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ШАРТТЫБЕЛГІЛЕР
Жаңатақырыптымеңгерутапсырмалары–функционалдық сауаттылықты 

қалыптастыру тапсырмалары

Сұрақтарғажауапберейік Дəптергеорындайық

Себебінанықтайық Компьютердеорындайық

Талдап,салыстырайық Үйтапсырмасы

 

Кел,ойланайық!

аңа тақырып  ты түсіну үшін 
ал дын ала берілетін тапсыр-
малар

Бүгінүйренетініміз:

ақырыптағы иге рілетін мəлі-
меттер; күтілетін нə тижелер

Міне,қызық!
Материалды жеңіл мең ге

ру ге жетелейтін ақпарат тар

Естеріңесақтаңдар!
Оқушыға керекті жадына

малар

Сөздік
ылыми ұғымдардың үш 

тілдік нұсқасы

Терминдік
анықтамалар

Назар аудар
Электронды қосымша жүктелген CD қолжетімсіз болған 
жағдайда, қосымшаны arman-pv.kz сайтынан тауып, өз 
компьютеріңе жүктеп алуыңа болады
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˜°  ғы сөз

Құрметті оқу шы лар!
Бұл оқу жы лын да сен дер ин фор ма ти ка кур сын оқу ды жал-

ғас ты ра сың дар. «Ин фор ма ти ка» пә ні сен дер ге компьютерлік 
жүйелер мен программаларда жұмыс жасауды үйретеді. Со-
ны мен қа тар 3D баспа және Python тілінде программалаумен 
танысатын боласыңдар. Кез келген мәтіндік құжатпен жұмыс 
жасауды үйренесіңдер.

«Ин фор ма ти ка» пә ні нің оқы ту мақ са ты – сендерді қа зір гі за ма-
науи тех но ло гия лар мен ти ім ді жұ мыс іс теуге қажетті ба за лық 
бі лім, бі лік жә не дағ ды мен  қам та ма сыз ету бо лып та бы ла ды.

Оқу лық 4 бөлімнен тұ ра ды: «Ком пью терлік жүйелер 
және желілер», «3D баспа», «Python тілінде программалау», 
«Мәтіндік құжатпен жұмыс жасау».

Оқу лық та әр бір па раг раф тан кей ін жа ңа та қы рып ты өз бе ті мен 
мең ге ру ге ба ғыт тал ған 6 қа дам дық тап сыр малар  бе ріл ген.

«Сұрақтарға жауап берейік» және «Себебін анықтайық» 
тап сыр ма ла ры ең қа жет ті ақ па рат тар мен олар дың се беп-сал-
да рын бі лу ге ар нал ған. 

«Компьютерде орындайық» тап сыр ма ла ры тео рия  жүзінде 
алған бі лім де рің ді прак ти ка мен бай ла ныс ты рып, АКТ-ны пай-
да ла нып, жұ мыс жа сауға бейімдейді.

«Талдап, салыстырайық» тапсырмаларын орындай отырып, 
логикалық және шығармашылық ойлау қабілеттерің дамиды.

«Дәптерге орындайық» қадамында та қы рып та ғы ақ па-
рат ты жи нақ тап, кес те, постер, т.б. құ рас ты ру тапсырмалары 
беріледі. Осы тап сыр ма лар ды орын дай оты рып,  өз бет терің мен 
із де ну ге дағ ды ла на сыңдар .

«Үй тапсырмасын» орын дау ар қы лы игерген ақ па рат-
тары ңды үйден қайталайсыңдар.

Әр бөлім аяқ тал ған нан кей ін ал ған бі ліміңді тексеру мақ са-
тын да қорытынды тап сыр ма ла р бе ріл ген.

Со ны мен қа тар оқу лық та жо ба лық жұ мыс тар ұсынылды. 
Жо ба лық жұ мыс тар да сендер прог рам ма лар дың кө ме гі мен 
ша ғын жо ба лар жа сауды жә не олар ды қор ғау ды үй ре не сіңдер.

Па раг раф тарда қы зық ты мә лі мет тер мен  ақ па рат тар жи нақ-
тал ған. Бұл сендердің «Ин фор ма ти ка» пә нін толық иге рулері ңе 
сеп ті гін ти гі зе ді.

Сәт ті лік ті лей міз!



І БӨ ЛІМ

КОМ ПЬЮ ТЕР ЛІК 
ЖҮЙЕ ЛЕР ЖӘ °  
ЖЕ ЛІ ЛЕР

Кү ті ле тін нә ти же лер:
• эр го но ми ка мін дет те рін (ба рын ша жай лы лық пен ти ім ді-

лік үшін) тұ жы рым дау жә не ше шу;
• Интернет ке тәу ел ді лік тің проб ле ма ла рын тал қы лау;
• ком пью тер лік тех но ло гия ның да му та ри хы мен ке ле ше гі 

ту ра лы әң гі ме леу;
• ком пью тер дің не гіз гі құ рыл ғы ла ры ның өза ра әре кет те-

суін тү сін ді ру;
• опе ра ция лық жүйе лер дің не гіз гі функ ция ла рын атау;
• сым сыз бай ла ныс тың ар тық шы лық та рын тү сін ді ру.
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§ 1. Эр го но ми ка де ге ні міз не?

р го но ми ка де ген не?
Эр го но ми ка – адам ағ за сы ның 

фи зи ка лық жә не пси хологиялық 
ерек ше лік те рін ес ке ре оты рып, 
ең бек ке қо лай лы жағ дай жа сау 
мақ са тында жұ мыс ор нын ти ім ді 

ұй ым дас ты ру ту ра лы ғы лым. «Эргономика» сөзі гректің ergon 
(жұмыс) және nomos (заң) сөздерінен шыққан.

Эр го но ми ка (не ме се адам фак то ры) – адам дардың жүйе-
нің бас қа эле ме нт те рі мен өза ра әре кет те суін жә не адам ден-
сау лы ғына қолайлы жағдай жасауды зерт тей т ін ғы лы м.

Эргономиканыңмақсаты:
• «адам және тех ни ка лық құ рал дар » ұғымы арқылы тиімді 

жұ мыс жа сауды және ың ғай лы жұмыс орнын ұй ым дас ты ру;
• ден сау лы қты сақ тау және ден сау лы ққа зи ян кел тір мейт ін 

жағ дай лар ды ұй ым дас ты ру.

Эргономиканыңміндеттері:
• жай лы лықты, қау іп сіз дікті, ти ім ді лікті қам та ма сыз ету;
• фи зи ка лық ау ырт па лық тарды, ың ғай сыз дықты, қау іп ті 

жағ дай ларды  жою;
• құ рал-жаб дық тарды, жұ мыс про це сі мен шарт та рын жақ-

сарту.
Сен дер ин фор ма ти ка ка би не тін де жұ мыс жа сау ба ры сын-

дағы қау іп сіз дік  ере же ле рі мен та ныс сың дар. Ен ді жұ мыс 
ор нын дұ рыс ұй ым дас ты ра бі луді қа рас ты рай ық. Бұл – ин фор-
ма ти ка пә нін дегі эр го но ми ка мін дет те рі.

Ком пью тер мен жұ мыс жа сау ке зін де мынадай та лап тар ды 
сақ тау ке рек: тү зу оты ру, қау іп сіз дік  ережелерін сақ тау, 
орын дық пен ком пью тер үс те лінің биіктігі жұмыс жасауға 
ыңғайлы бо луы керек (1-су рет).

Кел,ойланайық!

• ом п ю тер де ген не?
• ом п ю тер лік қау іп сіз ді к де ген 

не?

Бүгінүйренетініміз:

• р го но ми ка ұғы мы;
• жұ мыс ор нын дұ рыс ұй ым дас-

ты ру;
•  қау іп сіз дік ере же ле рін сақ тау.

Эргономика– р го но ми ка –
rgonomics
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Басты сәл
еңкейтіп ұстаймыз

Иығымыз 
еркін

Тізе тікбұрыш 
болып бүгілген 

Оқу құралдары оқу-
шының алдында 

орналасқан

Арқаны тік 
ұстаймыз

Саусақтар мен 
білек бір сызықта 

орналасқан

Иығымыз 

еңкейтіп ұстаймыз

Оқу құралдары оқу-

Тізе тікбұрыш 

60–70 см

1-су рет. Жұ мыс үс те лі нің эр го но ми ка сы

Компьютермен жұмыс жасау уақыты
1–2-сыныптар – 10 минут
3–5-сыныптар – 15–20 минут
6–9-сыныптар – 25–30 минут
10–11-сыныптар – 30–35 минут
Ком пью тердің алдында отыр-

 ған адам ның ая ғы мен қолы 90° 
бо лып бү гі луі қа жет.

Ком пью тер мен жұ мыс жа сау 
барысындағы ережелер:
1. Жұ мыс ор ны нда тү зу, дұ рыс 

оты р.
2. Мо ни тор мен көз дің ара қа шық ты ғын үне мі қадағала.
3. Ком пью тер үстеліне артық зат тар ды қой ма (те ле фон, су-

сын дар, та ғам дар, сөм ке, т.с.с.).
4. Отыр ған орын дығыңды өзі ңе ың ғай лы етіп қоюға дағ ды лан, 

әрі-бе рі жыл жы тып, ау ыс тыр ма.
5. Пер не тақ та, тін туір ді дұрыс пай да лан, қа жет сіз ба са 

бер ме.
6. Компьютер құ рыл ғы лар ын ау ыс тыр ма, сым да рға ти іс пе.
7. Ком пью тер мен жұ мыс жа сау ба ры сын да белгіленген 

уақыт  ты сақта, үне мі көз, де не жат ты ғу ла рын жа са.

Естеріңесақтаңдар!
« ргономика» ұғымы 

информатика пәнінде ғана 
емес, басқа да салаларда 
қолданылады. Атап айтсақ, 
медицинада, техникада, 
ауылшаруашылығында, 
өнеркәсіпте және т.б.
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8. Жұ мыс жа сап бол ған нан кей ін бөл ме нің ауа сын тазартуды 
ұмытпа.

9. Са бақ та мұ ға лім нің нұс қау лы ғын тың да, бөг де жұ мыс-
тар мен (ой ын ой нау, ви део кө ру, му зы ка тың дау, т.б.) ай на-
лы спа.

10. Ком пью тер сы ны бын да орын ау ыс ты рып, басқа оқу шы-
лар ға ке дер гі кел ті рме.
Ком пью тер мен жұ мыс жа са ғанда, осы атал ған ере же лер ді 

үне мі ес те сақ тасақ, ден сау лы ғы мыз ға еш қан дай зи ян кел-
мей ді.

Ком пью тер мен жұ мыс жа сау ба ры сын да үне мі жа салатын 
жат ты ғу лар (2, 3-су рет тер).

2-су рет. Де не жат ты ғу ла ры

3-су рет. Көз жат ты ғу ла ры
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Сұрақтарғажауапберейік

1. Эр го но ми ка де ген не?
2. Эр го но ми ка ның мақ са ты қандай?
3. Ин фор ма ти ка ка би не тінд е қан дай ере же лер  сақталуы тиіс?
4. Ком пью тер мен жұ мыс жа сау ба ры сын да қан дай жат ты-

ғу лар  жасау керек?
5. Жас ерек ше лікте рі ңе қа рай ком пью тер дің алдында қан ша 

уа қыт оты руға болады?

Себебінанықтайық

1. Ком пью тер сы нып та рын да не үшін қауіпсіздік ере же-
лер ін сақ тау ке рек?

2. Не лік тен сендерге ком пью тер де 25 ми нут тан ар тық жұ-
мыс жасауға бол май ды?

3. Не лік тен эр го но ми ка мен ин фор ма ти ка өзара бай ла-
ныс ты?

Компьютердеорындайық

PowerPoint про грам ма сын да эр го но ми ка ту ра лы 5 слайд-
тан тұ ра тын презентация жа сап, бе зен ді рің дер. Презента-
цияға атау қой ып, өз бу маларыңда сақ таң дар.

Талдап,салыстырайық

Ком пью тер дің алдында оты ру дың екі түрлі жағ дай ын 
қа рас ты рып, са лыс ты рың дар.

Міне,қызық!
ат пси хо фи зио ло гы  рик Пе пер эр го но ми ка ның та лап та рын дұ рыс 

орын да ған да мы на дай нә ти же лер ала ты нын айт ты
–  тү зу отыр ған адам осы уа қыт қа дей ін гі жа ғым ды эмо ция ла рын еш қан дай 

күш жұм са май ес ке тү сі ре ала ды
–  қа лып тас қан көз қа рас тар ға қай шы бол ға ны мен, ға лым ның зерт теу ле рі нің 

нә ти же сі се ру ен деу адам ның энер ге ти ка лық қо рын шы ғын дай ты нын көр сет ті
–  сабаққа кө те рің кі кө ңіл күй мен кел ген шәкірттер сабақтан одан да жо ға ры 

кө ңіл күй мен шы ға ты ны анық тал ды.

Сұрақтарғажауапберейік

Себебінанықтайық

КомпьютердеорындайықКомпьютердеорындайық

Талдап,салыстырайық
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Дəптергеорындайық

«Кластер» әдісімен эргономиканың мақсаты мен міндет-
терін тұжырымдап, жазыңдар.

Эргономиканың мақсаты

Эргономиканың міндеттері

Үйдеорындайық

Дұ рыс әре кет тер ге  бел гі сін қой ып, кес те ні мәтіндік 
редакторда толтырыңдар.

№ Əрекеттер Дұрыс
1  Ком пью тер дің ал дын да 2 са ғат тан 

ар тық отыр уға болмайды

2 Жұ мыс ор ны на ар тық зат тар қою ға 
бол май ды

3 Жұ мыс жа сап бол ған нан кей ін бөл-
ме нің ауа сын жел де ту ке рек

4 Са бақ ке зін де ән  тың дап, ви деожаз-
ба лар кө ру ге рұқ сат еті ле ді 

5  Компьютер алдында ұзақ отырма, 
үне мі көз, де не жат ты ғу ла рын жа са 

Дəптергеорындайық

Үйтапсырмасы
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§ 2. Ин тер нет ке тәу ел ді лік проб ле ма ла рын 
тал қы лау

Біз «Ин тер нет» ұғы мы мен тө-
мен гі сы нып тар дан та ныспыз. Ин-
тернет біздің өміріміздің ажырамас 
бөлігіне айналды. Ин тер нет ті біз 
ақ па рат ал ма су, ха бар ла ма, хат жі-
бе ру үшін және басқа да мақ сат тар-
да қол да на мыз. Интернетте жұмыс 

жасау барысында қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау керек 
екенін қарастырайық.

Интернеттежұмысістеубарысындасақталатынқауіпсіздік
ережелері
1. Ин тер нет те ұзақ оты рып, пай да сыз іс тер мен ай на лы спа.
2. Онлайн таратылатын ой ын дар ға қо сыл ма.
3. Интернет мәліметтерін қолданғанда міндетті түрде  ақпарат 

көзін (авторын немесе сайтты) көрсет.
4. Әлеу мет тік же лі лер ді қол дан ған да мә де ни ет ті бо л. 
5. Өз ге нің аты нан ха бар ла ма жа зу ға, өз ге нің паролін бұ зу ға 

тал пын ба.

н тер нет ке тəу ел ді лік де ген не?
Қа зір гі таң да Ин тер нет ке тәу ел ді лік әлем де гі ең бас ты 

мә се ле лер дің бі рі не ай на лып отыр. Жа сөс пі рім дер мен оқу-
шы лардың көпшілігі бос уақыттарын компьютерлік ой ын дар 
ойнауға және же лі ар қы лы дос тар тау ып ара ла суға арнайды. 
Осылайша, уа қыт ын Ин тер нет те гі ви деожазбалар ды кө ріп, қа-
жет сіз бе ріл ген ақ па рат тар ды тың дап өткізетін қолданушылар 
да аз емес. 

Мұ ның бә рі – Ин тер нет ке тәу ел ді лік тің бас та пқы белгілері. 
Сон дық тан мұн дай тәу ел ді лік ке бой алдырмау үшін Интернетті 
қолдану уақытын шектеп отыру қажет (1-сызба).

Кел,ойланайық!

• н тер нет де геніміз не?
• р го но ми ка де геніміз не?
• ргономиканың денсаулыққа 

қандай пайдасы бар?

Бүгінүйренетініміз:

• н тер нет ке тəу ел ді лік 
деген не?

• н тер нет тегі қауіпсіздік 
ере же ле рі.

Тəуелділік– а ви си мос ть – 
ependency
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Әлеуметтік 
желілерді жиі 

пайдалану

Интернет 
арқылы 

видеожазбалар 
көру

Онлайн 
таралатын 
ойындар

Интернетті 
хобби ретінде 

қабылдау

Интернет тәу ел ді лікке 
алып келуі мүмкін

1-сызба. Ин тер нет тәу ел ді лік 

н тер нет ке тəу ел ді лік адам ның мі нез-құл қы ның бұ зы лу ы на 
қа лай əсер ете ді?
1. Өті рік ай ту, тіп ті қыл мыс тық әре кет тер ге бой ал ды ру, 

аг рес сив ті мі нез дер  пай да бо лады.
2. Кө ңіл күй і на шар ла п, бас қа  адамдармен пси хо ло гия лық 

ке ліс пеу ші лік тер орын алады.
3. Ай на лада бо лып жат қан оқи ға лар ға, шы найы өмір ге көңіл 

аудармай, тек вир туалды әлемді ғана ойлайды.
4. Адам дар мен араласпайды, сөй ле су ден бой ын ау лақ ұс тайды, 

қоғамдық орын дар ға бар майды, дос та ры мен, жа қында-
рымен аз араласады немесе мүлдем араласпайды.

5. Ин тер нет ке тәу ел ді лік от ба сы лық қарым-қа ты нас тар ға кері 
әсер ете ді. Жа сөс пі рім дердің ата-ана лары мен тіл табыса 
алмауы жиілейді.

6. Жасөспірімдер үй тапсырмасын орындаудың орнына бос 
уақытын қажетсіз сайттар мен чаттарда өткізіп, ойын 
ойнауы олардың оқу үлгерімдерінің нашарлауына алып 
келеді.

Интернеткетəуелділікпроблемаларыншешужолдары
1. Ин тер нет ті қолдану уақытыңды үнемі бақыла.
2. Вир туалды әлем ге аз уақыт бөліп, сы нып тас та рың мен, 

ту ған-ту ыс та рың мен кө бі рек қарым-қатынас жаса, ара лас.
3. Бос уа қы тың да та за ауада се ру ен деп, спорт пен ай на лыс.
4. Ин тер нет ті тек пай да лы ақ па рат тар алу ға пай да лан.
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5. Тәу ел ді лік ті ту дыр мау үшін күн тәр ті бін жа сап, уа қыт ыңды 
ти ім ді жұм са.
Ин тер нет ке тәу ел ді лік тен ау лақ бо лып, ақ па рат тық тех-

но ло гия ларды ти ім ді қолдануға дағдылану үшін пай да ла ну-
шы лар  өз бойында ком пью тер лік мә де ние тті қа лып тас ты рып, 
өзін-өзі тәр бие леуі ке рек. Тәу ел ді лік ті ше шу дің ең қа ра пай ым 
жо лы – шығармашылықпен ай на лы су, са ла уат ты өмір сал тын 
ұс та ну, та би ғат  аясында серуендеу, су рет са лу немесе ұлт тық 
ой ын дар ой нау (асық, то ғызқұ ма лақ, бестас т.б.).

Сұрақтарғажауапберейік

1. Ин тер нет те жұ мыс іс теу ба ры сын да сақталатын қан дай 
қау іп сіз дік  ережелерін бі ле сің дер?

2. Ин тер нетке тәу ел ді лік де ген не?
3. Ин тер нетке тәу ел ді лік тің қандай себептерін бі ле сің дер?
4. Ин тер нет ке тәу ел ді лік  проблемаларын шешу әдістері 

қандай?

Себебінанықтайық

1. Не лік тен Интернет ке тәу ел ді лік адам ның мі нез-құл қы-
ның бұ зы лу ы на әсер ете ді?

2. Жа сөс пі рім дердің Ин тер нет ке әуес болуының себебі 
неде?

3. Не себепті Интернеттегі ақпараттың барлығы шынайы 
ақ па рат емес?

Компьютердеорындайық

Мә тін дік ре дак тор да «Жа сөс пі рім дер дің Ин тер нет ке 
тәу ел ді лі гі» та қы ры бын а ша ғын эс се жа зың дар. Эс се ні 

Міне,қызық!
Ин тер нет ке тәу ел ді лік ті анық тау үшін Аты рау қа ла сындағы хи миябио

ло гия ба ғы тын да ғы  а зар ба ев  ият кер лік мек те бі нің оқу шы ла ры «Ин тер
нет сіз   са ғат» ат ты зерт теу жұ мы сын жүр гіз ген бо ла тын. Жо ба ба ры сын да 
оқу шы лар ұялы те ле фон  қолданбай,   са ғат бойы Ин тер нет ке кі ру ден бас 
тарт ты. Са бақ тан тыс уа қыт та рын да олар әдеттегідей әлеу мет тік же лі лер де 
оты ру дың ор ны на, әртүр лі қы зық ты іс тер мен ай на лыс ты. Бұл жоба арқылы 
оқушылар қан ша лық ты Ин тер нет ке тәу ел ді екен де рін тү сінді.

Сұрақтарғажауапберейік

Себебінанықтайық

КомпьютердеорындайықКомпьютердеорындайық
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сы нып та старыңмен тал даң дар. Қалай ойлайсыңдар, сен-
дер де Ин тер нет ке тәу ел ді лік бар ма?

Талдап,салыстырайық

Интернетке тәу ел ді лік тің зардаптары қандай болуы мүм-
кін?

Интернетке тәу ел ді лік тің 
зардаптары

Дəптергеорындайық

Кестені толтырыңдар.

№ Интернеткетəуелділікпроблемаларыншешужолдары

Үйдеорындайық

«Интернет» сө зі не ребус құ рас ты рыңдар.

Талдап,салыстырайық

Дəптергеорындайық

Үйтапсырмасы
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§ 3. Есеп теу тех ни ка ̇ ˝ ның да му та ри хы

Есеп теу тех ни ка сы күн нен күн-
ге қа рыш тап да мып ке ле жа тыр. 
Компьютерлер қо ғам ның бар лық 
са лаларында қолданылады, сон-
дықтан ком пью тер лік тех но ло гия-
ның да му та ри хы мен болашағы 
ту ра лы бі лу біз үшін ма ңыз ды.

сеп теу құ рыл ғы ла ры қа шан пай да бол ды?
«Сан» ұғымы жазудан ертерек пайда болды. Адамдар санау 

үшін сау сақ та рын, тас тар ды, жіп тер ді, ағаш та яқ ша лар ды 
қол дан ған (4-су рет). Олар көптеген ғасырлар бойы өз тәжіри-
белерін жетілдіріп, ұрпақтан ұрпаққа беріп отырған.

4-су рет. Ежел гі са нау құ рал да ры

Бә рі міз ге бел гі лі ең алғашқы санау құ ра лы – есеп шот. Оның 
пай да бол ған уа қы ты белгісіз. Кейбір деректер бойынша есеп-
шот тар, шамамен, 2000–5000 жыл  бұрын ежелгі Қы тай, ежелгі 
Еги пет және ежел гі Грекияда пайда болған (2-сыз ба).

Кел,ойланайық!

• ом п ю тер қа шан пай да 
бол ды?

• ом п ю терлік те нология 
қа лай да мып жа тыр?

Бүгінүйренетініміз:

• есеп теу те  ни ка сы ның да му 
та ри ы;

• ал ғаш қы есеп теу те  ни ка сы.

Есептеутехникасы– Вы  ис
ли тель ная тех ни ка – Computer 
science
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Есепшот

Абак Есепшот

Батыс 
Еуропа

Ресей

V–VI 
ғасырлар

XVII ғасыр

Суаньпань

Қытай

VI ғасыр

Соробан

Жапония

XV–XVI 
ғасырлар

2-сыз ба. Есеп шот тардың да му тарихы

ХVII ға сыр дың ба сын да шот лан дия лық ма те ма тик Джон 
Не пер «ло га рифм» тү сі ні гін ен гіз ді. 1761 жы лы ағыл шын эко-
номисі Д.Ро бе рт сон есеп теу лер  жүр гі зу ге ар нал ған ло га рифм 
сыз ғы шын жа са ды (5-су рет).

     

5-су рет. Ло га рифм сыз ғы шы

1642 жы лы фран цуз ма те ма ти гі Блез Пас каль 19 жа сын да 
же тек тер мен дөң ге лек тер ден тұ ра тын есеп теу ма ши на сын құ-
рас тыр ды. Ол «Паскальдің есептеуіш машинасы» деген атқа ие 
болды. 1694 жы лы атақ ты не міс ма те ма ти гі Лейб ниц ме ха ни-
ка лық есеп теу ма ши на сы – ариф мо ме тр ді құ рас тыр ды. 

ХIХ ға сыр да есеп теу тех ни касы  қар қын дап да ми бас та ды 
(1-кес те). Есеп теу  тех ни касы ның да му ын да ғы ке ле сі қа дам 
есеп теу лер ді ал дын ала жа сал ған про грам ма бой ын ша адам ның 
қа ты су ын сыз орын дайт ын құ рыл ғы лар жа сау бол ды. Мұн дай 
ал ғаш қы ав то мат ты есеп теу  тех ни ка сы ның ав то ры – ағыл шын 
ғалымы Чарльз Бэб бидж, сон дық тан оны «ком пью тер дің ата-
сы» деп атай ды. 1833 жы лы ол про грам ма ар қы лы бас қа ры-
ла тын «ана ли ти ка лық ма ши на» жо ба сын жа са ды. 1846 жы лы 
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Ада Лав лейс Бэб бидж ма ши на сы на арналған алғашқы про-
грам ма құрастырды. Оны әлемдегі алғашқы прог рам малаушы 
деуге болады.

ХIХ ға сыр дың со ңын да аме ри калық инженер Гер ман Хол-
ле рит есеп ші-пер фо ра ция лық ма ши на құ рас тыр ды.

1936 жы лы Алан Тью ринг абст рак ті лі есеп теу ма ши на сын 
ұсын ып, за ма науи ин фор ма ти ка ның да му ына өз үлесін қос ты. 
Бұл есептеу машинасы «Тью ринг ма ши на сы» деп аталды.

1941 жы лы Кон рат Цу зе про грам ма мен бас қа ры ла тын есеп-
теу  тех ни ка сын ой лап тап ты. Бұл ма ши на  «Z3» деп аталды.

1944 жы лы Гар вард уни вер си те тін ің ма те ма ти гі Го вард 
Ай кен Чарльз Бэббидж жобасы негізінде про грам ма мен бас қа-
ры ла тын «Марк-1» ав то мат ты есеп теу ма ши на сын құ рас тыр ды.

1936, 1941, 1944 жыл дар ы құрастырылған есеп теу ма ши-
на ла ры элек трон ды есеп теу ма ши на лар ына жат пай ды. Се бе бі 
олардың жұ мыс іс теу прин цип те рі ме ха ни ка лық жүйе ге негіз-
делген.

-кес те. сеп теу  те  ни ка ла рының тари ы

Реті Суреті Атауы
1 Пас каль ма ши на сы

2  Лейб ниц құрастырған 
ме ха ни ка лық есеп теу 
ма ши насы – ариф мо метр

3 Чарльз Бэб бидждің ана ли-
ти ка лық ма ши на сы
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Реті Суреті Атауы

4  Хол ле риттің есеп ші-пер-
фо ра ция лық ма ши на сы

5 Тью ринг ма ши на сы

6 Цу зе ма ши на сы – Z3

7 Го вард Айкеннің ав то-
мат ты есеп теу  ма ши на сы 
«Марк-1»

Сұрақтарғажауапберейік

1. Алғашқы са нау құ рал да ры қан дай бол ған?
2. Есепшоттар әртүрлі елдерде қандай атауларға ие болды?

Міне,қызық!
АҚШта ғы ал ғаш қы ав то мат тандырылған ком пью тер лердің ұзын ды ғы 
 м, сал ма ғы   тон на бол ған.

Сұрақтарғажауапберейік
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3. Ло га рифм сыз ғы шы қай жы лы шық ты?
4. Чарльз Бэб бидж қан дай ма ши наның жобасын құрас-

тыр ды?
5. Алғашқы прог рам малаушы кім?

Себебінанықтайық

1. Адам дар тас тар ды, жіп тер ді және ағаш таяқшаларды не 
үшін қолданды?

2. Не лік тен Чарльз Бэб бидж ді «ком пью тер дің ата сы» деп 
атайды?

3. Не лік тен 1936, 1941, 1944 жыл дар ы құрастырылған ма-
ши на лар элект рон ды есеп теу  ма ши на лар ына жат пай ды?

Компьютердеорындайық

Есеп шот тың да му та ри хы ту ра лы 4–5 слайдтан тұ ра тын 
презентация жа саң дар. Ин тер нет тен қосымша ақпараттар 
мен суреттер тау ып, презентацияда қолданыңдар. Презен-
тацияға атау қой ып, өз бумаларыңа сақ таң дар.

Талдап,салыстырайық

Алғашқы ком пью тер лер мен заманауи ком пью тер лер ді 
са лыс ты рың дар. Қан дай өз ге ріс тер байқадыңдар? Есеп теу  
тех ни ка сы қа лай да мып жа тыр?

Дəптергеорындайық

Дәп тер ле рі ңе есеп теу  тех ни ка сы ның да му ына үлес қос-
қан ға лым дар дың есім де рін жа зың дар. Олар ту ра лы қы-
зық ты ақ па рат тар тауып, сы нып тас та рың мен бө лі сің дер.

Үйдеорындайық

Кар тон  мен желімді пайдаланып, ком пью тер дің не ме се 
есеп шот тың ма ке тін жа саң дар. Ол үшін есептеулер жүр-
гізіп, картоннан бөлшектерді қиып алыңдар.

Себебінанықтайық

КомпьютердеорындайықКомпьютердеорындайық

Талдап,салыстырайық

Дəптергеорындайық

Үйтапсырмасы
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§ 4. Есеп теу тех ни ка ̇ ˝ ның да муы мен ке ле ше гі

Біз өт кен са бақ та ал ғаш қы есеп-
теу іш ма ши на лар мен та ныс қан 
бо ла тын быз. Біз бұл тақырыпта 
элект рон ды есеп теу іш ма ши на ла-
ры ның (ЭЕМ) да му бу ын да ры мен 
та ны са мыз.

М-нің да му та ри ы қан дай? 
ЭЕМ-нің да му та ри хы бір не ше бу ын дар ға бө лі не ді. Бу ын дар-

дың ау ысуы элект рон ды тех ни ка лар дың да муы мен және ЭЕМ-
нің эле ме нт тік ба за сы ның ау ы суына бай ла ныс ты (6-су рет).

ІІ буын (1958–1964)
Транзисторлар 

ІІІ буын (1964–1971)
Интегралды микросұлба

І буын (1946–1958)
Электронды-вакуумды шамдар

IV буын (1971 жылдан бастап жасалған 
компьютерлер)
Үлкен және өте үлкен интегралды сұлбалар

6-су рет. Ком пью тер бу ын да ры

Ібуынкомпьютерлері
1946–1958 жыл да ры құрастырылған. Бұл компьютерлердің 

ерекшелігі – электронды-вакуумды шамдардың қолданылуы. 
Олар да мәліметтерді ен гі зу мен шығару үшін тесілген ленталар 
мен тесілген карталар пай да лан ылды. Сол жыл да ры ENIAC, 
EDVAC, UNIVAC деген атауға ие болған компьютерлер пайда 
болды. Олар ды қа зір гі ЭЕМ-нің ата ла ры деуге бо ла ды.

Кел,ойланайық!

• Ал ғашқы адам дар санау  үшін 
не  қолданған?

• Ал ғаш қы есеп теу іш ма ши-
на ла рдың қан дай түр ле рін 
бі ле сің дер?

Бүгінүйренетініміз:

• есеп теу те  ни ка сы ның да му 
бу ын да ры;

• ком п ю тер лік те  но ло гия ның 
ке ле ше гі.

Даму–Раз ви тие – e elopment
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ІІбуынкомпьютерлері
1958–1964 жыл да ры құрастырылған. Бұл бу ын да жар-

ты лайөт кіз гіш тер – тран зис тор лар пай да ланыл ды. ЭЕМ-нің 
кө ле мі бір не ше есе кі ші рей ді. Осы буын компьютерлерінде 
Форт ран, Ал гол, Ко бол про грам ма лау тіл де рі алғаш рет қолда-
нылды.

ІІІбуынкомпьютерлері
Бұл бу ын да (1964–1971 жыл да ры) ин тег рал ды сұлбалар 

пай да ланыл ды. Ин тег рал ды сұлба – бір не ше жүз  мың  тран-
зис тор лары бар ша ғын жар ты лайөт кіз гіш  крис тал л. Осы кез де 
ЭЕМ-де р көлемді ақ па рат ты сақ тау мүм кін дік те рі не ие бол-
ды. Со ны мен қа тар ақ па рат ты сақ тау құ рыл ғы ла ры ның жа ңа 
тү рі – маг нит тік дис кі лер пай да бол ды.

ІVбуынкомпьютерлері
Бұл буынға 1971 жылдан бастап жасалған компьютерлер 

жатады. 1971 жы лы америкалық «INTEL» фир ма сы ком пью-
тер дің не гіз гі бло гы – про цес сор дың жұ мы сын орын дау ға қа бі-
лет ті өте үл кен ин тег рал ды сұлба ны – ал ғаш қы мик ропро цес-
сор ды жа са ды. Бұл бу ын да АҚШ-тың IBM  фир ма сының жә не 
Apple фир ма сы ның Macintosh ком пью тер ле рі та ны мал бол ды.

Vбуынкомпьютерлері
Ғалымдар болашақ V буын компьютерлерін құрастыру да. 

Бұл кезеңде адам тілін түсінетін жасанды интеллектісі бар бола-
шақтың машинасы жасалады. Бұл идея толығымен жүзеге асқан 
кезде адамдар компьютерлік программалардың көмегімен емес, 
ауызекі сөйлеу тілімен басқарады. V буынның компьютерлері про-
граммалар құрмай-ақ міндеттерді шешуге мүмкіндік береді.

сеп теу те  ни ка сы ның да муы  перспективалары қан дай?
Есеп теу тех ни ка сының да му перспективалары туралы нақты 

болжамдар жоқ. Ғы лым мен тех ни ка са ла сы қарқынды да муда. 
Ға лым дар дың, өнер тап қыш тар дың идеяла ры жү зе ге асы ры лып, 
әлем де түр лі жа ңа тех ни ка лық құ рыл ғы лар шы ғып жа тыр.

Қа зір гі кез де  қол да нылып жүрген заманауи ком пью тер-
лер ге тоқ та лайық.

Та сы мал ком пью тер  – же ңіл, ық шам, жұ қа эк ран ды дер-
бес компьютер (ДК). Оны ноут бук деп те атай ды. Та сы мал 
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ком пью тер лер  ба та реямен жұ мыс іс тейт ін дік тен, адамдар олар-
ды өзі мен бір ге алып жү ріп, қажет кезінде қолдана алады. Та сы-
мал ком пью тер дің дер бес ком пью тер ден ай ыр ма шы лы ғы оның 
мик роп ро цес со ры, эк ра ны жә не пернетақтасы бір кор пус та ор-
на лас қан. Жұ мыс іс теп бол ған нан кей ін эк ран ды пернетақтаға 
жа қын да ту ар қы лы оны кі тап си яқ ты жи нау ға бо ла ды.

Қал та ком пью тер лерін цифрлық кө мек ші деп те атай ды. Бұл 
компьютер де ба та реямен қо рек те не ді жә не та сы мал ком пьюте рге 
қа ра ған да өте ық шам бо ла ды. Қал та ком пью тер лері дер бес жә не та-
сы мал ком пью тер лер си яқ ты қу ат ты бол ма са да, оны те ле фон нө мір-
ле рін, ме кен жай ларды, ой ын дар сақ тау үшін қол да ну ға бо ла ды.

Су пер компью тер – қа зір гі кездегі ең қу ат ты ком пью тер кла-
сы на жа та тын есеп теу іш ма ши на. Ол – жаңа заманауи тех но ло-
гияларды қолданып, күр де лі есеп теу ді жо ғар ы жыл дам дық пен 
орын дау ға ар нал ған күр де лі жә не қым бат ком пью тер.

Смарт фон – мобильді те ле фон қыз ме тін ат қа ра тын құ рыл-
ғы . Смартфонда ком пью терде  орындалатын қыз мет тер  де ұсы-
нылуы мүмкін. Ал ғаш қы смарт фон дар 1992 жылы пай да бол ды. 
1996 жы лы ал ғаш қы StarTAC те ле фо нын ұсы нған Motorola 
ин но ва тор екенін тағы дәлелдеді. Құ рыл ғы тек сол кездегі ға на 
емес, қа зір гі за ман ауи смарт фон дар мен салыстырғанда да стиль-
ді, сән ді және ықшам болатын (7-су рет).

Ноутбук
ҚДК-қалталық 

дербес компьютер

MP3-плеер
Электронды 

жазба кітапшасы

Мультимедиалық 
проектор

Цифрлық 
фотоаппарат

Цифрлық 
видеокамера GPS-навигатор

7-су рет. Заманауи цифрлық тех ни ка
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Сұрақтарғажауапберейік

1. І бу ын ком пью тер ле рінің ерекшеліктері қандай?
2. ІІ бу ын ком пью тер ле рі қай жыл ы шық ты?
3. ІІІ бу ын ком пью тер ле рінің басқа буын компьютерлері-

нен айырмашылығы неде?
4. Алғашқы микропроцессор қай жы лы шық ты? 
5. Та сы мал ком пью тер де ген не?

Себебінанықтайық

1. ІІІ бу ын ком пью тер ле рінің көлемді ақ па рат  сақ тай алу 
мүм кін дігінің себебі неде?

2. Неліктен қалта компьютерлері кез келген уақытта алып 
жүруге ыңғайлы?

3. Қал та ком пью тер ін неліктен цифрлық көмекші деп 
атайды?

Компьютердеорындайық

Word  мә тін дік ре дак то ры н ашыңдар. Мә тін дік редак-
торда «Есеп теу тех ни ка сы ның да муы мен ке ле ше гі» ту ра лы 
өз  ой ла рың ды 5–6 сөй лем мен тұ жы рым дап жа зың дар. Құ-
жат қа атау қой ып, сақ таң дар.

Талдап,салыстырайық

1. Есеп теу  тех ни ка сы қа лай да мып жа тыр? Жұпта тал-
даң дар.

2. Су рет тер ге қа рап, ком пью тер лер ді са лыс ты рың дар.

Міне,қызық!
 жы лы «   » жур на лын да    ком пьюте

рі нің су ре ті жа рия лан ды. Бұл ком пью тер дің пер не тақ та сы да, эк ра ны да 
бол ма ды. Алай да ха лық «өші ріпқос қыш тар мен шам дар дың жи ын ты ғын» 
жап пай са тып ала бас та ды. Са ты лым ға шы ға рыл ған ал ғаш қы ай дың ішін де 
ком пью тер дің мың ға жу ық да на сы са тыл ды. Ау қат ты адам дар пер не тақ та 
мен эк ран ды бө лек са тып ал ды.

Ком пью тер Гар вард уни вер си те ті нің сту ден ті Билл Гейтс ті   
прог рам ма лау ті лін жа зу ға ша быт тан дыр ды. Бұл қа зір гі   ком па ния
сы ның ал ғаш қы өні мі бол ды.

Сұрақтарғажауапберейік

Себебінанықтайық

КомпьютердеорындайықКомпьютердеорындайық

Талдап,салыстырайық
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Дəптергеорындайық

Кестені толтырыңдар.

№ Жылдары Буындары
І бу ын ком пью тер ле рі

ІІ бу ын ком пью тер ле рі

ІІІ бу ын ком пью тер ле рі

ІV бу ын ком пью тер ле рі

Үйдеорындайық

Бо ла шақ та қан дай ком пью тер лерің бол ға нын қа лай-
сыңдар? Өз ой ларың ды су рет пен бейнелеңдер. Су ре тті бе-
зен ді ріңдер.

Дəптергеорындайық

Үйтапсырмасы
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§ 5. Ком пью тер қа лай ‘’ мыс  ˙ тей ді?

Сен дер  тө мен гі сы нып тар-
да ком пью тер дің құ рыл ғы ла-
рымен және олар дың қыз мет-
те рімен танысқан болатын-
сыңдар.

ом п ю тер де ген не?
Ком пью тер (ағылш. computer – «есеп теу іш») – ақ па рат ты өң-

деу ге ар нал ған құ рыл ғы лар жи ынтығы. Ком пью тер ақ па рат ты 
про грам ма лар дың кө ме гі мен өң дей ді.

Дер бес ком пью тер мы на дай бө лік тер ден тұ ра ды (8-су рет):
– ақ па рат ты өң деу жә не сақ тау құ рыл ғы сы – жүй елік блок;
– ақ па рат ты шы ға ру құ рыл ғы сы – мо ни тор;
– ақ па рат ты ен гі зу құ рыл ғы сы – пер не тақ та.

Монитор

Пернетақта

Жүйелік блок

8-су рет. Ком пью тер дің не гіз гі құ рыл ғы ла ры

Ком пью тердің ең негізігі бө лі гі – жүй елік блок. Жүй елік 
блок қа ком пью тер дің не гіз гі жә не қо сым ша құ рыл ғы ла ры 
жалғанады. Ком пью тер дің не гіз гі құ рыл ғы ла ры ның өза ра әре-
кет те суін қарастырайық.

Ком пью тер дің не гіз гі ап па рат тық құ рыл ғы ла ры:
– мә лі мет тер мен ақ па рат тар ды ен гі зу ге, код тау ға, ұсы ну ға 

ар нал ған ен гі зу құ рыл ғы ла ры нан;

Кел,ойланайық!

• ом п ю тер де ген не?
• ом п ю тер қан дай құрылғылардан 

тұ ра ды?

Бүгінүйренетініміз:

• ком п ю тер дің не гіз гі құ рыл ғы ла-
ры ның өза ра əре кет те суі;

• ана лық тақ шаның, ор та лық про ес-
сор  дың, бай ла ныс порт та ры ның 
қыз ме ті.

Құрылғылар– ст рой ст ва – 
e ices
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– про грам ма лық жасақтаманың және есеп теу лер дің нә ти же-
ле рін сақ тау ға ар нал ған іш кі жә не сырт қы компью тер 
жа ды нан;

– мә лі мет тер мен ақ па рат тар ды өң деу про це сін бас қа ра тын 
не гіз гі құ рыл ғы   – про цес сор дан;

– өң деу нә ти же ле рін шы ға ру ға жә не қа ғаз ға ба сып шы ға ру ға 
ар нал ған шы ға ру құ рыл ғы ла ры нан;

– бар лық құ рыл ғы лар ара сын да ақ па рат тасымалдау қыз-
ме тін ат қа ра тын жүй елік ши на дан тұ ра ды.
Ком пью тер іс ке қо сыл ған да осы құ рам дас бө лік тер дің бар-

лы ғы ақ па рат тар ды өң деп, дай ын ақ па рат тар ды ұсы ну үшін 
жұ мыс жа сай ды, өзара әре кет те се ді (3-сызба).

Процессор Ішкі жады Сыртқы жады

Жүйелік шиналар

Енгізу құрылғылары Шығару құрылғылары

3-сыз ба. Құ рам дас бө лік тер дің өзара әре кет те суі

үй елік блок та қан дай құ рыл ғы лар ор на лас қан?
Ком пью тер дің ен гі зу, шы ға ру құ рыл ғы ла ры, қо сым ша құ-

рыл ғы лар жүйелік блоктың сыртында орналасатыны бел гі лі. 
Олар: мо ни тор, пер не тақ та, тін туір, ба сып шы ға ру құ рыл ғы сы, 
мо дем және т.б. Әр бір сырт қы құ рыл ғы ком пью тер дің про цес-
со ры мен ар найы блок тар – адап тер лер не ме се конт рол лер, ал 
ба сып шы ға ру құ рыл ғы сы т.с.с. құ рыл ғы лар (USB) порт тар 
конт рол ле рі ар қы лы жал ға на ды.

Про цес сор бас қа құ рыл ғы лар мен көп те ген сым дар дан 
тұ ра тын ка бель ар қы лы жал ғанады, оны ши на деп атай ды. 
Ал жү йелік блок тың ішін де орналасқан құ рыл ғы лар біз ге 
кө рін бей ді. Жүй елік блок тың ішін де ор на ла са тын құ рыл-
ғы лар:
• ана лық тақ ша;
• мик роп ро цес сор;
• ком пью тер дің іш кі жа ды ;
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• диск же тек – алынбалы тасымалдаушыны оқуды және оған 
ақпаратты жазуды жүзеге асыратын құрылғы;

• жүй елік ши на;
• ком пью тер дің түр лі құ рамдас бөліктерінің бай ла ны сын 

қам та ма сыз ете тін элект рон ды сұлба лар;
• қо рек тен ді ру бло гы, жел де ту, қор ғау жүй еле рінен тұратын 

ком пью тер дің элект ро ме ха ни ка лық бө лі гі.
Ана лық тақ ша – ком пью тер дің ап па рат тық не гі зі. Ана лық 

тақ ша ар қы лы жүй елік блок тың құ рыл ғы ла ры өза ра әрекет-
теседі және ақ па рат ал ма са ды. Ана лық тақ ша – ком пью тер дің 
мик роп ро цес со ры, тұ рақ ты ес те сақ тау құ рыл ғы сы (ТЕСҚ) 
жә не бас қа да құрамдас бөліктері ор на лас қан тақ ша. Ана лық 
тақ ша ның не гіз гі қыз ме ті – ком пью тер дің дұ рыс жұ мыс іс теуін 
қам та ма сыз ету. Ана лық тақ ша мыс өт кіз гіштермен қап тал ған 
(9-су рет).

9-су рет. Ана лық тақ ша

Мик роп ро цес сор – ком пью тер дің мә лі мет тер ді өң деу ге жә не 
ком пью тер жұ мы сын бас қа ру ға ар нал ған негізгі бөлігі. Мик роп ро-
цес сор про грам ма лар ар қы лы бе рі ле тін ко ман да лар ды орын дай ды 
(10-су рет). Мик роп ро цес сор  не ғұр лым шап шаң жұ мыс істесе, 
ком пью тер де со ғұр лым жылдам жұмыс істейді. Ол ком пью тер-
дің бар лық құ рам дас бө лік те рі мен бай ла ныс та бо ла ды. Заманауи 
мик роп ро цес сор лар көпяд ро лы. Көпяд ро лы мик роп ро цес сор лар 
ең бек өнім ді лі гін арт ты ру ға мүм кін дік бе ре ді. Про цес сор дың бас-
ты си пат та ма сы – тактілік жиілік. Ол ме га герцпен (МГц) жә не ги-
га герцпен (ГГц) өл ше не ді. Тактілік жиілік қаншалықты жоғары 
болса, процессор алынған мәліметтерді соғұрлым тез өңдейді.
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10-су рет. Мик роп ро цес сор

Жүй елік ши на. Жүй елік ши на ның не гіз гі қыз ме ті про-
цес сор лар ара сын да жә не дер бес ком пью тер дің қал ған бас қа 
да құ рыл ғы ла ры ның ара сын да ақ па рат тар  тасымалдау бо лып 
та бы ла ды (4-сыз ба). Ши на ның раз ряд ы он да ғы сым да рдың са-
ны на тәу ел ді. Де рек тер ді жазу кезінде про цес сор ад рес ши на сы 
бой ын ша іш кі жад қа ұя шық ад ре сін бе ре ді жә не де рек тер ши-
на сы бой ын ша осы ұяшыққа жазылатын ақпаратты ала ды.

Деректер шинасы
Адрестер 
шинасы

Басқару шинасы

Жүйелік шина

4-сыз ба. Жүй елік ши на құ ры лымы

Ішкіжəнесыртқыжады
Опе ра тив ті ес те сақ тау құ рыл ғы сы не ме се ЭЕМ-нің же дел 

жа ды  (RАМ), сон дай-ақ тұ рақ ты ес те сақ тау құ рыл ғы сы (RОМ) 
ком пью тер дің іш кі жа ды н құ рай ды. Ішкі жады жұ мыс ке зін де 
про цес сормен мә лі мет ал ма сып оты ра ды. Өң де луі  қажет  кез 
кел ген мә лі мет ал ды мен ком пью тер дің сырт қы жа ды нан (маг-
нит тік дис кі лер ден) же дел жа ды на жа зы ла ды.

Ком пью тер дің же дел жа дын да осы ме зет те жылдам өң де луі 
ти іс мә лі мет тер мен про грам ма лар ға на сақ та ла ды.

Іш кі жа ды жүйелік блокта орналасқан мик роп ро цес сор мен 
жұ мыс іс теу ге ар нал ған. Сырт қы жа ды ақ па рат тар ды сырт қы 
та сы мал дау шы ларда сақ тай ды (5-сызба).
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Ішкі Сыртқы

Жедел 
жады 

(ЖЕСҚ) 
RAM

Тұрақты 
жады 

(ТЕСҚ) 
ROM

Магниттік 
дискілер

Флеш-
жады

Опти-
калық 

дискілер

Кэш-жады Қатты 
дискі-

лер (вин-
честер)

Иілгіш 
дискілер 
(дискет)

CD-R, 
CD-RW 

дискілер

DVD-R 
DVD-RW 
дискілер

17 Гбайтжүздеген 
Гбайт

1,44 Мбайт
700 Мбайт т.б.

USB флеш
512 Мбайт
1 Гбайт
2 Гбайт
4 Гбайт
8 Гбайт
16 Гбайт т.б.

2,4,8 Гбайт 
т.б. 3 Мбайт т.б.

Компьютер жады

5-сызба. Ком пью тер жа ды

Компьютерпорттары
Порт – ком пью тер ден ком пью тер ге де рек бе ре тін құ рыл ғы-

лар ды жал ғау ға ар нал ған қосқыш. Мы са лы, ба сып шы ғар ғыш тар 
параллель порт тар ға (LPT), ал мо дем дер тіз бек ті порт тар ға (COM) 
жал ға на ды. Со ны мен қа тар қо сым ша құ рыл ғы ларды жалғау 
үшін тіз бек ті порт  және USB порт пай да ла нылады. USB пор ты 
ком пью тер дің ал дың ғы не ме се арт қы жа ғын да, тіз бек ті не ме се 
параллель порт тың жа нын да ор на ла са ды (11-су рет).
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11-су рет. Ком пью тер порт та ры

Сұрақтарғажауапберейік

1. Дер бес ком пью тер қан дай құрылғылардан тұ ра ды?
2. Жүй елік блок тың қыз ме ті қан дай?
3. Жүй елік блок тың іші нде қан дай құ рыл ғы лар ор на лас қан?
4. Ана лық тақ ша ның не гіз гі қыз ме ті қан дай?
5. Мик роп ро цес сор қан дай қыз мет ат қа ра ды?
6. Ком пью тер порт та ры де ге ні міз не?

Себебінанықтайық

1. Неліктен ақ па рат ал ма су процесі ана лық тақ ша ар қы лы 
өтеді?

2. Не се беп ті ком пью тер дің бар лық құ рыл ғы ла ры өза ра 
әре кет те седі?

3. Ком пью тер порт та ры не үшін қолданылады?

Компьютердеорындайық

1. PowerPoint про грам ма сын іс ке қо сың дар.
2. «Ком пью тер  құ рыл ғы ла ры жә не жүй елік блок тың ішін де 

ор на лас қан құ рыл ғы лар » тақырыбына презентация 
дайын даңдар. Презентацияға Интернеттен суреттер алып 
қолданыңдар.

3. Пре зен та ция ға фон  және ди зайн  қойып, безендіріңдер.
4. Әрбір су рет тің ас ты на атауы  мен қыз ме тін қыс қа ша жа-

зың дар.
5. Жа са ған пре зен та ция ла рың а атау қой ып, өз бу ма ла ры ңа 

сақ таң дар.
6. Презентацияларыңды ин те рак тив ті тақ та  арқылы сы нып-

тас та рың а көрсетіңдер.

Сұрақтарғажауапберейік

Себебінанықтайық

КомпьютердеорындайықКомпьютердеорындайық
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Талдап,салыстырайық

Құ рыл ғы лар ды са лыс ты рып, ұқ сас тық та ры мен ай ыр-
ма шы лық та рын айт ың дар.

Дəптергеорындайық

Сызбаны дәп тер ге тол ты рың дар.

Ішкі жады Сыртқы жады

Үйдеорындайық

Су рет бой ын ша порт тар арқылы компьютерге қан дай құ-
рыл ғы лар жал ға натынын тау ып, дәп тер ле рі ңе жа зыңдар.

Талдап,салыстырайық

Дəптергеорындайық

Үйтапсырмасы
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§ 6. Опе ра ция лық ‘•“ елер

Ба ла лар, сендер тө мен гі сы-
нып тар дан бастап, ком пью тер де 
әртүрлі про грам ма лар мен жұ мыс 
жа садыңдар. Ком пью тер де жұ мыс 
жа сау үшін біз ге мін дет ті түр де 
про грам ма лар қа жет. Ен ді осы 
про грам ма лар қа лай жұ мыс жа сай-
тын ын қарастырайық.

Про грам ма де ген не?
Про грам ма – компьютер дерек-

терді өңдеу процесі барысында 
орындайтын командалар тіз бе гі.

Программалықжасақтама– компьютердің ұзақ мерзімді жады
ның барлық құрылғыларында сақталатын программалар жиынтығы.

Про грам ма лық жа сақ та ма ның үш тү рі бар:
1) жүй елік про грам ма лық жасақ та ма;
2) қол дан ба лы про грам ма лық жасақта ма (қо сым ша лар);
3) про грам ма лау жүй еле рі.

Опе ра ия лық жүйе де ген не?
Компьютердің барлық құрылғыларын басқару үшін арнайы 

программалар қолданылады. Олардың ішінде операциялық жүйе 
ерекше орынға алады.

Опера иялықжүйе (ОЖ) – компьютерлік  құрылғылардың 
үздіксіз жұмыс істеуін ұйымдастыратын, компьютер жадын, процес
терді,  барлық программалық және аппараттық жасақтамаларды 
басқаратын базалық жүйелік программалық жасақтама.

Ком пью тер дің опе ра ция лық жүй есі мынадай мін дет тер ді 
атқарады:
• ком пью тер құрылғыларының – жад тың, про цес сор дың 

сырт қы құ рыл ғы лар ының жұ мы сын бас қа ра ды;
• қол дан ба лы про грам ма лар дың жұмысын қам та ма сыз ете ді;
• ком пью тер  мен адам ара сын да  бай ла ныс  орнатады.

Кел,ойланайық!

• Прог рам ма де ген не?
• Сен дер ге опе ра ия лық жүйе 

ұғы мы та ныс па?

Бүгінүйренетініміз:

• опе ра ия лық жүй елер дің не гіз гі 
функ ия ла ры;

• опе ра ия лық жүйе ин тер фей сі.

Опера иялықжүйелер– 
Опе ра ци он ные сис те мы – 

perating systems
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Ал ғаш қы опе ра ция лық жүй елерде ко ман да лық жол ин тер-
фейсі болды, се бе бі ком пью тер ді бас қа ру үшін командалар пер-
не тақ та  арқылы ен гі зі лген. Ал қа зір гі опе ра ция лық жү йелер де 
қол да ну шы ға ың ғай лы гра фи ка лық ин тер фейс қа рас ты рыл ған. 
Дер бес ком пью тер лер үшін кең та ра ған опе ра ция лық жү йелер 
12-суретте көрсетілген.

Windows іOS Linux

Mac OS Windows 10 Windows Vista

12-су рет. Опе ра ция лық жүй елер

Опе ра ция лық жүй елер бірмін дет ті жә не көпмін дет ті бо лып 
бө лі не ді.

Бірмін дет ті опе ра ция лық жүйе – бір мезгілде тек бір ға на 
тап сыр ма ны орын дай ала тын опе ра ция лық жүйе. Оған МS DOS 
опе ра ция лық жүй есін жатқызуға бо ла ды (13-су рет).

13-су рет. МS DOS операциялық жүй есі
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Көпмін дет ті опе ра ция лық жүйе бір мез гіл де бір не ше тап сыр-
ма ны орын дау ға мүм кін дік бе ре ді. Мы са лы, Windows опе ра ция-
лық жүй есін де ком пью тер де мә тін те ре оты рып, әуен тың дау ға 
жә не дәл осы сәт те бас қа құ жат ты бас па ға жі бе ру ге бо ла ды.

Опе ра ция лық жүйенің түрлері  пай да ла ну шы лар дың са ны на 
бай ла ныс ты бірпай да ла ну шы лық жә не көппай да ла ну шы лық 
деп бө лінеді.

Қа зір гі кезде қол да нылып жүрген Windows 10 операциялық 
жүйесінің гра фи ка лық ин тер фейсін қа рас ты рай ық (14-су рет).

Іске қосу 
батырмасы

Белгішелер Жұмыс 
үстелі

Тапсырмалар 
тақтасы

Тапсырмалар 

Жұмыс 

14-су рет. Windows 10 ОЖ-нің гра фи ка лық ин тер фей сі

indo s  О -де қан дай объектілермен жұ мыс іс теу ге бо ла ды?
Windows 10 ОЖ Жұ мыс үс те лін де файл дар, бу ма лар мен 

қо сым ша лар және белгішелер, т.б. ор на лас қан (15-су рет).

15-су рет. Windows 10 ОЖ объектілері мен белгішелері
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Опе ра ция лық жүй елер тек ком пью тер лер ге ға на емес, 
смарт фон дар ға, план шет тер ге, элект рон ды кі таптарға және 
басқа да за ма науи цифрлық құ рыл ғы лар дың бар лы ғына 
ор на тыл ады. Мы са лы, iOS, ANDROID опе ра ция лық жүй еле рі 
(16-су рет).

16-су рет. ANDROID және iOS опе ра ция лық жүй еле рі

Miсrosoft ком па ния сы Windows опе ра ция лық жүй есін үне мі 
жа ңар тып оты ра ды (17-су рет).

17-су рет. Windows опе ра ция лық жүй есі нің да муы  
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Сұрақтарғажауапберейік

1. Про грам ма де ген не?
2. Про грам ма лық жа сақ та ма де ген не?
3. Про грам ма лық жа сақ та ма не ше түр ге бө лі не ді?
4. Опе ра ция лық жүйе де ген не?
5. Опе ра ция лық жүйе қан дай мін дет тер атқарады?
6. Windows 10 ОЖ қан дай объектілері бар?

Себебінанықтайық

1. Ком пью тердің опе ра ция лық жүй есіз жұ мыс жа са й ал-
мауының себебі неде?

2. Неліктен ал ғаш қы опе ра ция лық жүй елердің интерфейсі 
ко ман да лық деп атал ған?

3. Не се беп ті Windows опе ра ция лық жүй есін де бір мез гіл де 
бір не ше тап сыр ма ны орын дау ға бо ла ды?

Компьютердеорындайық

1. Жұ мыс үс те лі нің фо нын ау ыс ты рың дар.
2. «Ме нің ком пьюте рім» объектісіне тін туір дің оң жа ғын 

ба сып, жа на ма мә зір ден Windows опе ра ция лық жүй есі-
нің аты мен қол да ну шы атын анық таң дар.

3. Жұ мыс үс те лі не бу ма құ рың дар, бу ма ны «6-сы нып» деп 
атаң дар.

4. Мә тін дік құ жат қа қол да нып отыр ған ком пью тер  мен 
опе ра ция лық жүйе нің атын жа зың дар.

5. Опе ра ция лық жүй елер ту ра лы не бі ле сіңдер? 4–5 сөй-
лем мен өз ой ларың ды жазыңдар.

Міне,қызық!
 жы лы   фир ма сы    .  графикалық қа бық ша сын 

жа са ды. Бұл нұс қа  өте баяу жұ мыс жа сайтын.   жылы   фир ма
сы    .  нұсқасын жасады. Бұл гра фи ка лық қа бық ша   мүм кін дік
те рін арт ты р ды.  ә ти же сін де, көпмін дет ті лік  са лыс тыр ма лы түр де  пай да 
бол ды жә не жа ды ға қо йыл ған 6  ки лобайт ты шек теу жой ыл ды. 

Сұрақтарғажауапберейік

Себебінанықтайық

КомпьютердеорындайықКомпьютердеорындайық
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Талдап,салыстырайық

Опе ра ция лық жүй елер ді са лыс ты рың дар. Жұп та тал-
даң дар. Олардың қан дай ай ыр ма шы лық тары бар?

Дəптергеорындайық

Ре бус ты ше шің дер. Та был ған сөз ден «Синк вейн» әді сі-
мен 5 жол ды өлең құ рас ты рың дар.

Үйдеорындайық

Диас пен Мейіржанның компьютерлерінде әртүрлі опе-
рациялық жүйелер орнатылған. Диас мә тін дік ре дак тор да 
шағын мәтін жа зып, оны сы нып та сы Мей ір жан ға жіберді. 
Бі рақ Мей ір жан ның ком пьюте рін де ол құ жат ашыл ма ды.
Не лік тен? Се бе бін қа лай тү сін ді рер едің дер?

Талдап,салыстырайық

Дəптергеорындайық

Үйтапсырмасы
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§ 7. Сым ̇ ˝ˇ же °  лер

Сен дер үй жағ дай ын да, кей бір 
ме ке ме лер де Ин тер нет ке мо  дем дер 
ар қы лы ка бель дер дің кө ме гі мен  
қо сы латынын білесіңдер. Ал 
мобильді те ле фон дарда және бас қа 

да құ рыл ғы лар да Ин тер нет ке сым сыз же лі лер ар қы лы қо сы лу 
мүм кін ді гі бар. Қазіргі кезде де рек тер тасымалдаудың сымсыз 
технологиялары сымды ба йла нысқа қатысты қиындықтарды 
шешуге мүмкіндік береді. Сымсыз ба йла ныс мүмкіндіктері 
сымсыз ортаның одан әрі де өркендеп дамуына әсер етеді.

Ақ па рат тар ды та ра ту ор та сы ның тип те рі (18-су рет):
– сым ды (өт кіз гіш, ка бель, оп ти ка лық кабель);
– сым сыз (ра диобай ла ныс, Wi-Fi, WiMAX).

G4

18-су рет. Сым ды жә не сым сыз бай ла ныс түр ле рі

Сымды байланыс желісі – байланыс объектілерін  цифрлы 
деректерді (мәліметтерді) өзара жалғастыратын құралдар 
жүйесі. Байланыс желісі ретінде кернеуі жоғары желі пайда-
ланылады.

Сым ды бай ла ныс же лі ле рін де Ethernet ка бе лі мен же лі лік 
адап тер лер қол да ны ла ды. Екі ком пью терді Ethernet ка бе лі 
ар қы лы бір-бі рі не ті ке лей жал ғауға болады, бірақ оларды жер-
гі лік ті же лі лер ге қо су үшін коммутатор не ме се марш ру ти за тор  
си яқ ты ор та лық құ рыл ғы лар  қа жет(19-су рет).

Кел,ойланайық!

• н тер нет де ген не?
• н тер нет ке қа лай қо сы ла мыз?

Бүгінүйренетініміз:

• сым сыз бай ла ныс тар деген не?
• сым сыз бай ла ныс тың ар тық-

шы лық та ры.

Сымсызжелілер– Бесп ро вод ные 
се ти – ireless net orks
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19-су рет. Жер гі лік ті же лі лер ге қо су үшін қажетті қос қыш тар  
не ме се марш ру ти за тор лар

Ен ді сым сыз бай ла ныс же лі ле рін қа рас ты рай ық.

i- i де ген не?
Wi-Fi – Интернет пен құрылғылар 

(ноут бук тер дің, мобильді те ле фон дар-
дың) ара сын дағы сым сыз жалғану. 
«Сым сыз ор та» ұғымы же лі де сым-
дар дың мүл дем жоқ ты ғын біл ді ре ді. 
Ком пью тер лер ді не ме се мобильді те ле-
фон дарды жә не бас қа да құ рыл ғы лар ды 
сым сыз Wi-Fi же лі сі не қо су үшін Wi-Fi 
мо дем дер қа жет (20-су рет).

Wi-Fi – ағыл шын ның «Wireless Fidelity» сө зі нен шық қан, 
ол сым сыз же лі (ра диобай ла ны сы ның) стан дар тын біл ді ре ді, 
бір не ше хат та ма лар ды бі рік тіретін IEEE 802.11 рес ми атауы на 
ие. Қа зір гі таң да ке ң та рал ған жә не бар ша ға та ны мал – IEEE 
802.11b хат та ма сы бо лып та бы ла ды (кө бі не се осы хат та ма 
«Wi-Fi» де ген қыс қар тыл ған атау мен ата ла ды).  Ол Ин тер нет ке 
қосылу үшін, ақ па рат тар ды бір ком пью тер ден екін ші ком пью-
тер ге тарату үшін ыңғайлы. Егер ақ па рат тың кө ле мі өте үл кен 
бол са, он да бұл әдіс ті қолдану ыңғайсыздық тудырады. Ең 
тиімдісі – бір не ше ком пью тер ді сым сыз бай ла ныс тех но ло гия-
сы көмегімен бір ге жұ мыс жасайтындай етіп жал ғау.

і- іартықшылықтары
Wi-Fi ка бель ор на ту ға қо лай сыз орын дар да мы са лы, ғимарат-

тың сыртында немесе та ри хи құн ды лығы бар ғи ма рат тар да сым сыз 
же лі лер мен қыз мет көр се туге, мобильді құрылғылардың желіге 

20-су рет. Wi-Fi мо дем
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қосылуына  мүмкіндік береді. Wi-Fi ба зарда, сау да ор та лық та рын-
да және мә де ни орын дар да тө лем жа сау, ақ ша ау да ру т.с.с. үшін 
қолдануға ти ім ді.

luetooth де ген не?
Bluetooth – мо биль ді те ле фон-

дардарға, ком пью тер лерге жә не пе ри-
фе рия лық құ рыл ғы ларға де рек тер ді не-
ме се дау ыс ты қыс қа қа шық тық қа сым-
сыз жі бе ру ге мүм кін дік бе ре тін сым сыз 
бай ла ныс тех но ло гия сы (21-су рет). 
Bluetooth-дың мақ са ты – құ рыл ғы-
ларды бай ла ныс ты ра тын ка бель дер дің 
орнын ал мас ты ру, олар дың ара сын да ғы 
қа рым-қа ты нас тар ды қау іп сіз ету.

- технологиясымынадай3маңыздыміндеттіорындауға
мүмкіндікбереді:
– компьютердің Интернет желісіне қосылуын қамтамасыз ету;
– қоғамдық орын дар ға өз ноут бук тері мен кел ген адам дар дың 

жұ мыс жа сау ына қо лай лы жағ дайды  қам та ма сыз ету;
– ка бель ді ор на ту мүм кін емес не ме се ша ма дан тыс қым бат 

бол ған да, кең се де не ме се бөл ме де жер гі лік ті же лі ні ор на ту.

Сымсызтехнологиялартүрлері -сыз ба

Wi-Fi WiMax Bluetooth

Ақпаратты тасы-
малдау үшін ра-
диоканалдарды 

пайдаланатын за-
манауи сымсыз 

технология

Әмбебап сымсыз 
желіні алыс  

қашықтықтарға 
жеткізу үшін құрас-
тырылған телеком-
муникациялық тех-

нология

Дербес компьютер, мо-
бильді телефон, ноутбук 
т.б. арасында қолжетім-
ді радиожиілікте ақпа-

рат алмасуды қамтамасыз 
ететін дербес сымсыз желі

6-сызба. Сым сыз тех но ло гия лар

Сым сыз же лі әре кет ету қашықтығына қа рай үш түр ге бө лі-
не ді (22-су рет):
• WLAN (Wireless Local Area Network) –  жер гі лік ті жер лер ге 

негізделген Wi-Fi же лі сі;

21-су рет. Bluetooth
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• WPAN (Wireless Personal Area Network) – ар найы сым сыз 
же лі лер де қол да ны ла ды;

• WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) – қа ла лық 
сым сыз же лі лер.

Қалалық (50 километрге дейін)

Жергілікті (100 метрге дейін)

Дербес 
(10 метрге дейін)

WPAN WLAN WMANWLAN WMAN

22-су рет. Сымсыз желілерді әре кет ету 
қашықтығы бой ын ша топ тау

Сұрақтарғажауапберейік

1. Сым сыз байланыс де ген не?
2. Bluetooth деген не?
3. Wі-Fі-дың қан дай ар тық шы лық та рын білесіңдер?
4. Сым сыз же лі әре кет ету қашықтығына қа рай неше түрге 

бө лі не ді?
5. WLAN желісінің әре кет ету қашықтығы қандай?

Себебінанықтайық

1. Не се беп ті WI-FI сым сыз бай ла ныс желісін қолдану 
тиімді бо лып та бы ла ды?

2. Bluetooth не үшін қолданылады?

Міне,қызық!
« » сөзі – дат тіліндегі « »  «Көк тіс»  сөзінің ағылшын 

тіліне аудармасы,   ғасырда  а ния да өмір сүрген викингтердің патшасы 
 Ха ральдтың лақап атынан алын ған. Ол осы технология құрастырылған 
қазіргі  ания мен  орвегия халықтарын біріктірген.   да дәл осын
дай қызмет атқарады  байланыс хаттамаларын бір әмбебап стандартқа 
біріктіреді. 

Сұрақтарғажауапберейік

Себебінанықтайық
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Компьютердеорындайық

1. Сен дер жұ мыс жа сайт ын ин фор ма ти ка ка би не ті н дегі 
компьютерлер қан дай же лі ге қо сыл ған? Ком пью тер дің 
кө ме гі мен тек се рің дер.

2. Wi-Fi тех но ло гия сын сен дер қа лай қол да на сың дар? 
Тиім ді ме? Мә тін дік құ жат қа өз ой ла рың ды 4–5 сөй лем-
мен түй ін деп жа зың дар.

Талдап,салыстырайық

Венн диаграммасында сым ды жә не сым сыз же лі ле рді 
са лыс ты рың дар. Олардың әрбірінің қан дай ар тық шы лық-
та ры бар?

Дəптергеорындайық

Ақ па рат ты та ра ту ор та сы ның қан дай тип те рі бар? 

Ақпаратты тарату ортасы

ҮйдеорындайықҮйдеорындайық

«Сым сыз же лі лер » тақырыбына қа тыс ты сөз жұм бақ құ-
рас ты рың дар.

КомпьютердеорындайықКомпьютердеорындайық

Талдап,салыстырайық

Дəптергеорындайық

Үйтапсырмасы
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ІБӨЛІМБОЙЫНШАТЕСТТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Эр го но ми ка дегеніміз –
А) Ақ па рат ты та ра ту, қол да ну, өң деу ту ра лы ғы лым.
B) Ең бек ке қо лай лы жағ дай жа сау мақ са ты нда ыңғайлы 

жұ мыс ор нын ұй ым дас ты ру ту ра лы ғы лым.
С) Қау іп сіз дік ті тү сін ді ру ту ра лы ғы лым.
D) Нақ ты про грам ма лар мен жұ мыс жа сау ды ұй ым дас ты ру 

са ла сы.
Е) Адам ның психологиялық және фи зи оло гия лық да муы 

ту ра лы ғы лым.
2. Мо ни тор мен көз дің ара қа шық ты ғы:

А) 50–60 см.
B) 40–50 см.
С) 60–70 см.
D) 70–80 см.
Е) 45–55 см.

3. Ин тер нет тәу ел ді лік ке алып келетін әрекеттер:
А) Әлеуметтік желіде, онлайн таралатын ойындар ойнау.
B) Қа жет ті ақ па рат тар ды тың дау.
С) Ин тер нет те жиі ақ па рат ал ма су.
D) Ақ па рат та сымалдаушы ларды қолдану.
Е) Өзін-өзі тәрбиелеумен айналысу.

4. Джон Не пердің ашқан жаңалығы:
А) Сыз ғыш ты ой лап тап ты.
B) Есеп шот ты ой лап тап ты.
С) Ал ғаш қы есеп теу тех ни ка сын құрастырды.
D) Ал ғаш қы есеп теу жүй есін ен гіз ді.
Е) Ло га рифм ұғымын ен гіз ді.

5. Есеп теу ма ши на сын құ рас тыр ған фран цуз ма те ма ти гі:
А) Чарльз Бэб бидж.
B) Джон Не пер.
С) Блез Пас каль.
D) Гер ман Хол ле рит.
Е) Го вард Ай кен.

6. Ал ғаш қы ав то мат ты есеп теу  тех ни ка сы ның ав то ры:
А) Кон рат Цу зе.
B) Чарльз Бэб бидж.
С) Ада Лав лайс.
D) Цу зе.
Е) Джон Не пер.
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7. І бу ын ком пью тер ле рі құрастырылды:
А) 1946–1958 жыл дары.
B) 1958–1964  жыл дары.
С) 1964–1971 жыл дары.
D) 1956–1960 жыл дары.
Е) 1950–1960 жыл дары.

8. Опе ра ция лық жүйе дегеніміз –
А) Файл дар мен бу ма лар.
B) Мә тін  теруге ар нал ған ре дак тор.
С) Су рет са лу ға ар нал ған про грам ма.
D) Компьютерлік құрылғылардың үздіксіз жұмыс істеуін 

ұйымдастыратын базалық жүйелік программалық 
жасақтама.

Е) Ком пью тер дің құ рыл ғы ла ры.
9. Ал ғашқы Windows ОЖ пайда болған жыл:

А) 1998 жылы.
B) 1985 жылы.
С) 1999 жылы.
D) 2001 жылы.
Е) 2008 жылы.

10. Wi-Fi де геніміз –
А) Ка бель ар қы лы Ин тер нет ке қо сы лу мүм кін ді гі.
B) WPAN.
C) Сым сыз бай ла ныс тү рі.
D) Bluetooth.
Е) WіMAX.

11. WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) де геніміз –
А) Дер бес сым сыз же лі.
B) Ұй ым ның сым сыз же лі сі.
С) Қа лалық сым сыз же лі. 
D) Мектептің сым сыз же лі сі.
Е) Ком пью тер лер дің бай ла ны сы.

12. Мик роп ро цес сор де геніміз –
А) Мә лі мет тер ді өң деу ге жә не ком пью тер жұ мы сын бас қа-

ру ға ар нал ған құ рыл ғы.
B) Мә лі мет тер ді қа ғаз ға басып шы ға ру ға ар нал ған құ рыл ғы.
С) Ко ман да лық ин тер фейс тү рі.
D) Ком пью тер ден жә не ком пью тер ге де рек бе ре тін құ рыл-

ғы лар ды жал ғау ға ар нал ған  қосқыш.
Е) ОЖ ин тер фей сі.



ІІ БӨ ЛІМ

3D БАС ПА

˜° ті ̇ ˆ тін ˇ˘ ти же лер:
• 3D модельдерді қолдануға мысалдар келтіру;
• 3D редактордың мүмкіндіктерін сипаттау;
• 3D редакторының графикалық примитивтерді құруға 

арналған құралдарын пайдалану;
• айналу денелерін құру және оларды түрлендіру;
• 3D редактордағы объектілердің модельдерін құру;
• баспа үшін 3D үлгіні экспорттау;
• 3D баспасын баптау.
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§ 8. 3D ˜° дак ̂ ˇ ̃ ˘

Ба ла лар, сен дер ком пью тер лік 
гра фи ка мен 5-сы нып та та ныс тыңдар. 
Ком пью тер лік гра фи ка ның екі өл шем-
ді жә не үшөл шем ді бо лып бө лі не ті нін 
бі ле сіңдер. Сондай-ақ сендерге Paint, 
Inkscape си яқ ты екі өл шем ді гра фи-
ка лық ре дак тор лар да та ныс. 3D мо-
дель деу туралы тек оның үшөл шем ді 
гра фи ка ға арналған про грам ма лық 
жасақтамаға жататынын біл есіңдер. 
Егер екі өл шем ді гра фи ка да әр түр лі 
фи гу ра лар  мен суреттер салып, олар-
ды боясаңдар, үшөл шем ді гра фи ка да 
әр түр лі бей не лер ді құ рас ты рып, фи-
гу ра лар кес кі нін сы за мыз.

Екі өл шем ді гра фи ка (2D – ағылш. two dimensions – «екі 
өлшем») – компьютерлік графиканың сурет жазық болып көрі-
нетін түрі, себебі сурет салу кезінде тек екі өлшем: объ ек ті нің 
би ік ті гі жә не ені (ұзын ды ғы) қолданылады (23-˜°˛˝˙) .

У

О Х

23-˜° ˛˝˙.  ˆˇ˘ өл шем ді (2D) гра фи ка да �ы ˜° ˛˝˙

3D гра фи каның 2D графикадан айырмашылығы – 3D гра-
фи када үш өл шем бо ла ды. Объ ек ті нің би ік ті гі және ені мен қо са 
те рең ді гі де ескеріледі. Осы лай ша, кез кел ген объ ек ті нің эле-
менттерінің ор на ла суы 24-˜° ˛˝˙ ˙˝  көрсетілгендей, оның 

Кел,ойланайық!

• Сым сыз же лі нің қан дай 
ар тық шы лы ғы бар?

• ом п ю тер лік те  но ло-
гия ның ке ле ше гі ту ра лы 
не ай та сың дар?

Бүгінүйренетініміз:

•  мо дел  дер ді қол да ну;
• ketch p прог рам ма сы ның 

те ре зе сі.

Модельдеу–Модели
рование – M odeling
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ке ңіс тік те гі коор ди на та ла ры мен 
(х, у, z) анық та ла ды.

2D жә не 3D про грам ма ла-
рын да ғы құ рал дар дың ай ыр-
ма шы лығы – екі өл шем ді фи гу-
ра лар – жа зық тық та, үшөл шем ді 
фи гу ра лар ке ңіс тік те са лы нуында.

3D гра фи ка көмегімен көптеген 
мо дель дер жа са уға жә не дайын 
мо дель дер ге өз гер ту лер мен то лық-
ты ру лар енгізуге бо ла ды.

3D тех но ло гия ту ра лы ес ті ген де 
көз ал ды мыз ға сте рео кө зіл ді рік, 
вир туал ды шын дық жә не 3D бей немен байланысты  фильм дер ,  
видеожазбалар және т.б. елес тей ді. Алайда үшөл шем ді тех но ло-
гия лардың мүмкіндігі мұ ны мен ға на шек тел мей ді.

Үшөлшемдіграфика – сурет салу мен видеожазбалар жасауға 
арналған үшөлшемді кеңістікте көлемі үлкен об ектілерді модель
деуге арналған компьютерлік графика бөлімі.

3D мо дель деу ге ар нал ған про грам ма лар  са ны өте көп. Мы са-
лы, BlenDer, Sweet Home 3D, Scultris, SketchUp, LEGO Digital 
Designer, AutocaD және т.б. үшөл шем ді модельдер жа сауға 
ар нал ған про грам ма лар.

Біз үшөлшемді графикада кескіндер жасау және өңдеу үшін 
SketchUp Make программасын таңдаймыз және онда жұмыс істейтін 
боламыз. SketchUp Make программасын мына сілтеме арқылы жүк-
теуге болады: https://www.sketchup.com/download/all.

SketchUp Make программалы	 жаса	тамасы объектінің 
қарапайым үшөлшемді моделін құруға арналған.

S k e tc h U p  – қарапайым үшөлшемді об ектілерді, ғимараттарды, 
жи аздарды, интерьерді модельдеу программасы.

 программасыныңтерезесі
Про грам ма ны іс ке қо су үшін Іске қосу (Пуск) ⇒ Программалар 

(Про грам мы) ⇒ SketchUp Make ко ман да сын орын дай мыз не ме се 

24-˜° ˛˝˙.  �шөл шем ді (3D) 
гра фи ка да �ы ˜° ˛˝˙
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про грам ма  бел гі ше сі жұ мыс үс те лін де ор на лас қан бол са, о ны 
2 рет басу жет кі лік ті. Про грам ма іске қосылғанда 25-˜° ˛˝˙ ˙˝  
көрсетілген те ре зе ашы ла ды.

25-˜° ˛˝˙.  SketchUp Make  про грам ма ˜  ны� шаб лон дар ˙˝ ˛˝ зе ˜˘

Про грам ма іске қосылғанда ашылған терезеде дай ын шаб-
лон дар ды таң дау ұсы ны ла ды. Олар:
1. Жай шаб лон;
2. Сәулеттік жо ба;
3. Жобалық құжаттама;
4. Қалалық жоспарлау;
5. Ландшафтық сәулет;
6. Ағаш өңдеу;
7. Интерьер және өндірістік жоба;
8. 3D баспа.

Жұ мыс ке ңіс ті гі нен «Жай шаблон, метрлер («Прос той шаб-
лон, мет ры») мәзірін таңдағаннан кейін «SketchUp-ты пай да ла-
ну ды бас тау» («Начать использование SketchUp»)  ба тыр ма сын 
ба са мыз. SketchUp Make про грам ма сы ның жұ мыс іс теу ор та сы 
26-˜° ˛˝˙˙˝ көрсетілген.
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Тақырып жолыТақырып жолы
Мәзір жолыМәзір жолы Құралдар 

тақтасы

Модельдеу 
аймағы

Қалып-күй 
қатары

Нұсқаушы 
терезе

26-˜° ˛˝˙.  SketchUp Make  про грам ма ˜  ны� 
ж� мыс ˘˜ ˙˝°  ˛ та ˜ 

Сұрақтарғажауапберейік

1. 3D гра фи ка де ген не?
2. 2D жә не 3D гра фи ка лар ға ар нал ған қан дай про грам ма-

лар ды бі ле сің дер?
3. SketchUp про грам ма сы ту ра лы не бі ле сің дер?
4. SketchUp про грам ма сы ның бас қа 3D про грам ма лар дан 

қан дай айырмашылығы бар?
5. Про грам мада қан дай шаб лон дар  бар?

ебебінанықтайық

SketchUp Make програм ма сын іс ке қосқанда қай шаб-
лон ды таң дар едің дер? Неліктен?

Міне,қызық!
  жылы  америкалық      компаниясы    программалық 

жасақтамасының  алғашқы  нұсқасын  іске  қосты.  6  жылы  программа
ны    корпорациясы  сатып  алып,    жылдың  сәуір  айында   

 компаниясына сатты. Содан бері   прог раммасының тегін 
және ақылы екі нұсқасы бар.

Сұрақтарғажауапберейік

Себебінанықтайық
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Компьютердеорындайық

1. SketchUp Make про грам ма сын іс ке қо сыңдар.
2. «Жай шаб лон, метрлер» («Прос той шаб лон, мет ры») 

мәзірінен тиісті шаб лон ды таң даңдар. 
3. «SketchUp-та пайдалануды бас тау» ба тыр ма сы н ба-

сыңдар.
4. Те ре зе нің оң жа ғын да «Оқу лық» («Учеб ник») мәзірін 

таңдаңдар.
5. «Оқу лық » мәзірінің кө ме гі мен про грам ма  құ рал-

дарының  қыз ме ттері мен та ны сың дар. Ол үшін әр құ рал-
дың үс ті нен ба су жет кі лік ті.

Талдап,салыстырайық

Paint гра фи ка лық ре дак то ры мен SketchUp про грам ма-
сын ың арасында қан дай ай ыр ма шы лық бар деп ой лай сың-
дар?

Дəптергеорындайық

Суреттерге қарап, қандай графика екенін ажыратып жа-
зыңдар. Суреттер қалай салынған?

Үйдеорындайық

Қандай графикалық редакторларды білесіңдер? Кестеге 
программалардың атауларын жазыңдар.

екторлықграфика Растрлықграфика 3 графика

КомпьютердеорындайықКомпьютердеорындайық

Талдап,салыстырайық

Дəптергеорындайық

Үйтапсырмасы
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§ 9. 3D ˜° дак ̂ ˇ˜˘ құ рал да ̃ ˘

SketchUp Make про грам-
ма сы нда ре дак тор құ рал да ры 
жи ын ты ғы  кө ме гі мен кө лем і 
үлкен объ ек ті лер ді құ ру ға 
бо ла ды. Жа зық тық та үшөл-
шем ді мо дель дер осы құ рал дар 
кө ме гі мен құ рас ты ры ла ды.

SketchUp Make про грам-
ма сын да объ ек ті лер дің үшөл-
шем ді мо дель де рін құ рас-
ты рып үй ре нуге кө мек беретін 
ре дак тор құ рал да ры мен та ны-
сай ық.

SketchUp Make-тің құрал-
дары қызметтеріне қарай мына 
түрлерге бөлінеді.

СызуқұралдарыСызуқұралдары
 Тік  төрт бұ рыш (Пря моугольник) – аты айт ып тұр ған дай тік 

 төрт бұ рыш сы зу құралы.
 Сы зық (Ли ния) – объ ек ті лер дің бас тап қы сұлба сын сызу  

құралы.
 Шең бер (Круг) – шең берлер мен дөңгелектер сы зу ға ар нал-

 ған құ рал.
 До ға (Ду га) – доға тәрізді объ ектілер құ рас ты ру ға ар нал ған 

құрал.
  Көп бұ рыш (Мно гоугольник) – объ ек ті ге көп бұ рыш тар кі ріс-

ті ру ге ар нал ған құ рал.
 Қол мен сы зу (От ру ки) – объ ек ті ні қалам кө ме гі мен сы зу  ға 

арналған құрал.

Модифика иялауқұралдары
 Орын ау ыс ты ру (Пе ре мес тить) – кез кел ген объ ек ті нің 

ор нын ау ыс ты ру , көшіріп алу немесе созу құралы.
 Сығу/со зу (Вда вить/вы тя нуть) – объектінің көлемін азайту 

немесе арттыру үшін оның қырларын сығуға, созуға мүм-
кіндік беретін құрал.

Кел,ойланайық!

• ketch p прог рам ма сын қан дай 
са ла лар да қол да ну ға бо ла ды?

• кі өл шем ді гра фи каның үшөл шем ді 
гра фи ка дан айырмашылығы неде?

•  мо дел  деу ге арналған қан дай 
про грам ма ла рды бі ле сің дер?

Бүгінүйренетініміз:

• ketch p прог рам ма сы  ре дак торының 
құ рал да ры ;

• гра фи ка лық при ми тив тер ді құ ру ға 
ар нал ған құ рал да рды пай да ла ну.

Редакторқұралдары– Инстру
менты редактора – Editor T ools
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 Ай нал ды ру (Вра ще ние) – объ ек ті ні то лық тай ай нал ды  ра 
оты рып ау ыс ты ра тын не ме се бел гі лі бір бө лі гін ай нал ды рып 
көр се тетін құрал.

  Бас қа ру (Ве де ние) – Вда вить/вы тя нуть құ ра лы ның бір тү рі. 
Объ ек ті лер ді бел гі лі бір ба ғыт қа бұ ра ды.

 Мас штаб (Мас шта б) – объ ек ті нің өл шем де рін не ме се про-
пор ция ла рын өз гер те тін құрал.

 Жыл жу (Сд виг) – коор ди нат аның бас  нүк те ле рі нен бір дей 
қа шықтық та  орналасқан сы зық тар дың кө шір ме сін жа  сау.

 Бұ ру (По вер нуть) – объек тілерді  дөң ге лек тел ген сы зық 
бойы мен бұ ру, со зу, бұр ма лау не ме се кө ші ру.

Редакторлаудыңбасқақұралдары
 Таң дау (Вы бор) – қыз ме ті ке рек ті құ рал ды не ме се объектіні 

таң дау құралы.
 Ком по нент – таң дал ған объ ек ті лер ге ком по не нт тер таң дау 

құралы.
 Құйып бояу (Заливка) – құ рас ты рыл ған объ ек ті лер ді бояу 

құралы.
 Өшір гіш (Лас тик) – құ рас ты рыл ған объ ек ті лер дің ке рек сіз 

сы зық та рын өші ру құралы.
 Лу па – объ ек ті ні үл кей ту ге ар нал ған құ рал.
  Па но ра ма  – жұ мыс ала ңын да объ ек ті ні оң ға, сол ға, жо ға ры, 

тө мен жыл жы ту құралы.
 Үл кей ту те ре зе сі (Ок но уве ли че ния) – объ ек ті ні жұ мыс 

алаңы на сәй кес мак си мал үл кей ту құралы.
 Ру лет ка – объ ек ті нің ұзын ды ғын өл шеу құ ра лы.
 Текст – мә тін жа зу құ ра лы.

SketchUp Make жобалары *.skp форматында сақталады. Ол 
сондай-ақ әртүрлі форматты, екіөлшемді және үшөлшемді гра-
фиканы, растрлық графиканы, импорт пен экспортты қолдану 
мүмкіндігіне ие.

SketchUp Make про грам ма сы ның  үшөл шем ді объ ек  т ілер ді 
құ рас ты ру ға арналған құ рал да ры мен та ныс тық. Ен ді осы 
құ рал дар ды іс жү зін де пай да ла нып кө рейік.

SketchUp Make про грам ма сы ның құ рал да рын пай да ла нып, 
бас пал дақ (лест ни ца) құ рас ты рай ық (27-˜° ˛˝˙) .
• Про грам ма ны іс ке қо са мыз.
• «Жай шаб лон, метрлер» («Прос той шаб лон, метры») мәзі-

рінен қажетті шаб лон ды таң дай мыз.
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• Про грам ма те ре зе сі ашыл ған нан кей ін Тік төрт бұ рыш (Пря-
моугольник) құралына ба са мыз. Меңзер ұшын жұ мыс ала ңын-
да ғы коор ди на та лар ба сы на қойып, тік төрт бұ рыш сы за мыз.

• Сызық құралының кө ме гі мен тік төрт бұ рыш ты 5 бөлікке 
бө ле міз.

• Сығу/со зу (Вда вить/вы тя нуть) құралын қолданып, әр 
бө лін ген та бал ды рық ты со зу ар қы лы бас пал дақ жа сай мыз. 

• Те ре зе ⇒ Ма те ри ал дар (Ок но ⇒ Ма те ри алы) ко ман да сы  
арқылы мо дуль ді іс ке қо са мыз. Пай да бол ған сұх бат те ре зе сі 
кө ме гі мен бас пал дақ ты су рет те көр се тіл ген дей безендіріңдер.

• «Де ре во» бө лі мін де гі ағаш түс те рін пай да ла на мыз.

27-˜° ˛˝˙.  «Бас пал да	» 	� рас ˙  ˛°

Сұрақтарғажауапберейік

1. SketchUp Make про грам ма сы ның құ рал да ры қан дай түр-
лерге бөлінеді?

2. Сы зу құралдарына қан дай құ рал дар жатады жә не олар-
дың қыз ме ттері қан дай?

Міне,қызық!
   желтоқсанда бүкіл әлемдегі дизайнерлер «Компьютерлік графика» күнін 

атап өтеді. Оның себебі бұл күн   символының таңбаларына сәйкес келетін 
жалғыз күн –    . Бірақ бұл мереке ресми түрде аталмайды, яғни 
күнтізбеде қызыл күндер қатарына енбеген.

Сұрақтарғажауапберейік
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3. Шең бер (Круг) құ ра лы ның қыз ме ті қан дай?
4. Мо ди фи ка ция лау құ рал дары то бы на қан дай құ рал дар 

жа та ды?
5. Сығу/со зу (Вда вить/вы тя нуть) құ ра лы  қан дай қызмет 

атқарады?

ебебінанықтайық

3D мо дель де рін қай са ла ма ман да ры жиі қол да на ды деп 
ой лай сың дар? Не се беп ті осы са ла да  жұмыс істейтін ма ман-
дар ға 3D про г рам ма лар қа жет?

Компьютердеорындайық

SketchUp Make про грам ма сы ның құ рал да рын пай да ла-
нып, па рал ле ле пи пед құ рас ты рың дар.
1. Про грам ма ны іс ке қо сың дар.
2. Тиіс ті шаб лон ды таң даң дар.
3. Про грам ма те ре зе сі ашыл ған нан кей ін Тік төрт бұ рыш 

(Пря моугольник) құралына ба сып, тік төрт бұ рыш сы-
зыңдар.

4. Сығу/со зу (Вда вить/ вы тя нуть) құралын ба сып, тік төрт-
бұ рыш ты со зу ар қы лы фи гу ра  көлемін үлкейтіңдер.

5. Те ре зе ⇒ Ма те ри ал дар (Ок но ⇒ Ма те ри алы (SketchUp 
Make 2017 нұсқасында)) ко ман да сы арқылы мо дуль ді іс-
ке қо сыңдар.

6. Па рал ле ле пи педтің жоғарғы қырын «Кир пич» бө лі мін-
де гі «Бе тон ный блок пен» безендіріңдер.

Себебінанықтайық

КомпьютердеорындайықКомпьютердеорындайық
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Талдап,салыстырайық

2D гра фи ка мен 3D гра фи ка  ны салыстырыңдар. Олар-
дың ұқсастықтары мен ай ыр ма шы лық та рын атаңдар.

Дəптергеорындайық

Ком пью тер лік гра фи ка неше түрге бө лі не ді? Екі өл шем ді 
гра фи ка мен үшөл шем ді гра фи ка ға қан дай гра фи ка түр ле рі 
жа та ды? Кес те не ме се сызба сы зың дар.

Үйдеорындайық

Суреттерді SketchUp Make программасында қандай 
құралдарды пайдаланып салуға болады?

Талдап,салыстырайық

Дəптергеорындайық

Үйтапсырмасы



56

§ 10. 3D ˜° дак ̂ ˇ˜˘ құ рал да ̃ ˘. Жо балық жұмыс

Жо балық жұмыстың мақ са ты: 3D ре дак то ры ның гра фи-
ка лық при ми тив тер ді құ ру ға ар нал ған құ рал да рын пай да ла ну.

Жұ мыс ба ры сы:
• SketchUp Make про грам ма сын іс ке қо су;
• Қа жет ті шаб лон ды таң дау;
• Қажетті ре дак тор құ рал да рын пай да ла ну;
• Тап сыр ма бой ын ша объ ек ті  құ рас ты ру.

Тапсырма
Ре дак тор құ рал да рын пай да ла нып, үй дің жо ба сын жа сау.

• SketchUp Make про грам ма сын іс ке қо сыңдар.
• Қажетті шаб лон ды таң даңдар. Ол үшін «Жай шаб лон, метр» 

(«Прос той шаб лон, метры») мәзіріне басыңдар.
• Пай да ла ну ды бас тау ба тыр ма сын ба сыңдар.
• Про грам ма те ре зе сі ашыл ған соң, Тік төрт бұ рыш (Пря-

моугольник) құралын таңдап, тік төрт бұ рыш сы зыңдар.

• Сығу/со зу (Вда вить/ вы тя нуть) құралын қолданып, тік 
төрт бұ рыш ты со зу ар қы лы фи гу ра көлемін үлкейтіңдер.
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•  Сы зық (Ли ния) құралын қол да ну ар қы лы па рал ле лепи-
педтің жоғарғы қырын екі ге бөліңдер.

• Орын ау ыс ты ру (Переместить) құ ра лы ның кө ме гі мен осы 
сы зық ты жо ға ры кө те ріңдер.

•  Сы зық (Ли ния) құ ра лын пай да ла нып, мұр жа са лыңдар. 
Сығу/со зу (Вда вить/ вы тя нуть) құралының кө ме гі мен мұр-
жа ны ша тыр деңгейіне дейін со зыңдар. Мұр жа са лар кез де 
үй ді Ай нал ды ру (Вра ще ние) ба тыр ма сы ның кө ме гі мен 
ың ғай лап бұ рып алыңдар.
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• Сығу/со зу (Вда вить/вы тя нуть) құралы көмегімен мұр жа ны 
қыс қар тыңдар. Ар тық сы зық тар ды Өшір гіш (Лас тик) 
құралын пай да ла нып өші ріңдер. 

•  Сы зық (Ли ния) және суретте көрсетілгендей Жылжу 
(Сдвиг) құралдарының көмегімен есік пен те ре зелер ді 
са лыңдар.

• Те ре зе ⇒ Ма те ри ал дар (Ок но ⇒ Ма те ри алы (SketchUp 
Make 2017 нұсқасында)) ко ман да сы ның кө ме гі мен үй ді өз  
қалауларың бойынша (ша ты рын, те ре зе ер неу ле рін, есікті) 
өрнектеңдер.

Қорытынды
• Қан дай нә ти же ал дыңдар?
• Жа са ған жұ мыс та рың ұна ды ма?
• Тап сыр ма ларды орындау қи ын дық ту ғыз ды ма?
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§ 11. Ко нус, ци ли ндр жә не сфе ̃ ˝ құ ̃  

SketchUp Make про грам ма сы 
гео мет рия пә ні мен ты ғыз бай-
ла ныс ты. Гео мет рия ғы лы мы 
гео мет рия лық фи гу ра лар дың қа -
си ет  те рін зерт тей ді. Гео мет рия 
ғы лы мы өз ішінде ст ерео мет рия 
және пла ни мет рия деп бө лі-
не ді. Сен дер гео мет рия пә ні мен 
7-сы нып та та ны са тын бо ла-
сың дар.

Ко нус, ци ли ндр, сфе ра (шар) 
тә різ ді объ ект ілер кө ле мі бар 
бол ған дық тан, олар ай на лу де-
не ле рі не жа та ды (28-˜° ˛˝˙) .

28-˜° ˛˝˙.  Ко нус, шар, ци ли ндр – ай на лу де не ле ̨ ˘

Айналуденелерінқұру
ˆˇ˛

1. SketchUp Make про грам ма сын да Шар жасау үшін Сурет 
салу (Нарисовать) ⇒ Фи гу ра лар (Фигуры) ⇒ Шең бер (Круг) 
құ ра лын таң дап алып, ті гі нен ор на лас ты рың дар.

2. Та ғы бір шең бер  салып, су рет те гі дей етіп, көл де не ңі нен 
ор на лас ты рың дар. Тік шең бер дің диа мет рі бойы мен ор на лас ты рың дар. Тік шең бер дің диа мет рі бойы мен 

 Сы зық құ ра лы ның кө ме гі мен тігінен орналасқан шеңбер 
диаметрін сы зың дар.

Кел,ойланайық!

• ketch p ake прог рам ма сы мен 
жұ мыс іс теу де қан дай қиындықтар 
кез дес ті?

•  жə не  прог рам ма лар ы 
құ рал дар ының қан дай ай ыр ма шы-
лық та ры бар?

Бүгінүйренетініміз:

• ко нус, и ли ндр, сфе ра құ ру жə не 
олар ды түр лен ді ру.

Айналуденелерінқұру– 
Создание тел вра ения – 
C reate bodies of revolution
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3. Сы зық тың оң жа ғын да ғы бө лі гін Өшір гіш (Лас тик)  құ ра-
лы ның кө ме гі мен өші рің дер. Көл де нең шең бер ді са қи на 
түр інде қал ды рып, қал ған же рін Өшір гіш құ ра лы мен та за-
лаң дар. Бас қа ру (Ве де ние) құ ра лы мен тік ор на лас қан шең-
бер ді тар тып, шар ға кө лем бе рің дер. Шар дай ын.

Шардың беті – сфера.

Ко нус
1. SketchUp Make про грам ма сын да Ко нус жасау үшін Фи гу-

ра лар (Фигуры) ⇒ Шең бер (Круг) құ ра лын таң дап,  көл-
де нең шең бер жә не Шең бер цент рі нен жо ға ры Сы зық (Ли-
ния) құ ра лы мен тікбұ рыш ты үш бұ рыш жа саңдар.

2. Бас қа ру (Ве де ние) құ ра лы мен тікбұ рыш ты үш бұ рышты 
тар тып, шең бер бойы мен ай нал ды рып, кө лем бе рің дер. 
Ко нус дай ын.

Ци ли ндр
 SketchUp Make про грам ма сын да Ци ли ндр жасау үшін 

Сурет салу (Нарисовать) ⇒ Фи гу ра лар (Фигуры) ⇒ Шең бер 
(Круг) құ ра лын таң дап, көл де нең шең бер сы зыңдар. Сығу/
со зу (Вда вить/ вы тя нуть) құралы ның кө ме гі мен шең бер ді 
жо ға ры қарай созыңдар.
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Сұрақтарғажауапберейік

1. Ай на лу де не ле рі не қан дай фи гу ра лар жа та ды?
2. Ко нус жа сау үшін қан дай құ рал дар қа жет?
3. Сфера дегеніміз не?
4. Ци ли ндр жа сау үшін қан дай құ рал дар қа жет?

ебебінанықтайық

1. Сфе ра мен шар еке уі екі түр лі фи гу ра ма? Екі ұғым не 
се беп ті бір ге ай ты ла ды?

2. Неліктен сфера мен шар айналу денелеріне жатады?

Компьютердеорындайық

Ре дак тор құ рал да рын пай да ла нып, ай на лу де не ле рін құ-
рың дар. Олар ды Терезе (Окно)  ⇒ Ма те ри алдар (Материалы) 
кө ме гі мен түр лен ді ріп, әртүр лі ди зайн мен әсем дең дер.

Міне,қызық!
Сфера сөзі гректің « » – доп деген сөзінен шыққан. Ежелгі гректер 

сфераны «қатты фигуралардың ең әдемісі» деп есептеген.

Сұрақтарғажауапберейік

Себебінанықтайық

Компьютердеорындайық
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Талдап,салыстырайық

Сфера мен шеңберді Венн диаграммасында са лыс ты рың-
дар. Ұқ сас тықтары пен айыр ма шы лық та рын тал даң дар.

Дəптергеорындайық

Терезе (Окно) ⇒ Әдепкі науа (Лоток по умолчанию) ⇒ 
Материалдар (Материалы (SketchUp Make 2017 нұсқа-
сында)) ко ман да ла рын орын даң дар. Нұс қау шы те ре зе 
ай ма ғын да ашыл ған ма те ри ал дар түр ле рін дәп тер ле рі ңе 
жа зың дар.

Үйдеорындайық

1. Сабақта жасаған жұмыстарыңа қандай атау беріп сақтау-
 ға болады? SketchUp Make про грам ма сын да жасалған 
жобалар қандай кеңейтіліммен сақталады? Жауапта-
рыңды дәптерге жазыңдар. 

2. SketchUp Make про грам ма сы нда шаршы жасау алго-
ритмін жазыңдар. 

Талдап,салыстырайық

Дəптергеорындайық

Үйтапсырмасы
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§ 12. Объ °˙ ті лер дің 3D мо дель де рі

Мо дель деу – үшөл шем ді гра-
фи ка программа ларының  кө ме-
гі мен объек ті лер ді жасау про це сі.

SketchUp Make про грам ма сы-
н ың объ ек ті лер дің 3D мо дель де-
рін жасау ға кө мек те се тін не гіз гі 
құ рал дар ымен та ныс тыңдар. Ен-
ді осы құ рал дар ды пай да ла нып, 
объ ек ті лер дің 3D мо дель де рін 
өздерің жасап үй ре не сіңдер. 

Объ ек ті нің мо де лі ре тін де 
кә дім гі шай не ме се ко фе іше тін 
ыдысты алып, SketchUp Make 
про грам ма сы ның кө ме гі мен 
оның ке ңіс тік те гі мо де лін жасай-
сыңдар. Ол үшін тө мен де гі қа-
дам дар ды орын даң дар.

1. Шең бер құ ру үшін Шең бер (Круг) құ ра лын алып, су рет те-
гі дей шең бер сы зы ңдар.

Кел,ойланайық!

• ketch p ake прог рам ма сын да 
кө лем ді фи гу ра лар жасау қи ын ба?

•  гра фи ка мен жұ мыс жа са ған 
ұнай ма əл де  гра фи ка да ғы 
жұ мыс тар қы зық ты ма?

Бүгінүйренетініміз:

• объ ек ті лер дің  мо дел  де рі;
•  ре дак тор да ғы объ ек ті лер дің 

мо дел  де рін құ ру.

Об ектмодельдері– 
Об ектные модели – Оbject 
models
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2. Сығу/со зу (Вда вить/вы тя нуть) ба тыр ма сы ның кө ме гі мен 
шең бер ді ыдыстың бой ын дай етіп жо ға ры кө те рі ңдер.

3. Ен ді Шең бер (Круг) құ ра лы ның кө ме гі мен іш кі шең бе р 
сы зыңдар. Шең бер дің қа быр ға ла ры тым қа лың бол мауы 
ке рек.
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4. Сығу/со зу (Вда вить/вы тя нуть) құ ра лы ның кө ме гі мен іш кі 
шең бер ді тө мен тү сі ріңдер. Ыдыс тың тү бін қал ды ру ды 
ұмыт паң дар.

5. Сы зық (Ли ния) құ ра лын пай да ла нып, ыдыс тың тұт қа сын 
жа сау үшін тік сы зық сы зыңдар.
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6. До ға (Ду га) құ ра лын пай да ла нып, сы зық тың екі нүк те сі не 
сырт қы жә не іш кі до ға ны са лың дар.

7. Өшір гішті (Лас тик) пай да ла нып, іш кі до ға ны өші ріңдер. 
Сығу/со зу (Вда вить/вы тя нуть) құ ра лы ның кө ме гі мен 
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тұт қа ға кө ле м бе ріңдер, ол үшін тұт қа ның ше тін шер тіп, 
қа жет ті кө лем ге дей ін үлкейтіңдер.

8. Таң дау (Вы бор) құ ра лын пай да ла нып, тұт қа сы бар ай мақ ты 
таң даңдар. Тұт қа көк түс ке боял ған кез де, ол ерек ше лене ді, 
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тұт қа ның ерек ше ле нуін қа да ға лаң дар. Мас штаб  құ ра лын 
пай да ла нып, тұт қа ны қа жет ті өл шем ге дей ін кі ші рей тіңдер 
не ме се үл кей тің дер.

9. Орын ау ыс ты ру (Пе реместить) құ ра лын пай да ла нып, тұт-
қа ны ыдыс қа быр ға сы на жа қын да тың дар, бі рақ тұт қа ның 
шет те рі қа быр ға дан өт пей тін дей етіп ор на лас ты рың дар.
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Сұрақтарғажауапберейік

1. Мо дель деу де ге ні міз не?
2. Объ ект мо де лін жа сау үшін қай құ рал дар ды кө бі рек па й-

да лан дыңдар?
3. Программада қан дай ыдыс тар  жа сауға болады?

Сұрақтарғажауапберейік
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ебебінанықтайық

Қа зір гі за ман да объ ек ті лер ді 3D про грам ма лар да мо-
дель деу не үшін қа жет? Се бе бін тү сін ді рің дер.

Компьютердеорындайық

Су рет те көр се тіл ген тум ба ның мо де лін жа саң дар.

Талдап,салыстырайық

3D мо дель деу де гі D әр пі не ні біл ді ре ді? Ма ғы на сын тал-
даң дар.

Дəптергеорындайық

Су рет те гі құ рал дар дың атауы мен қыз ме тін дәп тер ле-
рі ңе жа зың дар.

Үйдеорындайық

Дәп тер ге өз үйлерің нің мо де лін са лып ке лің дер.

Себебінанықтайық

КомпьютердеорындайықКомпьютердеорындайық

Талдап,салыстырайық

Дəптергеорындайық

Үйтапсырмасы
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§ 13. Объ °˙ ті лер дің 3D мо дель де рі. Жо балық жұмыс

Жо ба лық жұмыстың мақ са ты: 3D ре дак тор да ғы объ ек ті-
лер дің мо дель де рін құ ру.

Жұ мыс ба ры сы:
• SketchUp Makе про грам ма сын іс ке қо су;
• Қа жет ті шаб лон ды таң дау;
• Ке рек ті ре дак тор құ рал да рын пай да ла ну;
• Тап сыр ма бой ын ша объ ек ті ні құ рас ты ру.

1-тапсырма
Ре дак тор құ рал да рын пай да ла нып, үй дің жо ба сын жа-

саң дар.

2-тапсырма
Ци ли ндр, ко нус, па рал ле лепи пед тің мо де лін жа саң дар.
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3-тапсырма
Суретте көр се тіл ген орын дық тың мо де лін жа саң дар.

Жобалық жұмысты орындау барысында қандай құралдарды 
пайдаландыңдар? Кестені толтырыңдар.

№
Жобалықжұмысты
орындаубарысында
қолданылғанқұралдар

Қызметі

1

2

3

4

Қорытынды
• Қан дай нә ти же ал дыңдар?
• Жа са ған жұ мыс та рың ұна ды ма?
• Тап сыр ма ларды орындау қи ын дық тудырды ма?
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§ 14. 3D бас па  

SketchUp Makе про грам ма сы-
ның кө ме гі мен әр түр лі объ ек ті-
лер дің 3D мо дель де рін жа сау ды 
оқып үй рен діңдер. Қа зір гі уа қыт та 
осын дай дай ын бол ған объ ек ті лер ді 
ба сып шы ға ру ға ар нал ған 3D ба спа 
(прин тер лер) пай да бо ла бас та ды.

Олар вир туал ды 3D мо дель-
дер дің не гі зін де 3D ба спаның 
кө ме гі мен кө лем ді зат тар ды ба сып 
шы ға ра ала ды. Жай қа ғаз па ра ғын 
ба сып шы ға ра тын дәс түр лі бас па-
лар ға қа ра ған да, 3D бас па үшөл-
шем ді ақ па рат ты көр се ту ге, бел гі лі 
бір фи зи ка лық объ ек ті лер ді жа-
сауға  мүм кін дік бе ре ді.

3D бас па – қа зір гі кез де ме ди ци на, құ ры лыс, жо ба лау жә не 
т.б. са ла лар да ғы қар қын ды да мып ке ле жат қан ре во лю ция лық 
тех но ло гия.

3 баспа – кез келген геометриялық пішіндегі сандық модельге 
негізделген қатты үшөлшемді об ектілерді жасау процесі.

Қа ғаз па ра ғын ба сып шы ға-
ра тын бас па лар си яқ ты 3D бас па-
лар дың да ба су тех но ло гия сы на 
бай ла ныс ты түр ле рі өте көп. Мы са-
лы, 29-˜° ˛˝˙ ˙˝  көр се тіл ген Prusa 
I3 MK3 мар ка лы 3D ба спасын бү-
кіл әлем де гі 3D ба спа әуес қой ла ры  
жоғары бағалайды.

3D ба спалары су рет ті үшөл-
шем ді етіп шы ға ра тын құ рыл ғы 
бол ған дық тан, сан дық үшөл шем ді 
мо дель ді пай да ла на оты рып, қа бат-
тап шы ға ра ды (30-˜° ˛˝˙) .

Кел,ойланайық!

• ketch p ake прог рам ма-
сын да қан дай шаб лон ды үне мі 
пай да ла на сың дар?

• Объектіні үл кей ту жəне 
кі ші рей ту үшін қан дай құ рал  
пай да ла ныла ды?

Бүгінүйренетініміз:

•  бас па  ту ра лы мə лі мет, 
бас па ны бап тау;

• ба спа үшін  үл гі ні кс-
порт тау.

Баспа–Пе ать – P rint

29-˜° ˛˝˙.  Prusa i3 MK3 
мар ка лы 3D бас па ˜ 
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30-˜° ˛˝˙.  3D ба спадан шы�арыл�ан 
‘˛ ˙’˛ лі объ ̋ ˇ˙ мо дель де ̨ ˘

Су рет ті жа сап шы ға ру үшін плас тик тің бір не ше тү рін 
пай да ла на ды, алай да бү гін де өн ді ру ші лер объ ек ті лер дің 
әл де қай да шы найы бо луы үшін жа ңа ком по не нт тер қо сып 
жа тыр.

Қазіргі кезде 3D баспада қолданылатын материалдарға плас-
 тик, фотополимер материалдары, металл, гипске негізделген 
ұнтақты материал, күрделі объекті жасағанда заттың сапасын 
арттыру үшін қолданылатын көмекші материал жатады. Іші 
қуыс, дөңес жерлері бар, күрделі, қабырғалары жұқа үшөл-
шемді модельді ұстап тұратын материалсыз басып шығару 
мүмкін емес.

Сырт кел бе ті жа ғы нан 3D ба спалар ме талл ба ғыт тау шы лар 
қон ды рыл ған қа ра пай ым ба спаларға ұқ сас, ал ба сып шы ға ру ды 
экс тру дер не ме се ла зер жа сай ды. Оны күр де лі су рет тер мен 
пі шін дер ді, бөл шек тер мен фраг мент тер ді, жал пы қа ра пай ым 
ба спамен шы ға ру мүм кін емес зат тар ды ба сып шы ға ру ға қол-
да на ды.

3D ба спаның жұ мы сы бы лай іс ке аса ды: қыз мет ші эле мент – 
экс тру дер ба спаны іс ке қо са тын плас тик жіп ті бал қы та ды. Бал-
қы тыл ған эле мент шү мек ар қы лы өткеннен кейін, объ ект бөл ме 
тем пе ра ту ра сын а дейін тез салқындайды.

Басыпшығаруүшін3 үлгіні кспорттау
3D мо дель дер ді ба сып шы ға ру үшін 3D ба спа алдымен 

мо дель ді қа был дауы ке рек. Көп те ген ба спалар .STL ке ңей ті-
лі мін оқи тын бол ған дық тан, дай ын объ ек ті ке ңей ті лі мін экс-
порт тау ке рек.

SketchUp Make про грам ма сы нан .STL фор ма ты на экс-
порт тау үшін ар найы пла гин ді жүк теп, ке ңей тілім ді ор на ту 
ке рек.
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SketchUp Make про грам ма сы ның әр түр лі нұс қа ла ры на 
ар нал ған те гін пла гин дер ді https://www.guitar-list.com/
DownloaD-software/convert-sketchup-skp-files-Dxf-or-stl сіл те-
ме сі ар қы лы жүктеуге бо ла ды.

Пла гин  орнатылғаннан кей ін «Файл» мә зір жо ла ғын да «Экс-
порт тау SТL» («Export SТL») ба тыр ма сы пай да бо ла ды (31-̃° ˛˝̇) .

31-˜° ˛˝˙.  3D �л гі ні экс порт тау ˙˝ ˛˝ зе ˜˘

Сұрақтарғажауапберейік

1. 3D ба спа де ген не?
2. 3D бас па  қайда қол да ны ла ды? 
3. .STL ке ңей ті лімі не үшін қа жет?

Естеріңесақтаңдар!
Егер экспорттау кезінде модельде қандай да бір элементтер таңдалса, онда 

тек сол элементтер ғана . ге экспортталады. Егер ештеңе таңдалмаса, 
онда модельдің барлық қабаттары, тіпті жасырындары да экспортталады.

Міне,қызық!
АҚШтың Калифорния штатында құрылған     стар

тапкомпаниясы   арқылы шассиі  жүріс бөлігі мен басқару механизмдер 
жиынтығы  бар суперкар  спорттық, жарыс автокөліктері  басып шығарды. 
Көліктің бірінші топтамасының шектеулі саны ғана шығарылған. 

Сұрақтарғажауапберейік
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ебебінанықтайық

Объ ек ті лер ді 3D ба спада басып шығару үшін про грам ма ға 
неге ар найы пла гин ор на ты ла ды? Се бе бін анық таң дар.

Компьютердеорындайық

https://www.guitar-list.com/DownloaD-software/convert-
sketchup-skp-files-Dxf-or-stl сіл те ме сін про грам ма ға ор на-
тың дар. Мо дель дің ба сып шы ға руға дай ын ды ғын «Файл» 
мә зі рі нен тек се ріп кө рің дер.

Талдап,салыстырайық

Жай ба спа мен 3D ба спаны са лыс ты рың дар. Ұқ сас ты қ-
тары мен ай ыр ма шы лық та рын ай тың дар.

Дəптергеорындайық

Ин тер нет же лі сі нен 3D баспалардың мар ка ла ры ту ра лы 
ақ па рат із деңдер. Табылған ақ па рат тарды дәп тер ге жа зың-
дар.

Үйдеорындайық

Ме руерт 3D фи гу ра ны 32 ми нут та ба сып шы ғар ды. Ал 
Ел дос 56 ми нут та ба сып шы ғар ды. Не лік тен фи гу ра лар әр-
түр лі уа қыт та ба сы лып шы қты? Се бе бін тү сін ді рің дер.

Себебінанықтайық

КомпьютердеорындайықКомпьютердеорындайық

Талдап,салыстырайық

Дəптергеорындайық

Үйтапсырмасы
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ІІБӨЛІМБОЙЫНШАТЕСТТАПСЫРМАЛАРЫ
1. SketchUp дегеніміз –

А) Екіөл шем ді графика.
B) Үшөл шем ді графика.
С) Век тор лық графика.
D) Фрак тал ды графика.
Е) Растр лық графика.

2.  ре дак тор лау құ ра лы ның атауы –
А) Таң дау.
B) Ком по нент.
С) Құйып бояу.
D) Үл кей ту ба тыр ма сы.
Е) Мә тін жа зу.

3.  ре дак тор лау құ ра лы ның атауы –
А) Ру лет ка.
B) Па но ра ма.
С) Құйып бояу.
D) Өшір гіш.
Е) Үл кей ту те ре зе сі.

4. SketchUp Make  про грам ма сы нда жасалған файлдардың 
ке ңей ті лі мі –
А) .xls.
B) .doc.
С) .mp3.
D) .jpg.
Е) .skp.

5. Үшөл шем ді гра фи ка лық про грам ма лар дың кө ме гі мен 
объек ті лер ді құ ру про це сінің атауы –
А) Про грам ма лау.
B) Ал го ритм құ ру.
С) Объ ек ті леу.
D) Өң деу.
Е) Мо дель деу.
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6. Объ ек ті лер ді бел гі лі бір ба ғыт қа бұ ратын құ рал атауы –
А) Ай нал ды ру.

B) Сығу/Со зу.
С) Бас қа ру.
D) Объ ек ті ні па но ра ма лау.
Е) Ру лет ка.

7. Шар бе ті –
А) Сфе ра.
B) Ко нус.
С) Ци ли ндр.
D) Параллелепипед.
Е) Шар шы.

8. Көп те ген ба спаларда оқылатын ке ңей ті лім  –
А) .stl.
B) .doc.
С) .mp3.
D) .jpg.
Е) .skp. 

9. Объ ек ті ні үл кей ту ге ар нал ған құ рал –
А) Ком по нент.
B) Бас қа ру.
С) Лу па.
D) Па но ра ма.
Е) Ру лет ка.

10. «Dіmension» сөзінің ма ғы насы –
А) Биік тік.
B) Ұзын дық.
С) Өл шем.
D) Ау дан.
Е) Кө лем.



ІІІ БӨ ЛІМ

PYTHON ТІ ЛІН ДЕ 
ПРО ГРАМ МА ЛАУ 

Кү ті ле тін нә ти же лер:
• IDE ин тер фей сі нің мүм кін дік те рін қол да ° ;
• Python ті лін де гі сы зық тық ал го ритм дер ді жа   ;
• мәліметтер типтерін жік теу.
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§ 15. IDE-мен та ны ̌ ˘ 

Бас тау ыш сы нып та сен дер ал го-
ритм ұғы мы мен та ны сып, ал го ритм 
құ рып, ро бот тар ды жүр гі зудің пай-
да ла ну шы лар ға ар нал ған про грам-
ма лары мен та ныс бол дың дар.

Осы бө лім де Python про грам ма-
лау ті лі мен та ны сасыңдар. Со ның 
ішін де Python про грам ма лау ті лі-
нің соң ғы нұс қа сы Python 3.8 ті лі-
мен жұ мыс жа сайсыңдар.

Python  қа зір гі за ман ға ла -
йық ты, жоғары дәрежедегі про-
грам ма лау ті лі не жа та ды. Python 

ті лін 1991 жылы ни дер лан дық прог рам мист Гви до ван Рос сум 
ой лап тап қан. Ол қа зір гі кез де ең көп та рал ған про грам ма лау 
ті лі бо лып са на ла ды, бұл тіл қа зір көп те ген са ла лар да, со ның 
ішін де веб-сайттар жа сау да жә не жа сан ды ин тел лект проб ле-
ма ла рын ше шу де қол да ны ла ды. Рython программалау тілін 
https://python.ru.uptodown.com/windows/download сілтемесі 
арқылы тегін әрі оңай жүктеп алуға болады.

Python 3.8 ті лін қол да на оты рып, про грам ма лау мен та ны су 
үшін ал го ритм ұғы мын ес ке тү сі ріп ке тейік.

Алгоритм  –  алға  қойған мақсатқа жету  үшін немесе берілген 
есепті шешу үшін түсінікті де нақты ережелер бойынша орындау
шыға жинақы түрде берілген реттелген нұсқаулар тізбегі.

Орын дау шы де ге ні міз – бел гі лі бір ко ман да лар ды тү сі не тін 
жә не орын дай ала тын адам, жа ну ар не ме се ма ши на.

Кез кел ген ал го ритм ді үш не гіз гі құ ры лым ды қол да на оты-
рып құ ру ға бо ла ды:
1. Сы зық тық ал го ритм (ко ман да лар ды тіз бек тей орын дау);
2. Тар мақ тал ған ал го ритм (екі оп ция ның бі реуін таң дау);
3. Цикл дік ал го ритм (бір дей әре кет тер ді қай талау).

Ал го ритм дер та би ғи тіл де (мы са лы, қа зақ ті лін де), блок-
сызба тү рін де не ме се про грам ма лау ті лін де жа зы луы мүм кін.

Кел,ойланайық!

• Алгоритм деген не?
• Сен дер қан дай прог рам ма лау 

ті лдерін білесіңдер?

Бүгінүйренетініміз:

• ython прог рам ма лау ті лі ;
•  ин тер фей сі нің мүм кін дік-

те рін қол да ну.

Танысу– на ко мс тво – 
Acquaintance
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3 программасыныңжұмысжасау
ортасы( )

Python 3.8 про грам ма сын жүк те ген нен жә не ор нат қан нан 
кей ін, IDLE (кіріктірілген ор та ) ашың дар (32-су рет).

32-˜° ˛˝˙.  Python 3.8 про грам ма сы ның бел гі ше сі

Программақұрудыңкіріктірілгенортасы  ағылш.  integrated 
development environment, IDE  – программалаушыға  программалық 
жасақтаманы дамытуға жағдай жасайтын қосымша.

Программақұрудыңкіріктірілгенортасыжəне тілінде
оқыту   ағылш. Integrated Development and Learning Environment, 
IDLE  – программалаушыға программалық жасақтама құруға көмек 
беретін программалық қосымша.

Python іс ке қо сыл ған соң про грам ма ның жұ мыс іс теу ор та сы 
бас қа про грам ма лау тіл де рі нен өзгеше еке нін бай қай сың дар. 
Бұл про грам ма да та қы рып жо лы мен мә зір жо ла ғын ға на бай-
қау ға бо ла ды (33-су рет).

thon  Shell

  

33-˜° ˛˝˙.  Python про грам ма сы ның те ре зе сі

Python 3.8 про грам ма лау ті лі нің жұ мыс ор та сы ашыл ған нан 
кей ін про грам ма ны жа зу үшін жа ңа бет ашу ке рек.

Программада жаңа терезе ашу үшін IDLE ашып, мәзірден 
File ⇒ New File таңдау керек.
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Бос те ре зе та қы ры бы «Untitled» сө зі мен ашы ла ды. Жа ңа 
те ре зе де мына код ты ен гі зі ңдер:

print ('Наурыз – жыл басы!')

Ен ді мә зір ден File ⇒ Save таң даң дар. Ашылған  терезеде сұра-
нысқа жау ап ре тін де про грам ма.py деп те ріп, фай лды жұ мыс 
үс те лі не не ме се құ жат тар бу ма сы на сақ таң дар. Python-да 
құрылған программа кеңейтілімі .ру.

 IDLE (Python 3.8) про грам ма сын іс ке қос пас бұ рын файл ды 
сақ тау  үшін F5 пер не сін ба су ға да бо ла ды. Ен ді Run ⇒ Run 
Module командасын таңдаңдар. Сақ тал ған про грам ма нә ти же сі 
34-су рет те гі дей көр інуі ке рек:

thon  Shell

print ('Наурыз – жыл басы!')

= = = = = = = = RESTARТ: C:/User/Python/программа.ру = = = = = 
= = = = = = = = = =
Наурыз – жыл басы!
>>>

34-˜° ˛˝˙.  Python 3.8 про грам ма лау ті лі нің 
жұ мыс ор та сы мен про грам ма нә ти же сі

Эк ра нда нә ти же ні көр се ту үшін про грамм алық 
жасақтама кі рік ті ріл ген print функ ция сын қол да на ды, яғ ни 
print –  эк ран ға нә ти же шы ға ру үшін қол да ны ла тын функ ция.

Сен дер Python про грам ма лау ті лін де гі ал ғаш қы про грам ма-
ла рың ды жаз дың дар.

Осы про грам ма ны сақ тап, іс ке қос қан нан кей ін  Жұ мыс 
үс те лін де не ме се Құ жат тар бу ма сын да про грам ма.py деп ата-
ла тын жа ңа бел гі пай да бол ды. Егер оны тін туір мен екі рет 
шерт сең дер, эк ран да қа ра те ре зе пай да бо лып, бір ден өшіп 
қа ла ды. Не се беп ті бұ лай бол ады?

Бұл – Python кон соль дік те ре зе сі (ко ман да лық қа бық 
тә різ ді), он да про грам ма бас та лып, «Наурыз – жыл басы!» сөз-
де рін ба сып шы ға ра ды жә не со лай жабылады.
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Сан дар мен жұ мыс жа сайт ын мы сал  кел ті рейік:
• 5+8*2 өр не гін Python ті лін де есеп тең дер (35-су рет).

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

print (5+8*2)

File    Edit    Shell     Debug    Options     Window     Help

>>> 
================= RESTARТ: C:/User/Python/программа.ру 
================ 
>>> print (5+8*2) 
21 
>>>

35-˜° ˛˝˙.  Про грам ма нә ти же сі

Жол дар ара сын да ғы бос орын автоматты түрде қойылады. 
Бос орын қа жет бол ма ған жағ дай да, print  функ ция сын ша қыр-
 ған кез де, бос жол ға тең  sep=″″ (ағылш. separator – бөл гіш) 
деп ата ла тын  ар гу мент ті қо су ке рек.

Мы са лы: 
print(″8″, ″х″, ″9″, ″=″, ″72″, sep=″″) ко ман да сы 

жол да ғы бар лық сим вол ды бос орын сыз жа за ды (36-сурет).

=================== RESTARТ: C:/User/Python/программа.ру == 
8х9=72 
>>>

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

print (″8″, ″х″, ″9″, ″=″, ″72″, sep=″″)

36-˜° ˛˝˙.  Python-да про грам ма ның бос 
орын сыз жа зылуы

Егер print функ ция сын бір не ше рет ша қы рып, мә лі мет ті 
жа ңа жол ға кө шір мей, нә ти же сі бір жол да жа зы лу ын қа ла-
саңдар, бос жол ға тең end=″″ ар гу мен тін (ағылш. со ңы) әр сөз 
со ңы на қоюға бо ла ды.
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Мы са лы:
print(″Мен″,end=″″)
print(″6-сынып″,end=″″)
print(″оқушысымын!″)
Программа шығаратын нәтиже (37-сурет): 
Мен 6-сынып оқушысымын!

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

print(″Мен″,end=″″)
print(″6-сынып″,end=″″)
print(″оқушысымын!″)

File    Edit    Shell     Debug    Options     Window     Help

=================RESTARТ: C:/User/Python/программа.ру ======
===========
Мен 6-сынып оқушысымын!
>>>

37-˜° ˛˝˙.  Программа нәтижесі

Сұрақтарғажауапберейік

1. Ал го ритм  де ген не?
2. Программада жаңа терезе ашу үшін қандай қадамдарды 

орындау керек?
3. Python про грам ма лау ті лі деген не?
4. print функ ция сы  қандай қызмет атқарады?

Себебінанықтайық

1. Python про грам ма лау ті лі не үшін қажет?
2. Алгоритм мен Python про грам ма лау ті лінің байланысы 

неде?
3. sep=″″ аргументін не себепті пайдаланады?
4. Python про грам ма лау ті лінде әр сөз соңында end=″″ ар-

гументін қолданудың себебі неде?

Міне,қызық!
 тілінде жасалған ең танымал программа – бәріміз білетін 
әлеуметтік желісі.

Сұрақтарғажауапберейік

Себебінанықтайық
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Компьютердеорындайық

Есептерді Python ті лін де шығарыңдар.
1. 3 + 4 * 5 * 2 + 7
2. 12 – 6 * 2 + 9
3. 25/5 + 9 * 2
4. 100 – 84/9 + 24 + 6

Талдап,салыстырайық

Қан дай про грам ма лар бел гі сі көр се тіл ген? Еке уін са лыс-
ты рып, әрқайсысының ерекшеліктерін атаңдар.

Дəптергеорындайық

Мә зір жо ла ғын да ғы ба тыр ма лардың  атауларын қа зақ 
және орыс тіл де рі не ау да рып, дәп тер ге жа зың дар.

Үлгі:

Батырманыңмəзір
жолағындағы

атауы
Қазақшаатауы Орысшаатауы

 Edit Өңдеу Редактировать

File    Edit    Shell     Debug    Options     Window     Help

Үйдеорындайық

Дәп тер ге ма те ма ти ка лық өр нек тер құ рас ты рып ке лің-
дер. Алынған нәтижелерді Python ті лін де тек се рің дер.

КомпьютердеорындайықКомпьютердеорындайық

Талдап,салыстырайық

Дəптергеорындайық

Үйтапсырмасы
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§ 16. Тіл әліп биі. Син так сис 

тілініңəліпбиі
• Ла тын әліп биі нің бас әріп те рі (A, B, C…X, Y, Z);
• Ла тын әліп биі нің кі ші әріп те рі (а, b, с...х, у, z);
• Сан дар (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9);
• Ар найы бел гі лер ({} [] , . () – + / * \ | % ... т.б.).

Тілəліпбиі – программаның элементтерін құруда қолданылатын 
символдар жиынтығы.

Python ˙ˆ ̌ ˆ ні� син так си ̃ ˆ:
• Жол дың со ңына нүк те лі үтір қойылмайды;
• Опе ра тор лық жақ ша лар қой ыл май ды, оның ор ны на бос 

орын (про бел), та бу ля ция сим во лы, жа ңа жол ға кө шу таң-
ба сы жә не қос нүк те қол да ны ла ды.

Программалаутілініңсинтаксисі–программа жазу барысында 
сақталуға тиісті тіл ережелерінің жиынтығы.

Про грам ма ға тө мен де гі дей жол жа зып кө ріңдер:
# бос про грам ма
# (тор) сим во лы про грам ма ға түсініктеме (комментарий) 

бе ру үшін қол да ны ла ды, бірақ транс ля тор  оны аудармайды.

Транслятор–  ағылш.  translator  –  аудармашы  берілген  про  
граммалау  тіліндегі  программалау  кодын машиналық  кодқа  түр
лендіретін арнайы программа.

Кел,ойланайық!

• Прог рам ма де ген не?
• ython ті лін де жаңа терезені қалай 

ашамыз?

Бүгінүйренетініміз:

• тіл əліпбиі, син так сисі;
• ython ті лін де гі сы зық тық ал го-

ритм дер ді жа зу.

Тілəліпбиі– Ал фа вит языка – 
Language alphabet
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Жа зыл ған про грам ма ны іс ке қос қан да еш те ңе өз гер мей ді. 
Се бе бі # сим во лы жай түсініктеме мә тін деп қа был дана ды, 
транс ля тор оны аудармайды.

Айнымалылар  –  прог рам маның  орын да луы  ба ры сын да 
әртүр лі  мән дер ді  қа был дай  ала тын ша ма лар.  Ай ны ма лы лар 
прог рам ма да ғы ақ па рат тың ор на ла су ор нын анық тау үшін қол
да ны ла ды.

Ай ны ма лы ның атау ла ры тек әріп тер ден, сан дар дан жә не 
ас тың ғы сы зық тар дан тұ рады. Ай ны ма лы атау ын да сан бо ла 
ала ды, бі рақ сан нан бас тал май ды.

Ай ны ма лы ның мән де рі сан дар, 
әріп тер, сөз дер, сим вол дар жә не 
т.б. объ ек ті лер бо ла ала ды.

Ай ны ма лы ны құ ру үшін, ең 
ал ды мен оның атын жа зу ке рек. 
Одан кей ін теңдік бел гі сін қо йып, 
ай ны ма лы ға мән бе ру қа жет.

Мы са лы:
1) a=7, мұн да ғы а – ай ны ма лы ның 

аты, 7 – ай ны ма лы ның мә ні;
2) my4_python = 'Hello, Python!', мұн да ғы my4_python – ай ны-

ма лы ның аты, 'Hello, Python!' – ай ны ма лы ның мә ні.
Ен ді есеп теу лер ді орын дайт ын қа ра пай ым про грам ма лар ды 

жа зу ды үй ре несіңдер. Про грам ма да ғы ко ман да лар бі рі нен 
кей ін бі рі орын да ла ды. Он дай про грам ма лар  не ме се ал го ритм-
дер  сы зық тық деп аталады.

Кез келген екі санның қосындысын есептейтін программа 
құрып көріңдер. Ол үшін программаны түсініп алу керек.

а, b – ай ны ма лы лар.
Кез кел ген екі сан мы са лы 5+4, 8+9, 20+8, 1+2 т.б. бо луы 

мүм кін. Екі таңбалы не ме се одан көп таңбалы сан дар ды мы сал 
ре тін де ал саң дар да бо ла ды.

int () – функциясының мәні бүтін санға түрлендіреді.
іnput () – пер не тақ та дан де рек тер ді ен гі зу үшін кі ріс ті ріл ген 

функ ция.

Естеріңесақтаңдар!
Программа нәтижесінде 

экранға шығарылатын 
сөздер тырнақшаға     
алынып жазылады немесе 
тырнақша орнына дәйекше 
    апостроф  қолдануға 
болады.
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рrint () – мә лі мет ті эк ран ға шы ға ру үшін кі ріс ті ріл ген 
функ ция.

(Бұл функ ция лар мен кей ін гі та қы рып тар да те ре ңі рек та ны-
сасыңдар).

a=int(input(ʹа-ны енгiзʹ))
b=int(input(ʹb-ны енгiзʹ))
print (ʹқо сын дыʹ, а+b)
Про грам ма нә ти же сі (38-су рет):

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

a=int(input(ʹa-ны енгізʹ))
b=int(input(ʹb-ны енгізʹ))
print(ʹқосындыʹ ,a+b)

=======RESTARТ: C:/User/Python/программа.ру ==========
a-ны енгіз 9
b-ны енгіз 3
қосынды 12
>>>

38-˜° ˛˝˙.  Про грам ма нә ти же сі

Осы про грам ма ны өз гер тіп кө ріңдер (39-су рет):

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

a=int (input('а-ны енгіз'))
b=int (input ('b-ны енгіз'))
a=a+1
b=b+1
print ('қосынды', a+b)

File    Edit    Shell     Debug    Options     Window     Help

>>>
============== RESTARТ: C:/User/Python/программа.ру ==========
а-ны енгіз 9
b-ны енгіз 3
қосынды 14
>>>

39-˜° ˛˝˙.  Про грам ма нә ти же сі
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Бұл про грам ма да a, b айнымалыларының мәнін 1-ге арт-
ты ра оты рып қо сасыңдар:

a = a + 1,  b = b + 1.
Python ті лін де ариф ме ти ка лық амал дар ды орын дау ба ры-

сын да қыс қар тыл ған жаз ба лар ды қол да ну ға бо ла ды. 
Мы са лы:
a = a + b өр не гін қыс қар тып, a += b, ал a = a – b өр не гін 

a –= b деп жа зу ға бо ла ды.
Айнымалының мәнін 1-ге арт ты ру ке зін де i= i + 1   өр не гі 

жиі қол да ны ла ды. Оны i += 1 деп қол да ну ға бо ла ды.

Сұрақтарғажауапберейік

1. Тіл әліп биі де ген не?
2. Тіл син так си сі де ген не?
3. Қандай алгоритмдер сызықтық деп аталады?
4. Транс ля тор де ген не?

Себебінанықтайық

1. Неліктен программа жазу барысында программалау 
тілінің синтаксисі маңызды?

2. Транслятор не үшін керек?
3. Айнымалылар неліктен керек?
4. Не се беп ті сөздер дәйекше (' ' – апост роф) немесе тыр-

нақша (″ ″) іші не алы нып жа зы ла ды? 

Компьютердеорындайық

1. Екі сан ның кө бей тін ді сін есеп тей тін про грам ма құ рың-
дар.

2. Екі таңбалы немесе одан да көп таңбалы екі санның қо-
сындысын есептейтін программа құрыңдар.

3. Екі сан ның ариф ме ти ка лық ор та сын есеп тей тін про-
грамма құ рың дар.

Талдап,салыстырайық

«Математика» және «Информатика» пәндерінде екі 
санның қосындысын есептеу мысалын салыстырыңдар. 

Сұрақтарғажауапберейік

Себебінанықтайық

КомпьютердеорындайықКомпьютердеорындайық

Талдап,салыстырайық
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Ұқсастығы мен айырмашылығын анықтап, кестені толты-
рыңдар.

Екісанныңқосындысынесептеу
Математика пəні Информатика пəні

 

Дəптергеорындайық

Анық та ма сын жа зың дар.
Тіл әліп биі ... .
Cин так сис ... .
Транс ля тор ... .
Айнымалылар ... .

Үйдеорындайық

1. Күн де лік ті өмір де кез де се тін сы зық тық ал го ритм дер ге 
мы сал дар құ рас ты рып ке ліңдер. 

2.  Екі санның қосындысын есептеу программасындағы қа-
теліктерді табыңдар. 

 a=int(input(ʹа-ны енгiзʹ))
 b=int(input(ʹb-ны енгiзʹ))
 input (ʹқо сын дыʹ, а–b)

Дәптерлеріңе программаның дұрыс нұсқасын жазыңдар.

Дəптергеорындайық

Үйтапсырмасы
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§ 17. Мә лі ̃ °˝ ˝°  тип ̋ ° рі 

Мә лі мет тер тип-
те рі – қа был дай ала тын 
мән де рі нің жә не олар мен 
орын дау ға бо ла тын амал-
дар дың жи ынын анық тау, 
яғ ни тип де ге ні міз – ша ма-
лар дың қа был дайт ын мән де-
рі не бе рі ле тін си пат та ма.

Python ті лін де гі мә лі-
мет тер ти пі нің бір не ше 
түр і бар. Со лар дың ішін де гі 
не гіз гі кі рік ті ріл ген тип түр-
ле рі:

Мәліметтер типтері

Бүтін сан int (мы са лы: 1, 150, 500)

Нақты сан fl oat (мы са лы: 2.5, 5.8, 100.0)

Жолдар
str (мы са лы: ″hello″, ″hey″, 
″100″)

Тізімдер list (мы са лы: [5, ″hey″, 10.5 ])

Сөздіктер dict (мы са лы: {″Hello″:″Сəлем″})

Кортеж
tuple (объектілердің өз гер мей тін 
рет ті лі гі)

Логикалық тип boolean (мы са лы: true, false)

Әрі қарай мә лі меттер тип те рін қа рас ты расыңдар.

Кел,ойланайық!

• ython ті лі нің əліп биін де қан дай əріп тер 
қол да ны ла ды?

• ython ті лі нің əліп биін де қан дай сим-
волдар қол да ны ла ды?

• print функ ия сының қыз меті қандай?
• input функ ия сының қыз меті қан дай?

Бүгінүйренетініміз:

• ython ті лін де гі мə лі мет тер тип те рі;
• ython-да ғы сан дар, жол дар, ті зім дер.

Мəліметтиптері– Типы дан ных – 
Data type



92

Сандар
Python-да сан дық мә лі мет тип те рі нің мынадай түрлері бар:

• int (бү тін сан);
• float (нақ ты сан [жылжымалы нүктелі: –0.2, 0.0, 3.14159265 

жә не т.б.]);
Python ті лін дегі сан дық тип тер ге берілген мы салды қарас-

тырыңдар (40-су рет):

int = 23
fl oat = 22.73415
print (int, fl oat)

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

int=23
fl oat=22.73415
print (int, fl oat)

40-˜° ˛˝˙. Про грам ма да жа зы луы

Про грам ма нә ти же сі (41-су рет):

=============== RESTARТ: C:/User/Python/программа.ру
23 22.73415
>>>

41-˜° ˛˝˙.  Про грам ма нә ти же сі

Жолдар(string)
Python тілінде тырнақшалар (″ ″) арасындағы сөздер немесе 

сандар жолдармен жұмыс жасауға негіз бола алады.
Тыр нақ ша ішін де гі сөз дер дің бі рін ші жо лы нан бас тап соң ғы 

жол ына дей ін не ме се әр сим во лын [] [:] таң ба ла рын пай да ла нып 
қи ып алып, қо сым ша жол дар жа сау ға бо ла ды.

Сон дай-ақ бас тал ған ға дей ін соң ғы таң ба үшін –1-ден ке рі 
ин де кс теу ді, яғ ни тыр нақ ша ішін де гі сим вол да рды ке рі жа зу ды 
қол да на ала сың дар.

Жол дар үшін қосу (+) опе ра то ры екі жол ды қо са ды, жұл-
дыз ша (*) жолдарды қайталайды.

Мы са лы: ″Сə лем, Python!″ (42-су рет):
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str = ″Сə лем, Python!″ 
print (str[0:14])
print (str [0])
print (str [0:2])
print (str [0:3])
print (str [–1])
print (str [::2])
print (str [::–1])
print (str [7:])
print (str [–1] * 8)
print (str + ″Мен 6-сы нып та оқи мын!″)

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

str = ″Сəлем, Python!″
print (str [0:14]) # Барлық жолды шығарады
print (str [0]) # Бірінші символды шығарады
print (str [0:2]) # Бірінші, екінші символды шығарады
print (str [0:3]) # Бірінші, екінші, үшінші символды шығарады
print (str [-1]) # ең соңғы символды шығарады
print (str [::2]) # əр екінші символды шығарып отырады
print (str [::-1]) # жолды кері оқиды
print (str [7:]) # 7-символдан жолдың соңына дейін оқиды
print (str [-1] *8 ) # соңғы символды 8 рет қайталайды
print (str + ″Мен 6-сыныпта оқимын!″) # жаңа жол жазады

42-˜° ˛˝˙.  Про грам ма да жа зы луы

Про грам ма нә ти же сі (43-су рет):

==================== RESTARТ: C:/User/Python/программа.ру ========== 
Сəлем, Python!
С
Сə
Сəл
!
Слм yhn
!nohtyP ,мелəС
Python!
!!!!!!!!
Сəлем, Python! Мен 6-сыныпта оқимын!

43-˜° ˛˝˙.  Про грам ма нә ти же сі
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Тізімдер
Python-да ғы ті зім дер – құ рам дас мә лі мет тер дің ең әм бе бап 

тү рі. Ті зім тік жақ ша ара сын да үтір мен бө лін ген эле ме нт тер ден 
тұ ра ды ([]). Бір ерек ше лі гі – бір ті зім де гі эле ме нт тер де әртүр лі 
мәліметтер типтері бо луы мүм кін. Нөл ден соңына дей ін қию 
опе ра то рын ([] жә не [:]) жә не ин де кс тер ді қол да на оты рып, 
ті зім де сақ тал ған эле ме нт тер ге жол дар да ғы си яқ ты қол жет кі зе 
ала сың дар. Дәл жол да ғы си яқ ты қосу (+) опе ра то ры екі жолды 
бір ге қо са ды, жұл дыз ша (*) жолдарды қайталайды.

Мы са лы:
Тізімдер құрастырылған. Бі рін ші  тізімде есім дер  жә не сан-

дар , екін ші ті зім де сандар жә не есімдер. Python ті лін де жа зып 
кө ріңдер (44-су рет).

my_list =[″Ер ке″, 786, 3.14, ″Азат″, 70.2]
second_list =[123, ″Ал мас″]

 print (my_list) # Бірінші тізімді шығарады
 print (my_list[0]) # Тізімдегі бірінші элементтi 

шығарады
 print (my_list[1:3]) # Тізімдегі екінші элементтен 

үшінші элементке дейiн шығарады
 print (my_list[2:]) # Тізімдегі үшінші элементтен 

соңғы элементке дейiн шығарады
 print (second_list *2) # Екінші тізімді 2 рет қай-

талап шығарады
 print (my_list + second_list) # Екі тізімді бірге 

шығарады

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

my_list=[″Ерке″, 786, 3.14, ″Азат″, 70.2]
second_list=[123, ″Алмас″]

print (my_list) # Бірінші тізімді шығарады
print (my_list [0]) # Тізімдегі бірінші элементтi шығарады
print (my_list [1:3]) # Тізімдегі екінші элементтен үшінші элементке 
дейiн шығарады
print (my_list [2:]) # Тізімдегі үшінші элементтен соңғы элементке 
дейiн шығарады
print (second_list *2) # Екінші тізімді 2 рет қайталап шығарады
print (my_list + second_list) Екі тізімді бірге шығарады

44-˜° ˛˝˙.  Про грам ма да жа зы луы
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Нә ти же сі (45-су рет):

===================== RESTARТ: C:/User/Python/программа.ру ===============
[″Ерке″, 786, 3.14, ″Азат″,70.2]
Ерке
[786, 3.14]
[3.14, ″Азат″,70.2]
[123, ″Алмас″, 123, ″Алмас″]
[″Ерке″, 786, 3.14, ″Азат″,70.2, 123, ″Алмас″]

45-˜° ˛˝˙.  Про грам ма нә ти же сі

type()функ иясы
Ай ны ма лы ның ти пін type() функ ция сын пай да ла нып 

анық тау ға бо ла ды. Қолданылу мы са лы 46-суретте көрсетілген.

=================== RESTARТ: C:/User/Python/программа.ру
>>> а=10
>>> b='hello'
>>> c=(1,2)
>>> type (a)
<class 'int'>
>>> type (b)
<class 'str'>
>>> type (c)
<class 'tuple'>
>>>

46-˜° ˛˝˙.  type() функ ция сын пай да ла ну

type() функциясын жаз ған нан кей ін, Enter пер не сін ба су 
ар қы лы де рек тер дің қай тип ке жа та ты нын анық тайсыңдар.

Мы сал да көр се тіл ген дей а ай ны ма лы сы бү тін сан ға, b ай ны-
ма лы сы жол ға, с ай ны ма лы сы кор теж ге жа та ды.

Сұрақтарғажауапберейік

1. Мә лі мет тер тип те рі де ген ді қа лай тү сі не сіңдер?
2. Мә лі мет тер тип те рі нің қан дай түр ле рі бар?
3. Нақ ты сан сан дық тип те қа лай атала ды?

Себебінанықтайық

Не се беп ті про грам ма да # бел гі сін пай да ла на мыз? Ол 
бел гі қалай атала ды? Тү сін ді рің дер.

Сұрақтарғажауапберейік

Себебінанықтайық
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Компьютердеорындайық

1. ″Ин фор ма ти ка″ сө зін ″аки там роф ни″ түрінде ке рі жа зу 
про грам ма сын құ рың дар.

2. Екі ті зім құ рың дар. Бірінші ті зім ге 5 ұл ба ла ның, екін ші 
ті зім ге 5 қыз ба ла ның атын жа зың дар. Екі ті зім ді қо са-
тын про грам ма құ рың дар.

Талдап,салыстырайық

Жол жә не Ті зім нің Python ті лін де гі жа зы луы ның ұқ сас-
тық та ры мен ай ыр ма шы лы ғын тал даң дар.

Дəптергеорындайық

Сан дық мә лі мет тип те рі не үл гі де гі дей мы сал дар кел ті-
ріп, кес те ні тол ты рың дар.

int 
4 15.20

Үйдеорындайық

Бе ріл ген про грам ма ға түсініктемелер (ком мен та рий) 
жа  зың дар.

text = ″Про грам ма!″
print (text [0:10])
print (text [0:4])
print (text [-2])
print (text [::3])

КомпьютердеорындайықКомпьютердеорындайық

Талдап,салыстырайық

Дəптергеорындайық

Үйтапсырмасы
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§ 18. Мә лі ̃ °˝ ˝°  тип ̋ ° рін жіктеу

Ал дың ғы та қы рып та Python ті-
лін де гі мә лі мет тер ти пі нің бір не ше 
тү рі мен та ныстыңдар. Мә лі мет тер 
ти пі нің бас қа түр ле рі н қарастыра-
сыңдар.

Кортеж(tuple)
Кор теж – ті зім дер ге ұқ сас мә-

лі мет тер ти пі нің бір тү рі. Кор теж 
кә дім гі жақ ша ішін де үтір лер мен бө лін ген мән дер қа та ры нан тұ-
ра ды. Ті зім дер мен кор теж дер дің ара сын да ғы бас ты ай ыр ма шы-
лық – кор теж эле ме нт те рін өз гер ту мүм кін еместігі. Кор теж дер ді 
тек оқу ға ар нал ған ті зім ре тін де қолданасыңдар. Ті зім мә лі мет 
ти пі нің эле ме нт те рін өз гер ту қа жет бол ма са, жад та ғы бос орын ды 
үнем деу үшін бір ден осы кор теж ді пай да ла нып ке ту ге бо ла ды.

Кор теж ге тік жақ ша емес, жай жақ ша тән. 
Мы салы:
a = (1, 2, 3, 4, ″сан дар″, 100, ″т.б″)
print (a)
 Жа уа бы: (1, 2, 3, 4, ″сан дар″, 100, ″т.б″)
Ті зім дер мен жұ мыс жа са ған дай, кор теж де де эле ме нт те рді 

қи ып алу ға бо ла ды:
print (a[3]) #үшінші эле ме нттi қи ып алу/Python-да эле-

мент са нау 0-ден бас тала ды (47-су рет).
 Жа уа бы: 4
print (a[1:3])
 Жа уа бы: (2, 3)

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

a=(1, 2, 3, 4, ″сандар″, 100, ″т.б″)
print (a)
print (a[3]) # 3-элементті қиып алу/ Python-да элемент санау 0-ден 
басталады
print (a[1:3]) ===== RESTARТ: C:/User/Python/программа.ру===========

(1, 2, 3, 4, ″сандар″, 100, ″т.б″)
4
(2, 3)

47-˜° ˛˝˙.  Про грам маның жа зы луы жә не нә ти же сі

Кел,ойланайық!

• list функ ия сы қан дай тип ке 
жа та ды?

•  oat функ ия сы қан дай тип ке 
жа та ды?

• str функ ия сы қан дай тип ке 
жа та ды?

Бүгінүйренетініміз:

• ython-да ғы сөз дік, кор теж, 
ло ги ка лық тип;

• мəліметтер типтерін жік теу.

Мəліметтер– ан ные – Data
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Тек оның эле ме нт те рін өз гер те ал май сыңдар. Тек се ріңдер:
Бе ріл ген a = (1, 2, 3, 4, ″сан дар″, 100, ″т.б″) объектісіндегі 

0-эле ме нт ті, яғ ни 1 са нын 11-ге ау ыс ты рыңдар (48-су рет).
a [0] = 11

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

a=(1, 2, 3, 4, ″сандар″, 100, ″т.б″)
print (a)
print (a[3]) # 3-элементті қиып алу/ Python-да элемент 
санау 0-ден басталады
print (a[1:3])
a[0]=11

48-˜° ˛˝˙.  Про грам ма да жа зы луы

Он да про грам ма да тө мен де гі дей қа те лік шы ға ды (49-су рет): 

a[0]=11
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment

49-˜° ˛˝˙.  Про грам ма нә ти же сі

Ау дар ма сы: 'tuple' объектісі эле мент та ғай ын дау ды қол да-
май ды. Бірақ ті зім дер ти пін де эле ме нт тер ді өз гер ту ге бо ла ды.

Сөздіктер (dictionarу)
Python-да ғы сөз дік тер – кілт пен ашы ла тын сұ рып тал ма ған 

эле ме нт тер жи ын ты ғы. Сөз дік тің әр кіл ті бел гі лі бір мән ге сәй-
кес ке ле ді.

Кілт кез кел ген өз гер мей тін де рек тер бо луы мүм кін (сан, 
жол, кор теж), ал мә ні кез кел ген мәліметтер типі бо луы мүм-
кін. Кілт жә не оның мә ні {} осын дай жақ ша іші не жа зы ла ды.

Hello Сә лем Қа ла Ал ма ты

School  Мек теп Ау дан Ала тау

Board  Тақ та Код 727

Кілт Мәні Кілт Мәні
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Python ті лін де қа ра пай ым сөз дік құ рып кө ріңдер.
Мы са лы:
Аят – 16 жас та, Ая жан – 17 жас та, Азат – 1 жас та. Есім де рі 

мен жа сын эк ран бе ті не шы ға ра тын сөз дік құ рың дар. Мұн да ғы 
есім – кілт, жа сы – мә ні (50-су рет).

d=dict ({″Аят″:16, ″Ая жан″:17, ″Азат″:1 })
print (d)

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

d=dict ({″Аят″:16, ″Аяжан″:17, ″Азат″:1})
print (d)

50-˜° ˛˝˙.  Про грам ма да жа зы луы

Про грам ма нә ти же сі (51-су рет):

===== RESTARТ: C:/User/Python/программа.ру================================
{″Аят″:16, ″Аяжан″:17, ″Азат″:1}
>>>

51-˜° ˛˝˙.  Про грам ма нә ти же сі

Логикалықтип(boolean)
Python-да қа ра пай ым ло ги ка лық опе ра тор лар бар. Олар: 

=, !=, <, >, <=, >=

Со ны мен қа тар күр де лі ло ги ка лық өр нек тер ді құ ру ға 
бо ла тын опе ра тор лар:

and, or, not (жә не, не ме се, емес)
not опе ра то ры нан бас қа бар лық ло ги ка лық опе ра тор лар 

екі лік бо лып та бы ла ды. Бұл not опе ра то ры нан бас қа опе ра-
тор лар дың сол жә не оң жа ғын да өр нек тер бо луы ке рек де ген ді 
біл ді ре ді.

Ло ги ка лық опе ра тор лар ды қол да ну ар қы лы бұл өр нек тер 
бір-бі рі мен са лыс ты ры ла ды.

Ло ги ка лық опе ра ция лар дың нә ти же лері ло ги ка лық мә лі-
мет тер ти пі не ие.
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Әртүр лі мәлімет тер ді бір-бі рі мен са лыс тыр ған кез де абай 
бо лу ке рек, се бе бі қа ра пай ым ло ги ка лық опе ра тор лар мен сан-
дар мен жол дар ды са лыс ты ру ға бол май ды, бі рақ нақ ты жә не 
бү тін сан дар ды са лыс ты ру ға бо ла ды.

Мы салы (52-су рет):

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

s1 = input(″Бірінші жолды енгізіңдер:″)
s2 = input(″Екінші жолды енгізіңдер:″)
f1 = input(″Бірінші санды енгізіңдер:″)
f2 = input(″Екінші санды енгізіңдер:″)
f1 = fl oat(f1)
f2 = fl oat(f2)

bool_s = s1>s2
bool_f = f1!=f2
bool_or = f1 + f2 > 0 or (s1! = ″and s2! = ″)

print('-'*10)
print(″Бірінші жол екіншіден көп:″, bool_s)
print(″Сандар бір-біріне тең емес:″ , bool_f)
print(″Бірінші жол екіншіден көп ЖƏНЕ сандар бір-біріне тең емес:″, 
bool_s and bool_f)
print(″Сандардың қосындысы нөлден үлкен Немесе екі жол да бос емес:″, 
bool_or)

52-˜° ˛˝˙.  Про грам ма да жа зы луы

Про грам ма нә ти же ̃ ˆ (53-су рет): 

================================= RESTARТ: C:/User/Python/программа.ру
======================
Бірінші жолды енгізіңдер: Əлия
Екінші жолды енгізіңдер: Арман ПВ
Бірінші санды енгізіңдер: 98
Екінші санды енгізіңдер: 78
----------
Бірінші жол екіншіден көп: False
Сандар бір-біріне тең емес: True
Бірінші жол екіншіден көп ЖƏНЕ сандар бір-біріне тең емес: False
Сандардың қосындысы нөлден үлкен НЕМЕСЕ екі жол да бос емес: True

53-˜° ˛˝˙.  Про грам ма нә ти же сі

Сұрақтарғажауапберейік

1. Кор теж де ге ні міз не?
2. Сөз дік тер де ген не?
3. Қан дай қа ра пай ым ло ги ка лық опе ра тор лар ды бі ле сің-

дер?
4. and, or, not қан дай опе ра тор лар ға жа та ды?

Сұрақтарғажауапберейік
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Себебінанықтайық

Не се беп ті ло ги ка лық тип тер ді бір-бі рі мен са лыс тыр ған 
кез де абай бо лу ке рек?

Компьютердеорындайық

1. Кор теж мә лі мет тер ти пін пай да ла нып, же міс тер дің атын 
жа зың дар. Екінші ор на лас қан же міс ті кез кел ген сан ға 
ауыс тырыңдар. Про грам ма қан дай қа те лік шы ғар ды? 
Мұ ға лім ге ха бар лаңдар.

2. Мемлекеттер мен олар дың ас та на ла ры ның атау ын шы ға-
ра тын сөз дік құрыңдар. Кілт пен мән ді та ғай ын даңдар.

3. Про грам ма ны Python-ға те ріп, тап сыр ма ның ақи қат не-
ме се жал ған еке нін тек се рің дер.

a1 = input(″Бiрiншi сан ды енгiзiңдер: ″)
a2 = input(″Екiншi сан ды енгiзiңдер: ″)
a1 = int(a1)
a2 = int(a2)
 
bool_a = a1 < a2

print(″Екiншi сан бiрiншiден үл кен: ″, bool_a)

Талдап,салыстырайық

ТІ ЗІМ мен КОР ТЕЖДЕ қан дай ай ыр ма шы лық бар? 

Дəптергеорындайық

Кілт тер ге жә не оның мән де рі не мы сал кел ті рің дер. Кес-
те ні тол ты рың дар.

КІЛТ МƏНІ

Үйдеорындайық

«МӘЛІМЕТ ТЕР» сө зі не ре бус құ рас ты рың дар.

Себебінанықтайық

КомпьютердеорындайықКомпьютердеорындайық

Талдап,салыстырайық

Дəптергеорындайық

Үйтапсырмасы
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§ 19. Ариф ̃ ° ти ка лық өрнектердің 
жа зы лу ° ° же ле рі

Ма те ма ти ка лық түр лен ді ру лер 
кез кел ген ком пью тер лік про грам-
ма лар дың ажы ра мас бө лі гі бо лып 
та бы ла ды. Python ті лі де осын дай 
про грам ма лар дың бі рі.

Арифметикалық опера ия-
лар дегеніміз – сандармен орын
далатын есептеу операциялары.

Python ті лін де не гіз гі ариф ме-
ти ка лық операцияларды: қо су, 
кө бей ту, бө лу, қал дық ты есеп теу, 
бү тін бө лік ті есеп теу жә не т.б. қол-
да ну ға мүм кін дік бе ріле ді.

 Python ті лін де гі ариф ме ти-
ка лық операциялардың орын да лу 
тәр ті бі олар дың ма те ма ти ка да ғы 
орын да лу тәр ті бі не ұқ сас бо лып 
ке ле ді (2-кес те).

-кес те. Ариф ме ти ка лық опера иялар 
жə не си пат та ма сы

Арифметикалықопера иялар Сипаттамасы
+ қо су 

– азай ту

* кө бей ту

/ бө лу 

% бөлгендегі  қалдық 

// бү тін сан ды бө лу 

** дә ре же леу

Арифметикалықөрнек  –  сандық мәндерден  тұратын және 
арифметикалық операцияларды қолданатын өрнек.

Кел,ойланайық!

• bool функ ия сы қан дай тип ке 
жа та ды?

• tuple функ ия сы қан дай тип ке 
жа та ды?

• ор теж де қан дай жақ ша қол да-
ны ла ды?

Бүгінүйренетініміз:

• ариф ме ти ка лық өрнектердің 
жа зы лу ере же ле рі; 

• сы зық тық ал го ритм дер ді жа зу.

Арифметикалық
өрнек– Арифмети еское 
выражение – Аrithmetic  
expression
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Ариф ме ти ка лық өрнектердің  про грам ма да жа зы лу ере же-
ле рі мен нә ти же сі не берілген мысалдарды қарастырыңдар: 

Қо су (+) ама лы (54-сурет):

=================== RESTARТ: C:/User/Python/Қосу.ру 
==================
20
17
20.4
>>>

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

рrint (15 + 5)
рrint (20 + -3)
рrint (13.4 + 7)

54-˜° ˛˝˙.  Про грам маның жа зы луы жә не нә ти же сі

Азай ту (–) ама лы (55-сурет):

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

рrint (15 – 5)
рrint (20 – -3)
рrint (13.4 – 7)

=================== RESTARТ: C:/User/Python/Азайту.ру 
================
10
23
6.4

55-˜° ˛˝˙.  Про грам маның жа зы луы жә не нә ти же сі

Кө бей ту (*) ама лы  (56-сурет):

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

рrint (5*5)
рrint (7*1.5)
рrint (–3*12)

=================== RESTARТ: C:/User/Python/Көбейту.ру 
================
25
10.5
–36
>>>

56-˜° ˛˝˙.  Про грам маның жа зы луы жә не нә ти же сі
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Бө лу (/) ама лы (57-сурет):

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

рrint (15/5)
рrint (7/2)
рrint (5.0/2)

=================== RESTARТ: C:/User/Python/Бөлу.ру 
===================== 
3.0
3.5
2.5
>>>

57-˜° ˛˝˙.  Про грам маның жа зы луы жә не нә ти же сі

Бөлгендегі қалдық (%) (58-сурет):

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

print (8%2) # 8-ді 2-ге бөлгендегі қалдықты есептейді
print (9%2) # 9-ды 2-ге бөлгендегі қалдықты есептейді
print (13.2%5) # 13.2-ні 5-ке бөлгендегі қалдықты есептейді

 =================== RESTARТ: C:/User/Python/Бөлгендегі қалдық.ру 
===================== 
0
1
3.1999999999999993

58-˜° ˛˝˙.  Про грам маның жа зы луы жә не нә ти же сі

Бөлгендегі бүтін бөлікті есептеу (//) (59-сурет):

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

print (21//4) # 21-ді 4-ке бөлгендегі бүтін бөлікті есептейді

print (12//5) # 12-ні 5-ке бөлгендегі бүтін бөлікті есептейді

print (9//3) # 9-ды 3-ке бөлгендегі бүтін бөлікті есептейді

=================== RESTARТ: C:/User/Python/Бөлгендегі бүтін бөлікті есептеу.ру 
===================== 
5
2
3

59-˜° ˛˝˙.  Про грам маның жа зы луы жә не нә ти же сі
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Дә ре же леу ама лы (**) (60-сурет):

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

print (2**3) # 2-ні өзіне-өзін 3 рет көбейту
print (5**2) # 5-ті өзіне-өзін 2 рет көбейту

=================== RESTARТ: C:/User/Python/Дəрежелеу амалы.ру 
===================== 
8
25

60-˜° ˛˝˙.  Про грам маның жа зы луы жә не нә ти же сі

Ма те ма ти ка лық бас қа функ ция лар math мо ду лі не бі рік ті-
ріл ген. Python-да ғы мо дуль де ге ні міз – функ ция ла ры бар файл.

Ма те ма ти ка лық функ ция лар ды про грам ма дан ша қы ру 
үшін import ко ман да сын қол да на оты рып, math мо ду лін қо са-
сыңдар (им по рт тау):

import math 
Мо дуль дің не гіз гі функ ция ла ры:

 pow(num, power): num – кез кел ген сан, power – дә ре же леу. 
 sqrt(num): num сан ның квад рат тү бі рін та бу.
 ceil(num): нақ ты сан ды ең жа қын бү тін санға дейін дөң ге лек теу.
 floor(num): нақ ты сан ды ең кі ші бү тін сан ға дей ін дөң ге лек теу.

Осы функ ция ла ры бар про грам ма мы сал да рын қа рас ты рай ық:
Сан ды дә ре же леу (61-су рет):

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

import math
# 2 санын 3-ке дəрежелеу
n1=math.pow(2,3)
print(n1)

=================== RESTARТ: C:/User/Python/Дəрежелеу.ру 
==========
8.0
>>>

61-˜° ˛˝˙.  Про грам маның жа зы луы жә не нә ти же сі

Міне,қызық!
 санына көбейту нәтижесінде алынған сандардың цифларының қосын

дысы да  ға тең болады екен. Мысалы  
х2 1 ,1   
х   3,  3 



106

Сан ның квад рат тү бі рін та бу (62-су рет):

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

import math
# санның квадрат түбірін табу
print(math.sqrt(9))

=================== RESTARТ: C:/User/Python/программа.ру ========

3.0
>>>

62-˜° ˛˝˙.  Про грам маның жа зы луы жә не нә ти же сі

Ең жа қын бү тін санға дейін дөң ге лек теу (63-су рет):

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

import math
#Ең жақын бүтін санға дейін дөңгелектеу
print(math.сеil(4.56))

=================== RESTARТ: C:/User/Python/программа.ру ========

5
>>>

63-˜° ˛˝˙.  Про грам маның жа зы луы жә не нә ти же сі

Eң кі ші бү тін сан ға дей ін дөң ге лек теу (64-су рет):

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

import math
print(math.fl oor(4.56))

=================== RESTARТ: C:/User/Python/программа.ру ========

4
>>>

64-˜° ˛˝˙.  Про грам маның жа зы луы жә не нә ти же сі

Сұрақтарғажауапберейік

1. Ариф ме ти ка лық операциялар де ген не?
2. Python ті лін де гі қандай ариф ме ти ка лық операцияларды 

білесіңдер?
3. Дә ре же леу ді қан дай бел гі мен бел гі лей міз?

Сұрақтарғажауапберейік
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Себебінанықтайық

Не се беп ті дә ре же леу ** бел гі сі мен си пат тала ды? Анық-
таң дар.

Компьютердеорындайық

Есеп теулерді программада орындаңдар.
1. 105-ке 5-ті қо сыңдар.
2. 50-ден 15-ті азай тыңдар.
3. 6-ны (–8)-ге кө бей тіңдер.
4. 81-ді 9-ға бө ліңдер.
5. 41-ді 7-ге бөл генде гі қал дық ты есептеңдер.
6. 65-ті 15-ке бөл ген де гі бү тін бө лікті есептеңдер.
7. 17-нің 5 дә ре же сін есеп теңдер.

Талдап,салыстырайық

х2 жә не х**2 өр нек те рі нің жа зы лу ере же сі нің ұқ сас ты ғы 
мен ай ыр ма шы лы ғы на тал дау жа саң дар.

Дəптергеорындайық

%, //, ** – ариф ме ти ка лық операцияларға мы сал кел ті-
рің дер. Нә ти же сі мен есеп тің бе рі луін дәп тер ле рі ңе жа зың-
дар.

Үйдеорындайық

Мы на про грам ма да ғы амал дар ға түсініктеме (ком мен та-
рий) жа зыңдар. Тап сыр ма ны дәп тер де орын даң дар.

рrint (8 / 2)
рrint (3 ** 2)

Себебінанықтайық

КомпьютердеорындайықКомпьютердеорындайық

Талдап,салыстырайық

Дəптергеорындайық

Үйтапсырмасы
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§ 20. Мәліметтерді енгізу мен шығаруды 
ұйымдастыру

Сендер print ( ) функ ция сы н про-
грам ма да пай да ла нып көр діңдер. Эк-
ран ға мәліметтерді шы ға ру ға рrint ( ) 
функ ция сы жау ап бе ре ді. Егер код 
файл да бол са, бұл функ ция сыз жұ мыс 
жа сай ал майсыңдар.

Про грам ма лау ті лін де мәлімет-
терді ен гі зу жә не шы ға ру про грам ма да 
ма ңыз ды рөл ат қа ра ды. 

Мы са лы, мы на сан дар ды эк ран ға 
шы ға рып кө ріңдер (65-сурет): 

>>> print(1025)
1025
>>> print(16.58)
16.58
>>> print(″Про грам ма″)
Про грам ма

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

print (1025)
print (16.58)
print (″Программа″)

========== RESTARТ: C:/User/Python/программа.ру 
========
1025
16.58
Программа
>>>

65-˜° ˛˝˙.  Про грам маның жа зы луы жә не нә ти же сі

Жақ ша да мә лі мет тер кез кел ген түр де бо луы мүм кін. Со-
ны мен қа тар мә лі мет тер дің са ны да әр түр лі бо луы мүм кін (66-
сурет):

>>> print(″c:=″, 1)
c:= 1

Кел,ойланайық!

• Қан дай ариф ме ти ка лық 
опера ияларды бі ле сің дер?

• ү тін бө лік ті есеп теу де 
қан дай бел гі қол да ны-
ла ды?

Бүгінүйренетініміз:

• print  функ ия сы;
• input  функ ия сы;
• сы зық тық ал го ритм дер ді 

жа зу.

Сандыенгізужəне
шығару– Ввод 
и вывод  исел – Input 
and output of numbers
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one = 1 
two = 2
three = 3
>>> print(one, two, three)

1 2 3  
File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

print (″c:=″, 1)
one = 1 
two = 2
three = 3
print (one, two, three)

========== RESTARТ: C:/User/Python/программа.ру
c: = 1
1 2 3
>>>

66-˜° ˛˝˙.  Про грам маның жа зы луы жә не нә ти же сі

Функ ция ның ар гу мент те рі (жақ ша да ғы) үтір лер мен 
бө лін ген. Эк ран ға шық қан да үтір лер дің ор ны на мән дер бос 
орын мен бө лі не ді. 

Егер өр нек жақ ша ішін де бол са, он да ол ал ды мен орын да-
ла ды, со дан кей ін print () осы өр нек тің нә ти же сін көр се те ді 
(67-сурет):

>>> print(″Сə лем,″ + ″дос тым!″)
Сə лем, дос тым!
>>> print((10-2) - 2.5/2)
6.75

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

print (″Сəлем,″ + ″достым!″)
print((10-2) – 2.5/2)

========== RESTARТ: C:/User/Python/программа.ру 
========
Сəлем, достым!
6.75
>>>

67-˜° ˛˝˙.  Про грам маның жа зы луы жә не нә ти же сі
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Со ны мен қа тар print () функ ция сы қо сым ша па ра ме тр-
лер мен қам та ма сыз етіл ген. Мы са лы, sep па ра мет рі ар қы лы жол-
дар дың ор та сын да мына дай бөл гіш  орнатуға бо ла ды (68-сурет):

>>> print(″Дс″, ″Сс″, ″Ср″, ″Бс″, ″Жм″, ″Сн″,
″Жк″, sep=″-″)
Дс-Сс-Ср-Бс-Жм-Сн-Жк
>>> print(1, 2, 3, sep=″//″)
1//2//3

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

print (″Дс″, ″Сс″, ″Ср″, ″Бс″, ″Жм″, ″Сн″, ″Жк″, sep = ″-″) 
print(1, 2, 3, sep = ″//″)

========== RESTARТ: C:/User/Python/программа.ру ======================
Дс-Сс-Ср-Бс-Жм-Сн-Жк
1//2//3
>>>

68-˜° ˛˝˙.  Про грам маның жа зы луы жә не нә ти же сі

Мəліметтердіенгізу input()функ иясы
Python про грам ма сы на пер не тақ та дан мә лі мет тер ді ен гі зу ге 

input () функ ция сы жау ап бе ре ді.
Бұл функ ция ша қы рыл ған кез де, про грам ма орын да лу ын 

тоқ та та ды жә не пай да ла ну шы ның мә тін ен гі зуін кү те ді. Осы-
дан кей ін ол Enter пер не сін бас қан да, іnput () функ ция сы ен гі-
зіл ген мә тін ді алып, оны өз ал го ритм де рі бой ын ша өң дей тін 
про грам ма ға жі бе ре ді.

Мы сал қа рас ты рай ық (69-сурет): 
print ('Се нің атың кім?')
name = input() # сенің жазған жауабыңды оқып, оны 
айнымалы name-ның орнына қояды.
print ('Сəлеметсің бе,' + name + '!')

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

print ('Сенің атың кім?')
name = input() # сенің жазған жауабыңды оқып, оны айнымалы name-
ның орнына қояды.
print ('Сəлеметсің бе,' + name + '!')

========== RESTARТ: C:/User/Python/программа.ру ============
=========
Сенің атың кім?
Азат
Сəлеметсің бе, Азат!
>>>

69-˜° ˛˝˙.  Про грам маның жа зы луы жә не нә ти же сі
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Про грам ма іс ке қо сыл ған кез де ком пью тер жолға мәтіннің 
ен гі зі луін кү те ді.

Ен ді сан дық мә лі мет тер ді ен гі зу мы са лын қа рас ты рыңдар 
(70-сурет):

qtyOranges = input (″Апель син са ны не ше?″)
priceOrange = input (″Бір апель син ба ға сы қан ша?″)

qtyOranges = int (qtyOranges)
priceOrange = fl oat (priceOrange)

sumOranges = qtyOranges * priceOrange
print (″Тө ле ңіз″, sumOranges, ″тең ге″)

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

qtyOranges = input (″Апельсин саны неше?″)
priceOrange = input (″Бір апельсин бағасы қанша?″)

qtyOranges = int (qtyOranges)
priceOrange = fl oat (priceOrange)

sumOranges = qtyOranges * priceOrange
print (″Төлеңіз″, sumOranges, ″теңге″)

========== RESTARТ: C:/User/Python/программа.ру ==================
Апельсин саны неше? 9
Бір апельсин бағасы қанша? 170
Төлеңіз 1530.0 теңге
>>>

70-˜° ˛˝˙.  Про грам маның жа зы луы жә не нә ти же сі

Бұл жағ дай да int () жә не fl oat () функ ция ла рын қол-
да на оты рып, qtyOranges жә не priceOrange ай ны ма лы ла-
ры ның жол мән де рі сәй ке сін ше бү тін сан мен нақ ты сан ға 
түр лен ді рі ле ді. 

Ай ны ма лы лар де ге ні міз – бел гі лі бір мә лі мет тер ти пін 
сақ тай ала тын жә не про грам ма ны ат қа ру ба ры сын да 
мә нін өз гер ту ге бо ла тын атауы бел гі лі объ ект. Бұл мы-
сал да qtyOranges жә не priceOrange (қа зақ ша ма ғы на сы 
«Апель син са ны» жә не «Апель син ба ға сы») ай ны ма лы қыз-
ме тін ат қа рып тұр. Есеп тің бе ріл ге ні не қа рай ай ны ма лы лар 
өз ге ріп оты ра ды.  
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Сұрақтарғажауапберейік

1. Мә лі мет тер ді ен гі зу де ген не?
2. Мә лі мет тер ді шы ға ру де ген не?
3. Ай ны ма лы лар қан дай әріп тер мен бел гі ле не ді?

Себебінанықтайық

Не се беп ті ай ны ма лы лар ды орыс не ме се қа зақ әліпбиін-
де гі әріп тер мен бел гі лей ал майсыңдар?

Компьютердеорындайық

1. Екі сан ның қо сын ды сын, кө бей тін ді сін жә не ариф ме ти-
ка лық ор та сын табатын про грам ма жа зың дар.

2. sep па ра мет рін пай да ла нып, бү гін гі бо ла тын са бақ тар-
дың ті зі мін құрыңдар.

Талдап,салыстырайық

Каль ку ля тор да ғы есеп теу мен Python-да ғы есеп теу ді 
са лыс тырыңдар. Ұқ сас тық та ры мен ай ыр ма шы лы ғы на тал-
дау жа саңдар.

File    Edit    Shell     Debug    Options     Window     Help

  . .  

>>> 1000+250
1250
>>>

    

Дəптергеорындайық

Анық та ма сын жа зың дар.
рrint ( ) ...
іnput ( ) ...

Үйдеорындайық

1. Өз аты-жөндерің экранға 6 рет шығатындай про г рамма 
құрастырып, дәптерлеріңе жазыңдар.

2. 0–10 аралығындағы сандарды экранға шығаратын про-
грамма құрыңдар.

Сұрақтарғажауапберейік

Себебінанықтайық

КомпьютердеорындайықКомпьютердеорындайық

Талдап,салыстырайық

Дəптергеорындайық

Үйтапсырмасы
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§ 21. Мәліметтерді енгізу мен шығаруды 
ұйымдастыру. Жо балық жұмыс 

Жо балық жұмыстың мақ са ты: Python ті лін де гі сы зық тық 
ал го ритм дер ді жа зу.

Жұ мыс ба ры сы:
• Python про грам ма сын іс ке қо су;
• Тап сыр ма ның про грам ма сын құ ру;
• Қа жет ті опе ра тор лар ды пай да ла ну;
• Про грам ма ны іс ке қо су;
• Қа те бол са тү зе ту.

1-тапсырма
Сыныптардың жинаған алмасының мөлшерін табыңдар. 

Прог рамма құрып есептеңдер.
5 және 6-сынып оқушылары саябаққа алма жинауға барды. 

5-сынып оқушылары N кг алма жинады. Ал 6-сынып оқушы-
лары олардан S кг алма кем жинады. Екі сыныптың жинаған 
алмасы қанша кг болады?

2-тапсырма
Информатика кабинетінің периметрі 

мен ауданын табыңдар. Кабинеттің ені 
а метр, ұзындығы b метр болсын.

3-тапсырма
Пай да ла ну шы дан атын, жа сын, те ле фон нө мі рін сұ райт ын 

про грам ма жа зың дар:
– аты (″Атың кім?″)
– жа сы (″Жа сың не ше де?″)
– те ле фон нө мі рі (″Те ле фон нө мі рің қан дай?″)

Осы дан кей ін үш жол шы ғу ке рек:
– ″Аты″
– ″Жа сы″
– ″Те ле фон нө мі рі″

Қорытынды
• Қан дай нә ти же ал дыңдар?
• Жа са ған жұ мыс та рың ұна ды ма?
• Тапсырмаларды орындауда қандай қиындықтар болды?

а метр
b 

м
ет

р
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§ 22. Сы зық тық ал го ритм дер ді про грам ̃ ˙ лау

Сы зық тық ал го ритм – іс-әре-
кет тер  бі рі нен кей ін бі рі тіз бек тей 
орын да латын ал го ритм.

Жай қа ра пай ым, өмір де кез де-
се тін сы зық тық ал го ритм  мы салын 
қарастырыңдар.

программасын
Интернеттенжүктеуалгоритмі
1. Ком пью тер де гі қол же тім ді 

Ин тер нет браузе рін іс ке қо су 
(71-сурет).

2. Із деу жо лы на «Python прог рам-
ма сын жүк теу» деп ен гі зу.

3. Шық қан сіл те ме ті зім де рі нен ти ім ді сін жүктеу.
4. Жүк теу лер бу ма сын ашып, Python прог рам ма сын ор на ту.
5. Ор на тыл ған прог рам ма ны ашу.

71-˜° ˛˝˙.  Интернет браузері

Дәл осылай  кездесетін алгоритмдер тәрізді программалау 
тілінде тапсырмалар орындау барысында қадамдарды ретімен 
жасай� отырып, нәтижеге жетесіңдер. Осылай  ретімен орын-
далатын алгоритмдер сызықтық деп аталады.  Python тілінде 
кездесетін сызықтық алгоритмге келтірілген мысалды қарас-
тырыңдар:

Кел,ойланайық!

• ython ті лі нің ке ңей ті лі мі 
қан дай?

• Ал го ритм де ген не?

Бүгінүйренетініміз:

• сы зық тық ал го ритм дер;
• ython ті лін де гі сы зық тық 

ал го ритм дер ді жа зу.

ызықтықалгоритм– 
Ли ней ный ал го ритм –  
Linear algorithm
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1-мы сал: 
Өр нек тің мә нін та бу керек (72-сурет): 

x
x

x2

2
2

5
+ +

1. Про грам ма ға ай ны ма лыны ен гі зіңдер, х-тің мә ні бү тін сан 
бо лу ке рек:
x = int (input(″х-ке мəн бер:″))

2. Берілген өрнекті Python тілінде жазыңдар: 
print (″нəтиже″, x**2/2+2*x+x/5)

3. Нә ти же ні эк ран ға шы ға рыңдар:

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

x=int(input(″x-ке мəн бер:″))
print(″нəтиже″, х**2/2+2*х+х/5)

========== RESTARТ: C:/User/Python/программа.ру =================
=========
x-ке мəн бер: 2
нəтиже 6.4
>>>
========== RESTARТ: C:/User/Python/программа.ру =================
=========
x-ке мəн бер: 5
нəтиже 23.5
>>>

72-˜° ˛˝˙.  Про грам маның жа зы луы жә не нә ти же сі

2-мы сал: 
Ра диусы бел гі лі шең бер дің ұзын ды ғын анықтау ке рек 

(73-сурет).

File    Edit    Fo t     un    Options     Window     Help

pi = 3.14
r = int(input(″Шеңбер радиусына мəн бер:″))
l = 2*pi*r
рrint(l)

========== RESTARТ: C:/User/Python/программа.ру =================
=========
Шеңбер радиусына мəн бер: 6
37.68
>>>

73-˜° ˛˝˙.  Про грам маның жа зы луы жә не нә ти же сі
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Сұрақтарғажауапберейік

1. Сы зық тық ал го ритм де ген не?
2. Сы зық тық ал го ритм нен бас қа қан дай ал го ритм түр ле рін 

бі ле сің дер?
3. Өмір де кез де се тін сы зық тық ал го ритм дер ге қан дай мы-

сал кел ті ре ала сың дар?

Себебінанықтайық

Сызықтық алгоритм қадамдарын не себепті ауыстыруға 
болмайды?

Компьютердеорындайық

Python тілінде программа кодын жазыңдар: 

m n n n= + − +5
2
3

2 5 52 , ( )

Талдап,салыстырайық

Python про грам ма сын да ғы input, print функ ция ла рын 
са лыс ты рың дар. Олардың қыз мет те рін айт ың дар.

x = int (input(″х-ке
мән бер:″))

print (″Сәлем,″ + 
″достым!″)

Дəптергеорындайық

Ау дар ма сын жа зып, мы сал кел ті рің дер.
float
int

Үйдеорындайық

Бір не ше сы зық тық ал го ритм құ рас ты рыңдар. 

Сұрақтарғажауапберейік

Себебінанықтайық

КомпьютердеорындайықКомпьютердеорындайық

Талдап,салыстырайық

Дəптергеорындайық

Үйтапсырмасы
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§ 23. Сы зық тық ал го ритм дер ді про грам ̃ ˙  лау.  
†“  балық жұмыс

Жо ба лық жұмыстың мақ са ты: Сы зық тық ал го ритм дер ді 
Python ті лін де  жа зу.

Жұ мыс ба ры сы:
• Python про грам ма сын іс ке қо су;
• Тап сыр ма ның про грам ма сын құ ру;
• Қа жет ті опе ра тор лар ды пай да ла ну;
• Про грам ма ны іс ке қо су;
• Қа те бол са, тү зе ту.

1-тапсырма
Өр нек тің мә нін Python ті лін де есеп тең дер:

1) à b b b= − +( )+
1
9

6 4 8
3
4

3 ,

2) d a b ab a b= − +
1
7

23 2( )

3) q a ab b
a a b

=
− +
−

3 2
2 3

3 2

( )

4) k x xy x y= − +3 24 ( )

5) h = + +u u1 7 2 3, * ( )

Өрнектерді Python программалау ті лін де есептеуде қандай 
нәтижелер алдыңдар? Кестені толтырыңдар.

№ Өрнектерді тіліндеесептеунəтижесі
1  

2

3

4

5

2-тапсырма
1) Рython программалау ті лін де c = 60*m ми нуттағы се кунд 

анықтайтын программа құрыңдар.
2) Егер 1 кВт/сағ электр қуаты үшін жасалатын төлем 

17,79 теңге болса, бір айда H кВт/сағ электр қуатын 
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жұмсаған тұтынушы қанша төлем жасауы керек? Python 
программалау тілінде программа құрыңдар.

3) Егер 1-оқушы 1 сағат ішінде x шелек, 2-оқушы у шелек, 
3-оқушы z шелек алма жинаса, t сағатта олар неше шелек 
алма жинайды? Программа құрыңдар.
Рython программалау ті лін де алынған нәтижелерді кестеге  

жазыңдар.

№ Тапсырмалардың тіліндеалынғаннəтижесі
1  

2

3

3-тапсырма
1) Шар шы  қа быр ға сының ұзындығы 5 см. Python програм-

малау тілінде шар шы ның ау да нын табатын программа 
құрыңдар.

2) Тік төртбұрыштың қабырғалары сәйкесінше а және b см. 
Python программалау тілінде тік төртбұрыштың периметрі 
мен ауданын табатын программа құрыңдар.

3) Бір шәйнек жасау үшін P грамм, бір тәрелке жасау үшін 
C грамм, бір кесе жасау үшін K грамм шикізат қажет. 
A дана шәйнек, 2A дана тәрелке және 5A дана кесе жасау 
үшін қанша шикізат қажет екенін есептейтін программа 
құрыңдар.
Рython программалау ті лін де алынған нәтижелерді кестеге  

жазыңдар.

№ Тапсырмалардың тіліндеалынғаннəтижесі
1  

2

3

Қорытынды
Қандай нәтиже алдыңдар?
Жасаған жұмыстарың ұнады ма? 
Тапсырмаларды орындауда қандай қиындықтар болды?
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ІІІБӨЛІМБОЙЫНШАТЕСТТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Про грам ма да жа ңа те ре зе ашу үшін орындалатын  ко ман-
да лар:
А) File ⇒ Save.
B) File ⇒ Save As.
С) File ⇒ Close.

D) File ⇒ Exit.
Е) File ⇒ New File.

2. Python ті лі нің ке ңей ті лі мі –
А) .py.
B) .docх.
С) .jpеg.

D) .pptх.
Е) .exe.

3. Python ті лі нің программасын іске қосып, тексеру үшін қол-
данылатын команда –
А) File ⇒ New File
B) Run ⇒ Run Module
С) Edit ⇒ Undo

D) Help ⇒ About IDLE
Е) Window ⇒ Untitled

4. Python ті лін де қолданылатын әліп би –
А) Ағыл шын әліпбиі.
B) Орыс әліпбиі.
С) Ла тын әліпбиі.

D) Қа зақ әліпбиі.
Е) Грек әліпбиі.

5. Тіл син так си сі де ге ні міз –
А) Про грам ма жа зу ба ры сын да сақ та лу ға ти іс ті тіл дің ере-

же ле рі.
B) Ау да ру, тү сі нік ті тіл ге ау да ру де ген ұғым ды біл ді ре ді.
С) Пер не тақ та дан мәліметтер ді ен гі зу үшін кі ріс ті ріл ген 

функ ция.
D) Про грам ма ның эле ме нт те рін құ ру да қол да ну ға бо ла тын 

сим вол дар жи ын ты ғы.
Е) Қа был дай ала тын мән де рі нің жә не олар мен орын дау ға 

бо ла тын амал дар дың жи ынын анық тау.

6. Транс ля тор қан дай ұғым ды біл ді ре ді?
А) Түсініктемелер (ком мен та рий).
B) Про грам ма ны іс ке қо су.
С) Про грам ма эле ме нт те рі.
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D) Ау да ру, тү сі нік ті тіл ге ау да ру.
Е) Кі ріс ті ріл ген функ ция.

7. іnt сө зі нің ма ғы на сы:
А) Нақ ты сан.
B) Айны ма лы сан.
С) Бү тін сан.

D) Қал дық сан.
Е) Жай сан.

8. Пер не тақ та дан мәліметтерді ен гі зу үшін кі ріс ті ріл ген 
функ ция:
А) boolean.
B) print.
С) integer.

D) float.
Е) input

9. Мә лі мет тер тип те рі де геніміз –
А) Про грам ма жа зу ба ры сын да сақ та лу ға ти іс ті тіл дің ере-

же ле рі.
B) Ау да ру, тү сі нік ті тіл ге ау да ру де ген ұғым ды біл ді ре ді.
С) Пер не тақ та дан мәлімет тер ді ен гі зу үшін кі ріс ті ріл ген 

функ ция.
D) Про грам ма ның эле ме нт те рін құ ру да қол да ну ға бо ла тын 

сим вол дар жи ын ты ғы.
Е) Қа был дай ала тын мән де рі нің жә не олар мен орын дау ға 

бо ла тын амал дар дың жи ынын анық тау.

10. Қал дық ты та бу қан дай бел гі мен бел гі ле не ді?
А) //.
B) %.
С) **.

D) ++.
Е) –.

11. Бү тін сан ды та бу қан дай бел гі мен бел гі ле не ді?
А) //.
B) %.
С) **.

D) ++.
Е) –.

12. and, or, not сөз де рі нің ма ғы на сы:
А) Егер, он да, әйт пе се.
B) Жә не, не ме се, емес.
С) Жә не, он да, егер.

D) Емес, он да, жә не.
Е) Не ме се, егер, емес.



 IV БӨ ЛІМ

МӘ ТІН ДІК 
ҚҰ ЖАТ ПЕН 
ЖҰ МЫС ЖА САУ

Кү ті ле тін нә ти же лер:
• сіл те ме лер ді ұй ым дас ты ру (ги пер сіл те ме лер, маз мұ-

ны, атаулар, нұсқамалар);
• ав тор ға сіл те ме жа сайт ын ақ па рат пен ілес ті ру;
• «ав тор лық құ қық», «пла ги ат» ұғым да рын тү сін ді ру.



122

§ 24. ˜° тін ̂ ˝ˇ құ жат пен жұ мыс. Сіл те ме лер

Сендер құ жат тар мен жұ мыс 
жа сайт ын про грам ма лар мен та ныс-
сыңдар. Мә тін дік құ жат тар мен 
жұ мыс жа сау өте ма ңыз ды, өйт ке ні 
қа жет ті құ жат тар дың бар лы ғы дер-
лік мә тін дік ре дак тор да жа зы ла ды. 
Атап айтатын бол сақ: өз де рің нің 
оқу лық та рың, га зет-жур нал дар, 
ісқағаздар дың бар лы ғы мә тін дік 
ре дак тор да жа са лып, өң де ле ді. 
Мә тін дер Microsoft Word про грам-
ма сын да бе зен ді рі ліп, рет те ліп 
жа са ла ды.

Мəтіндікредактор– мә тін дік құ жат тар құ ру ға, олар ды тү зе ту ге, 
оны ба сып шы ға ру ға мүм кін дік бе ре тін қол дан ба лы про грам ма. 

Ен ді мә тін дік ре дак тор да құ жат тар ға сіл те ме жа сау мүм-
кін дік те рін қа рас ты рай ық.

Сіл те ме де ген не?
Сіл те ме (ссыл ки) – ке рек ті па рақ ты не ме се су рет ті екін ші 

құ жат қа, бір сайт тан екін ші бір сайт қа немесе осы сайт тың бір 
бө лі гі не апа ра тын эле мент. Ке рек ті па рақ ты кө ру үшін, со ған 
сәй кес сіл те ме ні тін туір мен шертсеңдер бол ға ны. Сіл те ме лер 
бір объектіден екін ші объектіге бір ден ау ысу үшін, яғ ни бір про-
грам ма  мен екін ші про грам ма ның бай ла ны сын ұй ым дас ты ру 
мақ са тын да да қол да ны ла ды. Сіл те ме лер, нұсқамалар, ны сан-
дық көр сет кіш тер жә не маз мұны кез келген мәтіндік құ жат ты 
әдемі етіп көрсетеді.

Мə тін дік құ жат тар дың бө лік те рі не сіл те ме қа лай қой ыла ды?
Мә тін дік құ жат тар дың бө лік те рі не сіл те ме жа сау үшін мә зір 

жо ла ғы нан Сіл те ме лер (ссыл ки) тобын таң дай мыз (74-су рет).

Кел,ойланайық!

• Мə тін дік құ жат де ген не?
• Қан дай мə тін дік ре дак тор-

лар ды бі ле сің дер?

Бүгінүйренетініміз:

• мə тін дік құ жат тар мен жұ мыс 
жа сау ба ры сын да сіл те ме лер ді 
ұй ым дас ты ру;

• сіл те ме лер то бы ның ба тыр-
ма ла ры.

Мəтіндікқұжат– 
Текс то вый до ку мент – 
Text document
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74-˜° ˛˝˙. Сіл те ме лер тобының маз мұ ны

Ен ді Сіл те ме лер тобының ба тыр ма ла ры мен та ны сасыңдар. 
Сіл те ме лер то бын да ор на лас қан бі рін ші ба тыр ма Маз мұны деп 
ата ла ды. Мазмұны батырмасының көмегімен құжаттардың 
мазмұнын және мазмұнның әртүрлі типтерін жасауға болады. 
Мазмұны батырмасы құжаттағы тақырыптарға көрсетілген 
сілтемелерді бір тізімге жинайды (75-сурет).

Сілтемелер тобының екінші батырмасы – Нұсқамалар 
(Сноски). Нұсқамалар көмегімен құжаттың кез келген бөлігіне 
нақыл сөздер, түсіндірмелер, қосымша мәліметтер қосуға болады 
(76-сурет).

75-˜° ˛˝˙. Маз мұны 
эле ме нт те рі

76-˜° ˛˝˙.  Нұсқамалар 
(Сноски) ба тыр ма сы

Сілтемелер тобының келесі батырмасы – Сілтемелер және 
әдебиеттер тізімі. Бұл батырмалардың көмегімен кітаптарға, 
мақалаларға немесе басқа материалдарға сілтеме қосу арқылы 
ақпарат көзін көрсетуге болады (77-су рет). 

Атаулар (Названия) элементтер тобында кейін мәтінде 
сілтеме беру үшін суреттер мен кестелерге атаулар беретін 
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батырмалар орналасқан (78-сурет). Олар суреттерге немесе 
басқа объектілерге белгі қосуға да мүмкіндік береді. Қиы лыс қан 
сіл те ме лер жасау барысында ағымдағы құжаттың эле ме нт тері 
қолданылады.

77-˜° ˛˝˙.  Сіл те ме лер 
жә не әде биет тер ті зі мі

78-˜° ˛˝˙.  Атау лар  
эле ме нт тер то бы

Ны сан дық көр сет кіш  көрсетілген кілт сөздерге құжаттың 
бет нөмірлерін қоюға мүмкіндік береді. Нысандық көрсеткіш 
ағымдағы құжаттың соңына қойылады. 

Сілтемелер тобының соңғы батырмасы – басқару элемент-
терінің тобы Сілтемелер кестесі (79-сурет).

79-˜° ˛˝˙.  Сіл те ме лер кес те сі

Сіл те ме лер кес те сі эле ме нт те рі Ны сан дық көр сет кіш эле-
мент  те рі не ұқ сай ды. Бі рақ Сіл те ме лер кес те сі заң дар ға, ақ па-
рат көз де рі не, нор ма тив ті құ жат тар ға т.б. сіл те ме лер ті зі мін 
құ ру ға мүм кін дік бе ре ді.
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Сұрақтарғажауапберейік

1. Мә тін дік құ жат тар де ген не?
2. Сіл те ме де ген не?
3. Мә тін дік құ жат қа сіл те ме қою үшін қан дай мә зір жо-

ла ғы қол да ны ла ды?
4. Сіл те ме лер то бын да қан дай ба тыр ма лар ор на лас қан?
5. Атау лар дың эле ме нт тер то бы ның қыз ме ті қан дай?

Себебінанықтайық

1. Не лік тен мә тін дік құ жат тар ға сіл те ме қой ыла ды?
2. Не се беп ті мә тін дік құ жат тар ға сіл те ме лер мен әде биет-

тер ті зі мі жа са ла ды?

Компьютердеорындайық

1. Word мә тін дік ре дак то рын іс ке қо сың дар.
2. Ин тер нет тен та ны мал ақын-жа зу шы лар ту ра лы ақ па-

рат тар ды кө ші ріп қой ың дар.
3. Ақын-жа зу шы лар  ту ра лы ақ па рат та рды 3 бет ке ың ғай-

лап жа зың дар.
4. Сіл те ме лер мә зі рін таң дап, Маз мұны ба тыр ма сы ның кө-

ме гі мен маз мұн жа саң дар.
5. Сіл те ме лер мә зі рін таң дап, әде биет тер ті зі мі нің сіл те ме-

сін жа саң дар.
6. Пай да лан ылған әде биет тер ті зі мін жа зың дар.

Талдап,салыстырайық

Сіл те ме лер жә не әде биет тер ті зі мі батырмасы мен Сіл те-
ме лер кес те сі ба тыр ма сын са лыс ты рың дар. Қан дай ай ыр ма-
шы лық тар ды бай қауға бо ла ды?

Сұрақтарғажауапберейік

Себебінанықтайық

КомпьютердеорындайықКомпьютердеорындайық

Талдап,салыстырайық
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Дəптергеорындайық

Кестенің бос ұяшықтарына батырмалардың атқаратын 
қызметтерін жазыңдар.

реті Батырма Қызметі
1

2

3

Үйдеорындайық

Сіл те ме лер то бы ның ба тыр ма ла рын  көрсетіңдер.

Cілтеме

Дəптергеорындайық

Үйтапсырмасы
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§ 25. Ги пер сіл те ме лер

Ги пер сіл те ме де ген не?
Ги пер сіл те ме (ағылш. hyperlink) – 

құ жат тың бас қа эле ме нт теріне (ко-
ман да, мә тін, та қы рып, ес кер ту, 
су рет), жер гі лік ті дис кі де не ме се 
ком пью тер лік же лі де ор на лас қан 
бас қа объек ті ге (файл, ка та лог, қо-
сым ша) сіл те ме жа сайт ын ги пер мә-
тін дік құ жат тың бө лі гі. Ги пер сіл те ме 
ги пер мә тіндік құ жа ттың кез кел ген 
эле мен ті не қо сы луы мүм кін. Мәтінге 
гиперсілтеме қойғаннан кейін, мәтін 
көк түспен ерекшеленеді және асты 
сызылады.

Ги пер сіл те ме ні қа лай қоюға бо ла ды?
Мә тін бө лі гін не ме се объектілерді бел гі леп алып, мә зір 

жо ла ғы нан Кі ріс ті ру (Вс тав ка) ⇒ Сіл те ме лер (Ссыл ки) ⇒ Ги пер-
сіл те ме (Ги пе рс сыл ки) ко ман да сын орын дау ке рек (80-су рет).

80-˜° ˛˝˙.  Ги пер сіл те ме қою

Ги пер сіл те ме ні пер не лер үй ле сі мімен де қоюға бо ла ды. Ол 
үшін Ctrl+K ба су ке рек. Сон да ги пер сіл те ме қою сұх бат те ре зе сі 
ашы ла ды (81-су рет).

Кел,ойланайық!

• Сіл те ме де ген не?
• Құ жат тар ға сіл те ме не 

үшін қой ыла ды?

Бүгінүйренетініміз:

• ги пер сіл те ме ұғы мы;
• құ жат та ғы объектілерге 

ги пер сіл те ме қою.

Сілтемелердіұйым-
дастыру– Ор га ни за ция 
ссы лок – Оrganization of 
links
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81-˜° ˛˝˙.  Ги пер сіл те ме қо су сұх бат те ре зе сі

Ги пер сіл те ме қо су ға ар нал ған ба тыр ма лар мен олар дың 
қыз мет те рі тө мен де көр се тіл ген (3-кес те).

3-кес те. Ги пер сіл те ме қо су ға ар нал ған ба тыр ма лар

 Бар файл дар ға не ме се Web-беттерге сіл те ме 
қо са ды 

Ағым да ғы құ жат тың бел гі лі бір бө лі гі не 
ги пер сіл те ме қо са ды 

Жұ мыс үс те лін ің объектілеріне гиперсілтеме 
жасайды 

Электрон дық пош та жі бе ру те ре зе сі не сіл те ме 
жа сай ды 

Ен ді құ жат қа ги пер сіл те ме  қоюды жа сап кө ріңдер.
Ги пер сіл те ме құ ру үшін мы на әре кет тер ді орын даңдар:

1. Ги пер сіл те ме қой ыла тын мә тін бө лі гін не ме се су рет ті бел-
гі леп алу;

2. Кі ріс ті ру мә зір жо ла ғы ндағы Сіл те ме (Ссыл ки) тобынан 
Ги пер сіл те ме ко ман да сын таң дау;

3. Файл мен, Web-бет пен бай ла ныс ты ру ко ман да сын таң дау;
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4. Бу ма бө лі мі нен файл не ме се оның ор на лас қан ор нын көр-
се ту;

5. Ок ба тыр ма сын ба су ке рек. Кө мек (Подсказ ка) ба тыр ма сы 
ар қы лы сіл те ме ге тү сін дір ме сөз дер қо су.
Ги пер сіл те ме ні 82-су рет те гі дей тү сін дір ме сөз дер қосу 

ар қы лы жа зу ға бо ла ды.

82-˜° ˛˝˙.  Ги пер сіл те ме құ ру дың сұх бат те ре зе сі

Сұрақтарғажауапберейік

1. Ги пер сіл те ме де ген не?
2. Ги пер сіл те ме нің қан дай түр ле рі бар?
3. Ги пер сіл те ме ні қа лай қоюға бо ла ды?
4. Мә тін бө лі гі не не ме се объектіге ги пер сіл те ме  қой ыл ға-

нын қа лай бі лу ге бо ла ды?
5. Ги пер сіл те ме те ре зе сін де не ше ба тыр ма ор на лас қан?

Сұрақтарғажауапберейік
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Себебінанықтайық

1. Не се беп ті құ жат тар ға ги пер сіл те ме қоя мыз?
2. Не се беп ті ги пер сіл те ме қой ған кез де файл не ме се бу ма-

ның ор на лас қан ор нын көр се ту ке рек?
3. Не се беп ті ги пер сіл те ме құ ру ма ңыз ды?

Компьютердеорындайық

1-тапсырма
Құ жат тар ға ги пер сіл те ме қою.

1. Ал дын ала құ рыл ған құ жат ты ашың дар.
2. Құ жат тың ішін де гі мә тін бө лі гін не ме се гра фи ка лық 

объектіні бел гі лең дер.
3. Кі ріс ті ру ⇒ Сіл те ме лер ⇒ Ги пер сіл те ме ко ман да сын 

орын даң дар.
4. ... бай ла ныс ты ру аймағынан ағым да ғы «Құ жат тың бел-

гі лі бір бө лі гі не ги пер сіл те ме қоюды» таң даң дар.

5. Құ жат тың бө лі гі не сіл те ме қой ыл са, тө мен де гі дей бел гі-
лер пай да бо ла ды.

 Үл гі: Ги пер сіл те ме қой ыл ған құ жат тың бө лі гі.

2-тапсырма
Мә тін дік құ жат тар ды бас қа құ жат тар мен бай ла ныс ты-

рып, ги пер сіл те ме қою.

Себебінанықтайық

КомпьютердеорындайықКомпьютердеорындайық
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1. Дай ын мә тін дік құ жат ты ашың дар.
2. Құ жат тың ішін де гі мә тін бө лі гін не ме се гра фи ка лық 

объектіні бел гі лең дер.
3. Кі ріс ті ру ⇒ Сіл те ме лер ⇒ Ги пер сіл те ме ко ман да сын 

орын даң дар.
4. ... бай ла ныс ты ру аймағынан Файл дар ға не ме се Web-бет-

терге сіл те ме қо су ба тыр ма сын ба сың дар.
5. Із деу бө лі мі нен Жұ мыс үс те лін бел гі леп, сақ тал ған пре-

зен та цияны таң даң дар, Ок ба тыр ма сын ба сың дар.
6. Ги пер сіл те ме қой ыл ған ды ғы на көз жет кі зіп, тек се рің-

дер. Тек се ру үшін Ctrl пер не сін ба сып, тін туір ді бір рет 
шер ту ке рек.

Талдап,салыстырайық

Қой ыл ған сіл те ме лер ді са лыс ты рың дар. Қан дай ай ыр-
ма шы лық тары бар?

Талдап,салыстырайық
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Дəптергеорындайық

Кес те ні дәп тер ге тол ты рың дар. Гиперсілтеме батырма-
ларының қызметтерін жазыңдар.

Үйдеорындайық

Кес те де гі әріп тер ді пай да ла нып, та қы рып қа қа тыс ты 
сөз дер құ рас ты рың дар.

М Т Г И Ф Е Е

Е Л Т Й Н У Р

Ә М К Ұ Д С І

Ш П У І Р О Ө

Дəптергеорындайық

Үйтапсырмасы
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§ 26. «Ав тор лық құ қық», «пла ги ат» 
ұғым да ры

Өт кен са бақ тар да мә тін дік 
құ жат тар ға сіл те ме қою ке рек-
ті гін, сіл те ме лер мен ги пер сіл те-
ме лер қою тә сіл де рін үй рен діңдер. 
Ен ді ав тор лық құ қық пен пла ги ат 
ұғымдарымен танысасыңдар.

Бар лық ту ын ды лар дың (кі тап-
 тар, өнер шы ғар ма ла ры, му зы-
ка лық ком по зи ция лар, су рет тер 
мен ес ке рт кіш тер т.б.) ав тор ла ры 
бо ла ды. Тіп ті ежел гі су рет тер мен 
қо лө нер ту ын ды ла ры ның да өз 
ав тор ла ры бар. Әр ту ын ды ны әр 
адам өз идеясы мен ой лас ты рып, 
өз шы ғар ма шы лы ғы мен жа сай ды 
немесе жа за ды. Сон дық тан әр 

ту ын ды құн ды деп са на лып, ав тор ла ры көр се ті ле тін бол ған. Әр 
ав тор дың ту ын ды сы ба ға ла нып, ба ға лан ған ту ын ды лар  қол да-
ныс қа ен гі зі ле бас та ған нан кейін пла ги ат пен ав тор лық құ қық 
ұғы мы пай да бол ды.

Пла ги ат де ген не?

Плагиат – бас қа адам ның өнер ту ын ды ла рын, ғы лы ми ең бек
те рін, тех ни ка лық ше шім де рін, өнер та быс та рын не ме се оның бір 
бө лі гін заң сыз қол да ну, ием де ну.

Сон дық тан қан дай да бір ақ па рат тар ды пай да лан ған да, 
мы са лы, кі тап тар дан, Ин тер нет тен мәтіндер не ме се су рет тер ді 
ала тын бол сақ, ал ған ақ па рат па рақ ша ла ры на жә не әде биет-
тер ге сіл те ме қой ып, ав тор дың атын мін дет ті түр де көр се тіп 
оты руымыз ке рек.

Ав тор лық құ қық де ген не?
Қа зір гі кез де ав тор лық құ қық ұғы мы кең ма ғы на да қол да-

ны ла ды.

Кел,ойланайық!

• Ги пер сіл те ме де ген не?
• Ги пер сіл те ме лер ді қа лай 

қоя мыз?

Бүгінүйренетініміз:

• ав тор лық құ қық, пла ги ат 
ұғым да ры;

• ав тор лар ға сіл те ме бе ру 
ар қы лы ақ па рат тар ды қол-
да ну.

Авторлыққұқық,плагиат–
Ав то рс кое пра во, пла ги ат – 
Copyright, plagiarism
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Ав тор лық құ қық пен қор ға ла тын ғы лы ми жұ мыс тар ды, 
әде биет жә не өнер ту ын ды ла рын ав тор лар мен құ қық ие ле рі нің 
рұқ са тын сыз пай да ла ну ав тор лық құ қық тың бұ зы луы бо лып 
та бы ла ды.

Авторлыққұқық – адам ның өзі жа са ған әде би шы ғар ма лар
ға, ком пью тер лік про грам ма лар ға, сәу лет ту ын ды ла ры мен му
зы ка лық шы ғар ма лар ға, ақ па рат та ры мен ғы лы ми ең бек те рі не 
т.б. құ қы ғы.

Ав тор лық құ қық ты бұ зудың не гіз гі түрле рі не заң сыз кө ші-
ру, өнім ді та ра ту, пла ги ат  жә не т.б. жа та ды. Бір қа тар  осын дай 
әрекеттер ин тел лек ту ал дық қыз ме ттің әр түр лі нәтижелерін 
заңсыз иелену арқылы қыл мыс тың жа ңа түр ле рі нің пай да 
бо лу ына се беп бо ла ды. Ав тор лық құ қық бұз ған адам ар найы 
заң мен жазаланады. Ав тор лық құ қық ту ра лы заң бар лық да-
мы ған ел дер де бар.

Ав тор лық құ қықбұ зу шы лық тың ең көп та ра ған түр ле рі: 
пла ги ат – өз ге нің ту ын ды сы на ав тор лық құ қық ты заң сыз 
ие ле ну; контра фак ция – өз ге нің ту ын ды сын ав тор дың есі мін 
сақ тай оты рып заң сыз қол да ну. Осы құ қықбұ зу шы лық тар 
ав тор дың мү лік тік емес жә не мү лік тік құ қық та ры на қол сұ ғу-
шы лық бо лып  та бы ла ды. Қа зақстан Рес пуб ли ка сы Заң на ма сы 
ав тор лар мен бас қа да құ қық ие ле ну ші ле рі не өз құ қық та рын 
қор ғау дың әр түр лі әдіс те рін ұсы на ды. 

Қор ға ныс әдіс те рі – заң на ма мен қа рас ты рыл ған құ рал дар, 
олар дың кө ме гі мен құ қықбұ зу шы лық қа жол бер меу, ал дын 
алу, жоюға, оны қал пы на кел ті ру мен (не ме се) құ қықбұ зу шы-
лық тан кел ген шы ғын ды өтеуге қолжет кі зу ге бо ла ды.

Сон дық тан да ав тор дың рұқ са тын сыз еш бір ақ па рат тар ды 
қол да ну ға, та ра ту ға, Ин тер нет же лі сі не жа рия лауға бол май ды.

Кей де кі тап тар дың кө шір ме сі, дис кі лер мен про грам ма-
лар дың кө шір ме сі заң сыз түр де ба сы лып, са ты лым ға да шы ғып 
ке туі кездеседі. Бұн дай жағ дай да кө шір ме сін жа са ған адам дар 
да, сат қан адам дар да заң мен жа за ла на ды.

Қа зір гі уа қыт тағы ин тел лек ту ал дық өнім нарығы өте 
ау қым ды. Осы ған орай жал ған өнім дер ді са ту ар қы лы құ қық 
бұ зу шы кә сіп кер лер дің са ны да ар тып ке ле ді.
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Ав тор лық құ қық тың 2 тү рі бар:
• же ке құ қық;
• мү лік тік құ қық.

Же ке құ қық ав тор дан өз ге еш бір адам ға бе ріл мей ді (7-сыз ба).

Туындыны
қайта 
басып 

шығару

Туындыны 
әртүрлі 

әдістермен 
тарату

Эфирде 
жариялау

Туынды 
авторы деп 

танылу

Туындыны 
аудару 

құқығы 

Жеке автор құқығы

7-˜ˆˇ ба. Же ке ав тор құ қы ғы

Кез келген туындының меншік иесі бар. Автор өзінің туын-
дысын арнайы орындарға тіркетіп, құжат алған жағдайда 
мүліктік құқыққа ие болады.  Сондықтан туындыны сатудан 
түскен пайда авторға тиесілі. Мүліктік құқық автордың рұқса-
тымен ғана екінші адамға берілуі мүмкін.

Егер ту ын ды жұ мыс бе ру шінің тап сыр ысы бой ын ша жа-
сал ған бол са, он да мү лік тік құ қық жұ мыс бе ру ші ге тиесі лі 
бо ла ды.

Естеріңесақтаңдар!
Бел гі лі бір мен шік ав то ры мен құ қық ие сі өз өнім де рін 

жа рия лай оты рып, «ав тор лық құ қық ты қор ғау» бел гі сін 
қол да ну ға құ қы лы. Бұл бел гі ту ын ды ның әрбір кө шір ме
сін де ав тор лық құ қық ты қор ғау мақ са тын да қол да ны ла ды 
жә не ла тын әліп биі нің дөң ге лек пен қор шал ған © әр пі нен, 
ав тор лық құ қық ие сі нің аты мен өнім нің жа рық қа шық қан 
жы лын көр се ту ден тұ ра ды.

Міне,қызық!
Ежел гі Гре кияда пла гиат адам ның арын тап тайт ын қыл мыс деп есеп те

ліп, пла ги ат жа са ған адам ды қа ла дан қу ып жі бе ре тін бол ған.
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Өз ге нің ту ын ды ла рын, кей бір қа жет бө лік те рін қа лай 
пай да ла ну ға бо ла ды?

Ре фе рат, ғы лы ми жо ба лар, баян да ма лар, шы ғар ма лар 
да  йын дау ба ры сын да қа жет ті ақ па рат алу үшін әде биет тер ге 
және Ин тер нет ке жү гі ну ге ту ра ке ле ді. Ақ па рат көз де рі нен 
мә лі мет ала оты рып, өз жұмыстарыңды то лық ты ра сыңдар. 
Сондай қол дан ған ма те ри ал дар мен ақ па рат тар ға мін дет ті 
түр де сіл те ме бе ру ке рек. Сіл те ме  әртүр лі жол дар мен көр-
се ті ле ді. Атап айт сақ, Ин тер нет бет те рі не, әде биет тер ге, 
оқу лық тар ға сілтеме жасалады. Мін дет ті түр де ақ па рат-
тар дың ав то рын көр се ту ке рек. Егер көр сет пе сең дер, жаз ған 
жұ мыс та рың пла ги ат ре тін де қа рас ты ры ла ды, яғ ни ав тор дың 
құ қы ғын бұ зу бо лып та бы ла ды.

Сұрақтарғажауапберейік

1. Пла ги ат де ген не?
2. Ав тор лық құ қық де ген не?
3. Авторлық құқықтың неше түрі бар?
4. Ин тер нет тен ақ па рат тар ды жүктеп ал ған да қа лай пай-

да ла ну ке рек?
5. Ав тор лық құ қықбұ зу шы лық тың ең көп та ра ған түр ле рі 

қан дай?
6. Өзгенің туындысын қалай пайдалануға болады?

Себебінанықтайық

1. Не се беп ті пай да ла ныл ған әде биет тер ді, сіл те ме лер ді 
көрсету ке рек?

2. Не се беп ті ақ па рат тар ды та ра ту, кө ші ру заң сыз бо лып 
есеп те лі не ді?

Компьютердеорындайық

1. «Қа зақстан да ғы музейлер» та қы ры бын да 5–6  слайдтан 
тұ ра тын пре зен та ция жа саң дар.

2. Пре зен та цияны музейлерде тұр ған ту ын ды лардың су-
рет тері мен то лық ты рың дар.

3. Презентацияға осы туындылар туралы ақпарат ен-
гізіңдер.

Сұрақтарғажауапберейік

Себебінанықтайық

КомпьютердеорындайықКомпьютердеорындайық
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4. Алын ған ақ па рат тарға сіл те ме жа сап, ав тор ла рын көр-
се тің дер.

5. Пре зен та цияны бе зен ді ріп, сақ таң дар.

Талдап,салыстырайық

1. Қандай жағдайда мүліктік құқық жұмыс берушіге тие-
сілі? 

2. Же ке құ қық пен мү лік тік құ қық ты са лыс ты рың дар. Ой-
ла рың ды топ та тал даң дар.

Жеке құқық Мүліктік құқық

Дəптергеорындайық

Ре бус ты ше шіп, жауабын дәптерге жазыңдар.

Үйдеорындайық

Ер ке нұр сы нып тас та ры ту ра лы ви део тү сір ді. Ви де оны 
ар найы про грам ма ның кө ме гі мен өң де ді. Ер ке нұр ви де о-
 ны сы нып тас та ры на жі бер ді. Ма рат ви де оны ашып, әуен 
қо сып, ав то рын өзі деп жа рия лап та ныс тыр ды. Ал Асан 
видеоны Интерет желісіне жариялап жіберді. 

Ма рат пен Асанның жасаған іс-әре ке ті дұ рыс па? Олар-
дың қателіктері неде?

Талдап,салыстырайық

Дəптергеорындайық

Үйтапсырмасы
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§ 27. Маз мұны

Мә тін дік құ жат тарға сіл те ме лер 
мен ги пер сіл те ме лер ді қа лай қою ке-
рек екенін үй рен діңдер. Ен ді құ жат тар 
дайын дау ба ры сын да мазмұнын жа-
сауды меңгересіңдер.

Маз мұны де ген не?
Құ жат тар дай ын дау ба ры сын да 

оның мазмұнын жа сау тиім ді. Се бе бі 
қан дай да бір ақ па рат тың қай бет те 
жа зыл ға нын, қан дай ақ па рат тар бе ріл-
ге нін табу оңай әрі ың ғай лы бо ла ды.

Мазмұны – құ жат та ғы та қы рып тар ті зі мі, мә тін дік құ жат тың құ
ры лым дық эле мен ті.

Мазмұны бет терінің нө мі рі көр се тіл ген та қы рып тар дың ті зі мі 
жә не объектілердің атауы мен ад ре сі нен тұ ра тын кес те түрінде жаса-
лады. Сен дер де өз оқу лық та рың ды ашып қа ра саң дар, мазмұнын 
кө ре ала сың дар. Та қы рып тар бет тер бой ын ша ті зім де ліп жа сал-
ға нын бай қауға бо ла ды. Бар лық оқу лық тар да, кі тап тар да, әде би 
құ жат тар да, рес ми құ жат тар дың бар лы ғын да маз мұны болады.

Мәтіндік редакторда мазмұнын жасау үшін 83-суреттегі 
әрекеттер мен 8-сызбадағыдай командаларды қолданасыңдар.

   

83-˜° ˛˝˙. Маз мұнын қою те ре зе сі

Кел,ойланайық!

• Ав тор лық құ қық де ген не?
• Пла ги ат де ген не?

Бүгінүйренетініміз:

• «маз мұны» ұғымы;
• маз мұнын құ ру, маз мұнын 

құру ке зең де рі.

Мазмұны–
Оглавление – 
Table of contents
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Мазмұнын 
құру 

кезеңдері

2. Тақырыпшалар-
ды нөмірлеу

1. Құжат дайын-
дап, құжаттың 
мазмұнына қа-
рай тақырыпша-
ларға бөлу

3. Бірінші 
тақырыпшаға 
меңзерді қою

6. Сілтеме ⇒ 
Мазмұны ⇒ 
Мазмұнының 
түрі командасын 
орындау

4. Сілтемелер – 
мәтін қосу коман-
дасын орындап, 
барлық тақырып-
шалар деңгейін 
таңдау

5. Меңзерді мазмұны 
қойылатын орынға 
қою (құжатты 
рәсімдеуге 
байланысты басына 
немесе соңына қою)

4. Сілтемелер – 

8-сызба. Маз мұнын құ ру ке зең де рі

Мəтіндікқұжаттардыстильдерменбезендіру
Мәтіндік құжаттарда кірістірілген стильдерді тақырыпша-

ларға пайдалануға болады.
Егер бізге мәтін жазу барысында қарапайым берілген мәтін 

түрі ұнамаса, онда стильдерді пайдаланып, мәтін түрін өзгертуге 
болады.
1. Мәтіннің қажет бөлігін белгілеу.
2. Бас ты ⇒ Стильдер командасын таңдап, қажетті стильді қол-

данамыз (84-сурет).

84-˜° ˛˝˙.  Стильдер то бы
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Мазмұнынқолданжасау(Ручноеоглавление)
Мәтіндік құжаттардың мазмұнын өзіміз жасау үшін құжат-

тарды рәсімдеу барысында мазмұнына Қолдан жасау (Ручное 
оглавление) батырмасы қолданылады (85-сурет).

Сілтемелер ⇒ Мазмұны ⇒ Қолдан жасалған мазмұны (Руч-
ное оглавление) командасы орындалады.

85-˜° ˛˝˙.  Қол дан жа сал ған маз мұны (руч ное ог лав ле ние)

Мазмұнынжаңалау
Құжаттағы мәтінде өзгеріс-

тер болған жағдайда құжат 
маз  мұ  нын жаңалау қажеттілігі 
туындайды. Мазмұнын жаңа-
лау үшін мына командаларды 
орындау керек: Сілтемелер ⇒ 
Мазмұны ⇒ Кестені жаңалау 
(86-сурет).

Егер мазмұны жасалынған 
мәтіндік құжатқа суреттер, кес-
телер, мәтіндер мен ақпа рат тар 
қосылса, онда бет нөмірлерін жаңалау режимін таңдайсыңдар. 
Мазмұнынан кейін қандай да бір тақырыпшалар өзгертілсе, 
онда толық жаңалау режимін таңдайсыңдар (85-сурет).

86-˜° ˛˝˙.  Кес те ні жа ңа лау 
ко ман да сы



141

Бет нөмірлерін 
жаңалау

Толық жаңалауТолық жаңалау

87-˜° ˛˝˙.  Маз мұн ын жа ңа лау те ре зе сі

Мазмұнынжою
Мазмұнын жою үшін Сілтемелер ⇒ Мазмұны ⇒ Мазмұнын 

жою командаларын орындау керек (88-сурет). 

88-˜° ˛˝˙.  Мазмұнын жою

Сұрақтарғажауапберейік

1. Маз мұны де ген не?
2. Маз мұнын қою үшін қан дай ко ман да ны орын дай мыз?
3. Мазмұнын қа лай жа ңа лай мыз?
4. Мазмұнын қа лай жоюға бо ла ды?
5. Та қы рып тар дың кі ріс ті ріл ген стильде рін қол да ну ар-

қы лы маз мұны эле ме нт те рін қа лай бел гі лей міз?

Себебінанықтайық

1. Не се беп ті құ жат тар ға маз мұнын қою қа жет?
2. Неліктен мазмұнын жа ңа лай мыз?

Компьютердеорындайық

1. Мә тін дік ре дак тор да 3 бет тен тұ ра тын құ жат дайын-
даңдар (та қы рып  қою, бет тер ді тол ты ру қажет емес).

2. 1-бет. «Мен ұнат қан ма ман дық» та қы ры бын а 4–5 сөй-
лем жазыңдар.

Сұрақтарғажауапберейік

Себебінанықтайық

КомпьютердеорындайықКомпьютердеорындайық
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3. 2-бет. Бұл ма ман дық не ге ұнай ды? 3–4 сөй лем мен жауап 
жазыңдар.

4. 3-бет. Біз дің елі міз де қан дай ма ман дық тар тап шы? 
3–4 сөй лем мен ойлар ың ды жазыңдар.

5. «Сіл те ме лер» бө лі мінде «Маз мұны» бө лі мін таң дап, 
«Маз мұны» ба тыр ма сын ба сып, «Ав то мат ты түр де жи-
нақ та ла тын маз мұны 1» сти лін таң дап, жа зыл ған құ-
жаттың мазмұнын жа саңдар.

Талдап,салыстырайық

Су рет тер ге қа рап, маз мұны құ жат тар ға қа лай қой ыл-
ғанын анықтаңдар. Ай ыр ма шы лық та рын айт ың дар.

Дəптергеорындайық

Те ре зе лер дің атаула рын дәп тер ле рі ңе жа зың дар.

Үйдеорындайық

Мазмұны батырмасының неше түрі бар? Олардың 
айырмашы лықтары неде?

Талдап,салыстырайық

Дəптергеорындайық

Үйтапсырмасы
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§ 28. Ре фе рат

Сен дер ге ре фе рат ұғы мы та ныс. 
Мек теп те оқу пән де рін де өтіл ген та-
қы рып тар ды қо ры тын ды лау, бе кі ту 
үшін ша ғын ре фе рат тар жа зып жүр-
сің дер. Ре фе рат жа зу ба ры сын да өз-
де рің із де ніп, түр лі ақ па рат көз де рін 
қол да нып, жаз ба ша түр де жа зып, 
оны сы нып тас та рың мен бө лі сіп, 
тал қы лап, қор ғап үй ре ніп жүр сің-
дер. Ен ді сен дер  ре фе рат ты қа лай 
жа зу ке рек ті гімен жә не пай да лан-
ған ақ па рат көз де рі не сіл те ме қою, 
ре фе рат тың құ ры лы мы мен, ре фе рат 
жа зу дың та лап та ры мен толық та ны-
сасыңдар.

Ре фе рат де ген не?
Ре фе рат – (ла тын. referat – баян да сын, refero – баян дай мын) 

кі тап маз мұ ны, ғы лы ми жұ мыс, ғы лы ми зерттеу қо ры тын ды-
ла ры ту ра лы көп ші лік ал дын да қыс қа ша баян дау, ха бар лау. 
Бел гі лі бір та қы рып та әде би жә не бас қа да ма те ри ал дар ды шо-
лу не гі зін де жа са ла тын баян да ма, мә тін. Ре фе рат ғы лы ми-ақ-
па рат тық си пат та бо ла ды.

Рефератты сауатты жазу, тақырыпты дұрыс таңдау ма -
ңызды.

Бар лық ав тор лар ға ор тақ мы на дай ере же лер бар:
– жұ мыс тың жүйелі лі гі;
– тия нақ ты лық;
– асы ғыс тық бол мауы.

Рефераттыңқұрылымы
Ре фе рат тың бел гі лі бір та қы рып ты зерттеу нә ти же сі нің 

жаз ба ша түр де гі қыс қа ша баян дауы ре тін де бел гі лі бір құ ры-
лы мы бар.
– ре фе рат тың жос па ры (бө лім дер мен тар мақ тар ды көр се ту 

ке рек); 
– кі ріс пе (та қы рып тың өзек ті лі гі, ре фе рат ты жа зу дың мақ-

са ты);

Кел,ойланайық!

• Маз мұны де ген не?
• Не лік тен құ жат тар ға 

мазмұнын қоя мыз?
• Ре фе рат ұғы мы та ныс па?

Бүгінүйренетініміз:

• ре фе рат жа зу;
• ре фе рат жа зу дың ере же-

ле рі жə не оны бе зен ді ру;

Реферат–Ре фе рат – 
Abstract



144

– не гіз гі бө лім;
– қо ры тын ды (нақ ты, қыс қа ша 1–2 бет бо луы ке рек);
– пай да ла ныл ған әде биет тер ті зі мі.

Кі ріс пе мен қо ры тын ды не гіз гі бө лім бой ын ша жа сал ған 
жұ мыс ты тү сін ді руі ке рек.

Рефераттыресімдеудегіталаптар
Кө ле мі 8–10 бет тен кем емес, А4 фор ма тын да, шриф ті – 

14 Times New Roman не ме се 12 Arial KZ, ин тер ва лы – 1,0.
Ре фе рат құ ры лы мы 9-сызба да көр се тіл ген.

Бет тің ең жо ға ры қа та рын да мек теп тің атауы, ал 
ор та сын да «РЕФЕ РАТ» сө зі жа зы ла ды. Ке ле сі қа-
тар да ре фе рат тың та қы ры бы бе рі ле ді. Одан тө мен-
гі жол да жұ мыс ты орын да ған оқу шы ның аты-жө-
ні мен тек сер ген мұ ға лім нің аты-жө ні жа зы ла ды. 

Ең соң ғы қа тар дың ор та сын да ел ді ме кен мен 
ағым да ғы жыл көр се ті ле ді.

Ти тул дық 
бет

Мазмұнында қарастырылатын бөлімдер мен олар-
дың бет нөмірлері көрсетіледі.

Ре фе рат 
маз мұ ны

Кі ріс пе – ре фе рат тың мін дет ті жә не ма ңыз ды бө-
лі гі. Ол ар қы лы жа сал ған жұ мыс дең гейін, ре фе-

рат тың мақ са ты н жә не тақырыптың қан ша лық ты 
ма ңыз ды еке нін, та қы рып тың не ге таң дап алын-
ған ды ғын анық тау ға бо ла ды. Кі ріс пе де дәйек ті 

түр де та қы рып тың өзек ті лі гі айтыла ды.

Кі ріс пе

Не гіз гі бө лім 8–10 бет ті құ рай ды. Бе ріл ген та қы-
рып бой ын ша өз ойла рың ды жа зып, қа рас ты ры-
лып отыр ған мә се ле ні ше шу жол да рын ұсы ну қа-
жет. Не гіз гі бө лім бір не ше та қы рып тан тұ ра ды. 

Әр бір та қы рып жа ңа бет ке жа зы ла ды.

Не гіз гі 
бө лім
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Не гіз гі бө лім нің қо ры тын дысы. Ол нақ ты әрі 
қыс қа ша бо луы ке рек. Орын дал ған жұ мыс тың 

құн ды лы ғы қо ры тын ды да тұ жы рым далады. Бұл 
бө лім де жа зыл ған ма те ри ал дәл әрі тү сі нік ті 

болуы қажет.

Қо ры тын ды

Пай да ла ныл ған әде биет тер ті зі мі – та қы рып қа 
бай ла ныс ты бар лық әде биет тер дің емес, осы ре фе-
рат ты жа зу да пай да ла ныл ған ақ па рат көз де рі нің 
ті зі мі. Пайдаланылған әдебиеттерде эн цик ло пе-
диялар, анық та ма лықтар, оқу лық тар, жур нал-
га зет тер де гі ма қа ла лар, Ин тер нет па рақ ша ла ры 

көрсетіледі.

Пай да ла-
ныл ған 

әде биет тер

9-сызба. Ре фе рат құ ры лы мы

Ре фе рат қа алын ған ақ па рат көз де рі мен əде биет тер ге, 
су рет тер мен кес те лер ге сіл те ме лер қа лай жа са ла ды?

Ре фе рат жа зу ба ры сын да кес те не ме се су рет қой ыл са, мін-
дет ті түр де нө мір леп, кес те нің не су рет тің атауы жа зы луы ке рек. 
Су рет тер ге сіл те ме жа сал ған да, жақ ша ның іші не су рет тің не 
кес те нің нө мі рі жа зы ла ды. Мы са лы: (1-су рет, 1-кес те).

Пай да ла ныл ған әде биет тер мен ақ па рат көз де рі не сіл те ме 
жа сағанда тік жақ ша ішін де әде биет тер дің, ақ па рат көз де рі нің 
рет тік нө мі рі жә не бет тің нө мі рі жазылады: [1, 6 б.].

Ре фе рат жұ мы сын орын дауда әде биет тер ті зі мін жасау үл гі сі:
Рес ми – құ жат тық ба сы лым дар: 1. «Бі лім ту ра лы» Қа-

зақстан Рес пуб ли ка сы ның За ңы, 2007 жыл ғы 27 шіл де, 6-бап, 
2-бө лім, 6-бет.

Егер бір не ше ав тор дың жұ мыс ы на сіл те ме жа сал са, он да 
жақ ша ның іші не нө мір ле рі үтір ар қы лы бы лай көр се ті ле ді: 
Бір қа тар ав тор лар [7, 12, 15].

Ре фе рат жа зу, қор ғау ба ры-
сын да ба ға лау кри те рий ле рін ес-
ке рің дер:
• ре фе рат та қы ры бы ның өзек ті-

лі гі мен ма ңыз ды лы ғы;
• та қы рып тың то лық ашы луы;

Естеріңесақтаңдар!
Құжат тақырыпқа сәйкес 

құрылымды және мазмұнды 
болуы тиіс.
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• ре фе рат та кел ті ріл ген ақ па рат тар дың ақи қат ты ғы;
• сөй леу мә не рі нің анық бо луы;
• әде биет тер ті зі мі мен маз мұны ның дұ рыс, дәл көр се ті луі;
• су рет тің көр не кі лі гі, түс тер дің үй ле сім ді лі гі;
• сіл те ме лер мен ги пер сіл те ме лер дің дұ рыс қойы луы.

Сұрақтарғажауапберейік

1. Ре фе рат де ген не?
2. Ре фе рат қан дай сөз ден шық қан?
3. Ти тул дық бет де ген не?
4. Ре фе рат маз мұ ны қа лай жа са ла ды?
5. Пай да ланыл ған ақ па рат көз де рі мен әде биет тер ге сіл-

те ме қа лай қой ыла ды?

Себебінанықтайық

1. Не се беп ті ре фе рат жа зу ба ры сын да ақ па рат көз де рі мен 
әде биет тер ге сіл те ме жа са ла ды?

2. Не се беп ті қо ры тын ды бө лім ді қыс қа ша әрі нақ ты жа зу 
ке рек?

3. Не се беп ті ре фе рат жа зу ба ры сын да кі ріс пе бө лі мі ма-
ңыз ды деп есеп те ле ді?

Компьютердеорындайық

«Ре фе рат дай ын дау»
1. Мә тін дік құ жат та «Қа зақстан – 

көпұлт  ты мем ле кет» та қы ры-
бын а ре фе рат дай ын даң дар (үл гі 
ре тін де, 2–3 бет тен тұр сын).

2. Ре фе рат тың ти тул дық бе тін (үл-
гі де гі дей) жә не пай да лан ған әде-
биет тер ті зі мін жа саң дар.

3. Ре фе рат маз мұ ны нда ақ па рат 
көз де рі мен әде биет тер ге сіл те ме 
жа саң дар.

4. Ре фе рат ты жұ мыс үс те лін де гі 
бу ма ға сақ таң дар.

Сұрақтарғажауапберейік

Себебінанықтайық

КомпьютердеорындайықКомпьютердеорындайық
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Талдап,салыстырайық

Ре фе рат тың кі ріс пе мен қо ры тын ды бө лім де рін де не айты-
ла ды? Топта тал дап, ой ла рың ды айт ың дар.

Кіріспе Қорытынды

Дəптергеорындайық

Тиіс ті сөз дер ді қой ып, сөй лем дер ді то лық ты рып жа-
зың дар.

Пай да ла ныл ған әде биет тер ті зі мі – ... бай ла ныс ты бар-
лық әде биет тер дің емес, осы ре фе рат ты жа зу да пай да ла-
ныл ған ... көз де рі нің ті зі мі. Пай да ла ныл ған әде биет тер 
эн цик ло пе дия мен анық та ма лар, оқу лық тар, со ңы нан 
жур нал-га зет тер де гі ма қа ла лар, Ин тер нет па рақ ша ла ры 
көрсетіледі.

Тиіс ті сөз дер: сіл те ме, тақырыпқа, ақ па рат.

Үйдеорындайық

Сен дер осы уа қыт қа дейін ре фе рат жа зу та лап та ры мен 
ере же ле рін біл дің дер ме?

Ре фе рат жа зу дың қан дай ерек ше лік те рі бар? 
«Кластер» әдісімен реферат құрылымын тұжырымдаңдар.

Реферат құрылымы

Талдап,салыстырайық

Дəптергеорындайық

Үйтапсырмасы
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§ 29. Ре фе рат. Жо ба лық жұ мыс

Сен дер ин фор ма ти ка кур сы н аяқ-
тап ке ле сің дер. «Информатика» пәнін 
оқу барысында көптеген жаңа ұғым-
дармен, ақпараттармен, программа-
лармен таныс болдыңдар. Жобалар 
жасау барысында өздерің ізденіп, 
теория  лық біліміңдеріңді практика 
жүзінде қолданып, яғни компьютер-
лік программаларды пайдаланып, 
өз деріңнің шағын көрсетілімдеріңді, 
шы ғар машылық жұмыстарыңды жа-
са дың дар. Бұл сабақта сендер шағын 
ре ферат жобаларын дайындап үйре-

несіңдер. Рефератты қалай жазу керек екенімен сендер өткен 
сабақта таныстыңдар. 

Енді сол талаптар бойынша өздерің ізденіп, реферат да  йындап 
көріңдер. Рефератты сендер басқа да оқу пәндерінде қолдана-
сыңдар. Сондықтан оны дұрыс жазып үйренгендерің жөн.

Жо ба  та қы ры птары:
• «Ком пью тер лік тех ни ка ның да муы»;
• «Ро бот тар – тех ни ка әле мін де»; 
• «Ауы лым – ал тын бе сі гім» (ау ыл  өмі рі мен малша  ру а шы-

лы ғы);
• «Қор ша ған ор та ны қор ғау»;
• «Үл кен ге ізет – кі ші ге құр мет».

Жо ба ның мақ са ты:
Та қы рып тар бой ын ша ре фе рат жа зу ға дағ ды лан ды ру, 

ақ па рат көз де рін дұ рыс пай да ла на алу ға, сіл те ме лер ді дұ рыс 
қоюға үй ре ту. Ре фе рат тың маз мұ нын дәл аша бі лу ге, сауат ты-
лық қа үй ре ту. Тақырыпты ашу барысында дәлелдер қосуға, 
нақты дұрыс ақпарат көздеріне сүйенуге дағдыландыру. Рефе-
раттың мазмұнын жасауға үйрету.

Кел,ойланайық!

• Ре фе рат де ген не?
• Ре фе рат қа сіл те ме лер 

қа лай қой ыла ды?

Бүгінүйренетініміз:

• жо ба лар жа сау;
• та қы рып тар бой ын ша 

ре фе рат тар жа зу.

Жоба–Проект – 
The project
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Жұ мыс ба ры сы:
1. Word мә тін дік ре дак то рын пай да ла ну;
2. Ре фе рат құ ры лы мын сақ тай оты рып (кес те ге қа рап) жа зу;
3. Маз мұ ны мен сіл те ме лер ді дұ рыс ұй ым дас ты рып қою;
4. Ре фе рат ты қор ғау, қыс қа ша тү сін ді ру.

Жұ мыс жа сау ке зең де рі:

№ Жұмысмазмұны Неістеукерек?
1 Жо ба ның та қы-

ры бы мен мақ-
са тын анық тау

 Таң дал ған та қы рып ты мұ ға лім мен тал-
қы лау, қа жет бол са, қо сым ша ақ па рат алу

2 Ақ па рат көз де рін 
та бу, олар ды 
жи нақ тау

Та қы рып қа қа тыс ты ақ па рат көз де рін 
Ин тер нет тен жи нақ тау

3 Ақ па рат тар ды 
тал дау, қо ры тын-
ды лар ды тұ жы-
рым дау

 Та қы рып қа қа тыс ты алын ған нә ти же-
лер ді тал дау

4 Нә ти же лер ді 
ұсы ну 

Жо ба да жа сал ған жұ мыс ту ра лы
есеп бе ру. Егер топ тық жұ мыс бол са, рөл-
дер ді бө лу, қар сы жақ тың сұ рақта ры на 
жауап дай ын дау 

5  Реф лек сия Ұжым дық тал қы лау мен өзін-өзі ба ға лау 
ар қы лы ба ға лауға қа ты су 

Қорытындыкезең
Жо ба лық жұ мыс та рың аяқ тал ған нан кейін қо ры тын ды 

жа саң дар. Мең ге рілген ма те ри ал дың ре фе рат жа зу ба ры сын да 
қан ша лық ты кө мек бер ге нін, қи ын не ме се же ңіл бол ға нын ой 
еле гі нен өт кі зің дер.

Қандай тақырыпқа реферат жазу ұнады? 
Қосымша мәліметтер алу үшін қандай сайттарға, әдебиет-

терге жүгіндіңдер? 
Жа са ған жо ба лық жұ мыс та ры ңа өз кө ңіл де рің то ла ма? 

Бір-бі рің мен жо ба жай лы пі кір ле сіп, тал қы лаң дар.
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§ 30. Ги пер сіл те ме лер қою. Жо ба лық жұ мыс

Жо балық жұмыстың та қы ры бы:
«Ме нің сүйік ті қа лам».
Жо ба лық жұмыстың мақ са ты:

• «Ме нің сүйік ті қа лам» та қы ры-
бын да мә тін дік құ жат құ ру.

• Сіл те ме лер ді ұй ым дас ты ру ды (ги пер сіл те ме лер, маз мұ ны, 
атаулар, нұсқамалар) үй ре ну.

• Ав тор ға сіл те ме жа сайт ын ақ па рат пен ілес ті ру. Оқу шы-
лар дың өзін дік із де ні сін қа лып тас ты ру.
Жұ мыс тың ба ры сы:

• MS Word, PowerPoint про грам ма ла ры мен Web-беттерді 
пай да ла ну;

• Қа жет ті ақ па рат көз де рін та бу, мә тін дік құ жат құ ру;
• Та қы рып қа қа тыс ты су рет тер ді жи нақ тап, пре зен та ция 

жа сау;
• Ақ па рат көз де рі  мен пре зен та цияда Web-беттерге ги пер сіл-

те ме лер қою.

1-тапсырма
Web-бетке ги пер сіл те ме лер құ ру.

1. MS Word мә тін дік ре дак то рын іс ке қо сың дар.
2. «Ме нің сүйік ті қа лам» та қы ры бын да ша ғын әң гі ме жа-

зың дар.
3. Та қы рып ты Ин тер нет тен ақ па рат тар алып то лық ты рың дар.
4. Ги пер сіл те ме ор на ты ла тын мә тін бө лі гін бел гі лең дер.
5. Кі ріс ті ру мә зі рі нен Сіл те ме лер тобынан Ги пер сіл те ме 

ба тыр ма сын ба сың дар. Со ны мен қа тар мә тін не ме се 
су рет ті бел гі леп, тін туір дің оң жақ ба тыр ма сын ба су 
ар қы лы жа на ма мә зір ден Ги пер сіл те ме жо лын таң дауға 
бо ла ды.

6. Ги пер сіл те ме қою те ре зе сін де гі Ад рес өрі сі не сіл те ме 
мә ті нін ен гі зің дер не ме се сіл те ме ад ре сін кө ші ріп қой ың дар 
(89-су рет).

Кел,ойланайық!

• Ги пер сіл те ме де ген не?
• Ги пер сіл те ме лер мен сіл те-

ме лер ді қа лай ұй ым дас ты ру ға 
бо ла ды?

Бүгінүйренетініміз:

• ги пер сіл те ме лер ді қою;
• ги пер сіл те ме лер қою ар қы лы 

жо ба лар жа сау.

Гиперсілтемелер–Ги пе рс сыл ки – 
Hyperlinks
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7. Web-бетке ги пер сіл те ме лер қой ыл ға ны на көз жет кі зіп, 
файлды жұ мыс үс те лін де гі бу ма ңа «Ме нің сүйік ті қа лам» 
де ген ат аумен сақтаңдар.

89-˜° ˛˝˙.  Ги пер сіл те ме. Web-беттерді бай ла ныс ты ру

2-тапсырма
1. «Ме нің сүйік ті қа лам» та қы ры бын да пре зен та ция жа-

саң дар.
2. Пре зен та цияны Ин тер нет тен ақ па рат тар мен кө рік ті жер-

лер дің су рет тер ін пай да ла нып то лық ты рың дар.
3. Атау қой ып, пре зен та цияны бу ма ла ры ңа сақ таң дар.

3-тапсырма
1. 1-тапсырмадағы «Ме нің сүйік ті қа лам» ат ты фай лды іс ке 

қо сың дар.
2. Фай лға ги пер сіл те ме қой ың дар.
3. Ги пер сіл те ме ге жа са ған пре зен та цияла рың ды қой ың дар.
4. Сіл те ме лер қой ыл ған ды ғын тек се ріп, құ жат та рың ды сақ-

таңдар.

Қорытындыкезең
Жо ба лық жұ мыс та рың аяқ тал ған нан кейін қо ры тын ды 

жа саң дар. Ақпараттарға сілтемелер мен гиперсілтемелер 
ұйымдас тыруды, Web-беттерді байланыстыруды меңгердіңдер 
ме? Жасаған жобалық жұмыстарыңа көңілдерің тола ма? 
Бір-біріңмен жоба жайлы пікірлесіп, талқылаңдар. Жасаған 
жобалық жұмыстарыңды, презентация барысында үнемі қол-
данып, естен шығармағандарың жөн.
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ІVБӨЛІМБОЙЫНШАТЕСТТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Мә тін дік ре дак тор –
А) Кес те лер мен жұ мыс жа сау ға ар нал ған про грам ма.
B) Мә тін дік құ жат тар құ ру ға, олар ды тү зе ту ге, оны ба сып 

шы ға ру ға мүм кін дік бе ре тін қол дан ба лы про грам ма. 
С) Гра фи ка лық есеп теу лер жүр гі зу ге ар нал ған про грам ма.
D) Мә тін дер мен, кес те лер жә не су рет са лу ға ар нал ған про-

грам ма.
Е) Ани ма ция лар жа сау ға ар нал ған про грам ма.

2. Мә тін дік құ жат тар ды сақ тау ға бо ла тын кең та рал ған файл 
кеңейтілімдері:
А) .PPTX.
B) .PPTX, .DOCX.
C) .RTF, .DOCX.
D) .DOC, PNG.
Е) .XLS, .SVG.

3. Сіл те ме (ссыл ки)  –
А) Ке рек ті па рақ ты не ме се су рет ті екін ші құ жат қа,  бір 

сайт тан екін ші бір сайт қа не осы сайт тың бір бө лі гі не 
апа ра тын эле мент.

B) Объектілер.
С) Файл дар мен бу ма лар.
D) Те ре зе.
Е) Ана лық тақ ша.

4. Ны сан дық көр сет кіш –
А) Қа ріп тер ді өз гер ту ба тыр ма сы.
B) Ті зім дер құ ру батырмасы.
С) Жа ңа құ жат құ ру батырмасы.
D) Ги пер сіл те ме құ ру батырмасы.
Е) Нысандық көрсеткіштер құрып, оларды баптауға мүм-

кіндік беретін батырма.

5. Сілтемелер және әдебиеттер тізімі батырмасының атқа-
ратын қызметі –
А) Диаг рам ма қою.
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B) Кітаптарға, мақалаларға немесе басқа материалдарға сіл-
теме қосу арқылы ақпарат көзін көрсету.

С) Құ жат тар ға бет тер қой ып, бап тау.
D) Мазмұнын жасау.
Е) Мә тін де гі су рет не ме се кес те атау ла рының тізімін жасау.

6. Ги пер сіл те ме –
А) Құ жат тың бас қа эле ме нт теріне, жер гі лік ті дис кі де 

не ме се ком пью тер лік же лі де ор на лас қан бас қа объ ек ті ге  
сіл те ме жа сайт ын ги пер мә тін дік құ жат тың бө лі гі.

B) Құ жат тың бел гі лі бір бө лі гі.
С) Таң ба ша.
D) Қиы лыс қан сіл те ме.
Е) Фай лды, бу ма ны не ме се Ин тер нет па рақшаны тез жүк-

теу ге мүм кін дік бе ре тін объектіге сіл те ме.

7. Бас қа бір адам ның, ав тор дың ту ын ды сын мен шік теу мен 
заң сыз қол да ну –
А) Маз мұны.
B) Пла ги ат.
С) Ре фе рат.
D) Сіл те ме.
Е) Ав тор лық құ қық.

8. Адам ның өзі жа са ған әде би шы ғар ма лар ға, ком пью тер лік 
про грам ма лар ға, сәу лет ту ын ды ла ры мен му зы ка лық 
шы ғар ма лар ға, ақ па рат та ры мен ғы лы ми ең бек те рі не 
құ қы ғы:
А) Пла ги ат.
B) Көр кем ту ын ды лар.
С) Мү лік тік жау ап кер ші лік.
D) Ав тор лық құ қық.
Е) Тү сін дір ме лер мен сіл те ме лер.

9. Авторлық құқықтың ... түрі бар.
А) 5.
B) 3.
С) 4.
D) 2.
Е) 6.
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10. Контрафакция –
А) Жұмыс берушінің тапсырысымен жасау.
B) Өзгенің туындысын заңсыз иемдену.
С) Өзгенің туындысын авторын сақтай отырып, заңсыз 

тарату.
D) Автордың рұқсатынсыз біреуге сату.
Е) Туындыны сілтемесіз көшірме жасау.

11. Маз мұны –
А) Құ жат та ғы аб зац бө лі гі.
B) Атау лар ті зі мі.
С) Құ жат та ғы та қы рып тар ті зі мі, мә тін дік құ жат тың 

құ ры лым дық эле мен ті.
D) Ақ па рат тар мен қо сым ша ма те ри ал дар ті зі мі.
Е) Әде би ет тер ті зі мі.

12. Сілтемелер тобының бірінші батырмасы –
А) Мазмұны.
B) Нұсқамалар.
С) Атаулар.
D) Әдебиеттер тізімі.
Е) Нысандық көрсеткіш.

13. Ре фе рат –
А) Ав тор дың өзі жа са ған шы ғар ма лар ға құ қы ғы.
B) Пре зен та ция лар, слайд тар топ та ма сы.
С) Құ жат тар мен жа сал ған жол дар мен ті зім дер.
D) Мә тін де гі су рет не ме се кес те атау ла ры.
Е) Бел гі лі бір та қы рып та әде би жә не бас қа да ма те ри ал-

дар ды шо лу не гі зін де жа са ла тын ба ян да ма, мә тін.

14. Ги пер сіл те ме  тү рлері .... бөлінеді.
А) 5.
B) 3.
С) 2.
D) 4.
Е) 6.
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Глос са рий

Аба кус – қа ра пай ым есеп теу лер ді шы ға ру ға мүм кін дік бе ре тін жә не 
нұс қа ла ры бір қа тар ел де та был ған са нау құ ра лы.

Айнымалылар – программа орындалу барысында әртүрлі мәндерді 
қабылдай алатын шамалар. Айнымалылар программадағы ақпа-
раттың орналасу орнын анықтау үшін қолданылады.

Ав тор лық құ қық – адам ның өзі жа са ған әде би шы ғар ма лар ға, ком-
пью тер лік прог рам ма лар ға, дра ма лық жә не му зы ка лық шы ғар-
ма лар ға, сәу лет ту ын ды ла ры на құ қы ғы.

Алгоритм – алға қойған мақсатқа жету үшін немесе берілген есепті 
шешу үшін түсінікті де нақты ережелер бойынша орындау шыға 
жинақы түрде берілген реттелген нұсқаулар тізбегі.

Ана лық тақ ша – ком пью тер дің ор та лық про цес со ры, тұ рақ ты ес те 
сақ тау құ рыл ғы сы (ROM) се кіл ді жә не бас қа да ком по не нт те рі 
ор на лас қан тақ ша.

Ау қым ды же лі – ара қа шық тық та ры алыс ел дер ді тал шық ты 
оп ти ка лық ка бель дер мен, жер се рік тік жә не қыс қа тол қын ды 
ра диосиг нал да ры ар қы лы бай ла ныс ты ра тын же лі.

Программа құрудың кіріктірілген ортасы – программалаушыға  про-
г раммалық жасақтаманы дамытуға жағдай жасайтын қосымша.

Ги пер сіл те ме – үс ті нен ба су ар қы лы фай лға, web-бетке, файл бө лі-
гі не не ме се Интернет же лі сін де гі веб-бетке өте тін ас ты сы зыл ған, 
түс ті мә тін не ме се гра фи ка лық объект.

Гра фи ка лық ин тер фейс – қа зір гі опе ра ция лық жүйе лер де қол да ны-
ла тын опе ра ция лық жүйе ин тер фей сі.

Гра фи ка лық при ми тив тер – тү зу сы зық тар, до ға лар, шең бер, эл липс, 
тік  төрт бұ рыш си яқ ты қа ра пай ым эле ме нт тер.

Зият кер лік же кемен шік ны са ны – қан дай да бір адам ның не ме се 
адам дар то бы ның ақыл-ой, іс-әре ке ті нің нә ти же сі, ол қан дай да 
бір ма те ри ал дық фор ма тү рі не кел ті рі ле ді.

Жүйелік шина – процессор мен жад пен басқа құрылғылармен бай-
ланыс арасында ақпарат алмасатын негізгі магистраль.

Ко ман да лық ин тер фейс – ком пью тер ге нұс қау лар ды пер не тақ та дан 
ен гі зу ді та лап ете тін ал ғаш қы опе ра ция лық жүйе лер де қол да-
ныл ған ин тер фейс тү рі.

Қал та ком пью тер ле рі – ноут бук тың мүм кін дік те рі шек теу лі кі ші-
гі рім нұс қа сы.
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Маз мұны – құ жат тағы та қы рып та рдың ті зі мі . Ол құ жат та қа рас ты-
ры ла тын та қы рып тар ды қа рап, бі лу үшін қол да ны ла ды.

Мә лі мет тер тип те рі – қа был дай ала тын мән де рі нің жә не олар мен 
орын дау ға бо ла тын амал дар дың жи ынын анық тау.

Мәтіндік редактор – мәтіндік құжаттар құруға, оларды түзетуге, оны 
басып шығаруға мүмкіндік беретін қолданбалы программа.

Микропроцессор – компьютердің мәліметтерді өңдеуге және компью-
 тер жұмысын басқаруға арналған негізгі бөлігі. Микропроцессор 
программалар арқылы берілетін командаларды орындайды.

Модельдеу – үшөлшемді графика программаларының көмегімен 
объектілерді құру процесі.

Не пер та яқ ша ла ры – 10 та яқ ша дан тұ ра тын, қыр ла ры 0-ден 9-ға 
дей ін гі цифр лар мен нө мір ле не тін есеп теу іш құ рал.

Опе ра ция лық жүйе (ОЖ) – компьютерлік құрылғылардың үздіксіз 
жұмыс істеуін ұйымдастыратын, компьютер жадын, процестерді, 
барлық программалық және аппараттық жасақтамаларды басқа-
ратын базалық жүйелік программалық жасақтама.

Опе ра ция лық жүйе ин тер фей сі – пай да ла ну шы мен ком пью тер 
ара сын да ғы қа рым-қа ты нас ты қам та ма сыз ете тін ере же лер мен 
құ рал дар жи ын ты ғы.

Орындаушы дегеніміз – белгілі бір командаларды түсінетін және 
орындай алатын адам, жануар немесе машина.

Пла ги ат – бас қа бір адам ның ав тор дың ту ын ды сын не ме се оның бел-
гі лі бір бө лі гін заң сыз мен шік теуі жә не қол да нуы.

Порт – ком пью тер мен бас қа да пе ри фе рия лық құ рыл ғы лар ды бай ла-
ныс ты ру шы ин тер фейс.

Программа – компьютер деректерді өңдеу процесі барысында орын-
дайтын командалар тізбегі.

Программалық жасақтама – компьютердің жұмыс істеуіне арналған 
программалар жиынтығы.

Программалау тілінің синтаксисі – ол программа жазу барысында 
сақталуға тиісті тілдің ережелері.

Ра диобай ла ныс – өт кіз гіш тер мен ка бель дер ді қа жет ет пей тін 
құ рыл ғы.

Реферат – (латын. referat – баяндасын, refero – баяндаймын) кітап 
мазмұны, ғылыми жұмыс, ғылыми зерттеу қорытындылары 
туралы көпшілік алдында қысқаша баяндау, хабарлау.

Смарт фон – мобильді телефон қызметін атқаратын және төртінші 
буын компьютерлерінде ғана орындауға болатын қызметтерді 
ұсынатын құрылғы.
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Сы зық тық ал го ритм  – іс-әре кет тер  бі рі нен кей ін бі рі тіз бек тей орын-
да лат ын ал го ритм.

Сымсыз технологиялар – ка  бельсіз байланыс арқылы алыс қа шық-
тықтарға ақпарат тасымалдау үшін қызмет ететін технологиялар.

Сілтеме (ссылки) – керекті парақты немесе бір суреттен екінші 
құжатқа, бір сайттан екінші бір сайтқа не осы сайттың бір бөлі-
гіне апаратын элемент.

Таңбаша – файлды, буманы немесе Интернет-парақты тез жүктеуге 
мүмкіндік беретін нысанға сілтеме.

Те лег раф – әріп бой ын ша ақ па рат ты та сы мал дау үшін пай да ла ны-
ла тын құрал.

Те ле фон – ды быс ты, адам дар дың сө здерін та сы мал дау үшін пай да ла-
ны латын құрал.

Транслятор – (ағылш. translator – аудармашы) берілген програм-
малау тіліндегі программалау кодын машиналық кодқа түрлен-
діретін арнайы программа.

Тіл әліпбиі – программаның элементтерін құруда қолдануға болатын 
символдар жиынтығы.

Үшөлшемді графика – сурет салу мен видеожазбалар жасауға 
арналған үшөлшемді кеңістікте көлемі үлкен объектілерді 
модельдеуге арналған компьютерлік графика бөлімі.

Эр го но ми ка – адам ағзасының физикалық және психологиялық 
ерекшеліктерін ескере отырып, еңбекке қолайлы жағдай жасау 
мақсатымен жұмыс орнын тиімді ұйымдастыру туралы ғылым.

Bluetooth – дербес компьютерлер, мобильді телефондар, ноутбуктер 
т.б. арасында қолжетімді радиожиілікте ақпарат алмасуды қам-
тамасыз ететін дербес сымсыз желі.

SketchUp – қарапайым үшөлшемді объектілерді, ғимараттарды, 
жиһаздарды, интерьерді модельдеу программасы.

Python – қазіргі заманға лайықты программалау тілі.
WiMax – әмбебап сымсыз желіні алыс қашықтықтарға жеткізу үшін 

құрастырылған телекоммуникациялық технология.
Wi-Fi  – ақпаратты тасымалдау үшін радиоканалдарды пайдаланатын 

заманауи сымсыз технология
3D баспа – кез келген геометриялық пішіндегі сандық модельге 

негізделген қатты үшөлшемді объектілерді жасау процесі.
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