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ТАРИХИ КОНЦЕПТІЛЕР НЕГІЗІНДЕ ОҚЫТУДЫҢ  СЫРТҚЫ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДАҒЫ ТАРИХИ 

ДЕРЕКТЕРМЕН ЖҦМЫСҚА ҚАТЫСТЫ КҤТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕРІМЕН БАЙЛАНЫСЫ:  

Тарихи 
деректердің 

интерпретациясы 

•Дәлел: 

• қарастырылып отырған дәлелге қатысты тарихи айғақтың ерекшеліктерін талдайды, мысалы: аудитория, мақсаттары, 
кӛзқарастар, формат, аргумент, шектеулер және контекст; 

• тарихи айғақтарды талдау және бағалау негізінде дәйекті қорытынды жасайды; 

• ӛткен заман туралы объективті тҥсінік қалыптастыру мақсатында тҥпнҧсқалық және қосалқы деректерден әртҥрлі, кей 
кезде қарама-қайшы айғақтарды біріктіреді.  

Уақыт пен 
кеңістікте 

бағдарлану 

•Ӛзгеріс пен сабақтастық: 

•сабақтастық пен ӛзгеріске қатысты тарихи мысалдарды уақыт пен кеңістікте талдайды және бағалайды;  

•сабақтастық пен ӛзгеріске қатысты тарихи мысалдарды ҧзақ уақыт бойы ауқымды тарихи процестер мен тақырыптарға дейін 
біріктіреді; 

•тарихи оқиғалар мен процестердің  белгілі бір уақыт межесінде жҥйеленуі мен ҧйымдасуының негізін (критерийлер) 
тҥсіндіреді. 

Тарихи анализ 
және тҥсіндіру  

 

•Себеп және салдар 

•Ҧқсастық пен айырмашылық 

•Маңыздылық 

•Интерпретация  
 



1. «Тарихи деректанудың ӛзекті мәселесі — деректегі барлық сақталынған, ақпарларды ала білу жолдарын 

іздестіру және сол, ақпарларды тарихи зерттеулерде пайдалана білу тәсілдерін жасау» - деп жазды 

деректанушы, тарихшы  Қ.М. Атабаев  

 

2. «Тарихи деректерді жасаушы мен тарихшының арасында объективті қатынас шынайы болуы шарт. Ӛйткені, 

ӛткен қҧбылыс инвариантты және ӛзгеріссіз, ӛзінің уақыты-кеңістігі және мәні жағынан аяқталған» - деп 

жазды  деректанушы, тарихшы И. Д. Кавальченко  

Пән  
Емтихан 

тілі 
Компонент / Жҧмыс тҥрлері 

 

Қазақстан 

тарихы 

Қазақ тілі 

Сыртқы жиынтық бағалау міндетті екі компоненттен қҧралған: деректермен 

жҧмыс және эссе жазу. Екі компонент бойынша максималды балл саны - 150, 1-

компонент - 54 балл,  2-компонент - 96 балл. 

1. Бірінші компонент бойынша сҧрақ ҥш (a), (b) және (c) бӛліктен тҧрады. Сҧрақтар 

оқушының  әр тҥрлі деректерді (мәтін, график, сызба, сурет, карта, постер, таблица) 

тҥсіндіру,  қолдану,  бағалау қабілетін тексереді.  

2.  Екінші компонентте таңдауға берілген ҥш сҧрақтың ішінен екі сҧраққа міндетті 

тҥрде жауап берілуі тиіс. Тапсырмада ҥш сҧрақ берілген, әр сҧрақ 3 сҧрақшаға ((а), 

(b), (с)) бӛлінеді.  

«Қазақстан тарихы» пәні бойынша сыртқы жиынтық бағалау емтиханының 

қҧрылымы 



ТАРИХИ ДЕРЕКТІ СЫРТҚЫ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДА ПАЙДАЛАНУ 

НЕ ҤШІН ҚАЖЕТ? 

Тарихи қҧжаттармен жҧмыс жасауға, пайымдауға, ақпарат алуға ҥйретеді. 
 

 

Тарихи деректерді сыни тҧрғыдан талдау әдістеріне ҥйретеді.  
 
 

Қарапайым зерттеу жҧмысының дағдыларымен жарақтандырады.  

Ӛткен мен қазіргі заманның оқиғаларын қарастыруда талдау мен синтезге 
ҥйретеді.  
 

Қҧжаттар маңызды деректерді, тҥсініктерді, қоғамдық дамудың заңдылықтарын 
меңгеруге кӛмектеседі, оқушылардың тарихи ойлауын қалыптастырады.  
 



СЫРТҚЫ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДАҒЫ ТАРИХИ ДЕРЕКТЕРМЕН  ЖҦМЫС 

ІСТЕУ ТӘРТІБІ 

 Тарихи қҧжаттың типін, жазылу уақытын немесе тарихи кезеңін анықтай білу; 

 

 Авторын (егер мҥмкін болса) немесе жорамалданып отырған автордың пікірінің 

қҧндылығын анықтай білу; 

 

 Тарихи қҧжатты пайдалана отырып оқиға (тҧлға) туралы эссе жоспарын қҧра 

білу; 

 

 Тарихи оқиға контекстінде тарихи қҧжатты талдай білу; 

 

 Тарихи қҧжатты белгілі бір тарихи деректі, оқиғаны, ӛзінің пікіні дәлелдеу ҥшін 

пайдалана білу; 

 

 Бір немесе бірнеше тарихи қҧжат материалына сҥйене отырып ӛзінің пікірін 

қҧра білу; 
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ЕМТИХАН ЖҦМЫСЫНЫҢ ҤЛГІЛЕРІ (1-КОМПОНЕНТ) 

A дереккӛзі: Кадет партиясының 

ҧлтшылдыққа кӛзқарасы   

Ҧлттық мәселелердің шешімін халық 

бостандығының партиясы болып 

саналатын Кадет таба алады. Олар 

Ресейдің мемлекеттілігін бҧзбай, осы 

территорияның әр тҥрлі аймақтарында 

жергілікті автономия мен ережелер 

қҧруға мҥмкіндік береді.  

Кадет Партиясының барлық мүшелеріне 

арналған хатынан, 1917.  

B дереккӛзі: Алаш Орданың қҧрылуы  

1917 жылғы Ақпан революциясы жайлы 

хабарларды қазақ қоғамының барлық топтары 

ҥлкен ықыласпен қарсы алды. Мҧндай іс-

әрекеттер саны аз қазақ халқын әділ тҥрде 

қабылдаудың және бҧрынғы жіберген 

қателіктерді тҥзетудің жаңа дәуірі 

басталғандығының белгісі болды.  Осы ретте 

қазақтар Ресейдегі Уақытша ҥкіметке қолдау 

кӛрсетті. Қазақтың кӛптеген жас зиялылары 

Петроградта  Алаш Орда атанған қазақтың ҧлттық 

партиясын қҧру және ӛз мҥдделерін білдіріп 

тҥсіндіру ҥшін кӛптеген іс-әрекеттер жҥргізді.   

1955 жылы жазылған американдық тарихшының 

кітабынан. 

E дереккӛзі: Плакат  

Жолдас Ленин жерді арам 

пиғылдылардан тазалайды 

  

1920 жылы Ресейде басылған 

плакат. 

F дереккӛзі: Саяси бюроның хаттамасы, 1929 

  

Шешім қабылданды. 1929 жылғы 23 наурызда  Саяси бюроның 

астықпен жабдықтау және де бҧл әдісті Қазақстанда пайдалану 

туралы шешімін бекіту.  
 

1 Астық бойынша жоспарды жҥзеге асыру 

мақсатында астық квоталарын міндетті тҥрде 

пайдалану туралы шешім қабылдансын. Жергілікті 

ӛкілетті органдар шешімді ресми тҥрде 

орындасын және қала тҧрғындарының аймақтық 

жиналыстарында хабарласын. 
 

 2 Кулактарды тәркілеу және олардың артық 

қорларын мемлекетке сату жҥргізілсін. 
 

 3 Шаруалардан астықтың артық қалған қорлары 

алып тасталынсын. Бҥкіл ҥдеріс бойынша ҥгіт-

насихат жҧмысы мен ынталандырылуы 

шаруалардың басым бӛлігіне бағытталсын.   
 

Қол қойылды, Сталин 

1929 жылы Сталин шығарған бұйрығынан  

(a) Берілген дереккӛздер мен ӛз біліміңізді пайдалана отырып, Қазақстанға Ресей 

революциясының әсері туралы мәліметтерді зерттейтін тарихшы ҥшін маңызды дереккӛздердің 

қҧндылықтарына сипаттама беріңіз. 

(b) Дереккӛздер мен біліміңді пайдалана отырып 1916–1941 жылдарда Ресей Қазақстанның 

егемендік алу идеясына неліктен қарсы тҧрғанын тҥсіндіріңіз. 

(c) «Ресей Қазақстанды басқарған 1900 және 1945 жылдардың аралығында қазақ халқының 

мҥдделеріне аса кӛңіл бӛлмеді». Сіз бҧл пікірмен қаншалықты келісесіз?  Берілген дереккӛздер 

мен ӛз біліміңізді пайдаланып тҥсіндіріңіз.  



2- компонент  

1 Мәдениеттің дамуы 

 Ӛткен ғасырларда қазақ халқы кӛшпенді ӛмір сҥрді. Қалыптасқан қоғамда кӛптеген 

діни наным-сенімдер мен дәстҥрлер қатар ӛмір сҥрді. Кеңес ықпалының ҥстемдігі 

діни наным-сенімдер мен дәстҥрлердің еркіндігін тежеді. Дегенмен тәуелсіздік 

алғаннан бері Қазақстан діндерді қабылдауға кҥшін салуда. 

  

 (a)   Қазіргі Қазақстан халқының ҧстанатын діндерін сипаттаңыз. 

(b) Қазіргі Қазақстан қоғамында дін неліктен шиеленістердің себепшісі 

болмайтындығын тҥсіндіріңіз. 

(c)  «Иосиф Сталин Қазақстандағы дәстҥрлі діни топтар ҥстемдігін жою 

мақсатына қол жеткізе алмады». Сіз осы тҧжырыммен қаншалықты 

келісесіз? 



Назарларыңызға  
рақмет! 


