
Kahoot қызметінде тест жасау бойынша әдістемелік ұсынымдар 

Кahoot  —  викториналар ,  тесттер  және  сауалнамалар  құруға  арналған 

веб -қызмет   

Kahoot — бұл кез-келген пәннің 

дидактикалық мақсаттарында тиімді 

қолдануға болатын салыстырмалы түрде 

жаңа қызмет. 

Оқушылар мұғалім жасаған 

тесттерге планшеттерден, ноутбуктерден, 

смартфондардан, яғни Интернетке қол 

жетімді кез-келген құрылғыдан жауап бере 

алады. 

Kahoot-та жасалған тапсырмалар оларға фотосуреттер мен тіпті бейнеклиптерді 

қосуға мүмкіндік береді. Викториналардың, тесттердің орындалу қарқыны әр сұрақ 

үшін уақыт шегін енгізу арқылы реттеледі. 

 

Kahoot бағалауды қалыптастыратын құрал ретінде, кері байланысты 

ұйымдастыруға, белгілі бір тақырыптың білімі мен түсінігін реттеуге болатын құрал 

ретінде қолданыла алады.  

 Сондай-ақ, жауаптарды дұрыс ретпен орналастыруды қажет ететін сұрақтар 

жасау мүмкіндігі бар, мысалы, оқиғаларды немесе сандар тізбегін дұрыс орнату. 

 Тестілеуге қатысу үшін оқушылар жай ғана қызметті ашып, мұғалімнің 

компьютерінен ұсынатын PIN-кодты енгізуі керек. 

Оқушы өз құрылғысында дұрыс жауапты таңдауға ыңғайлы. Опциялар 

геометриялық фигуралармен ұсынылған. 

  

Kahoot сервисінде тест құру бойынша әдістемелік нұсқаулық 

 

1. Осы сілтеме бойынша өтіңіз https://getkahoot.com / және «SignUp» батырмасын 

басу арқылы тіркелгі жасаңыз (немесе егер бар болса, тіркелгіңізге кіріңіз — 

LogIn ) 

https://getkahoot.com/


 

2. Жаңа оқу материалын жасау үшін «Create» (Жасау) батырмасын басыңыз 

 
3. Kahoot түрлерінің қайсысы сізге сәйкес келетінін таңдаңыз: тест — Quiz, 

реттілік — Jumbleнемесе сауалнама — Survey. 

 

 

 



4. Тапсырма түрі таңдалған кезде, ол туралы негізгі деректерді толтырып, «Ok» 

батырмасын басыңыз, 

 

5. Әрі қарай, сұрақтарды қосуды бастау үшін«Addquestion» батырмасын 

басыңыз. 

 
6. Әр сұрақта бейне немесе сурет қосу мүмкіндігі бар. Сұрақты сақтаңыз және 

келесілерді қосуға көшіңіз. Викторина дайын болған кезде оны «Save» 

батырмасын басу арқылы сақтаңыз. 

 



Kahoot іске қосу 

7. Викторина дайын болған кезде, іске қосу үшін«Play» батырмасын басыңыз. 

 

 

8. Ойын қалай ұйымдастырылатындығын көрсетіңіз: Әркім өзі үшін немесе 

командаларда ойнай алатын классикалық түрде (бұл жағдайда жауап беру 

уақыты басталмас бұрын, командаларда бірлескен талқылау үшін қосымша 5 

секунд бар).Сондай-ақ, мұнда ойын параметрлерін көрсетуге болады. 

 

 

 

Оқушыларды kahoot-қа қосу 

9. Оқушылар өз компьютерлерінен немесе смартфондарынан осы сілтемеге өтеді 

kahoot.it. автоматты түрде жасалатын ойын кодын енгізіңіз. Әрі қарай 

оқушылар өз аттарын енгізеді және барлық оқушылар өз есімдерінің астына 

кірген кезде мұғалім «Start» батырмасын басу арқылы тестті бастайды. 



Викториналық сұрақтар мен жауаптар мұғалімнің экранында пайда болады, ал 

оқушылар ұялы телефондарынан немесе компьютерлерінен белгіленеді. 

 

  

Kahoot-ты оқу жұмысында қолданған кезде викторина жасау кезінде қандай 

міндет қоятыныңызды түсіну және осыған сүйене отырып, оқу сұрақтарын құру 

маңызды.  

 

Пайдаланылған көздер: 

 http://marinakurvits.com/kahoot/ 

 http://zkoipk.kz/ru/smartconf2017/3-section/3578-conf.html 

https://www.youtube.com/watch?v=mFI9owMV3xo 

http://marinakurvits.com/kahoot/
http://zkoipk.kz/ru/smartconf2017/3-section/3578-conf.html
https://www.youtube.com/watch?v=mFI9owMV3xo

