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Түйіндеме
Қазақ тілінен тест тапсырмаларын əзірлеуде инновациялық бағытта
білімді бағалау жүйесін қалыптастыру туралы баяндалады.
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Özet
Kazak dili dersi için test ödevlerini hazırlama sırasında yenilikçi yönde bilgiyi
değerlendirme sistemini oluşturmak hakkında anlatılıyor.
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Resume
Kazakh languagecour seassign ments during the preparationfor thetestinno
vativewaysto generatein formationa boutthe assess ment systemis described.
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Қазақ тілін шет тілі ретінде өзге тілді дəрісханада оқыту үдерісінде білім
алушылардың тілді меңгеру деңгейін анықтап, бағалау барысында
қолданылатын сынақтың белсенді нұсқасы – тестілеу жүйесі
педагогикалық теория мен əдістеменің негізін басшылыққа ала отырып
дайындалады. Тест тапсырмаларын əзірлеуде ең басты мəселе –прагматика.
Тест тапсырмаларын даярламастан бұрын тест əзірлемешісі өз интенциясына
сай прагматикасын айқындап, осы орайда тест тапсырмаларын жасап
ұсынады. Тест əзірлемешісі əуелі белгілі бір тілдік аспектінің меңгеру аясын
немесе тілдің негізгі аспектілерін жалпы толық қамтитын тест
тапсырмаларын ұсынатындығын нақтылап алу керек. Əлемдік білім беру
жүйесінде халықаралық қатынас тілі – ағылшын тілін меңгеру деңгейін
бағалауға арналған TOEFL мен IELTS тестілеу жүйесі бар. Бұл тестілеу
жүйелері тілді үйренушінің тілдің негізгі аспектілерін қандай сатыда
меңгергенін анықтайтын деңгейлік бағалау жүйесі болып табылады. Біздің
отандық лингвист ғалымдар да əлем мойындаған бағалаудың озық үлгісі
ретінде TOEFL мен IELTS тестілеу жүйесін басшылыққа ала отырып,
сонымен қатар елімізде жылдар бойы жинақталған отандық тəжірибенің озық
үлгілерін пайдалануда, қазіргі уақыт талабына сəйкестендіріп, инновациялық
бағытта білімді бағалау жүйесін қалыптастыру жолында еңбек етуде. Тағы да
бір ескеретін басты жайт – тест тапсырушыдан оның тілді меңгеру деңгейін
қай жақтан бағалайтындығын белгілеп алып, сол тілдік біліктілікке бағыттап
тест тапсырмаларын əзірлеген дұрыс. Мысалы, сынақ тапсырушының қазақ
тілінен алған білімін қай тұрғыдан тексеру мақсат етіп қойылды, осыған орай
тест тапсырмалары жүйеленеді. Сонымен қатар қазақ тілін шет тілі ретінде
өзге тілді дəрісханада оқыту үдерісінде сынақ тапсырушының тілді меңгеру
деңгейін грамматикалық тұрғыдан емес, тілдің қатысымдық аясын
қаншалықты игергенін анықтау маңызды болып табылады.Сондықтан да тест
тапсырмаларын əзірлеу барысында нақты өтілген материалдардың негізінде,
шынайы тілдік жағдаяттарға бағыттап тест тапсырмаларын дайындау қажет.
Бір мазмұндағы мəндес тест тапсырмалары тест əзірлемешісінің
прагматикалық талабына байланысты əртүрлі нұсқада ұсынылуы мүмкін.
Тестік түрдегі тапсырмалар – білімді бағалауда педагогикалық өлшемдік
теориясының негізгі ұғымы болып табылады. Ресейдің Мəскеудегі «Тест
орталығының» профессоры В.С.Аванесов өзінің толықтырылып, екінші
басылып шыққан еңбегінде (В.С.Аванесов. 2005:10) тест тапсырмаларын
əзірлегенде, тест əзірлемешісі білім көрсеткішін өлшейтін, белгілі бір
заңдылықтарға сүйенетін педагогикалық құрал ретінде басты мынадай
талаптарын басшылыққа алу керек деп, көрсетеді.
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Қазақ тілін тіл үйренуші қандай деңгейде меңгерді жəне шынайы тілдік
жағдаятта қалай пайдаланады деген түйткілді сұрақты шешудің негізгі жолы
қазіргі уақытта тестілеу жүйесі болып саналады. Тест тапсырмасын əзірлеуде
негізгі талаптарға сүйене отырып əзірлеу керек жəне де тапсырмаларды
дайындау барысында тест тапсырмаларының мазмұны мен құрылымыəрбір
тілдік деңгейлерге сəйкес болуы шарт. Себебі тест тапсырмалары тек тіл
үйренушінің тілді қандай деңгейде меңгергенін ғана анықтап қоятын тілдік
көрсеткіш қана емес, бұл сынақ нəтижесі оқыту үдерісінде тіл үйренушінің
қандай тілдік дағдыларды дұрыс меңгере алмағанын айқындайтын, оқыту
барысында қандай материалдарды, қай тіл ұстарту сабақтарын пысықтай
түсудің керек екенін анықтайтын педагогикалық өлшемдік құрал да болып
табылады.
«Тест бағаланушыға да, бағалаушыға да көмектеседі, яғни тестілер қол
жеткен прогресті растайды жəне болашақ жұмысымызды жақсы жақтарға
бұруға, ілгерілеуге бағыттайды.
Түйіндей айтсақ, жақсы тест аудиторияда тест тапсырушының
моральдық ахуалын жақсартуға, оны қолдауға көмектеседі, сондай-ақ,
көмекші оқу құралы да болып табылады.
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Тілді тестілеу – өнер.
Тарихи мəліметтерге көз жүгіртсек, бүгінгі күндердегі тілдік білімді
тестілеу оқытудағы қазіргі көзқарасқа сай келетін коммуникативтік
мақсаттарды білдіреді» (З.Е.Күзекова, Г.С.Пазылова, Е.Қ.Əбдірəсілов. 2001:
13).
Тест тапсырмаларын əзірлеу барысында тіл үйренушінің ең əуелі тілдік
дағдыны меңгеруді қарапайым тілдік қатысымнан – амандасу мен
қоштасудан, танысудан бастайды. Осыған орай ең алғашқы тест
тапсырмалары тіл үйренушінің осы тілдік бірліктерді, сөйлеудің қарапайым
үлгісін қандай дəрежеде қолдана алатындығын анықтауға құрылады.
Мысалы,
1. Дұрыс жауапты көрсетіңіз.
..., апа?
А) Сəлем
В) Амансың ба
С) Амансыз ба
D) Сəлеметсің бе
2. Сөйлемді толықтырыңыз.
Танысайық. Менің ... – Гүлнəр.
А) аты
В) атым
С) атың
D) атыңыз
Мына тест тапсырмалары өзгетілді ортадағы тілдік қатысымның
қарапайым түріне сəйкестендіріліп, тілдің күнкөрістік деңгейіне ең қажетті
тілдік дағдыларды тілді үйренуші қалай меңгергенін анықтауға арнап
құрылған. Тілдік біліктіліктің деңгейін анықтауға арналған бұндай тест
тапсырмалары жекелеген тілдік бірліктерді меңгеру дəрежесін жəне тіл
үйренушінің сөздік қорын, үйренген тілдік бірліктерін орынды қолдана
алатындығын бағалайды. Сонымен қатар тест тапсырмалары білім алушының
тілдік біліктілігін ғана емес, оқытудың тиісті деңгейде ұйымдастырылғанын
немесе оқыту үдерісінде тіл ұстарту сабақтарында қандай материалдарды
сараптау керек деген сауалдарға, оқыту ісіне байланысты тағы да басқа
мəселелерді айқындап, олардың дұрыс шешімін табуға көмектеседі. Яғни
тестілеу жүйесі сынақ тапсырушының да, оқытушының да жетістіктері мен
қатар кемшін тұстарын да саралауға септігін тигізіп, тіл ұстарту сабақтарын
тиімді етіп ұйымдастыруда оқу жұмысының ұтымдылығын жетілдіруге де
өзінің игі ықпалын тигізеді. «Лингвистикалық біліктілікті бағалау тестілерін
орындау үшін алдымен лексика-грамматикалық, фонетикалық түсінік
қалыптастыру керек. Ол үшін грамматикалық ережелермен мұқият
танысып,сол бойынша тілдік материалды коммуникативтік қарым-қатынаста
қолдана алатындай деңгейге жеткен жөн.Тест мазмұнында мүмкіндігінше
тілдік терминдер қолданылмайды, тест тапсырушы мəн мəтінге, лексика112
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грамматикалық құрылымдардың тіркесуіне қарай дұрыс жауапты таңдай
алады» (М.Қ.Мамаева, М.С.Жолшаева жəне т.б. 2011:39). Тест
тапсырмаларын орындағаннан кейін, əрине əрбір тіл үйренушінің сынақ
нəтижесіне жеке-жеке талдау жасау, сабақты жеке тұлғаға бағыттап,
солардың ынтасы мен сұранысына лайықтап сабақты ұйымдастыруға əсер
етеді. Деңгейлік тест жүйесі тіл үйренушінің қай деңгейді қаншалықты
дəрежеде меңгергенін, оның тілдік білімінің деңгейін анықтап қана қоймай,
оқытушыға да өз жұмысын дұрыс бағалауға көмектеседі. Тест тапсырмалары
тілдің бір ғана аспектісін қамтуға негізделмей, оның негізгі төрт аспектісін
толық қамтуды мақсат етеді. «Тест – тест тапсырмаларының жүйесі. Тест
тапсырмалары еркін немесе тестілеудің белгілі бір үлгісінің белгіленген
тəртібімен орналастыруы мүмкін. Көбіне тапсырмалар қиындықтың артуына
қарай орналастырылады» (Білім беру – Уикипедия.ru.wikipedia.org/wiki
262).. Сонымен қатар алғашқы кезеңде тіл үйренушіге коммуникативтік
біліктіліктің белсенді түрі – айтылымға көп көңіл бөлінеді. Əлемге əйгілі
халықаралық ағылшын тілінің Солтүстік американдық нұсқасын меңгертуге
бағытталған TOFEL жүйесінде тіл үйренушіге əрбір деңгейінде айтылым
аспектісі бойынша – 60 тіл ұстарту сабақтары, жазылым аспектісі бойынша –
20 жаттығу (Білім беру – Уикипедия.ru.wikipedia.org/wiki ) жұмыстары
ұсынылады, тілді үйрету барысында,оқытуданегізгі басымдық айтылым
аспектісіне беріліп ұйымдастырылады. Сонымен қатар əлемдік тіл
мектептерінде əрбір деңгейді іштей екі немесе үш сатыға бөліп, тіл
үйренушілерге сатылай оқыту əдістемесі бойынша білім беру жүйесі де
қалыптасқан. Мысалы тілді мүлдем білмейтін жандарға тілдің нөлдік
деңгейін – күнкөрістік тілдік қатысымды игертуден бастайды. Əрбір деңгейге
сəйкестендіріліп тілдік бірліктер, сөйлеу дағдылары, тілдік оралымдар, сөз
тіркестері, сөйлемдер беріледі. Тест тапсырмалары əрбір тілдік деңгейдің
лексикалық минимумына жəне тілдік құзыретті қалыптастыру дағдысының
дəрежесіне лайық əзірленеді.
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