, 

шығармашылықтың рухани мирасын кең түрде үгіттеу, шығармашылық 

мирасын руханиятымыздың өмірлік дереккөзі және құрамды бөлімге 

айналдыру мен ізгілік идеялары арқылы жастарды салауатты тұлға етіп, 

даярлаудан тұрады. Ұсынылған тақырыптар мектептің методбірлестігінде 

талқылаудан өткізіліп, методбірлестік және педагогикалық кеңес 

қаулысымен бекітіледі. Бітірушілердің әдебиет пәнінен қорытынды бақылау 

бойынша белгіленген тақырыптарды 15 пайызға өзгертіру мүмкін. Шығарма 

тақырыптары 3 вариантта дайындалады. Әрбір вариантта екі тақырып (2 

әдеби-шығармашылық, 1 еркін тақырып) белгіленеді. Өз қалауы бойынша бір 

оқушы тарапынан варианттардан (конверттен) біреуін таңдап алады. Таңдап 

алынған конверттегі мәтін тақырыптары оқушыларға оқып есіттіріледі, 

оқушылар бұл тақырыптан бірін таңдайды да сол тақырып тақатаға (доскаға) 

жазып қойылады. Үлгілі жоспар да түзіліп тақтаға жазылған соң 3 сағат (180 

минут) уақыт белгіленеді. 

Шығармашылық шығарма үшін екі баға, яғни, мазмұны мен 

сауаттылығына (5/5 түрде) қойылады. 

Шығарма 11-сыныптарда 3 беттен 5 бетке дейін болуы қажет.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Шығарманы бағалау критерийлері 

Р/с Білім, дағды, іскерлік Балл 

1. 

Шығарма тақырыбына сәйкес эпиграф таңдап, жоспар құра білу; жоспар 

бойынша шығарма тақырыбын толық және дәйекті қамту; сөйлеу мәнерінің 

әр алуандығы, сөздерді дұрыс таңдау мен қолдану, сөйлеу ретінің дұрыс 

қолданылуы, тілдік құралдарды қолдану; тарихи, әдеби, публицистикалық 

және басқа материалдарды шығарма мазмұнына қосу; шығарманы өз 

бетінше, шығармашылықпен, дәлелдемелер негізінде, еркін және сауатты 

жаза білу; шығарманы қорыта білу және 1-2 өрескел емле немесе 

пунктуация белгілерінде қате жіберілсе; 
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2. 

Шығарма тақырыбына сәйкес эпиграф таңдап, жоспар құра білу; жоспар 

бойынша шығарма тақырыбын толық және дәйекті қамту; сөйлеу мәнерінің 

әр алуандығы, сөздерді дұрыс таңдау мен қолдану, сөйлеу ретінің дұрыс 

қолданылуы, тілдік құралдарды қолдану; тарихи, әдеби, публицистикалық 

және басқа материалдарды шығарма мазмұнына қосу; дербес 

шығармашылық ойлаумен, дәлелдерге сүйене отырып, еркін және сауатты 

шығарма жаза алады, бірақ жинақтай алмайды және нақты стилі жоқ, және 

1-2 типографиялық қате, 2 орфографиялық қате, 2 пунктуациялық қатесі 

болса; 
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3. 

Шығарма тақырыбына сәйкес жоспарлауда бірізділіктің болмауы; шығарма 

тақырыбы жоспарға сәйкес толық және дәйекті қамтылмаған; очерк 

мазмұнындағы тарихи, әдеби, публицистикалық және басқа 

материалдардың болмауы, мәнерлеу әдісінде сөздік қордың болмауы, 

сөздерді дұрыс таңдау мен қолдануда жүйеліліктің болмауы; егер ол өз 

бетінше ойлай алмаса және дәлелдемелер негізінде сауатты және сауатты 

жаза алмаса және 3 әдістемелік, 4 орфографиялық және 5 пунктуациялық 

қателер болса; 

3 

4. 

Шығарма тақырыбына жоспар құра алмады; шығарманы қамту кезінде 

тақырыптан ауытқу; егер шығарма стандартталған деталь болса, шығарма 

өз бетінше шығармашылықпен ойлай алмаса, дәлелдемелер негізінде 

сауатты және сауатты жаза білсе және 4 стилистикалық, 5 орфографиялық 

және 6 тыныс белгілерінде қателіктер болса; 

2 

5. 

Шығарма тақырыбына жоспар құра алмады; оқушы шығарма тақырыбын 

түсінбейді, өз пікірін білдіруде өрескел қателіктер жібереді, дұрыс жаза 

алмайды және 5 әдістемелік, 5 орфографиялық және 7 пунктуациялық 

қатеге ие болса. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ ЖƏНЕ ƏДЕБИЕТ 

11-СЫНЫП 

 

ВАРИАНТ № 1 

 1. С. Мұқановтың «Сұлушаш» поэмасындағы Сұлушаш бейнесі. 

 2. «Абай жолы – халық жолы» (М.Әуезовтің “Абай жолы” романындағы Абай 

бейнесі бойынша) 

 3. «Еңбек – бақытқа жеткізер» 

 

ВАРИАНТ № 2 

1. Аба1 1. Абай - дана, Абай дара - қазақта. (Абай Құнанбаевтың шығармалары 

жайлы) 

2. Ғабит Мүсірепов әңгімелерінде аяулы аналар.... 

3. Кітап –білім бұлағы 

 

ВАРИАНТ № 3 

1 . Ыбырай Алтынсарин– қазақ балалар әдебиетінің атасы 

2. “Өлең, сөздің патшасы , сөз сарасы” (Ұлы Абайдың поэзиясы жайлы ой-

толғаулары) 

3. Отан-отбасынан басталады 


