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Candidates answer on the Question Paper.
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1-тапсырма, 1–6 сұрақтар
1–6 сұрақтарға жауап беру үшін қысқа сұхбаттарды тыңдайсыз. Әр сұраққа қысқаша жауап
беріңіз. Жауабыңызды берілген бос орынға жазыңыз.
Әр сұхбатты екі рет тыңдайсыз.
1

Самат қайда тұрады?
......................................................................................................................................................[1]

2

Үйге не керек?
......................................................................................................................................................[1]

3

Қызыл-Ордаға келесі пойыз қашан жүреді?
......................................................................................................................................................[1]

4

Марат қандай спортты ұнатады?
......................................................................................................................................................[1]

5

Омар бүгін не істеуі керек?
......................................................................................................................................................[1]

6

Раушан аялдамаға дейін қанша уақытта жаяу жетеді?
......................................................................................................................................................[1]
[Барлығы: 6]
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2-тапсырма, 7-сұрақ
Қазір Қара жорға туралы сұхбатты тыңдап, берілген сөйлемдердегі бос орындарды
қажетті сөздермен толтырыңыз. Қазір сөйлемдерді қарап шығыңыз.
Бұл сұхбатты екі рет тыңдайсыз.

Қара жорға – ұлттық қазақи ........................................................ көрсететін би.

[1]

Қазақ бұл биді шаруадан қолы босаған кездерiнде тамашалайтын болған.
Ол үшiн бiр қарулы ........................................................ жiгiттер ортаға шығып биiнiң

[1]

небiр нәзiк қимылдарын жасап, өнерiн көрсетуге барын салады.
Бидiң ең шарықтау шегiне, әсем де, ........................................................ сатысына

[1]

куә боласыз.
Қонақтар арасында жас ........................................................ болса, олар да биге

[1]

қосылып, ойын көрiгiн қыздыра түседi.

Қара жорға биiнiң шығу тарихы тым ерте ........................................................

[1]

басталған.

Ертедегi қытай жазбаларында Қара жорға “ ........................................................ биi”

[1]

деп сақталған.
“Қара жорға” биi – қазақтар мен моңғолдардың ........................................................

[1]

өнері.
Қара жорғаны тек ән түрiнде ғана емес, би түрiнде де
........................................................ керек.

[1]

[Барлығы: 8]
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3-тапсырма, 8–13 сұрақтар.
Қазақ елінің бірінші космонавт туралы мәтінді тыңдап, берілген сөйлемдердің қайсысы
дұрыс, қайсысы қате екенін төменде берілген шаршыларда белгілеңіз.
Мәтінді екі рет тыңдайсыз.
Дұрыс
8

Бірінші Май ауылында ата-анасымен тұрған.

9

Армавирдегі ұшқыштар училищесіне оқуға түсті.

Қате

10 Дыбыстан жылдам ұшатын ұшақпен әлемде екінші
рет трамплиннен ұшып шықты.

11

Тоқтар 50-ден астам жаңа ұшақтарды сынақтан өткізді.

12 Тоқтар ғарышка ұшқанда қазақ тілін жақсы білетін.

13 Ғарыш кемесі көтерілер сәтте Тоқтар «поехали» деп айтты.
[Барлығы: 6]
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4-тапсырма, 14–22 сұрақтар
Біраздан кейін Жылқы туралы әңгімені тыңдайсыз. Қазір тапсырманың сұрақтарына
назар аударыңыз.
Әңгімені екі рет тыңдайсыз.
14 Неге қазақтар жылқы туралы аңыз, әңгімелер шығарған?
......................................................................................................................................................[1]
15 Жылқы баласы қандай болады?
......................................................................................................................................................[1]
16 Неге жылқы сымбатты жануар деп саналады? Екі сымбатылығын атаңыз.
......................................................................................................................................................[1]
17 Алпамыс батырдың жылқысының аты не?
......................................................................................................................................................[1]
18 Неге жылқының сүті бізге пайдалы?
......................................................................................................................................................[1]
19 Неге барлық түліктен жылқы өсіру жеңіл?
......................................................................................................................................................[1]
20 Жылқының қандай ерекшеліктері бар?
(i)

...............................................................................................................................................[1]

(ii)

...............................................................................................................................................[1]

21 Қазақтар жылқының қашып кетпеуі үшін не істеген?
......................................................................................................................................................[1]
22 Қазақ халқы жылқыны киелі деп есептеуінің себебі не?
......................................................................................................................................................[1]
[Барлығы: 10]
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