
 
 

Kazakh PTP Guidelines for Reading Skills 

Reading skills in this guideline are defined by the level of the individual’s ability to read 
written texts for the purpose of getting gist, specific information, detailed understanding, 
and implications.  

Novice: this level is characterized by an ability to understand short (50-150 words) 
simple sentences on familiar matters containing highly frequent words and syntax. The 
common text sources are from menus, brochures, public notices, and regulations.  

Novice 1  

• The reader can understand short sentences that are loosely connected, and get some 
main ideas from a given passage.   

• Texts usually do not exceed high-frequency structural patterns and vocabulary.   

• Descriptions of persons, places, or things typify the texts at this level.   

Example 1: Ad- International Exhibition Expo 2017  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Example 2: My family members 

 

 

 

 

 

 

Example 3:  Ad- International Exhibition Expo 2017 

 

 



 
 

Novice 2  
• The reader can understand short and connected sentences and get some main ideas.   

• Texts at this level are usually limited to the attached range of syntactic structures and 
vocabulary.   

• The reader can follow a text with a clear internal structural as can be shown in 
chronological sequenced written materials.   

• The reader can locate specific information from a paragraph.  

Example 1: My friend’s healthy life style 

 
 
 
 
Example 2: I don’t feel well today 

 
  



 
 

Intermediate: This level is characterized by the reader’s ability to understand factual 

information and main ideas from a relatively short passage (150-250 words). The texts at 

this level could be found from the following materials: advertising materials, business 

and personal letters, abstract, newspaper, and magazines. 

Intermediate 1 

• The reader can understand and identify main ideas from a short passage.  
• Range of syntactic structures and vocabulary comprising texts is still limited.  
• Lexical guessing for the unknown words based on the surrounding context is 

possible. 

 
Example 1: About cultural center Almaty 

 
 
Example 2:  My favorite thing to do is to plant flowers 

  



 
 

Intermediate 2  

• The reader can understand a text consisting of short multiple paragraphs with complex 
sentences, for example, those containing subordinated clauses.   

• The reader can make appropriate inferences about the text.   

• Range of syntactic structures and vocabulary comprising texts is larger. However, the 
reader often fails to distinguish subtle differences among synonyms.   

• Misinterpretations with structurally complicated (i.e., containing subordinated clauses) 
texts still occur, and deliberate rereading is necessary for complete understanding. 
  

 
Example 1: Қазақстан Республикасының мемлекеттiк Елтаңбасы [National 
emblem of the Republic of Kazakhstan] 

Қазақстан Pеспубликасының мемлекеттiк Елтаңбасы — Қазақстан 
Республикасының негiзгi мемлекеттiк рәмiздерiнiң бiрi. Қазақстан 
Республикасының Президентiнің “Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк 
рәмiздерi туралы” конституциялық заң күшi бар Жарлығымен (24.1.1996) 
белгiленген. Рәмiздiк тұрғыдан ҚР мемлекеттік гербiнiң негiзi — шаңырақ. Ол — 
елтаңбаның жүрегi. Шаңырақ — мемлекеттiң түп-негiзi — отбасының бейнесi. 
Шаңырақ — Күн шеңберi. Айналған Күн шеңберiнiң қозғалыстағы суретi iспеттi, 
Шаңырақ — киiз үйдiң күмбезi көшпелi түркiлер үшiн үйдiң, ошақтың, отбасының 
бейнесi. Тұлпар — дала дүлдiлi, ер-азаматтың сәйгүлiгi, желдей ескен жүйрiк аты, 
жеңiске деген жасымас жiгердiң, қажымас қайраттың, мұқалмас қажырдың, 
тәуелсiздiкке, бостандыққа ұмтылған құлшыныстың бейнесi. Қанатты тұлпар — 
қазақ поэзиясындағы кең тараған бейне. Ол ұшқыр арманның, самғаған 
таңғажайып жасампаздық қиялдың, талмас талаптың, асыл мұраттың, жақсылыққа 
құштарлықтың кейпi. Қанатты тұлпар Уақыт пен Кеңiстiктi бiрiктiредi. Ол өлмес 
өмiрдiң бейнесi. Бiр шаңырақтың астында тату-тәттi өмiр сүретiн Қазақстан 
халқының өсiп-өркендеуiн, рухани байлығын, сан сырлы, алуан қырлы бет-
бейнесiн паш етедi. Бес бұрышты жұлдыз гербтiң тәжi iспеттi. Әрбiр адамның жол 
нұсқайтын жарық жұлдызы бар. Қазақстан Pеспубликасының мемлекеттiк 
Елтаңбасының авторлары — Жандарбек Мәлiбеков пен Шотаман Уәлиханов. 

The text describes the national emblem of the Republic of Kazakhstan. It gives 
explanation of the signs and patterns on the emblem and the date of its adoption.  

Example 2: 1 мамыр – Қазақстан халықтарының бірлігі күні [1st May is the day 
of unity of the population of Kazakhstan] 
 
1995 жылдың наурызында дүние жүзіне үлгі болып отырған, ұлтаралық татулық 
пен тұрақтылықтың феномені – Қазақстан халықтары Ассамблеясы құрылды. Бұл 
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ешбір елде болмаған ерекше, саяси маңызы зор құрылым. Ассамблея 365 мүшесі, 
471-ден астам республикалық, өңірлік, облыстық, қалалық ұлттық-мәдени 
бірлестіктері 500-ге жуық кіші ассамблея мүшелерінің бастарын біріктіріп, біздің 
ортақ үйіміз – Қазақстанда шынайы достықты қамтамасыз етіп келеді. Бүгінде 
әрбір ұлтқа салт-дәстүрлерін жаңғыртуға, мәдениеті мен әдебиетін дамытуға, 
тілінің жетілуіне қамқорлық көрсетілуде. Осының бәрі Елбасының қоғамдағы 
азаматтық ынтымақтастық пен ішкі саяси тұрақтылықты сақтау стратегиясын 
дұрыс таңдап, ұлтаралық қатынастарды реттеудің тиімді тетіктерін жасай білуінің 
арқасында мүмкін болуда. Өзара түсіністік, ұстамдылық, әр түрлі ұлттар 
өкілдерінің рухани және мәдени құндылықтарына құрметпен қарау әдебі барлық 
этностарға ортақ жалпы халықтық идеалдар мен қасиеттерді қалыптастыруға әсер 
етті. Нәтижесінде әрбір ұлт конституциялық-құқықтық заңнама негізінде өзіне тән 
этностық ерекшелігін сақтай отырып, Қазақстанның қоғамдық құрылымына 
үйлесті сіңісе білді. Елбасының Қазақстан халқына Жолдауында айтылған мәсе-
лелер қатарында ерекше көрсетіліп кеткен бағыттың бірі — Қазақстан халықтары 
Ассамблеясының рөлін нығайтуға байланысты “Қоғамдық келісімді және 
тұрақтылықты әрі қарай нығайту үшін Қазақстан халықтары Ассамблеясының 
рөлін арттыру” мәселесі. Бағыттың бұлай аталуының өзі өзіндік этносаралық және 
конфессияаралық келісімнің жетілдірілген моделі қалыптасқан Ассамблеяның 
ұлтаралық қарым-қатынасты нығайтудағы ерекше орган болып табылатындығын 
көрсетеді. Қазақстанның саяси жүйесінде маңызды тұтқа болып табылатын 
Ассамблея бүгінгі таңда барлық этностардың мүддесін ортақ қазақстандық мүддеге 
айналдыруды, ұлттық ерекшеліктеріне қарамастан барлық азаматтардың құқығы 
мен еркіндігін сақтауды қамтамасыз ететін қоғамдық институт ретінде толығымен 
қалыптасты. Қазақстанда тұратын барлық ұлттар мен этностар қалыптастырған ел 
бірлігі мен тұрақтылықты сақтауға бағытталған қазіргі мол тәжірибе этносаралық 
проблемаларды шешудің әлемдік тәжірибесіне енуде. Жолдауда атап 
көрсетілгендей, “қоғамдық келісімді әрі қарай нығайту еліміздің қалыпты дамуы 
мен әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру тәрізді үстеме 
міндеттерді шешудің негізі болып табылады”. 
 
The text describes one of the national holidays in Kazakhstan which is the day of unity. It 
describes its cross-cultural and political importance and value amongst the citizens of 
Kazakhstan for better understanding and peacebuilding.  
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Advanced: this level is characterized by the reader’s ability to understand explicit and 
implicit meanings of a wide range of long (250 words above) and complex texts 
consisting of several paragraphs.  

Advanced 1  

• The reader can identify the hierarchical level of information (i.e., the main points and 

http://www.zharar.com/kz/shygarma/808-mamyr_1_birlik.html


 
 

relevant supporting details) from multi-paragraph prose presented with a clear 
underlying structure.   

• Insufficient target-language cultural knowledge or limited vocabulary may still 
interfere with complete understanding of a text.   

• The reader can make appropriate inferences about texts dealing with various topics.  

Example 1: Addressing people in Kazakh culture 

 

Advanced 2   

• The reader can comprehend discourse organization from a text consisting of 
long and complex multiple paragraphs.   

• The reader can detect the author’s attitude or values in the main topics 
addressed in the text.   

• The reader begins to comprehend the aesthetic use of target language and its 
literary styles, and can appreciate some fictions.   

Example 1:   the etymology of Kazakh proverbs
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