
 

Баалоо 

критерийлери 



Максаты: 

Баалоо критерийлери деген 

эмне жана ал 

сабакта,окуучулардын 

билимин баалоодо кандайча 

боло тургандыгы жонундо 

кенири тушунук аласыздар  

 

 



Баалоонун бардык турлорундо 

айрыкча, калыптандыруучу баалоодо, 

окуучулардын иштерин баалоону 

уюштуруу учун кылдат иштелип 

чыккан критерийлерди азыркы билим 

беруунун башкы талабы. 

Критерийдин негизинде жургузулгон 

баалоо-бул процесстин жалпыга 

айкын жана тушунуктуу болушуна 

шарт тузот 



Сабакта критерий тузуунун 

максаты-мугалим тарабынан 

баалоонун калыс 

жургузулушу учун жана 

окуучуларды оздорунун 

алган бааларына ынанып, 

кийинки сабакта жакшы жооп 

беруусуно оболго тузот 

 



      -Окуучулардын жетишкендиктерин 

баалоо критерийлерин иштеп 

чыгуунун негизи болуп саналат. 

     -Критерийлерди мугалим озу 

окуучулар менен биргеликте тузуп 

чыгып, аны талкуулап чыгышы 

керек.Анткени, критерийди окуучулар 

менен бирге иштеп чыкканда, 

алардын,окуучулардын, баалоого 

болгон мамилеси жакшырат.  



Критерийлерди окуучулар менен бирге 

иштеп чыгуунун мисалдары: 

-Теманы окуп-үйрөнө баштаганда анын 

максатына так түшүндүрүү керек 

- Ар бир окуучулардын натыйжалуу леп 

саналган баалоонун бир эки критерийин 

жазууну сурангыла 

- Окуучулар сунуштаган критерийди тактап 

сөзсүз жазып коюу маанилүү 

 Критейлерди маанилик даражасына карата 

жайгаштырып жазгыла  

 

 

 

 

 

 

 



*- Критерийлерди окуучулардын 
бардыгы түшүнгөндүгүн текшерип 
чыгуу зарыл. 

*- Окуучулар менен талкууланганда 
критерийлердин эӊ маанилүүсүн 
тандап жазгыла 

*- Эгер биз баа коюу керек болгондо, 
ар бир критерийге сандык 
белгилерди, упайларды коюп алуу 
натыйжалуу болот. 
 

 

 



Баалоо критерийлерин канчалык так 

чечмеленип берилсе, окуучулар 

тапшырманы ийгиликтүү аткарыш 

үчүн эмне кылуу  керек экендигин 

ошончолук жакшы түшүнүшөт.  

-Окуучуларды критерийлер менен 

тапшырманы аткарардын алдында дагы 

бир жолу тааныштырып чыгуу манилүү 

- Баалоо критерилерди доскада дайыма 

илинип турганы жакшы. 



Сабакта критерийлер өтө так 

иштелип чыкканы жакшы 

натыйжа берет.Ал үчүн, ар 

бир сабагыӊыздарда 

критерийлерди даражаларга 

бөлүп көрсөтүүгө маани 

беришиӊиздер керек 



*Так эмес берилген баалоо 

критерийинин мисалы 
 

Критерий «5» «4» «3» «2\1» 

Образдарга 

талдоо берген 

Образдар 

га тереӊ 

талдоо 

берген  

Образдар

га тереӊ 

жакшы 

берген  

 

Образдар

га 

жарым-

жартылай 

талдоо 

берген  

 

Образдар

га талдоо 

бере алган 

эмес 

 

 



*Баалоо критерийинин даражаларын так 

белгилөөнүн мисалы: 
 

Критерий «5» «4» «3» «2\1» 

Образдарга 

талдоо берген 

Окуучу 

чыгармадан 

учко чейинки 

образга 

талдоо берет, 

образдардын 

он,терс 

сапаттарын 

ача алат, 

ошол 

образдардын 

сапаттарын 

мисалдар 

менен 

далилдейт. 

Окуучу 

чыгармадан 

экиге чейинки 

образга талдоо 

берет, он,терс 

сапаттарын 

жарым-

жартылай ача 

алат, 

образдардын 

сапаттарын 

мисалдар 

менен жарым-

жартылай 

берет 

Окуучу 

чыгармадан 

бир гана 

образга талдоо 

берет, 

образдардын 

он,терс 

сапаттарын 

ачып корсото 

албайт, ошол 

образдардын 

сапаттарын 

мисалдар 

менен 

далилдей 

албайт. 

 

Окуучу 

чыгармадан 

бир дагы 

образга 

талдоо бере 

албайт 



*«5» деген баа коюлат 

1.Өтүлгөн  теманын мааниси боюнча тереӊ 

түшүнүп чечмелеп айтып  бере алса. 

2. Сабакка башынан аяк активдүү 

катышып, суроолорду берип турса. 

3. Сүйлөө кебинде адабий тилден нормалы 

сакталса. 

4. Чыгармадан жатка көрөм айтып берсе. 

5. Топтун ишине активдүү катышып, 

айтып турса. 



*«4» деген баа коюлат 

1. Теманын маанисин түшүнүп , бирок жарым 

жартылай айтып бере алса. 

2. Сабактын кээ бир гана бөлүктөрүнө катышса. 

3. Сүйлөө кебинде адабий тилдин нормаларына 

анча-мынча ката кетирсе. 

4. Чыгармадан үзүндү айтып берүүгө аракет 

кылса. 

5. Топтун ишине активдүү катышпай, бирок 

кунт коюп угуп отуруп, бирок жооп берсе. 



*«3» деген баа коюлат 

*1. Өтүлгөн теманын кээ бир 
гана жерлерин айтууга аракет 
кылса. 

*2.  Тема боюнча мисалдарды 
чар-жайыт атып берсе. 

*3. Кошумча ырлардан 4 сап 
болсо дагы айтып берүүгө 
аракет кылса. 



*«2\1» деген баа коюлат 

1. Сабакта өтүлгөн тема боюнча 
эч нерсе айтып бере албаса. 

2. Кошумча тапшырмалардан 
дагы айтууга аракет кылбаса. 

3. Топто иштеп жаткан 
окуучулардын ишине 
тоскоолдук жаратса. 

 



*Эссе, дил баянга коюлган критерийлер: 

*- 1. Теманын маанисинин ачылып 

берилиши. 

*-2. Темага мазмундун дал келиши. 

*-3. Мазмундун тандалган кеп стилине 

туура келиши. 

*-4. Жазууда ырааттуулуктун сакталышы 

(киришүү, негизги бөлүк, корутунду) 

*-5. Сабаттуулук (орфографиялык, 

пунктуациялык эрежелердин туура 

сакталышы) ж.б 



 


