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Ал ғы сөз
Қым бат ты 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 ақ па рат ұғым да ры мен ақ па рат қа 
қа тыс ты мә лі мет тер ді оқы та ды. Со ны мен қа тар ком пью тер дің  бар лық 
құ рыл ғы ла ры мен жұ мыс іс теу тә сіл де рі, ком пью тер лік прог рам ма лар жә не 
прог рам ма лық жаб дық та ма лар мен та ны са тын бо ла сың дар. 

«Ин фор ма ти ка» пә ні нің оқы ту мақ са ты – оқу шы лар ды 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 6 та рау дан тұ ра ды: 
1. Ком пью тер жә не қау іп сіз дік
2. Ин тер нет те гі қау іп сіз дік
3. Ақ па рат жә не оны өң деу
4. Біз дің өмі рі міз де гі ал го ритм дер
5. Талқылау және программалау
6. Жо ба ны құ ру жә не оны ұсыну

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. «Білу» және «Түсіну» 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. 

«Талдау» тапсырмаларын орындай отырып, та қы рып тың бас ты идея сын 
тұ жы рым дау қажет.

«Жинақтау» қадамында та қы рып та ғы ақ па рат ты жи нақ тап, кес те, 
постер, т.б. ре тін де құ рас ты ру міндеттері ұсы ны ла ды. Осы тап сыр ма лар ды 
орын дай оты рып, сен дер өз бет те рің мен із де ну ге дағ ды ла на сың дар. 

«Қолдану» тап сыр ма ла ры тео рия лық 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. 

«Баға беру» тап сыр ма ла рын орын дау ар қы лы игерген ақ па рат та ры ңа 
ба ға бе ру ді үй ре не сің дер. Әр та рау аяқ тал ған нан кей ін ал ған бі лім де рің ді 
бе кі ту мақ са тын да тест тап сыр ма ла ры бе ріл ген.  

«Талқылау және программалау» та ра уын да ал ғаш рет «Scratch» ой ын 
прог рам ма лау ор та сы ұсы ны лып отыр. 

«Scratch» прог рам ма лау ор та сы бас тау ыш сы нып пен ор та бу ын оқу шы-
ла ры на ар нал ған ви зу ал ды ны сан ға өз бет те рің ше шы ғар ма шы лық жо ба лар 
жа сай оты рып, прог рам ма лау дың ал ғаш қы са ты ла рын мең ге ре сің дер. 

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

Әр па раг раф та қы зық ты мә лі мет тер мен та қы рып ты те рең мең ге ру ге 
ба ғыт тал ған қо сым ша ақ па рат тар жи нақ тал ған. Бұл сен дер дің «Ин фор ма-
ти ка» пә нін толық иге ру ле рі ңе сеп ті гін ти гі зе ді. 

Сәт ті лік ті лей міз!
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 § 1. Компьютерде қалай қауіпсіз жұмыс істеуге 
болады?

Ком пью тер тү сі ні гі қау іп сіз жұ мыс пен 
ты ғыз бай ла ныс ты. 

Қалайойлайсыңдар,комп ютералдында
негеұзақотыруғаболмайды?

Ком пью тер де жұ мыс іс теу ең ал ды мен 
көз ге күш тү сі ре ді. Ком пью тер де  жұ мыс 
іс те ген кез де уа қыт тың қа лай өт ке нін бай
қа май қа ла мыз. Кір пік қақ пай отыр ған нан 
көз де рің құр ғап, тала ды. Ал, бұл көз дің кө ру 
қа бі ле ті нің на шар ла уы ның бір се бе бі бо лып 
та бы ла ды.

Көздішаршатпаудыңжолдарықандай?
Ол үшін мы на талап тар ды орын дау ке рек: 

1. Мо ни тор ға дей ін гі ара қа шық тық 60–70 смден кем бол мауы 
ке рек (со зыл ған қол дың ұзын ды ғын дай). 

2. Ком пью тер ал дын да ғы жұ мыс 25 ми нут тан ас пауы ти іс.
3. Жиіжиі көз, мой ын, ар қа үшін ар найы бел гілен ген жат ты

ғу лар жа сап оты ру қа жет.
4. Эк ран ның дәл ор та сы на қа рау ке рек (1-су рет). 
5. Жұ мыс іс теу үшін дә рі гер кө зіл ді рік киюге ке ңес бер ген 

оқу шы лар ком пью тер ал дын да мін дет ті түр де кө зіл ді рік 
ки іп оты ру ла ры ти іс. Ол кө ру қа бі ле тін одан әрі на шар лат
пау ға кө мек те се ді.
Көз ге ар нал ған жат ты ғу ды ком пью тер мен жұ мыс іс те ген 

уа қыт та әр бір 10–15 ми нут сай ын орын дап оты ру ке рек. 

       
Ком пью тер ді пай да лан ған да тек өз ден сау лық та рың ның 

қау іп сіз ді гін қам та ма сыз етіп қа на қой май, ком пью тер лік 
тех ни ка мен (2, 3-су рет тер) де мұ қи ят жұ мыс іс теу ке рек. 
Ол үшін арнайы ережелерді қатаң сақтау керек.

   

• комп ютердеген
не?
комп ютердіңқа
уіпсіздігідегенне?

М      

кабинеттегі
ережелермен
талаптар;
көзжаттығуларын
қолдану;
алғашқыжәрдем
көрсетутәсілдері.

АААА6А6 Р

қауРқауіпРіп
техРтехниРникаРка
Ол үшін арнайы ережелерді қатаң сақтау керек.РОл үшін арнайы ережелерді қатаң сақтау керек.

М

қыт

М

қытта әр

М

та әр

  М  
КомМКомпьюМпьюМіпМіпсізМсіздіМді

А

лар ком

А

лар ком
іп оты

А

іп отыру

А

ру
ға көАға көмекАмектеАтесеАсе

Көз АКөзге арАге арналАналған жатАған жат
та әр Ата әрбір 10–15 миАбір 10–15 ми

Н

ның дәл ор

Н

ның дәл ор
мыс іс Нмыс істеу үшін дәНтеу үшін дә

лар комНлар компьюНпью
ру НрулаНлары тиНры ти

сеНсе

-ру қа-ру қа
ның дәл ор -ның дәл орта-тасы-сыП

гі ара

П
гі ара

ған қол

П
ған қолдың ұзын

П
дың ұзын

дын Пдында Пдағы жұПғы жұмыс 25 миПмыс 25 ми
жиі көз, мой Пжиі көз, мойын, арПын, арқа үшін арПқа үшін ар

ру қаПру қажет.Пжет.

В
жолдары

В
жолдары қандай?

В
қандай?

тар Втарды орынВды орындау кеВдау ке
гі ара Вгі арақа ВқашықВшықтық 60–70Втық 60–70

дың ұзынВдың ұзын

б
мыз. Кір

б
мыз. Кір
ғап, талабғап, тала

нің на бнің нашарбшарлаблауыбуылауылаблауыла ның бір себның бір сеақыт ақыттың қаатың қа
мыз. Кір амыз. Кірпік қақапік қақ
ғап, тала ағап, талады. Ал, бұл көзады. Ал, бұл көзғап, талады. Ал, бұл көзғап, тала ағап, талады. Ал, бұл көзғап, тала

ның бір сеаның бір се

сболмайды?сболмайды?
мыс іссмыс істеу ең алстеу ең ал

ді. Комсді. Компьюспьютерстер
тың қастың қалай өтслай өт
пік қақспік қақ

пкомп ютерпкомп ютер алдындапалдындаболмайды? пболмайды?
теу ең алптеу ең ал

асіз жұасіз жұмысамыс

алдындааалдында

с§ 1. Компьютерде қалай қауіпсіз жұмыс істеуге с§ 1. Компьютерде қалай қауіпсіз жұмыс істеуге 

сіз жұ ссіз жұмыссмыспен спен 

ыы§ 1. Компьютерде қалай қауіпсіз жұмыс істеуге ы§ 1. Компьютерде қалай қауіпсіз жұмыс істеуге 
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Басты сәл
еңкейтіп ұстаймыз

Иығымыз 
еркін

Тізе тікбұрыш 
болып бүгілген 

Оқу құралдары 
оқушының алдында 

орналасқан

Арқаны тік 
ұстаймыз

Саусақтар мен білек 
бір сызықта орна

ласқан
Тізе тікбұрыш 

60–70 см

 Комп ютердедұрысотыруережелері

       

1. 

1ден 4ке дей ін са
нап, көз ді қат ты 

жұ му

2. 

көз ді 
жы пы лық та ту

3.

1ден 4ке дей ін 
са нап, саусақтың 

ұшы на қа рау

4. 

көз ді айналдыра 
және ке рі қарай 

қимыл дату

5. 

бас ты бұр мас тан 
(тік ұстап) оң ға

сол ға қа рау

6. 

көз дің қа ра шы
ғын жо ға рытө
мен қи мыл да ту

7. 

1ден 4ке дей ін 
са нап, көз ді жұ му

8. 

1ден 6ға дей ін са
нап, алыс қа қа рау

 Комп ютердідұрыспайдалану

ААР
ММАААААА

мен қи мыл да ту

А

мен қи мыл да ту

АННННННННННН

көз дің қа ра шыНкөз дің қа ра шы
ғын жо ға рытөНғын жо ға рытө
мен қи мыл да туНмен қи мыл да ту

-------ПППППППППП
көз ді Пкөз ді 

жы пы лық та туПжы пы лық та ту
1ден 4ке дей ін П1ден 4ке дей ін 

са нап, саусақтың Пса нап, саусақтың ПВВ
       

В
       

ВВВВВ3.В3.ВВВВ1ден 4ке дей ін В1ден 4ке дей ін 

ббббКомп ютердедұрысотыруережелерібКомп ютердедұрысотыруережелері

аааааабір сызықта орнаабір сызықта орна
ласқаналасқанасссс

орналасқан

с

орналасқан

ссссСаусақтар мен білек сСаусақтар мен білек 
бір сызықта орнасбір сызықта орнасппп

Оқу құралдары пОқу құралдары 
оқушының алдында поқушының алдында 

орналасқанпорналасқанппаааОқу құралдары аОқу құралдары ас
ыы
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Компьютер
ге жалғанған 

құрылғыларды 
ажыратпау 

Компьютерді 
қосу және 

ажырату ережелерін 
сақтау

Компьютердің
жүйелік блогын,
мониторды және

басқа да құрылғы
ларын бөлшектемеу

Компьютерде 
таза қолмен
жұмыс істеу

Мониторды 
қолмен ұстамау

Компьютерге 
ылғал тимеуін 

қадағалау

Пернетақтаның үстіне артық заттар 
қоймау керек 

 Комп ютердіңқауіпсіздіктехникалықережелері

А        
  

 Адам ның электр то гы мен 
за қым  дан ған кез де гі ал ғаш қы 
жәр дем көр се ту тә сіл де рі:

1. Ком пью тер ді электр то гы нан 
ажы ра ту ке рек.

2. Электр то гын өт кіз бей тін қол да 
бар құ рал дар ды пай да ла нып, 
за қым дан ған адам ды ток көзі нен 
алыстату ке рек.

3. Дә рі гер ді ша қыр ту ке рек.

       
 Адам күй ік ке ша лын ған жағ дай да:
1. Жарақаттанған жерге мик робтар түс пеуі үшін алдын ала 

целлофанмен орап, суық суда ұстау қажет.

Е 

 Компьютермен жұмыс ба-
 рысында үнемі қауіпсіз дік 
ережесін мұқият сақтаңдар!

 Барлық техникалық құ-
рыл ғылар ток көзіне жал-
ғанғандықтан, кабинетте 
жұмыс жасағанда абай 
болыңдар!

 Компьютермен жұмыс 
істеп болғаннан кейін, 
қолдарыңды салқын 
сумен жуыңдар. 

АААА8А8 Р

 Адам күй ік ке ша лын ған жағ дай да:

Р

 Адам күй ік ке ша лын ған жағ дай да:
1. Жарақаттанған жерге мик робтар түс пеуі үшін алдын ала Р1. Жарақаттанған жерге мик робтар түс пеуі үшін алдын ала 

целлофанмен орап, суық суда ұстау қажет.Рцеллофанмен орап, суық суда ұстау қажет.

М

3. Дә рі гер ді ша қыр ту ке рек.

М

3. Дә рі гер ді ша қыр ту ке рек.

       М       
 Адам күй ік ке ша лын ған жағ дай да:М Адам күй ік ке ша лын ған жағ дай да:
1. Жарақаттанған жерге мик робтар түс пеуі үшін алдын ала М1. Жарақаттанған жерге мик робтар түс пеуі үшін алдын ала 

А

2. Электр то гын өт кіз бей тін қол да 

А

2. Электр то гын өт кіз бей тін қол да 
бар құ рал дар ды пай да ла нып, 

А

бар құ рал дар ды пай да ла нып, 
за қым дан ған адам ды ток көзі нен Аза қым дан ған адам ды ток көзі нен 
алыстату ке рек.Аалыстату ке рек.

3. Дә рі гер ді ша қыр ту ке рек.А3. Дә рі гер ді ша қыр ту ке рек.

Н

1. Ком пью тер ді электр то гы нан 

Н

1. Ком пью тер ді электр то гы нан 
ажы ра ту ке рек.Нажы ра ту ке рек.

2. Электр то гын өт кіз бей тін қол да Н2. Электр то гын өт кіз бей тін қол да 
бар құ рал дар ды пай да ла нып, Нбар құ рал дар ды пай да ла нып, 
за қым дан ған адам ды ток көзі нен Нза қым дан ған адам ды ток көзі нен 

-жәр дем көр се ту тә сіл де рі:-жәр дем көр се ту тә сіл де рі:
1. Ком пью тер ді электр то гы нан -1. Ком пью тер ді электр то гы нан П
А        

П
А        

 Адам ның электр то гы мен П Адам ның электр то гы мен 
за қым  дан ған кез де гі ал ғаш қы Пза қым  дан ған кез де гі ал ғаш қы 
жәр дем көр се ту тә сіл де рі:Пжәр дем көр се ту тә сіл де рі:

В
Комп ютердіңқауіпсіздіктехникалықережелері

В
Комп ютердіңқауіпсіздіктехникалықережелері

А         ВА        

бббПернетақтаның үстіне артық заттар бПернетақтаның үстіне артық заттар 
қоймау керек бқоймау керек бКомп ютердіңқауіпсіздіктехникалықережелерібКомп ютердіңқауіпсіздіктехникалықережелері

аааааааПернетақтаның үстіне артық заттар аПернетақтаның үстіне артық заттар ассс

КомпьютерсКомпьютер
ге жалғанған сге жалғанған 

құрылғыларды сқұрылғыларды сссспппКомпьютерпКомпьютерпппп

ылғал тимеуін 

п

ылғал тимеуін 
қадағалаупқадағалаупааа

Компьютерге аКомпьютерге 
ылғал тимеуін аылғал тимеуін 

қадағалауақадағалауассс

Мониторды сМониторды 
қолмен ұстамаусқолмен ұстамаусссКомпьютерге сКомпьютерге сыыыыМониторды ыМониторды ы
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2. Күйген жерді асептикалық таңғышпен орап қою қажет 
(4-сурет).

3. Дә рі гер ді ша қыр ту ке рек.

 Күйгенжағдайдакөрсетілетінкөмек

 Б 

1. Ком пью тер де жұ мыс іс теу ба ры сын да қан ша уа қыт оты ру 
қа жет?

2. Көз бен мо ни тор дың ара қа шық ты ғы қан ша бо лу ке рек? 
3. Ком пью тер мен жұ мыс жа сау ке зін де гі қау іп сіз дік тех

никалық ере же ле рін атаң дар.
4. Күй іп қалған жағ дай да ал ғаш қы кө мек қа лай көр се ті

ле ді?

Т  

1. Компьютердің алдында неліктен ұзақ отыруға болмайды? 
2. Көз жаттығуларын не үшін жасаймыз?
3. Ком пью тер де дұ рыс оты ру ере же ле рі неліктен маңызды? 

Т 

1.  Қау іп сіз дік тех ни ка сы ере же ле рін бұ зу сал да рын талдаң  
дар. Та қы рып тың не гіз гі түйі нін ай тың дар. 

2. «Компьютер алдында отырған кезде нені ескеру керек?» 
атты бейнеақпаратты (https://www.youtube.com сай-
тынан қараңдар) көріп, талқылаңдар.

Б 

Т

Т

ААР

2. «Компьютер алдында отырған кезде нені ескеру керек?» 

Р

2. «Компьютер алдында отырған кезде нені ескеру керек?» 
атты бейнеақпаратты (Ратты бейнеақпаратты (
тынан қараңдар) Ртынан қараңдар) М1.  Қау іп сіз дік тех ни ка сы ере же ле рін бұ зу сал да рын талдаң  М1.  Қау іп сіз дік тех ни ка сы ере же ле рін бұ зу сал да рын талдаң  
дар. Та қы рып тың не гіз гі түйі нін ай тың дар. Мдар. Та қы рып тың не гіз гі түйі нін ай тың дар. 

2. «Компьютер алдында отырған кезде нені ескеру керек?» М2. «Компьютер алдында отырған кезде нені ескеру керек?» 
атты бейнеақпаратты (Матты бейнеақпаратты (МА

1. Компьютердің алдында неліктен ұзақ отыруға болмайды? 

А

1. Компьютердің алдында неліктен ұзақ отыруға болмайды? 
2. Көз жаттығуларын не үшін жасаймыз?

А

2. Көз жаттығуларын не үшін жасаймыз?
3. Ком пью тер де дұ рыс оты ру ере же ле рі неліктен маңызды? А3. Ком пью тер де дұ рыс оты ру ере же ле рі неліктен маңызды? А1.  Қау іп сіз дік тех ни ка сы ере же ле рін бұ зу сал да рын талдаң  А1.  Қау іп сіз дік тех ни ка сы ере же ле рін бұ зу сал да рын талдаң  АН

1. Компьютердің алдында неліктен ұзақ отыруға болмайды? Н1. Компьютердің алдында неліктен ұзақ отыруға болмайды? 
2. Көз жаттығуларын не үшін жасаймыз?Н2. Көз жаттығуларын не үшін жасаймыз?
3. Ком пью тер де дұ рыс оты ру ере же ле рі неліктен маңызды? Н3. Ком пью тер де дұ рыс оты ру ере же ле рі неліктен маңызды? Н--

П
2. Көз бен мо ни тор дың ара қа шық ты ғы қан ша бо лу ке рек? 

П
2. Көз бен мо ни тор дың ара қа шық ты ғы қан ша бо лу ке рек? 
3. Ком пью тер мен жұ мыс жа сау ке зін де гі қау іп сіз дік тех

П
3. Ком пью тер мен жұ мыс жа сау ке зін де гі қау іп сіз дік тех

никалық ере же ле рін атаң дар.Пникалық ере же ле рін атаң дар.
4. Күй іп қалған жағ дай да ал ғаш қы кө мек қа лай көр се тіП4. Күй іп қалған жағ дай да ал ғаш қы кө мек қа лай көр се ті

В
1. Ком пью тер де жұ мыс іс теу ба ры сын да қан ша уа қыт оты ру 

В
1. Ком пью тер де жұ мыс іс теу ба ры сын да қан ша уа қыт оты ру 

2. Көз бен мо ни тор дың ара қа шық ты ғы қан ша бо лу ке рек? В2. Көз бен мо ни тор дың ара қа шық ты ғы қан ша бо лу ке рек? 
3. Ком пью тер мен жұ мыс жа сау ке зін де гі қау іп сіз дік техВ3. Ком пью тер мен жұ мыс жа сау ке зін де гі қау іп сіз дік тех

бКүйгенжағдайдакөрсетілетінкөмекбКүйгенжағдайдакөрсетілетінкөмекббббааааааКүйгенжағдайдакөрсетілетінкөмекаКүйгенжағдайдакөрсетілетінкөмек

ссп
ас

2. Күйген жерді асептикалық таңғышпен орап қою қажет с2. Күйген жерді асептикалық таңғышпен орап қою қажет ыы2. Күйген жерді асептикалық таңғышпен орап қою қажет ы2. Күйген жерді асептикалық таңғышпен орап қою қажет 
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Тө тен ше жағ дай ке зін де ал ғаш қы жәр дем көр се ту әре
кет те рін жа зың дар. Күйгенде, та лып қал ғанда жә не ты ны сы 
та рыл ған да көр се ті ле тін кө мек ті өз бет те рің мен тауып, кес
те ні дәптерлеріңе тол ты рың дар.

 Күйіп қалған 
жағ дай да

Та лып қал ған 
жағ дай да

Ты ны сы 
та рыл ған да 

 

Ком пью тер де орын даң дар.
1. Ком пью тер мен жұ мыс іс теу ке зін де гі қау іп сіз дік ере же

ле рін то лық ты рың дар:
• эк ранның ор та сы мен оқу шы  кө зі нің ара қа шық

ты ғы ... смден кем бол мауы ти іс; 
• ком пью тер де жа са ла тын үзі ліс сіз жұ мыс ... ми нут

тан ар тық бол мауы ти іс, одан кей ін мін дет ті түр де 
жат ты ғу жа сау ға үзі ліс бо луы ке рек; 

• ком пью тер мен жұ мыс жа сау ке зін де … бол май ды.
2. Ин фор ма ти ка ка би не тін де гі оқу шы мін дет тері:

• тәр тіп пен та за лық ты, қау іп сіз дік тех ни ка сы ере же
ле рін ... ке рек;

• жұ мыс ор ны на мұ ға лім нің нұс қауы мен оты рып, өз
ді гі нен орнынан ... ке рек; 

• құ рыл ғы ның кез кел ген ақауы бі лін ген де не ме се 
прог рам ма ның дұ рыс жұ мыс іс те мей тұр ға нын көр
ген де жыл дам ... ке рек; 

3. Тый ым са лы на ды:
1) …
2) …

3) … 
4) … 

Б   

 Қау іп сіз дік ере же ле рін тек сыныпта ғана қолдану қажет 
пе? Ойларыңмен бөлісіңдер.

Б 

АААА10А10

Рпе? Ойларыңмен бөлісіңдер.Рпе? Ойларыңмен бөлісіңдер.РРРМ

3.

М

3. Тый

М

Тый
1)М1) …М…
2)М2) …М…МММА

ді

А

ді
құ

А

құрыл

А

рыл
прогАпрограмАрам
генАгенде жылАде жыл

Тый АТыйым саАым са

Н

рін ... ке

Н

рін ... ке
жұ Нжұмыс орНмыс орныНны
ді Ндігі Нгінен орнынан ... кеНнен орнынан ... ке

рылНрылғыНғының кез келНның кез кел
рамНраммаНма

-тіп пен та-тіп пен та
рін ... ке -рін ... керек;-рек;П

тық бол

П
тық бол
ғу жа

П
ғу жасау

П
сауға үзі

П
ға үзі

тер Птермен жұПмен жұмыс жаПмыс жа
ка ка Пка кабиПбинеПнетінПтін

тіп пен та Птіп пен тазаПзалықПлық

В
сы мен оқу

В
сы мен оқу

ден кем бол

В
ден кем бол

де жа Вде жасаВсалаВлатын үзіВтын үзі
тық бол Втық болмауы тиВмауы тиіс, одан кейВіс, одан кей

ға үзіВға үзіліс боВліс бо

бдар. бдар.
мыс іс бмыс істеу кебтеу кезінбзіндебде

сы мен оқубсы мен оқушыбшы

адеадегі қауагі қауаааассссссссссс
пппппппТыпТыныпны

таптарылпрыл

а

ғанда жә

а

ғанда жә
мен тауып, кесамен тауып, кесаааныаны

сдем көр сдем көрсе ссету әресту әре
не тысне тыныснысы ссы 

мен тауып, кессмен тауып, кессыыту әреыту әреыыы
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§ 2. Компьютерде  қандай  маңызды құрылғылар  
бар?

Сендер компьютер құрыл ғы ла рымен 
төменгі сыныптардан таныссыңдар. Ком
пью тер (ағылш. computer – «есеп те гіш») – 
ақ па рат ты өң деу ге ар нал ған құ рыл ғы лар 
жи ыны (5-су рет). Қа зір гі кез де олар дың 
не гіз гі қыз ме ті – әр түр лі ақ па рат тық қыз
мет тер ді бас қа ру бо лып та бы ла ды. 

Компьютердің құрылғылары

Негізгі  
құрылғылар

Қосымша 
құрылғылар

 Комп ютерқұрылғылары

   

• комп ютердің
қандаймүмкіндік
терінбілесіңдер?

• комп ютерқұрыл
ғыларыдегенне?

М      

• комп ютердіжәне
оныңқұрылғы
лары,жұмысістеу
қағидалары;

• процессорқызметі;
• қатқылдискінің
қызметі;

• қолданубары
сындакомп ютер
құрылғыларын
дұрыспайдалану.

Пер не тақ та

Жүй елік блокМонитор

 Комп ютердіңнегізгіқұрылғылары

ААР
ММММАААААА

ННН--
ПППППЖүй елік блокПЖүй елік блокПВВ

 В Комп ютерқұрылғыларыВКомп ютерқұрылғыларыВВВ
ббб

Компьютердің құрылғылары

б
Компьютердің құрылғылары

бааа
Компьютердің құрылғыларыаКомпьютердің құрылғыларыас

. Қа зір гі кез де олар дың с. Қа зір гі кез де олар дың 
не гіз гі қыз ме ті – әр түр лі ақ па рат тық қызсне гіз гі қыз ме ті – әр түр лі ақ па рат тық қыз
мет тер ді бас қа ру бо лып та бы ла дысмет тер ді бас қа ру бо лып та бы ла ды.с.сссп

 – «есеп те гіш») – п – «есеп те гіш») – 
ақ па рат ты өң деу ге ар нал ған құ рыл ғы лар пақ па рат ты өң деу ге ар нал ған құ рыл ғы лар 

. Қа зір гі кез де олар дың п. Қа зір гі кез де олар дың 
не гіз гі қыз ме ті – әр түр лі ақ па рат тық қызпне гіз гі қыз ме ті – әр түр лі ақ па рат тық қыз

аСендер компьютер құрыл ғы ла рымен аСендер компьютер құрыл ғы ла рымен 
төменгі сыныптардан таныссыңдар. Коматөменгі сыныптардан таныссыңдар. Ком

 – «есеп те гіш») – а – «есеп те гіш») – 
ақ па рат ты өң деу ге ар нал ған құ рыл ғы лар аақ па рат ты өң деу ге ар нал ған құ рыл ғы лар 

с§ 2. Компьютерде  қандай  маңызды құрылғылар  с§ 2. Компьютерде  қандай  маңызды құрылғылар  

Сендер компьютер құрыл ғы ла рымен сСендер компьютер құрыл ғы ла рымен 

ыы§ 2. Компьютерде  қандай  маңызды құрылғылар  ы§ 2. Компьютерде  қандай  маңызды құрылғылар  
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Дер бес ком пью тер 3 бө лік тен (6-су рет):
• ақ па рат ты шы ға ру құ рыл ғы сы – мо ни тор дан;
• ақ па рат ты ен гі зу құ рыл ғы сы – пер не тақ та дан;
• жүйе лік блок та ор на лас қан ақ па рат ты өң деу жә не сақ тау 

құ рыл ғы лары нан тұ ра ды.
Бұл құ рыл ғы лар мін дет ті бо лып та бы ла ды. Атал ған құ рыл

ғы лар сыз ком пью тер жұ мыс іс тей ал май ды. Ком пью тер ге жал
ға на тын басқа құ рыл ғы лар қо сым ша құ рыл ғы ларға жата ды 
(7-су рет). 

Ен ді ком пью тер дің құ рыл ғы ла ры мен жақын та ны сай ық. 
 Ком пью тер бө лік те рі нің ішін де гі ең бас ты бө лі гі – жү  йе лік 
блок. Жүйе лік блок қа ком пью тер дің не гіз гі жә не қо сым ша 
құ рыл ғы лар ы қосылады, со ны мен қа тар жүйе ні электр то гы на 
қо са тын ба тыр ма қой ылған (8-су рет).

Тінтуір – экран 
бетіндегі меңзерді 
басқарушы тетік

Принтер – ақпарат
ты қағазға басып 

шығару құрылғысы

Құлаққап – ды
быстық ақпа

ратты тыңдау
ға арналған 

құрылғы

Сканер – 
мәтіндік және 
графикалық 
ақпаратты 

қағаздан ком
пьютерге енгі
зу құрылғысы

Дыбыс колонкалары – 
дыбыстық ақпаратты 
шығару құрылғысы

Модем – ком
пьютерлерге те
лефон желілері 
немесе басқа да 

байланыс торап
тары арқылы Ин
тернет желісіне 
қосылуға мүм
кіндік беретін 

құрылғы

 Комп ютердіңқосымшақұрылғылары

АААА12А12

РРРРРММ

тары арқылы Ин

М

тары арқылы Ин
тернет желісіне 

М

тернет желісіне 
қосылуға мүмМқосылуға мүмММкіндік беретін Мкіндік беретін 

құрылғыМқұрылғыМАА

пьютерлерге те

А

пьютерлерге те
лефон желілері 

А

лефон желілері 
немесе басқа да Анемесе басқа да 

байланыс торапАбайланыс торап
тары арқылы ИнАтары арқылы Ин
тернет желісіне Атернет желісіне 
қосылуға мүмАқосылуға мүмААААНННННННН

 – ком Н – ком
пьютерлерге те Нпьютерлерге те Н----

басқарушы тетік-басқарушы тетік--------ППП

ТінтуірПТінтуір – экран П – экран 
бетіндегі меңзерді Пбетіндегі меңзерді 
басқарушы тетікПбасқарушы тетікПВВ

б
 ком пью тер дің не гіз гі жә не қо сым ша 

б
 ком пью тер дің не гіз гі жә не қо сым ша 

құ рыл ғы лар ы қосылады, со ны мен қа тар жүйе ні электр то гы на бқұ рыл ғы лар ы қосылады, со ны мен қа тар жүйе ні электр то гы на 
8-су рет).б8-су рет).ба

 Ком пью тер бө лік те рі нің ішін де гі ең бас ты бө лі гі – жү  йе лік а Ком пью тер бө лік те рі нің ішін де гі ең бас ты бө лі гі – жү  йе лік 
 ком пью тер дің не гіз гі жә не қо сым ша а ком пью тер дің не гіз гі жә не қо сым ша 

құ рыл ғы лар ы қосылады, со ны мен қа тар жүйе ні электр то гы на ақұ рыл ғы лар ы қосылады, со ны мен қа тар жүйе ні электр то гы на 

сға на тын басқа құ рыл ғы лар қо сым ша құ рыл ғы ларға жата ды сға на тын басқа құ рыл ғы лар қо сым ша құ рыл ғы ларға жата ды 

Ен ді ком пью тер дің құ рыл ғы ла ры мен жақын та ны сай ық. сЕн ді ком пью тер дің құ рыл ғы ла ры мен жақын та ны сай ық. 
 Ком пью тер бө лік те рі нің ішін де гі ең бас ты бө лі гі – жү  йе лік с Ком пью тер бө лік те рі нің ішін де гі ең бас ты бө лі гі – жү  йе лік 

 ком пью тер дің не гіз гі жә не қо сым ша с ком пью тер дің не гіз гі жә не қо сым ша 

пБұл құ рыл ғы лар мін дет ті бо лып та бы ла ды. Атал ған құ рылпБұл құ рыл ғы лар мін дет ті бо лып та бы ла ды. Атал ған құ рыл
ғы лар сыз ком пью тер жұ мыс іс тей ал май ды. Ком пью тер ге жалпғы лар сыз ком пью тер жұ мыс іс тей ал май ды. Ком пью тер ге жал
ға на тын басқа құ рыл ғы лар қо сым ша құ рыл ғы ларға жата ды пға на тын басқа құ рыл ғы лар қо сым ша құ рыл ғы ларға жата ды 

ажә неажә не сақ тау а сақ тау 

Бұл құ рыл ғы лар мін дет ті бо лып та бы ла ды. Атал ған құ рылаБұл құ рыл ғы лар мін дет ті бо лып та бы ла ды. Атал ған құ рыл
ғы лар сыз ком пью тер жұ мыс іс тей ал май ды. Ком пью тер ге жалағы лар сыз ком пью тер жұ мыс іс тей ал май ды. Ком пью тер ге жал

с сақ тау с сақ тау 

ыы
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Жедел жады

Процессор

Бейнеадаптер

Аналық тақша

Қатқыл дискі 

DVD дискіжетегі

 Комп ютердіңжүйелікблогыныңішкікөрінісі

Оның ішін де: 
• ана лық тақ ша;
• про цес сор;
• қо рек тен ді ру бло гы;
• же дел жа ды;
• қатқыл дис кі;
• DVDROM;
• бейнеа дап тер;
• ды быс тық тақ ша жә не т.б. құ рыл ғы лар ор на лас қан. 

Процессордегенне?Олқандайқызмет
атқарады?

Ком пью тер дің ақ па рат тар ды өң дей тін 
бө лі гін про цес сор деп атай мыз (9-су рет). 
Про цес сор арифметикалық және логи
калық амалдарды орындайды. 

Про цес сор жұ мы сы прог рам ма лар дың 
бас қа руы мен жү зе ге аса ды. Бұл жүйе де ең 
ма ңыз ды сы мик ро сыз ба бо лып та бы ла ды.  Процессор

ААР

Про цес сор жұ мы сы прог рам ма лар дың 

Р

Про цес сор жұ мы сы прог рам ма лар дың 

Рбас қа руы мен жү зе ге аса ды. Бұл жүйе де ең Рбас қа руы мен жү зе ге аса ды. Бұл жүйе де ең 
ма ңыз ды сы мик ро сыз ба бо лып та бы ла ды. Рма ңыз ды сы мик ро сыз ба бо лып та бы ла ды. 

М

про цес сор

М

про цес сор
Про цес сор арифметикалық және логиМПро цес сор арифметикалық және логи
калық амалдарды орындайды. Мкалық амалдарды орындайды. 

Про цес сор жұ мы сы прог рам ма лар дың МПро цес сор жұ мы сы прог рам ма лар дың Мбас қа руы мен жү зе ге аса ды. Бұл жүйе де ең Мбас қа руы мен жү зе ге аса ды. Бұл жүйе де ең 

А

Процессордегенне?Олқандайқызмет

А

Процессордегенне?Олқандайқызмет

Ком пью тер дің ақ па рат тар ды өң дей тін АКом пью тер дің ақ па рат тар ды өң дей тін 
про цес сорАпро цес сор деп атай мыз А деп атай мыз 

Про цес сор арифметикалық және логиАПро цес сор арифметикалық және логи

Нды быс тық тақ ша жә не т.б. құ рыл ғы лар ор на лас қан. Нды быс тық тақ ша жә не т.б. құ рыл ғы лар ор на лас қан. 

Процессордегенне?ОлқандайқызметНПроцессордегенне?Олқандайқызмет

-П
В
бб

Аналық тақша

б
Аналық тақша

Комп ютердіңжүйелікблогыныңішкікөрінісібКомп ютердіңжүйелікблогыныңішкікөрінісі

аааАналық тақшааАналық тақшаАналық тақшааАналық тақша

ссҚатқыл дискі сҚатқыл дискі Қатқыл дискі сҚатқыл дискі ппҚатқыл дискі пҚатқыл дискі 

аЖедел жады аЖедел жады

сыы
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Өйт ке ні микросызба прог рам ма ко ман да ла рын орын дай ды. 
Про цес сор лар да крем ний дің өте кіш ке не крис та лын да ой ып 
жа сал ған мил лион да ған тран зис тор лар бар. Қа зір гі про цес сор
лар көп яд ро лы бо лып ке ле ді. Көп яд ро лы про 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 оның так ті лік жиі лі гі ме га герц (МГц) жә не ги га
ге рц тер мен (ГГц) өл ше не ді. Так ті лік жиі лік не ғұр лым жо ға ры 
бол са, ком пью тер дің ақ па рат ты өң деу жыл дам ды ғы со ғұр лым 
жо ға ры бо ла ды. Оны мен ал да ғы сы нып тар да то лығырақ та ны
са тын бо ла сың дар. Про цес сор ком пью тер дің қал ған бө лік те рі не 
бұй рық бе ре ді. 

Ана лық тақ ша де ге ні міз – ком пью тер дің бар лық құ рау
шы ла ры қо сы ла тын күр де лі көп қа бат ты бас па лық тақ ша. 

 Ком пью тер де ақ па рат ты сақ тау ға ар нал ған құ рыл ғы ла ры 
бар, олар ды ес те сақ тау құ рыл ғы сы не ме се жа ды деп атай ды. 
Жүйе лік блок тың ішін де гі ма ңыз ды ес те сақ тау құ рыл ғы сы – 
қат қыл маг нит тік дис кі ор на лас қан. 

Қат қыл дис кі (не ме се вин чес тер; 
ағылш. Hard Disk Drive, HDD) – де рек 
жа зу ға жә не ақ па рат тар ды ұзақ мер
зім де сақ тау ға ар нал ған құ рыл ғы 
(10- су рет).

Ком пью тер ді өшір ген де қат қыл 
дис кі де гі ақ па рат жойылып кетпейді. 
Қат қыл дис кі нің сыр ты маг нит пен 
қор шал ған ай нал ма лы бір не ше дис
кі ден тұ ра ды. Бас ты па ра мет рі ре тін де 
оның ақ па рат сый ым ды лы ғын ай ту ға 
бо ла ды. 

 Қат қыл дис кі мы на дай не гіз гі 
бө лік тер ден: сыр ты маг нит пен жа
ла тыл ған қат қыл дис кі лер (плас ти
на лар), по зи ция лау құ рыл ғы сы нан 
тұ ра тын бас тиек тер бло гы, шпин дель 
элект р же те гі, элект ро ни ка бло гы жә не 
те мір ден жа сал ған кор пус тан тұ ра ды 

 Қатқылдискі

 Қатқылдискінің
ішкіқұрылысы
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ҚатВҚатқыл дисВқыл дис
ағылш. Вағылш. Hard Disk Drive, HDDВHard Disk Drive, HDDВзуВзуға жәВға жә
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(11-су рет). Қатқыл дис кі нің 
жұ мыс іс теу қағидасы маг ни то
фон дар ға ұқ сай ды.

Мо ни тор – ақ па рат тар ды 
бей не леу ге ар нал ған құ рыл ғы. 
Ком пью тер дің өң деп дай ын да
ған гра фи ка лық ақ па рат та рын 
бейнеа дап тер ар қы лы эк ран 
бе ті не шы ға ра ды. Мо ни тор бе
тін де ақ па рат тың бей не ле нуі 
не гі зі нен, гра фи ка лық адап тер мен мо ни тор дың мүм кін дік те
рі не бай ла ныс ты. 

крандағыақпараттарменсуреттерқалайкөрінеді?
Пик сель (picture element – су рет эле мен ті) – мо ни тор экра

ны ның ең кіш кен тай эле мен ті. Нүк те лер са ны кө бі рек бол
ған сай ын, мо ни тор дың ақ па рат ты бей не леу са па сы жо ға ры 
бо ла ды. Мо ни тор да ғы кес кін дер дің си пат та луы 800 х 600, 
1024 х 768, 1280 х 1024 және т.с.с. нүктеге дейін болады.

Мо ни тор дың үш тү рі ке ңі нен қол да ны лады (12-су рет). Олар: 
1. Элект рон дысәу ле лі тү тік ше лі мо ни тор (ЭСТ) ки нес коп 

си яқ ты өзі міз ге та ныс те ле ди дар ды ес ке тү сі ре ді. ЭСТ те ле
ди дар эк ра ны на ұқ сас жә не ау ыр бо лып ке ле ді, ва куум дық 
тү тік ше ар қы лы элект рон ды сәу ле ша ша ды.

2. Сұй ық крис тал ды мо ни тор  әм бе бап ком пью тер лер де (ноут
бук тер де) қол да ны ла ды.

3. Үшін ші жа ңа тех но ло гия ның бі рі – плаз ма лы мо ни тор . Бұл 
мо ни тор да ғы бей не лер ді ток тың әсе рі мен өзі нің түс те рін 

Е 

 Монитордың алдында ұзақ 
отыруға болмайды, себебі көз 
тез шаршайды. 

 Монитор қосылып тұр ғанда 
адам денсаулығына зиянды 
сәуле бөледі. Сон   дықтан 
бөлмені желдетіп, ауасын 
тазартып отыруды есте рің нен 
шығармаңдар! 

Электрондысәулелі 
түтікшелі

Сұйық кристалды Плазмалы 

МОНИТОР

Монитортүрлері

ААРРРР

Электрондысәулелі 

Р

Электрондысәулелі 
түтікшеліРтүтікшеліРМММ

Электрондысәулелі МЭлектрондысәулелі 
түтікшеліМтүтікшеліМА

бук тер де) қол да ны ла ды.

А

бук тер де) қол да ны ла ды.
3. Үшін ші жа ңа тех но ло гия ның бі рі – 

А

3. Үшін ші жа ңа тех но ло гия ның бі рі – 
мо ни тор да ғы бей не лер ді ток тың әсе рі мен өзі нің түс те рін Амо ни тор да ғы бей не лер ді ток тың әсе рі мен өзі нің түс те рін АН

тү тік ше ар қы лы элект рон ды сәу ле ша ша ды.

Н

тү тік ше ар қы лы элект рон ды сәу ле ша ша ды.
Сұй ық крис тал ды мо ни тор НСұй ық крис тал ды мо ни тор 
бук тер де) қол да ны ла ды.Нбук тер де) қол да ны ла ды.

3. Үшін ші жа ңа тех но ло гия ның бі рі – Н3. Үшін ші жа ңа тех но ло гия ның бі рі – 
мо ни тор да ғы бей не лер ді ток тың әсе рі мен өзі нің түс те рін Нмо ни тор да ғы бей не лер ді ток тың әсе рі мен өзі нің түс те рін 

-ди дар эк ра ны на ұқ сас жә не ау ыр бо лып ке ле ді, ва куум дық -ди дар эк ра ны на ұқ сас жә не ау ыр бо лып ке ле ді, ва куум дық 
тү тік ше ар қы лы элект рон ды сәу ле ша ша ды.-тү тік ше ар қы лы элект рон ды сәу ле ша ша ды.П

1024 х 768, 1280 х 1024 және т.с.с. нүктеге дейін болады.

П
1024 х 768, 1280 х 1024 және т.с.с. нүктеге дейін болады.

Мо ни тор дың үш тү рі ке ңі нен қол да ны лады 

П
Мо ни тор дың үш тү рі ке ңі нен қол да ны лады 
Элект рон дысәу ле лі тү тік ше лі мо ни торПЭлект рон дысәу ле лі тү тік ше лі мо ни тор
си яқ ты өзі міз ге та ныс те ле ди дар ды ес ке тү сі ре ді. ЭСТ те леПси яқ ты өзі міз ге та ныс те ле ди дар ды ес ке тү сі ре ді. ЭСТ те ле
ди дар эк ра ны на ұқ сас жә не ау ыр бо лып ке ле ді, ва куум дық Пди дар эк ра ны на ұқ сас жә не ау ыр бо лып ке ле ді, ва куум дық 

В
ны ның ең кіш кен тай эле мен ті. Нүк те лер са ны кө бі рек бол

В
ны ның ең кіш кен тай эле мен ті. Нүк те лер са ны кө бі рек бол
ған сай ын, мо ни тор дың ақ па рат ты бей не леу са па сы жо ға ры 

В
ған сай ын, мо ни тор дың ақ па рат ты бей не леу са па сы жо ға ры 
бо ла ды. Мо ни тор да ғы кес кін дер дің си пат та луы 800 х 600, Вбо ла ды. Мо ни тор да ғы кес кін дер дің си пат та луы 800 х 600, 
1024 х 768, 1280 х 1024 және т.с.с. нүктеге дейін болады.В1024 х 768, 1280 х 1024 және т.с.с. нүктеге дейін болады.

Мо ни тор дың үш тү рі ке ңі нен қол да ны лады ВМо ни тор дың үш тү рі ке ңі нен қол да ны лады 

бкрандағыақпараттарменсуреттерқалайкөрінеді?бкрандағыақпараттарменсуреттерқалайкөрінеді?
 – су рет эле мен ті) – мо ни тор экраб – су рет эле мен ті) – мо ни тор экра

ны ның ең кіш кен тай эле мен ті. Нүк те лер са ны кө бі рек болбны ның ең кіш кен тай эле мен ті. Нүк те лер са ны кө бі рек бол

ане гі зі нен, гра фи ка лық адап тер мен мо ни тор дың мүм кін дік теане гі зі нен, гра фи ка лық адап тер мен мо ни тор дың мүм кін дік те

крандағыақпараттарменсуреттерқалайкөрінеді?акрандағыақпараттарменсуреттерқалайкөрінеді?

сне гі зі нен, гра фи ка лық адап тер мен мо ни тор дың мүм кін дік тесне гі зі нен, гра фи ка лық адап тер мен мо ни тор дың мүм кін дік тесстазартып отыруды есте рің нен стазартып отыруды есте рің нен 
шығармаңдар! сшығармаңдар! падам денсаулығына зиянды падам денсаулығына зиянды 
сәуле бөледі. Сон   дықтан псәуле бөледі. Сон   дықтан 
бөлмені желдетіп, ауасын пбөлмені желдетіп, ауасын 
тазартып отыруды есте рің нен птазартып отыруды есте рің нен 

аотыруға болмайды, себебі көз аотыруға болмайды, себебі көз 

 Монитор қосылып тұр ғанда а Монитор қосылып тұр ғанда 
адам денсаулығына зиянды аадам денсаулығына зиянды 
сәуле бөледі. Сон   дықтан асәуле бөледі. Сон   дықтан 

ссссМонитордың алдында ұзақ сМонитордың алдында ұзақ 
отыруға болмайды, себебі көз сотыруға болмайды, себебі көз 

ыыыы
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өз гер те тін плаз ма ға түр лен ді ре ді. Плаз ма лы дисп лей лер 
әзір ге үл кен өл шем ді эк ран дар ды дай ын дау үшін қол да ны
лып кел ді. 
Қа зір гі таң да LED эк ран ды те ле ди дар лар мен мо ни тор лар 

қол да ныс қа ен гі зі лу де. LED эк ран дар дың са па сы жо ға ры.
Пер не тақ та – бұл ком пью тер ге ақ па рат тар ды (сан дық, сим

вол дық) ен гі зу ге ар нал ған құ рыл ғы (13-су рет). 
Пер не тақ та ның не гіз гі қызмет атқарушы топтары:

1)  Алфавиттіксандық перне  лер: әріптер мен сандар; 
2)  Функционалдық пернелер: F1–F12; 
3)  Қосымша сандық пернелер: NumLock, пернетақтаның 

оң жағындағы 0–9 сандар; 
4)  Басқару пернелері: Enter, Shift, Alt, Ctrl, Caps Lock, Tab, 

Esc, Insert, Backspace, Delete, Print Screen, Scroll Lock, 
Pause;

5)  Меңзерді басқару пернелері: Бағыттаушы пернелер, 
Home, End, Page Up, Page Down.



Монитордың жұмыс жасау тиімділігіне, денсаулыққа тигізетін әсеріне қарай 
оның жақсы, сапалы түрін таңдаған жөн. L D – дисплей құрылғысы және 
әрбір нүкте, пиксель бір немесе бірнеше жартылай өткізгіш жарық шығаратын 
диодтар болып табылатын көрнекі ақпараттарды таратушы экран. Бірінші 
экрандар апония мен Солтүстік Америкада пайда болды. Алғашында 
олар стадиондар мен спорт алаңдарында орналастырылған болатын.

 Пернетақта

АААА16А16
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ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААНННННН

 Меңзерді басқару пернелері: Бағыттаушы пернелер, 

Н

 Меңзерді басқару пернелері: Бағыттаушы пернелер, 
Home, End, Page Up, Page Down.НHome, End, Page Up, Page Down.- Меңзерді басқару пернелері: Бағыттаушы пернелер, - Меңзерді басқару пернелері: Бағыттаушы пернелер, П

 Қосымша сандық пернелер: NumLock, пернетақтаның 

П
 Қосымша сандық пернелер: NumLock, пернетақтаның 

оң жағындағы 0–9 сандар; 

П
оң жағындағы 0–9 сандар; 

 Басқару пернелері: Enter, Shift, Alt, Ctrl, Caps Lock, Tab, П Басқару пернелері: Enter, Shift, Alt, Ctrl, Caps Lock, Tab, 
Esc, Insert, Backspace, Delete, Print Screen, Scroll Lock, ПEsc, Insert, Backspace, Delete, Print Screen, Scroll Lock, 

В
Пер не тақ та ның не гіз гі қызмет атқарушы топтары:

В
Пер не тақ та ның не гіз гі қызмет атқарушы топтары:

 Алфавиттіксандық перне  лер: әріптер мен сандар; 

В
 Алфавиттіксандық перне  лер: әріптер мен сандар; 
 Функционалдық пернелер: F1–F12; В Функционалдық пернелер: F1–F12; 
 Қосымша сандық пернелер: NumLock, пернетақтаның В Қосымша сандық пернелер: NumLock, пернетақтаның 

оң жағындағы 0–9 сандар; Воң жағындағы 0–9 сандар; 

б
Қа зір гі таң да LED эк ран ды те ле ди дар лар мен мо ни тор лар 

б
Қа зір гі таң да LED эк ран ды те ле ди дар лар мен мо ни тор лар 

қол да ныс қа ен гі зі лу де. LED эк ран дар дың са па сы жо ға ры.бқол да ныс қа ен гі зі лу де. LED эк ран дар дың са па сы жо ға ры.
– бұл ком пью тер ге ақ па рат тар ды (сан дық, симб– бұл ком пью тер ге ақ па рат тар ды (сан дық, сим

вол дық) ен гі зу ге ар нал ған құ рыл ғы бвол дық) ен гі зу ге ар нал ған құ рыл ғы (13-су рет).б(13-су рет).
Пер не тақ та ның не гіз гі қызмет атқарушы топтары:бПер не тақ та ның не гіз гі қызмет атқарушы топтары:

аҚа зір гі таң да LED эк ран ды те ле ди дар лар мен мо ни тор лар аҚа зір гі таң да LED эк ран ды те ле ди дар лар мен мо ни тор лар 
қол да ныс қа ен гі зі лу де. LED эк ран дар дың са па сы жо ға ры.ақол да ныс қа ен гі зі лу де. LED эк ран дар дың са па сы жо ға ры.

– бұл ком пью тер ге ақ па рат тар ды (сан дық, сима– бұл ком пью тер ге ақ па рат тар ды (сан дық, сим

сөз гер те тін плаз ма ға түр лен ді ре ді. Плаз ма лы дисп лей лер сөз гер те тін плаз ма ға түр лен ді ре ді. Плаз ма лы дисп лей лер 
әзір ге үл кен өл шем ді эк ран дар ды дай ын дау үшін қол да нысәзір ге үл кен өл шем ді эк ран дар ды дай ын дау үшін қол да ны

Қа зір гі таң да LED эк ран ды те ле ди дар лар мен мо ни тор лар сҚа зір гі таң да LED эк ран ды те ле ди дар лар мен мо ни тор лар 

ппөз гер те тін плаз ма ға түр лен ді ре ді. Плаз ма лы дисп лей лер пөз гер те тін плаз ма ға түр лен ді ре ді. Плаз ма лы дисп лей лер пп

экрандар апония мен Солтүстік Америкада пайда болды. Алғашында 

п

экрандар апония мен Солтүстік Америкада пайда болды. Алғашында 
олар стадиондар мен спорт алаңдарында орналастырылған болатын.полар стадиондар мен спорт алаңдарында орналастырылған болатын.а

оның жақсы, сапалы түрін таңдаған жөн. L D – дисплей құрылғысы және 

а

оның жақсы, сапалы түрін таңдаған жөн. L D – дисплей құрылғысы және 
әрбір нүкте, пиксель бір немесе бірнеше жартылай өткізгіш жарық шығаратын аәрбір нүкте, пиксель бір немесе бірнеше жартылай өткізгіш жарық шығаратын 
диодтар болып табылатын көрнекі ақпараттарды таратушы экран. Бірінші адиодтар болып табылатын көрнекі ақпараттарды таратушы экран. Бірінші аэкрандар апония мен Солтүстік Америкада пайда болды. Алғашында аэкрандар апония мен Солтүстік Америкада пайда болды. Алғашында 
олар стадиондар мен спорт алаңдарында орналастырылған болатын.аолар стадиондар мен спорт алаңдарында орналастырылған болатын.

ссМонитордың жұмыс жасау тиімділігіне, денсаулыққа тигізетін әсеріне қарай сМонитордың жұмыс жасау тиімділігіне, денсаулыққа тигізетін әсеріне қарай 
оның жақсы, сапалы түрін таңдаған жөн. L D – дисплей құрылғысы және соның жақсы, сапалы түрін таңдаған жөн. L D – дисплей құрылғысы және 
әрбір нүкте, пиксель бір немесе бірнеше жартылай өткізгіш жарық шығаратын сәрбір нүкте, пиксель бір немесе бірнеше жартылай өткізгіш жарық шығаратын 
диодтар болып табылатын көрнекі ақпараттарды таратушы экран. Бірінші сдиодтар болып табылатын көрнекі ақпараттарды таратушы экран. Бірінші 

ыыыыыМонитордың жұмыс жасау тиімділігіне, денсаулыққа тигізетін әсеріне қарай ыМонитордың жұмыс жасау тиімділігіне, денсаулыққа тигізетін әсеріне қарай 
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 Б 

1. Ком пью тер құ ра мы на ене тін не гіз гі құ рыл ғы лар ды 
атаң дар.

2. Про цес сор мен қатқыл дис кі де ге ні міз не?
3. Мо ни тордың қан дай түр ле рін бі ле сің дер?
4. Ком пью тер дің қо сым ша құ рыл ғы ла рын атаң дар.
5. Пер не тақ та қан дай қызмет атқарушы топтардан тұ ра ды?

Т  

1. Не лік тен ком пью тер құ рыл ғы ла ры не гіз гі жә не қо
сым ша бо лып бө лі не ді?

2. Не се беп ті ақ па рат тар мо ни тор да әр түр лі са па да бей не
ле не ді?

3. Информатика кабинетін не себепті желдетіп отыру ке
рек?

Т 

Мо ни тор дың түр ле рі ту ра лы Интернеттен ақ па рат тар 
із деп, нә ти же ні дәп тер ле рі ңе кес те тү рін де тол ты рың дар. 
Олар дың мүм кін дік те рі мен ай ыр ма шы лық та рын са лыс ты
рың дар.

 

Ком пью тер дің құ рыл ғы ла рын анық таң дар. Кес те ні дәп
тер ле рі ңе тол ты рың дар.

Құ рыл ғы  Атауы
Құ рыл ғы ның қыз ме ті қан дай 
жә не не үшін пай да ла на ды?

Б 

Т

Т

ААРРРРРРР
МММММММАААААААААААААААА

Құ рыл ғы  АҚұ рыл ғы  АтауыААтауыАН

Ком пью тер дің құ рыл ғы ла рын анық таң дар. Кес те ні дәп

Н

Ком пью тер дің құ рыл ғы ла рын анық таң дар. Кес те ні дәп
тер ле рі ңе тол ты рың дар.Нтер ле рі ңе тол ты рың дар.НННАтауыНАтауы

-Ком пью тер дің құ рыл ғы ла рын анық таң дар. Кес те ні дәп-Ком пью тер дің құ рыл ғы ла рын анық таң дар. Кес те ні дәпП
із деп, нә ти же ні дәп тер ле рі ңе кес те тү рін де тол ты рың дар. 

П
із деп, нә ти же ні дәп тер ле рі ңе кес те тү рін де тол ты рың дар. 
Олар дың мүм кін дік те рі мен ай ыр ма шы лық та рын са лыс ты

П
Олар дың мүм кін дік те рі мен ай ыр ма шы лық та рын са лыс ты

ПВ
Мо ни тор дың түр ле рі ту ра лы Интернеттен ақ па рат тар ВМо ни тор дың түр ле рі ту ра лы Интернеттен ақ па рат тар 

із деп, нә ти же ні дәп тер ле рі ңе кес те тү рін де тол ты рың дар. Віз деп, нә ти же ні дәп тер ле рі ңе кес те тү рін де тол ты рың дар. 
Олар дың мүм кін дік те рі мен ай ыр ма шы лық та рын са лыс тыВОлар дың мүм кін дік те рі мен ай ыр ма шы лық та рын са лыс тыВ

б
2. Не се беп ті ақ па рат тар мо ни тор да әр түр лі са па да бей не

б
2. Не се беп ті ақ па рат тар мо ни тор да әр түр лі са па да бей не

3. Информатика кабинетін не себепті желдетіп отыру кеб3. Информатика кабинетін не себепті желдетіп отыру кеббба
2. Не се беп ті ақ па рат тар мо ни тор да әр түр лі са па да бей неа2. Не се беп ті ақ па рат тар мо ни тор да әр түр лі са па да бей не

3. Информатика кабинетін не себепті желдетіп отыру кеа3. Информатика кабинетін не себепті желдетіп отыру ке

с1. Не лік тен ком пью тер құ рыл ғы ла ры не гіз гі жә не қос1. Не лік тен ком пью тер құ рыл ғы ла ры не гіз гі жә не қо

2. Не се беп ті ақ па рат тар мо ни тор да әр түр лі са па да бей нес2. Не се беп ті ақ па рат тар мо ни тор да әр түр лі са па да бей несТсТссп

4. Ком пью тер дің қо сым ша құ рыл ғы ла рын атаң дар.п4. Ком пью тер дің қо сым ша құ рыл ғы ла рын атаң дар.
5. Пер не тақ та қан дай қызмет атқарушы топтардан тұ ра ды?п5. Пер не тақ та қан дай қызмет атқарушы топтардан тұ ра ды?пТ пТ ппа4. Ком пью тер дің қо сым ша құ рыл ғы ла рын атаң дар. а4. Ком пью тер дің қо сым ша құ рыл ғы ла рын атаң дар.
5. Пер не тақ та қан дай қызмет атқарушы топтардан тұ ра ды?а5. Пер не тақ та қан дай қызмет атқарушы топтардан тұ ра ды?

с1. Ком пью тер құ ра мы на ене тін не гіз гі құ рыл ғы лар ды с1. Ком пью тер құ ра мы на ене тін не гіз гі құ рыл ғы лар ды сыыыыы
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Құ рыл ғы  Атауы
Құ рыл ғы ның қыз ме ті қан дай 
жә не не үшін пай да ла на ды?

 

Интернеттен «RapidTyping_Setup_5.1» пер не тақ та мен 
жат ты ғу жа сау ға ар нал ған прог рам ма ны жүк тең дер (http://
programki.net сайтынан жүктеуге болады).

Жүк тел ген прог рам ма да ғы тап сыр ма лар ды орын даң
дар.

Б   

Сен дер қа лай ой лай сың дар, ком пью тер ді қо сым ша құ
рыл ғы лар сыз пайдалану мүмкін бе?

Б 

АААА18А18

Ррыл ғы лар сыз пайдалану мүмкін бе?Ррыл ғы лар сыз пайдалану мүмкін бе?РРРММММММММ
АААААН

-ПППППП
В

programki.net сайтынан жүктеуге болады

В
programki.net сайтынан жүктеуге болады

Жүк тел ген прог рам ма да ғы тап сыр ма лар ды орын даң

В
Жүк тел ген прог рам ма да ғы тап сыр ма лар ды орын даң

ВВВВВ
бИнтернеттен «RapidTyping_Setup_5.1» пер не тақ та мен бИнтернеттен «RapidTyping_Setup_5.1» пер не тақ та мен 

жат ты ғу жа сау ға ар нал ған прог рам ма ны жүк тең дер (бжат ты ғу жа сау ға ар нал ған прог рам ма ны жүк тең дер (
programki.net сайтынан жүктеуге боладыбprogramki.net сайтынан жүктеуге боладыбаааИнтернеттен «RapidTyping_Setup_5.1» пер не тақ та мен аИнтернеттен «RapidTyping_Setup_5.1» пер не тақ та мен аааассс

ппаа
ссссҚұ рыл ғы ның қыз ме ті қан дай сҚұ рыл ғы ның қыз ме ті қан дай 

жә не не үшін пай да ла на ды?сжә не не үшін пай да ла на ды? ыыыыыыыҚұ рыл ғы ның қыз ме ті қан дай ыҚұ рыл ғы ның қыз ме ті қан дай 
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ТАРА БОЙЫН А ОРЫТЫНДЫТЕСТТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Мо ни тор мен көз дің ара қа шық ты ғы қан ша см бо луы ти іс?
A) 60–70 см
B) 50–70 см
C) 65–75 см

D) 40–50 см
E) 70–80 см 

2. Ком пью тер мен жұ мыс жа сау қан ша ми нут тан ас пауы ти іс?
A) 45 ми нут тан
B) 30 ми нут тан
C) 15 ми нут тан

D) 25 ми нут тан
E) 10 ми нут тан

3. Қа те ере же ні та бың дар.
A) ком пью тер де та за қол

мен жұ мыс іс теу
B) ком пью тер ді қо су жә не 

ажы ра ту ере же ле рін сақ
тау 

C) мо ни тор ды қол мен ұс та
мау

D) пер не тақ та ның үс ті не ар
тық зат тар қой мау 

E) ком пью тер ге жал ған ған 
құ рыл ғы лар ды ажы ра ту 

4. Ком пью тер мен жұ мыс іс те ген уа қыт та көз ге ар нал ған жат ты ғу
ды қан ша ми нут сай ын орын дап оты ру ке рек?
A) 45 ми нут
B) 30 ми нут
C) 10–15 ми нут

D) 25 ми нут
E) 40 ми нут

5. Ком пью тер қан дай құ рыл ғы?
A) ақ па рат ты өң деу ге ар

нал ған құ рыл ғы лардың 
жи ыны

B) ақ па рат ты та сы мал дау
ға ар нал ған құ рыл ғы
лардың жи ы ны

C) қосымша құ рыл ғы
лардың жи ыны

D) ақ па рат ты жи нақ тау
ға ар нал ған құ рыл ғы
лардың жи ыны

E) ақ па рат ты та ра ту ға ар
нал ған құ рыл ғы лардың 
жиы ны

ААР

ға ар

Р

ға ар
лардың жиРлардың жи

C) РC) қосымша Рқосымша 
лардың жиРлардың жи

М

нал

М

налған құ

М

ған құ
жи МжиыныМыны
ақ МақпаМпаратМратты таМты та
ға арМға арналМналған құМған құ
лардың жиМлардың жи

А

нут

А

нут

тер қанАтер қандай құАдай құ
рат Аратты өңАты өңдеуАдеуге арАге ар

ған құ Аған құрылАрылғыАғы

Ннут Ннут

дай құНдай құрылНрыл

-ын орын-ын орынП
та

П
та

мыс іс Пмыс істе Птеген уаПген уақытПқыт
ын орынПын орындап отыПдап оты

В
бD) бD) пербпернебнетақбтақ

тық затбтық зат
комбкомпьюбпью

атақатақ

спауы тиспауы ти
нут снуттанстан
нут снуттанстан

ппауы типпауы тиіс?піс?

ас

ТАПСЫРМАЛАРЫ сТАПСЫРМАЛАРЫ ыы
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6. Ақ па рат ты эк ран ға шы ға ру құ рыл ғы сы:
A) жүйе лік блок
B) мо ни тор 
C) пер не тақ та 

D) ска нер 
E) тінтуір 

7. Мә тін дік жә не гра фи ка лық ақ па рат ты қа ғаз дан ком пью тер ге 
ен гі зу құ рыл ғы сы:
A) тінтуір 
B) жүйе лік блок
C) пер не тақ та 

D) мо ни тор 
E) ска нер 

8. Жүйе лік блок тың іш кі құ рыл ғы сы:
A) пернетақта
B) тінтуір
C) аналық тақша

D) модем
E) принтер

9. Де рек жа зу ға жә не ақ па рат тар ды ұзақ мер зім де сақ тау ға ар нал
ған құ рыл ғы:
A) қат қыл дис кі
B) ана лық тақ ша
C) про цес сор

D) же дел жады
E) жүйе лік блок

10. Мо ни тор эк ра ны ның ең кі ші эле мен ті:
A) нүк те лер
B) пик сель
C) сим вол дар

D) гра фи ка
E) суреттер

11. Бұл мо ни тор  бей не лер ді ток тың әсе рі мен өзі нің түс те рін өз гер те
тін плаз ма ға түр лен ді ре ді:
A) элект рон дысәу ле лі тү

тік ше лі мо ни тор
B) сұй ық крис тал ды мо ни

тор

C) плаз ма лы монитор
D) графикалық ақпарат
E) қа ра пай ым мо ни тор

АААА20А20
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Н
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М

 6–7. Компьютердегі деректерді қалай қорғауға болады?
«Әлемді өзгерткен жаңалықтар» 

М

«Әлемді өзгерткен жаңалықтар» 
  М  шағын жобасыМшағын жобасыА

Файл және бумамен жұмыс

А

Файл және бумамен жұмыс
Компьютер құрылғыларының бір орталықтан басқарылуыАКомпьютер құрылғыларының бір орталықтан басқарылуы

 6–7. Компьютердегі деректерді қалай қорғауға болады?А 6–7. Компьютердегі деректерді қалай қорғауға болады?
«Әлемді өзгерткен жаңалықтар» А«Әлемді өзгерткен жаңалықтар» 
шағын жобасыАшағын жобасы

НБүкіләлемдік Интернет желісіНБүкіләлемдік Интернет желісі
Файл және бумамен жұмысНФайл және бумамен жұмыс
Компьютер құрылғыларының бір орталықтан басқарылуыНКомпьютер құрылғыларының бір орталықтан басқарылуы

--ПППП
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§ 3. Бүкіләлемдік Интернет желісі

Интернетдегенімізне?
Оныңқандаймүмкіндіктерібар?

Интернеттің ақ па рат ал ма су ға мүм
кін дік бе ре тін әлем дік же лі  екендігін 
төменгі сыныптарда өткен болатынбыз. Ол 
дү ниежү зі лік ақ па рат тар ке ңіс ті гі қыз ме тін 
ат қа ра ды. Интернет – бү кіл әлем де гі мил
лион да ған ком пью тер лер ді бірбі рі мен бай
ла ныс ты ра тын же лі (14-су рет). 

 Əлемдікжелініңбайланысы

Интернет ағыл шын ның Inter – бүкіләлемдік, net – же лі 
де ген сө зі нен шық қан. 

И дегеніміз – бүкіләлемдік тұтынушыларды бір-бірімен 
байланыстыратын деректер қоймасы жинақталған ең ауқымды 
желі түрі.

Интернет қыз мет те рі нің бі рі – World Wide Web. WWW – 
компьютердегі деректер мен құжаттарды, мультимедиа эле
менті (бейне, аудио) бар гипермәтінді жүйелерді байланысты
ратын ғаламдық тор. 

   

• модемдегенімізне?
• Интернетнеүшін
қажет?

М      

• Интернетұғымы;
• Интернеттен
ақпараталу;

• браузертүрлері;
• электрондық
поштақызметі;

• домендікатау;
• Интернеттіңпай
дасымензияны;

• Интернеттеқауіп
сізжұмысжасау.

АААА22А22

Ркомпьютердегі деректер мен құжаттарды, мультимедиа элеРкомпьютердегі деректер мен құжаттарды, мультимедиа эле
менті (бейне, аудио) бар гипермәтінді жүйелерді байланыстыРменті (бейне, аудио) бар гипермәтінді жүйелерді байланысты
ратын ғаламдық тор. Рратын ғаламдық тор. 

ММ

айланыстыратын

М

айланыстыратын
же

М

желі

М

лі түрі.

М

түрі.

МИнтернет қызМИнтернет қыз
компьютердегі деректер мен құжаттарды, мультимедиа элеМкомпьютердегі деректер мен құжаттарды, мультимедиа эле

А

нен шық

А

нен шық

АИ АИ деАдегеніміз –Агеніміз –
айланыстыратынАайланыстыратын

түрі.Атүрі.

НИнтернет ағылНИнтернет ағылшынНшын
нен шықНнен шыққан. Нқан. Нгеніміз –Нгеніміз –

-ППП

В
ба

(14-суа(14-суас

тар кестар ке
бү сбүкіл әлемскіл әлем

лер слерді бірсді бір
(14-сус(14-сурет). срет). (14-сурет). (14-сус(14-сурет). (14-су

пдік жепдік желіплі
төменгі сыныптарда өткен болатынбызптөменгі сыныптарда өткен болатынбыз

тар ке птар кеңіспңістіптігі қызпгі қыз
кіл әлемпкіл әлем

арат ал арат алма амасуасуға мүмаға мүм
лі алі екендігін а екендігін 

төменгі сыныптарда өткен болатынбызатөменгі сыныптарда өткен болатынбыз

сыы
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W W W  – бүкіләлемдік өрмек ( orld ide eb)
Т – бүкіләлемдік желі ( nternational etwork)

A R P A N E T  – ақпараттың берілуін зерттеу агенттігі (Advanced 
esearch ro ects Agency)

Интернеткеқалайқосыламыз?
Интернетке қо сы лу үшін біз ге про вай дер ке рек. Про вай дер 

(ағылш. provider – жет кі зу ші) ұй ым мен же ке тұл ға лар ға 
Интернет қыз мет те рін ұсы на тын ком па ния бо лып та бы ла ды. 
Бұл ақ па рат тық же лі қыз мет те рін ұялы те ле фон дар ар қы лы да 
пай да лану ға бо ла ды. Мы са лы, біз дің елі міз де Қа зақ те ле ком, 
Kcell, KazTransCom, Аltel жә не т.б. ком па ния лар өз де рі нің 
про вай дер ле рі мен та рал ған. 

Интернеткеқосылуүшінқандайқұрылғыларкерек?
Дү ниежү зі лік же лі ге қо сы лу үшін біз ге бай ла ныс ар на сы 

мен мо дем қа жет. Модемнің компьютерді Интернет желісіне 
қосу құрылғысы екенін білесіңдер. Бай ла ныс ар налары на те ле
фон же лі сі, ка бель ді те ле ди дар, ра диобай ла ныс жа тады.

Интернеттіңатқаратынқызметі
қандай?

Интернет ар қы лы орын да ла тын 
қыз мет түр ле рі 15-су рет те кел ті
ріл ген (қызмет түрлерін мұқият 
қарап, оларды салыстыра отырып, 
сипаттаңдар).

М  

Ең ал ғаш қы брау зер ді 
1989 ж. Тим Бер нерс-Ли 
жа са ды. Ол ал ғаш қы да 

orld ide eb деп, 
кей ін exus деп атал ды 
(https://r .wikipedia.org/wiki/
Wor dWideWe сайтынан).



Интернеттің шығу тарихы да қызық. Интернет 1960 жылдары АҚ -та пайда 
болды. Оны төтенше жағдайлар кезінде хабар алмасу үшін ойлап тапқан. Ком-
пьютерлер мен телефон арналары арқылы байланыс жасаған.Тәжірибелерге 
сүйене келе ХХ ғ. 60-жылдардың аяғында Arpanet желісі пайда болды (https://
kk.wikipedia.org/wiki/Интернет сайтынанқосымшамәліметтералуғаболады).

АААА

kk.wikipedia.org/wiki/Интернет

А

kk.wikipedia.org/wiki/ИнтернетР

болды. Оны төтенше жағдайлар кезінде хабар алмасу үшін ойлап тапқан. Ком-

Р

болды. Оны төтенше жағдайлар кезінде хабар алмасу үшін ойлап тапқан. Ком-
пьютерлер мен телефон арналары арқылы байланыс жасаған.Тәжірибелерге Рпьютерлер мен телефон арналары арқылы байланыс жасаған.Тәжірибелерге РРРРсүйене келе ХХ ғ. 60-жылдардың аяғында Arpanet желісі пайда болды (Рсүйене келе ХХ ғ. 60-жылдардың аяғында Arpanet желісі пайда болды (
kk.wikipedia.org/wiki/ИнтернетРkk.wikipedia.org/wiki/Интернет

МММММИнтернеттің шығу тарихы да қызық. Интернет 1960 жылдары АҚ -та пайда МИнтернеттің шығу тарихы да қызық. Интернет 1960 жылдары АҚ -та пайда 
болды. Оны төтенше жағдайлар кезінде хабар алмасу үшін ойлап тапқан. Ком-Мболды. Оны төтенше жағдайлар кезінде хабар алмасу үшін ойлап тапқан. Ком-
пьютерлер мен телефон арналары арқылы байланыс жасаған.Тәжірибелерге Мпьютерлер мен телефон арналары арқылы байланыс жасаған.Тәжірибелерге 
сүйене келе ХХ ғ. 60-жылдардың аяғында Arpanet желісі пайда болды (Мсүйене келе ХХ ғ. 60-жылдардың аяғында Arpanet желісі пайда болды (

А

қызмет түрлерін мұқият 

А

қызмет түрлерін мұқият 
қарап, оларды салыстыра отырып, 

А

қарап, оларды салыстыра отырып, 
сипаттаңдар Асипаттаңдар). А). АА А

Н

Интернет ар қы лы орын да ла тын 

Н

Интернет ар қы лы орын да ла тын 
15-су рет теН15-су рет те

қызмет түрлерін мұқият Нқызмет түрлерін мұқият 
қарап, оларды салыстыра отырып, Нқарап, оларды салыстыра отырып, 

-Интернет ар қы лы орын да ла тын -Интернет ар қы лы орын да ла тын П
қосу құрылғысы екенін білесіңдер. Бай ла ныс ар налары на те ле

П
қосу құрылғысы екенін білесіңдер. Бай ла ныс ар налары на те ле
фон же лі сі, ка бель ді те ле ди дар, ра диобай ла ныс жа тады.

П
фон же лі сі, ка бель ді те ле ди дар, ра диобай ла ныс жа тады.

ИнтернеттіңатқаратынқызметіПИнтернеттіңатқаратынқызметі

В
Интернеткеқосылуүшінқандайқұрылғыларкерек?

В
Интернеткеқосылуүшінқандайқұрылғыларкерек?

Дү ниежү зі лік же лі ге қо сы лу үшін біз ге бай ла ныс ар на сы 

В
Дү ниежү зі лік же лі ге қо сы лу үшін біз ге бай ла ныс ар на сы 

 Модемнің компьютерді Интернет желісіне В Модемнің компьютерді Интернет желісіне 
қосу құрылғысы екенін білесіңдер. Бай ла ныс ар налары на те леВқосу құрылғысы екенін білесіңдер. Бай ла ныс ар налары на те ле
фон же лі сі, ка бель ді те ле ди дар, ра диобай ла ныс жа тады.Вфон же лі сі, ка бель ді те ле ди дар, ра диобай ла ныс жа тады.

б
пай да лану ға бо ла ды. Мы са лы, біз дің елі міз де Қа зақ те ле ком, 

б
пай да лану ға бо ла ды. Мы са лы, біз дің елі міз де Қа зақ те ле ком, 
Kcell, KazTransCom, Аltel жә не т.б. ком па ния лар өз де рі нің бKcell, KazTransCom, Аltel жә не т.б. ком па ния лар өз де рі нің 

Интернеткеқосылуүшінқандайқұрылғыларкерек?бИнтернеткеқосылуүшінқандайқұрылғыларкерек?

аБұл ақ па рат тық же лі қыз мет те рін ұялы те ле фон дар ар қы лы да аБұл ақ па рат тық же лі қыз мет те рін ұялы те ле фон дар ар қы лы да 
пай да лану ға бо ла ды. Мы са лы, біз дің елі міз де Қа зақ те ле ком, апай да лану ға бо ла ды. Мы са лы, біз дің елі міз де Қа зақ те ле ком, 
Kcell, KazTransCom, Аltel жә не т.б. ком па ния лар өз де рі нің аKcell, KazTransCom, Аltel жә не т.б. ком па ния лар өз де рі нің 

сИнтернетке қо сы лу үшін біз ге про вай дер ке рек. сИнтернетке қо сы лу үшін біз ге про вай дер ке рек. 
 – жет кі зу ші) ұй ым мен же ке тұл ға лар ға с – жет кі зу ші) ұй ым мен же ке тұл ға лар ға 

Интернет қыз мет те рін ұсы на тын ком па ния бо лып та бы ла ды. сИнтернет қыз мет те рін ұсы на тын ком па ния бо лып та бы ла ды. 
Бұл ақ па рат тық же лі қыз мет те рін ұялы те ле фон дар ар қы лы да сБұл ақ па рат тық же лі қыз мет те рін ұялы те ле фон дар ар қы лы да 
пай да лану ға бо ла ды. Мы са лы, біз дің елі міз де Қа зақ те ле ком, спай да лану ға бо ла ды. Мы са лы, біз дің елі міз де Қа зақ те ле ком, 

пИнтернетке қо сы лу үшін біз ге про вай дер ке рек. пИнтернетке қо сы лу үшін біз ге про вай дер ке рек. Про вай дерпПро вай дер
 – жет кі зу ші) ұй ым мен же ке тұл ға лар ға п – жет кі зу ші) ұй ым мен же ке тұл ға лар ға 

аа – ақпараттың берілуін зерттеу агенттігі (Advanced а – ақпараттың берілуін зерттеу агенттігі (Advanced сс – ақпараттың берілуін зерттеу агенттігі (Advanced с – ақпараттың берілуін зерттеу агенттігі (Advanced 

ыыы
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Алысты 
жақындату

Қызмет түрлерін ұсыну, 
Интернет арқылы тапсы

рыс жасау немесе сату

Қашықтықтан оқу, 
яғни, үйде отырып 

білім алу

Қызмет көрсету 
салаларын
 пайдалану

Интернет арқылы қол
жетімді әртүрлі ақпарат
тарды алу немесе жіберу

Бүкіләлемдік жаңа
лықтармен танысып 

отыру

 Интернетмүмкіндіктері

Интернеттікімбасқарадыдепойлайсыңдар?
Интернет ұғы мы ХХ ға сыр дың ая ғын да пай да бол са да, 

же дел қар қын мен кең қа нат жай ып ке ле ді. Интернеттің же
кеда ра қо жай ыны жоқ. Оны еш кім бір жер ден бас қа ра ал
май ды. 

Интернеттен көп те ген пай да лы, қа жет ті ақ па рат тар ды 
та бу ға бо ла ды. Интернеттің же дел да муы на бай ла ныс ты же лі де 
жұ мыс іс теу ге ар нал ған көп те ген қыз мет тер мен прог рам ма лар 
пай да бол ды. Интернет же лі сін де жұ мыс жа сау үшін брау зер 
(па рақ тап кө ру) прог рам ма ла ры қа жет.

Брау зер (ағылш. browse – па рақ тау, қа рас ты ру) прог
рам ма ла ры кө ме гі мен WWW жүй есі мен сұх бат құ ры ла ды: 
WWW cер вер ле рі мен Интернет ре су рс та ры ара сын да қа рым
қа ты нас жа сай ды. 

АААА24А24

Р

рам ма ла ры кө ме гі мен WWW жүй есі мен сұх бат құ ры ла ды: 

Р

рам ма ла ры кө ме гі мен WWW жүй есі мен сұх бат құ ры ла ды: 
WWW cер вер ле рі мен Интернет ре су рс та ры ара сын да қа рымРWWW cер вер ле рі мен Интернет ре су рс та ры ара сын да қа рым
қа ты нас жа сай ды. Рқа ты нас жа сай ды. 

М

пай да бол ды. Интернет же лі сін де жұ мыс жа сау үшін брау зер 

М

пай да бол ды. Интернет же лі сін де жұ мыс жа сау үшін брау зер 
(па рақ тап кө ру) прог рам ма ла ры қа жет.М(па рақ тап кө ру) прог рам ма ла ры қа жет.

Брау зерМБрау зерМ (ағылш. М (ағылш. 
рам ма ла ры кө ме гі мен WWW жүй есі мен сұх бат құ ры ла ды: Мрам ма ла ры кө ме гі мен WWW жүй есі мен сұх бат құ ры ла ды: 
WWW cер вер ле рі мен Интернет ре су рс та ры ара сын да қа рымМWWW cер вер ле рі мен Интернет ре су рс та ры ара сын да қа рым

А

Интернеттен көп те ген пай да лы, қа жет ті ақ па рат тар ды 

А

Интернеттен көп те ген пай да лы, қа жет ті ақ па рат тар ды 
та бу ға бо ла ды. Интернеттің же дел да муы на бай ла ныс ты же лі де Ата бу ға бо ла ды. Интернеттің же дел да муы на бай ла ныс ты же лі де 
жұ мыс іс теу ге ар нал ған көп те ген қыз мет тер мен прог рам ма лар Ажұ мыс іс теу ге ар нал ған көп те ген қыз мет тер мен прог рам ма лар 
пай да бол ды. Интернет же лі сін де жұ мыс жа сау үшін брау зер Апай да бол ды. Интернет же лі сін де жұ мыс жа сау үшін брау зер 
(па рақ тап кө ру) прог рам ма ла ры қа жет.А(па рақ тап кө ру) прог рам ма ла ры қа жет.

Н

же дел қар қын мен кең қа нат жай ып ке ле ді. Интернеттің же

Н

же дел қар қын мен кең қа нат жай ып ке ле ді. Интернеттің же
кеда ра қо жай ыны жоқ. Оны еш кім бір жер ден бас қа ра алНкеда ра қо жай ыны жоқ. Оны еш кім бір жер ден бас қа ра ал

Интернеттен көп те ген пай да лы, қа жет ті ақ па рат тар ды НИнтернеттен көп те ген пай да лы, қа жет ті ақ па рат тар ды 
та бу ға бо ла ды. Интернеттің же дел да муы на бай ла ныс ты же лі де Нта бу ға бо ла ды. Интернеттің же дел да муы на бай ла ныс ты же лі де 

-Интернет ұғы мы ХХ ға сыр дың ая ғын да пай да бол са да, -Интернет ұғы мы ХХ ға сыр дың ая ғын да пай да бол са да, 
же дел қар қын мен кең қа нат жай ып ке ле ді. Интернеттің же-же дел қар қын мен кең қа нат жай ып ке ле ді. Интернеттің жеП

 

П
 Интернетмүмкіндіктері

П
Интернетмүмкіндіктері

Интернеттікімбасқарадыдепойлайсыңдар?ПИнтернеттікімбасқарадыдепойлайсыңдар?
Интернет ұғы мы ХХ ға сыр дың ая ғын да пай да бол са да, ПИнтернет ұғы мы ХХ ға сыр дың ая ғын да пай да бол са да, 

ВВВВ
Қызмет көрсету 

В
Қызмет көрсету 

салаларынВсалаларын
 пайдалануВ пайдалануВВВВВИнтернетмүмкіндіктеріВИнтернетмүмкіндіктері

ббббҚызмет көрсету бҚызмет көрсету баа
сспп
ааасссс

Қашықтықтан оқу, сҚашықтықтан оқу, 
яғни, үйде отырып сяғни, үйде отырып 

білім алусбілім алусыыыыҚашықтықтан оқу, ыҚашықтықтан оқу, 
яғни, үйде отырып ыяғни, үйде отырып ы
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Көпте ген брау зер прог рам ма ла ры бар. Ең көп та ра ған брау
зер лер: Mozila Firefox, Google Сhrome, Opera жә не т.б. (1-кесте).

 Браузертүрлері

Брау зер дің шарт ты бел гі сі Атауы

Google Сhrome

Internet Еxplorer

Yandex

Opera

Safari

Mozila Firefox

Интернеттегі қа рымқа ты нас ты жү зе ге асы ру дың қа ра
пай ым тү рі – элект рон дық пош та қыз ме ті.

   
Интернеттің негiзгi қо сым ша ла ры ның бі рі – элект рон дық 

пош та. 
Email (Electronic Mail) – элект рон дық пош та, же лі тұ ты

ну шы ла ры ара сын да мә лі мет ал ма су ісін жү зе ге асы ра тын 
қыз мет жүй есі. Оның кө ме гі мен ара қа шық тық қа тәу ел сіз, 
са нау лы ми нут тар ішін де ха бар ды жет кі зу ге бо ла ды. Ол үшін 
пер не тақ та да ти іс ті ха бар мә ті нін те ріп, бел гі лі элект рон дық 
адреске жі бер сең дер бол ға ны.

Email ад рес тік құ ры лы мы:
есім@ ме ке ме.до мен
Мы са лы: dina_m@mail.kz

ААР

Email ад рес тік құ ры лы мы:

Р

Email ад рес тік құ ры лы мы:
есім@ ме ке ме.до менРесім@ ме ке ме.до мен
Мы са лы: dina_m@mail.kzРМы са лы: dina_m@mail.kz

М

са нау лы ми нут тар ішін де ха бар ды жет кі зу ге бо ла ды. Ол үшін 

М

са нау лы ми нут тар ішін де ха бар ды жет кі зу ге бо ла ды. Ол үшін 
пер не тақ та да ти іс ті ха бар мә ті нін те ріп, бел гі лі элект рон дық Мпер не тақ та да ти іс ті ха бар мә ті нін те ріп, бел гі лі элект рон дық 
адреске жі бер сең дер бол ға ны.Мадреске жі бер сең дер бол ға ны.

Email ад рес тік құ ры лы мы:МEmail ад рес тік құ ры лы мы:Месім@ ме ке ме.до менМесім@ ме ке ме.до мен

А

Email (Electronic Mail)

А

Email (Electronic Mail)
ну шы ла ры ара сын да мә лі мет ал ма су ісін жү зе ге асы ра тын Ану шы ла ры ара сын да мә лі мет ал ма су ісін жү зе ге асы ра тын 
қыз мет жүй есі. Оның кө ме гі мен ара қа шық тық қа тәу ел сіз, Ақыз мет жүй есі. Оның кө ме гі мен ара қа шық тық қа тәу ел сіз, 
са нау лы ми нут тар ішін де ха бар ды жет кі зу ге бо ла ды. Ол үшін Аса нау лы ми нут тар ішін де ха бар ды жет кі зу ге бо ла ды. Ол үшін 
пер не тақ та да ти іс ті ха бар мә ті нін те ріп, бел гі лі элект рон дық Апер не тақ та да ти іс ті ха бар мә ті нін те ріп, бел гі лі элект рон дық 

Н

   

Н

   
Интернеттің негiзгi қо сым ша ла ры ның бі рі – элект рон дық НИнтернеттің негiзгi қо сым ша ла ры ның бі рі – элект рон дық 

Email (Electronic Mail)НEmail (Electronic Mail)
ну шы ла ры ара сын да мә лі мет ал ма су ісін жү зе ге асы ра тын Нну шы ла ры ара сын да мә лі мет ал ма су ісін жү зе ге асы ра тын 

-ПППП

Интернеттегі қа рымқа ты нас ты жү зе ге асы ру дың қа раПИнтернеттегі қа рымқа ты нас ты жү зе ге асы ру дың қа ра
пай ым тү рі – элект рон дық пош та қыз ме ті.Ппай ым тү рі – элект рон дық пош та қыз ме ті.

ВВВВВВВВ
ббббOperaбOpera

SafariбSafari

ааааYandexаYandex

OperaаOpera

ссссInternet ЕxplorerсInternet ЕxplorerппппGoogle СhromeпGoogle Сhrome

Internet ЕxplorerпInternet Еxplorer

аБраузертүрлеріаБраузертүрлеріаааас

Көпте ген брау зер прог рам ма ла ры бар. Ең көп та ра ған браусКөпте ген брау зер прог рам ма ла ры бар. Ең көп та ра ған брау
(1-кесте).с(1-кесте).

БраузертүрлерісБраузертүрлері

ыыКөпте ген брау зер прог рам ма ла ры бар. Ең көп та ра ған брау ыКөпте ген брау зер прог рам ма ла ры бар. Ең көп та ра ған брау
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Сайт тың Интернеттегі ад ре сін до мен (үй шік) деп атай ды. Әр 
ел дің өз до ме ні бо ла ды (2-кес те).

 Доменкестесі

Ұй ым дық тиiстiлiгi 
бой ын ша до мен дер атау ы 

Ай мақ тық белгiсi 
бой ын ша до мен дер атауы

mil – әс ке ри .kz – Қа зақ стан

gov – үкі мет тік .ua – Ук ра ина 

org – үкі мет тен, ком мер ция дан тыс .us – АҚШ 

edu – бі лім .ru – Ре сей 

com – ком мер ция лық .fr – Фран ция

net – же лі лік .de – Гер ма ния

Ал,күндекомп ютералдындатапжылмайотырудың
денсаулыққазиянекенінбілесіңдерме?

И  
Интернеттің пай да лы жақ та ры мен бір ге зи ян ды тұс та ры да 

бар. Бұл жайлы әрбір қолданушы  жақсы білуге тиіс. Инфор
матика кабинетінде ғана емес, үйде де компьютермен жұмыс 
істегенде мұны естен шығармаған жөн. 

Ком пью тер ал дын да ұзақ отыр са, адам ның кө зі, ар қа сы 
ау ыра ды жә не қи мылқоз ға лы сы на, пси хо ло гия сы на әсер 

ете ді. Ком пью тер мен жұ мыс іс теу 
ере же ле рін дұ рыс сақ та мау дың сал
да ры нан адам жүй ке жүй есі ау ру ла
ры на шал ды ғуы ықтимал.

Интернетке үнемі жү гі нуге дағ
дыланған кез кел ген қолда ну шы 
оған тәу ел ді бо лып, ай на ла сын да ғы 
бо лып жат қан жайт тар ға мән бер мей 
қа луы да мүм кін. Со ны мен қа тар, 
ком пью тер ден бө лі не тін әр түр лі 
сәу ле көз ге ке рі әсер ете ді. Мұның 

Е 

 Интернет желісінде 
жұмыс жасаған кезде 
қауіпсіздікті үнемі естен 
шығармаңдар! 

 Интернеттен ақпаратты 
бей-берекет жүктеу 
компьютерге зақым кел-
тіруі мүмкін. Сондықтан 
ақпарат жүктеген кезде 
абай болыңдар!

АААА26А26

РРРтіруі мүмкін. Сондықтан Ртіруі мүмкін. Сондықтан 
ақпарат жүктеген кезде Рақпарат жүктеген кезде 
абай болыңдар!Рабай болыңдар!

М

қауіпсіздікті үнемі естен 

М

қауіпсіздікті үнемі естен 
шығармаңдар! 

М

шығармаңдар! 
 М Интернеттен ақпаратты МИнтернеттен ақпаратты 

бей-берекет жүктеу Мбей-берекет жүктеу 
компьютерге зақым кел-Мкомпьютерге зақым кел-
тіруі мүмкін. Сондықтан Мтіруі мүмкін. Сондықтан 

АА

Е 

А

Е 

Интернет желісінде АИнтернет желісінде 
жұмыс жасаған кезде Ажұмыс жасаған кезде 
қауіпсіздікті үнемі естен Ақауіпсіздікті үнемі естен 
шығармаңдар! Ашығармаңдар! 
Интернеттен ақпаратты АИнтернеттен ақпаратты 

Н

Ком пью тер ал дын да ұзақ отыр са, адам ның кө зі, ар қа сы 

Н

Ком пью тер ал дын да ұзақ отыр са, адам ның кө зі, ар қа сы 
ау ыра ды жә не қи мылқоз ға лы сы на, пси хо ло гия сы на әсер Нау ыра ды жә не қи мылқоз ға лы сы на, пси хо ло гия сы на әсер НННЕ  НЕ 

Интернет желісінде НИнтернет желісінде 

-істегенде мұны естен шығармаған жөн. -істегенде мұны естен шығармаған жөн. 
Ком пью тер ал дын да ұзақ отыр са, адам ның кө зі, ар қа сы -Ком пью тер ал дын да ұзақ отыр са, адам ның кө зі, ар қа сы П
Интернеттің пай да лы жақ та ры мен бір ге зи ян ды тұс та ры да 

П
Интернеттің пай да лы жақ та ры мен бір ге зи ян ды тұс та ры да 

бар. Бұл жайлы әрбір қолданушы  жақсы білуге тиіс. ИнфорПбар. Бұл жайлы әрбір қолданушы  жақсы білуге тиіс. Инфор
матика кабинетінде ғана емес, үйде де компьютермен жұмыс Пматика кабинетінде ғана емес, үйде де компьютермен жұмыс 
істегенде мұны естен шығармаған жөн. Пістегенде мұны естен шығармаған жөн. 

В
Ал,күндекомп ютералдындатапжылмайотырудың

В
Ал,күндекомп ютералдындатапжылмайотырудың
денсаулыққазиянекенінбілесіңдерме?

В
денсаулыққазиянекенінбілесіңдерме?

Интернеттің пай да лы жақ та ры мен бір ге зи ян ды тұс та ры да ВИнтернеттің пай да лы жақ та ры мен бір ге зи ян ды тұс та ры да 

ббббббббб.de – Гер ма нияб.de – Гер ма ния

Ал,күндекомп ютералдындатапжылмайотырудыңбАл,күндекомп ютералдындатапжылмайотырудың

ааааааа.ru – Ре сей а.ru – Ре сей 

.fr – Фран цияа.fr – Фран ция

.de – Гер ма нияа.de – Гер ма ния

ссссс.ua – Ук ра ина с.ua – Ук ра ина 

.us – АҚШ с.us – АҚШ 

.ru – Ре сей с.ru – Ре сей 

ппппбой ын ша до мен дер атауыпбой ын ша до мен дер атауы

.kz – Қа зақ станп.kz – Қа зақ стан

.ua – Ук ра ина п.ua – Ук ра ина 

аДоменкестесіаДоменкестесіаааАй мақ тық белгiсi аАй мақ тық белгiсi 
бой ын ша до мен дер атауыабой ын ша до мен дер атауы

с(үй шік) деп атай ды. Әр с(үй шік) деп атай ды. Әр 

ДоменкестесісДоменкестесі

ыы(үй шік) деп атай ды. Әр ы(үй шік) деп атай ды. Әр 
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бәрі Интернетке тәуелді болып, өз уақыттарын пайдалы істерге 
емес, түрлі әлеуметтік желіге мақсатсыз кіруге немесе  ойындар 
ойнауға жұмсайтын жандар үшін өте қауіпті. Сон дық тан әр
дай ым ком пью терді қолдану ба ры сын да бар лық жұ мыс іс теу 
ере же ле рін сақ та ған дұ рыс. 

Интернет және кітаптардағы ақпараттардың өз иесі (авторы) 
болады. Сондықтан ақпаратты алғанда оның басқа адамның 
еңбегі екенін ұмытпауымыз керек. Міндетті түрде оның авторын 
көрсетіп отыруға тиіспіз. 

Плагиат – өзгенің туындысын рұқсатсыз иемденіп кету. Автор
лық туынды заңмен қорғалады. Плагиаттың түрлерін қолданылу 
аясына қарай жіктеуге болады: академия  лық, журналистік және 
күнделікті. Көп тараған плагиатқа мәтін мен жекелеген сөйлем
дер, ой, идеялар, шығармада суреттелген фактілер жатады.

И              
      

Жауапкершілік
Интернетке орналастыратын ақпа
раттың үнемі сақталып қалатынын 

естен шығармаңдар!

Құпия сөз
Құпия сөз орнатылған ақпараттарды 
ешқашан бұзуға әрекет жасамаңдар!

Сенім
Интернеттегі мәліметтердің бәрі бір

дей ақиқат емес. Сондықтан бүкіл 
сайттағы ақпараттардың барлығын 

дұрыс деп есептеуге болмайды.

Әлеуметтік желі
Әлеуметтік желіні қолданғанда абай 

болыңдар!
Хатхабар алмасқанда қарымқа
тынас мәдениетін сақтау қажет.

ААРР
ММА

Н-
ППППешқашан бұзуға әрекет жасамаңдар!Пешқашан бұзуға әрекет жасамаңдар!ППППВ

И              

В
И              

      

В
      

ВВҚұпия сөз орнатылған ақпараттарды ВҚұпия сөз орнатылған ақпараттарды 
ешқашан бұзуға әрекет жасамаңдар!Вешқашан бұзуға әрекет жасамаңдар!В

б
аясына қарай жіктеуге болады: академия  лық, журналистік және 

б
аясына қарай жіктеуге болады: академия  лық, журналистік және 
күнделікті. Көп тараған плагиатқа мәтін мен жекелеген сөйлембкүнделікті. Көп тараған плагиатқа мәтін мен жекелеген сөйлем
дер, ой, идеялар, шығармада суреттелген фактілер жатады.бдер, ой, идеялар, шығармада суреттелген фактілер жатады.

И              бИ              

алық туынды заңмен қорғалады. Плагиаттың түрлерін қолданылу алық туынды заңмен қорғалады. Плагиаттың түрлерін қолданылу 
аясына қарай жіктеуге болады: академия  лық, журналистік және ааясына қарай жіктеуге болады: академия  лық, журналистік және 
күнделікті. Көп тараған плагиатқа мәтін мен жекелеген сөйлемакүнделікті. Көп тараған плагиатқа мәтін мен жекелеген сөйлем
дер, ой, идеялар, шығармада суреттелген фактілер жатады.адер, ой, идеялар, шығармада суреттелген фактілер жатады.

сеңбегі екенін ұмытпауымыз керек. Міндетті түрде оның авторын сеңбегі екенін ұмытпауымыз керек. Міндетті түрде оның авторын 

 – өзгенің туындысын рұқсатсыз иемденіп кету. Авторс – өзгенің туындысын рұқсатсыз иемденіп кету. Автор
лық туынды заңмен қорғалады. Плагиаттың түрлерін қолданылу слық туынды заңмен қорғалады. Плагиаттың түрлерін қолданылу 
аясына қарай жіктеуге болады: академия  лық, журналистік және саясына қарай жіктеуге болады: академия  лық, журналистік және 

пИнтернет және кітаптардағы ақпараттардың өз иесі (авторы) пИнтернет және кітаптардағы ақпараттардың өз иесі (авторы) 
болады. Сондықтан ақпаратты алғанда оның басқа адамның пболады. Сондықтан ақпаратты алғанда оның басқа адамның 
еңбегі екенін ұмытпауымыз керек. Міндетті түрде оның авторын пеңбегі екенін ұмытпауымыз керек. Міндетті түрде оның авторын 

а

ойнауға жұмсайтын жандар үшін өте қауіпті. Сон дық тан әр

а

ойнауға жұмсайтын жандар үшін өте қауіпті. Сон дық тан әр
дай ым ком пью терді қолдану ба ры сын да бар лық жұ мыс іс теу адай ым ком пью терді қолдану ба ры сын да бар лық жұ мыс іс теу 

Интернет және кітаптардағы ақпараттардың өз иесі (авторы) аИнтернет және кітаптардағы ақпараттардың өз иесі (авторы) 
болады. Сондықтан ақпаратты алғанда оның басқа адамның аболады. Сондықтан ақпаратты алғанда оның басқа адамның 

сбәрі Интернетке тәуелді болып, өз уақыттарын пайдалы істерге сбәрі Интернетке тәуелді болып, өз уақыттарын пайдалы істерге 
емес, түрлі әлеуметтік желіге мақсатсыз кіруге немесе  ойындар семес, түрлі әлеуметтік желіге мақсатсыз кіруге немесе  ойындар 
ойнауға жұмсайтын жандар үшін өте қауіпті. Сон дық тан әрсойнауға жұмсайтын жандар үшін өте қауіпті. Сон дық тан әр
дай ым ком пью терді қолдану ба ры сын да бар лық жұ мыс іс теу сдай ым ком пью терді қолдану ба ры сын да бар лық жұ мыс іс теу 

ыыбәрі Интернетке тәуелді болып, өз уақыттарын пайдалы істерге ыбәрі Интернетке тәуелді болып, өз уақыттарын пайдалы істерге 
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 Б 

1. Интернет де ге н не?
2. Про вай дер де ген не?
3. Элект рон дық пош та де ген не?
4. Плагиат деген не?  
5. Брау зер қан дай қыз мет ат қа ра ды? Қан дай брау зер лер ді 

бі ле сің дер? 

Т  

Кес те ні дәп тер ле рі ңе тол ты рың дар.

1
Құ пия сөз ор на тыл ған ақ па рат тар ды 
еш қа шан бұ зу ға әре кет жа са маң дар!

Не себепті? 

2

Интернеттегі мә лі мет тер дің бә рі  
бірдей ақиқат емес. Сондықтан бүкіл 
сайттағы ақпараттар дың барлығын 
дұрыс деп есептеуге болмайды. 

Не лік тен?

3
Әлеу мет тік же лі ні пайдаланған да 
қолда ну шы лар мен сы пайы қа рымқа
ты нас та бо лың дар.

Не үшін?

4
Интернетте жа рия лан ған әр бір 
ақ па рат үшін жау ап ты екен де рің ді 
ұмыт паң дар!

Не ге?

Т 

Элект рон дық пош та ның кә дім гі пош тамен қан дай ұқ
састығы мен ай ыр ма шы лы ғы ба рын тал даң дар.

Ұқсастығы

Б 

Т

Т

АААА28А28

РРМММ
АЭлект рон дық пош та ның кә дім гі пош тамен қан дай ұқАЭлект рон дық пош та ның кә дім гі пош тамен қан дай ұқ

састығы мен ай ыр ма шы лы ғы ба рын тал даң дар.Асастығы мен ай ыр ма шы лы ғы ба рын тал даң дар.АААННН

ақ па рат үшін жау ап ты екен де рің ді 

Н

ақ па рат үшін жау ап ты екен де рің ді 
ұмыт паң дар!

Н

ұмыт паң дар!

НЭлект рон дық пош та ның кә дім гі пош тамен қан дай ұқНЭлект рон дық пош та ның кә дім гі пош тамен қан дай ұқН-

ақ па рат үшін жау ап ты екен де рің ді -ақ па рат үшін жау ап ты екен де рің ді 
ұмыт паң дар!-ұмыт паң дар!

ПП
Әлеу мет тік же лі ні пайдаланған да 

П
Әлеу мет тік же лі ні пайдаланған да 
қолда ну шы лар мен сы пайы қа рымқа

П
қолда ну шы лар мен сы пайы қа рымқа
ты нас та бо лың дар.Пты нас та бо лың дар.

Интернетте жа рия лан ған әр бір ПИнтернетте жа рия лан ған әр бір 
ақ па рат үшін жау ап ты екен де рің ді Пақ па рат үшін жау ап ты екен де рің ді 

ВВ
сайттағы ақпараттар дың барлығын 

В
сайттағы ақпараттар дың барлығын 
дұрыс деп есептеуге болмайды.Вдұрыс деп есептеуге болмайды.

Әлеу мет тік же лі ні пайдаланған да ВӘлеу мет тік же лі ні пайдаланған да 
қолда ну шы лар мен сы пайы қа рымқаВқолда ну шы лар мен сы пайы қа рымқа

бб
Құ пия сөз ор на тыл ған ақ па рат тар ды 

б
Құ пия сөз ор на тыл ған ақ па рат тар ды 
еш қа шан бұ зу ға әре кет жа са маң дар!беш қа шан бұ зу ға әре кет жа са маң дар!

Интернеттегі мә лі мет тер дің бә рі  бИнтернеттегі мә лі мет тер дің бә рі  
Сондықтан бүкіл бСондықтан бүкіл 

сайттағы ақпараттар дың барлығын бсайттағы ақпараттар дың барлығын 

ааааҚұ пия сөз ор на тыл ған ақ па рат тар ды аҚұ пия сөз ор на тыл ған ақ па рат тар ды 
еш қа шан бұ зу ға әре кет жа са маң дар!аеш қа шан бұ зу ға әре кет жа са маң дар!

ссКес те ні дәп тер ле рі ңе тол ты рың дар. сКес те ні дәп тер ле рі ңе тол ты рың дар. ссссссп

5. Брау зер қан дай қыз мет ат қа ра ды? Қан дай брау зер лер ді п5. Брау зер қан дай қыз мет ат қа ра ды? Қан дай брау зер лер ді пппТпТппа5. Брау зер қан дай қыз мет ат қа ра ды? Қан дай брау зер лер ді а5. Брау зер қан дай қыз мет ат қа ра ды? Қан дай брау зер лер ді 

ссыыыыы
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Браузердің шартты белгілері мен атауларын сәй кес
тен ді ріп шығыңдар.

Аmigo

Yandex

Google Chrome

Internet Еxplorer

Safari

Opera

 

Ком пью тер де орын даң дар.
1. Интернеттен Абайдың «Ғылым таппай мақтанба» өлеңін 

тау ып, жүк тең дер.
2. Қазақ халқының салтдәстүрі, әдетғұрыптары туралы 

мәліметті жүктеңдер.
3. Компьютердегі браузе рді пай да ла нып, өз де рі ңе элект рон

дық пош та жә ші гін ашың дар.
4. Интернеттен тапқан материалдарыңды авторлық 

құқықты сақтай отырып, элект рон дық пош та мен сы
нып та ғы дос та ры ңа жі бе рің дер.

Б   

Сен дер қа лай ой лай сың дар? 
Ай дар хан «Қа зақ стан» та қы ры бын да екі шу мақ  өлең құ

рас ты рып, Интернетте жа рия ла ды. Бір не ше күн нен кей ін, 
Ай дар хан ның жа рия ла ған өле ңін оның жа қын до сы Ма рат 
Интернеттен алып, сы нып тас та ры на «мен шы ғар дым» деп 
хабар лай ды жә не оны сы нып тас та ры мен тал қы лай ды. Оны 
Ай дар хан кө ріп таң қа ла ды. Интернеттегі бөг де жұ мыс тың 
кө шір ме сін алу заңсыз екендігін до стары ңа қа лай тү сін ді рер 
едің дер?

Б 

ААР

хабар лай ды жә не оны сы нып тас та ры мен тал қы лай ды. Оны 

Р

хабар лай ды жә не оны сы нып тас та ры мен тал қы лай ды. Оны 
Ай дар хан кө ріп таң қа ла ды. Интернеттегі бөг де жұ мыс тың РАй дар хан кө ріп таң қа ла ды. Интернеттегі бөг де жұ мыс тың 
кө шір ме сін алу заңсыз екендігін до стары ңа қа лай тү сін ді рер Ркө шір ме сін алу заңсыз екендігін до стары ңа қа лай тү сін ді рер 
едің дер?Редің дер?

М

рас ты рып, Интернетте жа рия ла ды. Бір не ше күн нен кей ін, 

М

рас ты рып, Интернетте жа рия ла ды. Бір не ше күн нен кей ін, 
Ай дар хан ның жа рия ла ған өле ңін оның жа қын до сы Ма рат МАй дар хан ның жа рия ла ған өле ңін оның жа қын до сы Ма рат 
Интернеттен алып, сы нып тас та ры на «мен шы ғар дым» деп МИнтернеттен алып, сы нып тас та ры на «мен шы ғар дым» деп 
хабар лай ды жә не оны сы нып тас та ры мен тал қы лай ды. Оны Мхабар лай ды жә не оны сы нып тас та ры мен тал қы лай ды. Оны 
Ай дар хан кө ріп таң қа ла ды. Интернеттегі бөг де жұ мыс тың МАй дар хан кө ріп таң қа ла ды. Интернеттегі бөг де жұ мыс тың 

АСен дер қа лай ой лай сың дар? АСен дер қа лай ой лай сың дар? 
Ай дар хан «Қа зақ стан» та қы ры бын да екі шу мақ  өлең құААй дар хан «Қа зақ стан» та қы ры бын да екі шу мақ  өлең құ

рас ты рып, Интернетте жа рия ла ды. Бір не ше күн нен кей ін, Арас ты рып, Интернетте жа рия ла ды. Бір не ше күн нен кей ін, 
Ай дар хан ның жа рия ла ған өле ңін оның жа қын до сы Ма рат ААй дар хан ның жа рия ла ған өле ңін оның жа қын до сы Ма рат АН

құқықты сақтай отырып, элект рон дық пош та мен сы

Н

құқықты сақтай отырып, элект рон дық пош та мен сы
нып та ғы дос та ры ңа жі бе рің дер.Ннып та ғы дос та ры ңа жі бе рің дер.НСен дер қа лай ой лай сың дар? НСен дер қа лай ой лай сың дар? Н-

4. Интернеттен тапқан материалдарыңды авторлық -4. Интернеттен тапқан материалдарыңды авторлық 
құқықты сақтай отырып, элект рон дық пош та мен сы-құқықты сақтай отырып, элект рон дық пош та мен сыП

2. Қазақ халқының салтдәстүрі, әдетғұрыптары туралы 

П
2. Қазақ халқының салтдәстүрі, әдетғұрыптары туралы 

мәліметті жүктеңдер.

П
мәліметті жүктеңдер.

3. Компьютердегі браузе рді пай да ла нып, өз де рі ңе элект ронП3. Компьютердегі браузе рді пай да ла нып, өз де рі ңе элект рон
дық пош та жә ші гін ашың дар.Пдық пош та жә ші гін ашың дар.

4. Интернеттен тапқан материалдарыңды авторлық П4. Интернеттен тапқан материалдарыңды авторлық 

В
Ком пью тер де орын даң дар.

В
Ком пью тер де орын даң дар.

1. Интернеттен Абайдың «Ғылым таппай мақтанба» өлеңін 

В
1. Интернеттен Абайдың «Ғылым таппай мақтанба» өлеңін 

2. Қазақ халқының салтдәстүрі, әдетғұрыптары туралы В2. Қазақ халқының салтдәстүрі, әдетғұрыптары туралы 

бббббббааа
SafariаSafari

OperaаOperaаааасс

Google Chrome

с

Google Chrome

Internet ЕxplorerсInternet Еxplorer

SafariсSafari

пYandexпYandex

Google ChromeпGoogle Chrome

Internet ЕxplorerпInternet Еxplorer

аас

Браузердің шартты белгілері мен атауларын сәй кессБраузердің шартты белгілері мен атауларын сәй кесссыыыыыы
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§ 4. Файл және бумамен жұмыс

Сен дер тө мен гі сы нып тар да файл, бу ма, 
таңбаша (ярлык) ұғым да ры мен та ныс бол
дың дар. Бұл та қы рып та файл ұғы мы на 
ке ңі рек тоқ та ла мыз.

Комп ютердіңатқаратынқызметі
қандай?

Ком пью тер әр түр лі ақ па рат тар ды (сан
дық, мә тін дік, гра фи ка лық жә не ды быс тық) 

өң деу, сақ тау жә не түр лен ді ру қыз ме тін ат қа ра ды. Ком пью
тер де атал ған ақ па рат түр ле рі мен жұ мыс іс теу ге ар нал ған 
ар найы прог рам ма лар бар. Мы са лы, мә тін мен жұ мыс іс теу ге 
ар нал ған прог рам ма лар мә тін дік ре дак тор деп атала ды. Ком
пью тер де орын да ла тын әре кет тү рі не қа рай прог рам ма таң да
ла ды, егер су рет са лып, оны өң дей тін бол сақ, он да гра фи ка лық 
ре дак тор лар ды пай да ла на мыз. Со ны мен, ком пью тер де жұ мыс 
іс теу бел гі лі бір прог рам ма лық құ рал ды ша қы ру ар қы лы 
жү зе ге аса ды. Прог рам ма ны ша қыр ған нан кей ін сол прог рам
ма лық құ рал да жа ңа құ жат ашы ла ды. 

Ком пью тер де гі бар лық прог рам ма лық құ рал дар файл 
тү рін де сақ тала ды. Дә лі рек айт қан да, файл прог рам ма не ме се 

құ жат бо луы мүм кін. Файл дың 
атауы екі бө лік тен тұ ра ды. Файл 
атауы ның нүк те ден кей ін гі оң 
жақ бө лі гін де ор на лас қан сим
волдар файл дың тү рін, те гін 
анық тай ды. Ол ке ңей ті лім деп ата
ла ды (16-су рет). Файл атауы ның 
сол жақ бө лі гі нің ұзын ды ғы на 
бе рі ле тін сим вол са ны 1ден 255ке 
дей ін бо луы мүм кін. Бі рақ фай лға 
атау бер ген де файл маз мұ ны на сәй
кес, ша ғын сим вол дар мен ата ған 
дұ рыс. 

М      

• файлдардың
кеңейтілімі;

• буманыңтүрлері.

   

• файлдегенімізне?
• ақпаратқалай
өңделеді?

 Файлдыңкеңейтілімі

кесте.doc

файлдың атауы кеңейтілімі

АААА30А30

РРММ
АААфайлдың атауыАфайлдың атауыфайлдың атауыАфайлдың атауыАААААААкеңейтіліміАкеңейтілімікеңейтіліміАкеңейтіліміААННН

кесте.docНкесте.docННННННкеңейтіліміНкеңейтілімікеңейтіліміНкеңейтілімі

-тү рін де сақ тала ды. Дә лі рек айт қан да, файл прог рам ма не ме се -тү рін де сақ тала ды. Дә лі рек айт қан да, файл прог рам ма не ме се П
іс теу бел гі лі бір прог рам ма лық құ рал ды ша қы ру ар қы лы 

П
іс теу бел гі лі бір прог рам ма лық құ рал ды ша қы ру ар қы лы 
жү зе ге аса ды. Прог рам ма ны ша қыр ған нан кей ін сол прог рам

П
жү зе ге аса ды. Прог рам ма ны ша қыр ған нан кей ін сол прог рам
ма лық құ рал да жа ңа құ жат ашы ла ды. Пма лық құ рал да жа ңа құ жат ашы ла ды. 

Ком пью тер де гі бар лық прог рам ма лық құ рал дар файл ПКом пью тер де гі бар лық прог рам ма лық құ рал дар файл 
тү рін де сақ тала ды. Дә лі рек айт қан да, файл прог рам ма не ме се Птү рін де сақ тала ды. Дә лі рек айт қан да, файл прог рам ма не ме се 

В
пью тер де орын да ла тын әре кет тү рі не қа рай прог рам ма таң да

В
пью тер де орын да ла тын әре кет тү рі не қа рай прог рам ма таң да
ла ды, егер су рет са лып, оны өң дей тін бол сақ, он да 

В
ла ды, егер су рет са лып, оны өң дей тін бол сақ, он да 

 пай да ла на мыз. Со ны мен, ком пью тер де жұ мыс В пай да ла на мыз. Со ны мен, ком пью тер де жұ мыс 
іс теу бел гі лі бір прог рам ма лық құ рал ды ша қы ру ар қы лы Віс теу бел гі лі бір прог рам ма лық құ рал ды ша қы ру ар қы лы 
жү зе ге аса ды. Прог рам ма ны ша қыр ған нан кей ін сол прог рамВжү зе ге аса ды. Прог рам ма ны ша қыр ған нан кей ін сол прог рам

б
өң деу, сақ тау жә не түр лен ді ру қыз ме тін ат қа ра ды. Ком пью

б
өң деу, сақ тау жә не түр лен ді ру қыз ме тін ат қа ра ды. Ком пью
тер де атал ған ақ па рат түр ле рі мен жұ мыс іс теу ге ар нал ған бтер де атал ған ақ па рат түр ле рі мен жұ мыс іс теу ге ар нал ған 
ар найы прог рам ма лар бар. Мы са лы, мә тін мен жұ мыс іс теу ге бар найы прог рам ма лар бар. Мы са лы, мә тін мен жұ мыс іс теу ге 

мә тін дік ре дак торбмә тін дік ре дак тор
пью тер де орын да ла тын әре кет тү рі не қа рай прог рам ма таң дабпью тер де орын да ла тын әре кет тү рі не қа рай прог рам ма таң да

адық, мә тін дік, гра фи ка лық жә не ды быс тық) адық, мә тін дік, гра фи ка лық жә не ды быс тық) 
өң деу, сақ тау жә не түр лен ді ру қыз ме тін ат қа ра ды. Ком пьюаөң деу, сақ тау жә не түр лен ді ру қыз ме тін ат қа ра ды. Ком пью
тер де атал ған ақ па рат түр ле рі мен жұ мыс іс теу ге ар нал ған атер де атал ған ақ па рат түр ле рі мен жұ мыс іс теу ге ар нал ған 
ар найы прог рам ма лар бар. Мы са лы, мә тін мен жұ мыс іс теу ге аар найы прог рам ма лар бар. Мы са лы, мә тін мен жұ мыс іс теу ге 

сКомп ютердіңатқаратынқызметісКомп ютердіңатқаратынқызметі

Ком пью тер әр түр лі ақ па рат тар ды (сансКом пью тер әр түр лі ақ па рат тар ды (сан
дық, мә тін дік, гра фи ка лық жә не ды быс тық) сдық, мә тін дік, гра фи ка лық жә не ды быс тық) 

өң деу, сақ тау жә не түр лен ді ру қыз ме тін ат қа ра ды. Ком пьюсөң деу, сақ тау жә не түр лен ді ру қыз ме тін ат қа ра ды. Ком пью

пКомп ютердіңатқаратынқызметіпКомп ютердіңатқаратынқызметі

а

Сен дер тө мен гі сы нып тар да файл, бу ма, 

а

Сен дер тө мен гі сы нып тар да файл, бу ма, 
таңбаша (ярлык) ұғым да ры мен та ныс болатаңбаша (ярлык) ұғым да ры мен та ныс бол
дың дар. Бұл та қы рып та файл ұғы мы на адың дар. Бұл та қы рып та файл ұғы мы на 

сСен дер тө мен гі сы нып тар да файл, бу ма, сСен дер тө мен гі сы нып тар да файл, бу ма, 
таңбаша (ярлык) ұғым да ры мен та ныс болстаңбаша (ярлык) ұғым да ры мен та ныс бол

ыы
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   файлдың типі мен оның қай программада 
жасалғандығын білдіреді.

Мысалы
 – мәтіндік ақпарат
 – дыбыстық ақпарат

– бейнеақпарат.

Ақ па рат тың түр ле рі не қа рай бе рі ле тін файл дың ке ңей ті
лім де рі бір тип ті ақ па рат үшін де әр түр лі бо ла ды. Мы са лы, 
мә тін дік файл дар ды әр түр лі ке ңей ті лім мен сақ тау ға бо ла ды. 
Ол ту ра лы то лық мә лі мет 3-кес те де кел ті ріл ген. 

 Түрліфайлдықкеңейтілім

№
 Файл дың 

ке ңей ті лі мі 
 Файл дың атауы

1
.txt, .docх, 
.dotх, .rtf

мә тін дік файл дар, Word жә не WordPad құ жат
та ры 

2 .exe, .com прог рам ма лар жә не қол дан ба лы фай лда р 

3 .bat ко ман да лық файл

4 .bmp, .jpeg гра фи ка лық қол дан ба  ның файлдары 

5 .htm webИнтернет па рақ ша сы 

6 .rar, .arj, .zip мұ ра ғат тық файл дар 

7 .sys  жүйе лік файл

8 .wav фо ног раф қол дан ба ның ды быс тық фай лы

9 .avi бейнебаян (ви де ок лип) 

10 .xlsх Excel кес те лік про цес со ры ның құ жа ты 

11 .pptх PowerPoint қол дан ба  ның презентациясы

М  

 Файл атауына пайдаланылатын символдарға шектеу қойылатынын 
ұмытпаңдар!

 Файл атауында          символдарын пайдалануға болмайды.

АААА

 

А

 РР

М  

Р

М  

 Р Файл атауына пайдаланылатын символдарға шектеу қойылатынын РФайл атауына пайдаланылатын символдарға шектеу қойылатынын 
ұмытпаңдар!Рұмытпаңдар!РРР Р Файл атауында          символдарын пайдалануға болмайды.РФайл атауында          символдарын пайдалануға болмайды.

ММММ

11 .pptх

М

11 .pptх

МММММ  ММ  

Файл атауына пайдаланылатын символдарға шектеу қойылатынын МФайл атауына пайдаланылатын символдарға шектеу қойылатынын 

ААААААААААААААбейнебаян (ви де ок лип) Абейнебаян (ви де ок лип) 

Excel кес те лік про цес со ры ның құ жа ты АExcel кес те лік про цес со ры ның құ жа ты 

PowerPoint қол дан ба  ның презентациясыАPowerPoint қол дан ба  ның презентациясы

НННННННННННН

webИнтернет па рақ ша сы 

Н

webИнтернет па рақ ша сы 

мұ ра ғат тық файл дар 

Н

мұ ра ғат тық файл дар 

 жүйе лік файлН жүйе лік файл

фо ног раф қол дан ба ның ды быс тық фай лыНфо ног раф қол дан ба ның ды быс тық фай лы

бейнебаян (ви де ок лип) Нбейнебаян (ви де ок лип) 

--webИнтернет па рақ ша сы -webИнтернет па рақ ша сы 

мұ ра ғат тық файл дар -мұ ра ғат тық файл дар 

ПППППППП
прог рам ма лар жә не қол дан ба лы фай лда р 

П
прог рам ма лар жә не қол дан ба лы фай лда р 

ко ман да лық файлПко ман да лық файл

гра фи ка лық қол дан ба  ның файлдары Пгра фи ка лық қол дан ба  ның файлдары 

webИнтернет па рақ ша сы ПwebИнтернет па рақ ша сы 

ВВВВВВВ
 Файл дың атауы

В
 Файл дың атауы

мә тін дік файл дар, Word жә не WordPad құ жатВмә тін дік файл дар, Word жә не WordPad құ жат

прог рам ма лар жә не қол дан ба лы фай лда р Впрог рам ма лар жә не қол дан ба лы фай лда р 

б
 кел ті ріл ген. 

б
 кел ті ріл ген. 

 б ТүрліфайлдықкеңейтілімбТүрліфайлдықкеңейтілімббб Файл дың атауыб Файл дың атауы

амә тін дік файл дар ды әр түр лі ке ңей ті лім мен сақ тау ға бо ла ды. амә тін дік файл дар ды әр түр лі ке ңей ті лім мен сақ тау ға бо ла ды. 
 кел ті ріл ген. а кел ті ріл ген. 

ТүрліфайлдықкеңейтілімаТүрліфайлдықкеңейтілім

сАқ па рат тың түр ле рі не қа рай бе рі ле тін файл дың ке ңей тісАқ па рат тың түр ле рі не қа рай бе рі ле тін файл дың ке ңей ті
лім де рі бір тип ті ақ па рат үшін де әр түр лі бо ла ды. Мы са лы, слім де рі бір тип ті ақ па рат үшін де әр түр лі бо ла ды. Мы са лы, 
мә тін дік файл дар ды әр түр лі ке ңей ті лім мен сақ тау ға бо ла ды. смә тін дік файл дар ды әр түр лі ке ңей ті лім мен сақ тау ға бо ла ды. 

ппАқ па рат тың түр ле рі не қа рай бе рі ле тін файл дың ке ңей тіпАқ па рат тың түр ле рі не қа рай бе рі ле тін файл дың ке ңей ті

асс

  файлдың типі мен оның қай программада с  файлдың типі мен оның қай программада ыыы
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Мәтіндік 
файл

Кестелік 
файл

Презентация 
файлы

Дыбыстық 
файл

Графиктік 
файл

 Файлдарпиктограммасы

Сон дайақ, файл тү рі не сәй кес оның атауы ның жа нын да 
пик тог рам ма сы бо ла ды, со ған қа рап, оның қан дай құ жат еке
нін бір ден анық тай ала мыз (17-су рет). 

Сақталғанфайлдардықайдаорналастырып,
жинақтапқоюғаболады?

Тұр мыс тық дең гей де бу ма ны кә дім гі іші не қа ғаз бет те рін, 
файл дар ды са ла тын бу ма лар мен са лыс ты ру ға бо ла ды. Мы са лы, 
кең се де гі құ жат тар рет сіз сө ре ге ор на лас са, оны із деп та бу қи ын. 
Сон дық тан олар ды ар найы бу ма лар ға са лып жи нап қой сақ, оңай 
та бу ға бо ла ды. Сол си яқ ты ком пью тер де гі файл дар ды рет теп, 
жи нақ тап, әр түр лі атау мен бу ма ға сақ тау ға бо ла ды.

Бу ма лар дың атауы файл дың атауы си яқ ты оның маз
мұ нын көр се те ала ды. Бу ма лар да прог рам ма лар, таң ба
ша лар, файл дар жә не бас қа бу ма лар да бо луы мүм кін. Бу ма 
бос бо луы да мүм кін. Бу ма да атауы бір дей нысандар бол мауы 
ке рек. Бу ма лар дың ке ңей ті лі мі бол май ды. Бу ма ның ішін 
қа рап шы ғу үшін, тінтуірдің сол жақ ба тыр ма сын екі рет ба су 
жет кі лік ті (18-су рет). 

Е 

Мынадай атаулармен файлдар мен бумалар сақ талмайды. Олар  O , 
, A , LO K , L, O 1, O 2, O 3, O 4, O 5, O 6, O 7, 

O 8, O 9, L 1, L 2, L 3, L 4, L 5, L 6, L 7, L 8, L 9. 

АААА32А32

РРРМынадай атаулармен файлдар мен бумалар сақ талмайды. Олар  O , РМынадай атаулармен файлдар мен бумалар сақ талмайды. Олар  O , 
, A , LO K , L, O 1, O 2, O 3, O 4, O 5, O 6, O 7, Р, A , LO K , L, O 1, O 2, O 3, O 4, O 5, O 6, O 7, 

O 8, O 9, L 1, L 2, L 3, L 4, L 5, L 6, L 7, L 8, L 9. РO 8, O 9, L 1, L 2, L 3, L 4, L 5, L 6, L 7, L 8, L 9. 

М

жет кі лік ті 

М

жет кі лік ті 

ММММЕ МЕ 

Мынадай атаулармен файлдар мен бумалар сақ талмайды. Олар  O , ММынадай атаулармен файлдар мен бумалар сақ талмайды. Олар  O , 

А

ша лар, файл дар жә не бас қа бу ма лар да бо луы мүм кін. Бу ма 

А

ша лар, файл дар жә не бас қа бу ма лар да бо луы мүм кін. Бу ма 
бос бо луы да мүм кін. Бу ма да атауы бір дей нысандар бол мауы 

А

бос бо луы да мүм кін. Бу ма да атауы бір дей нысандар бол мауы 
ке рек. Бу ма лар дың ке ңей ті лі мі бол май ды. Бу ма ның ішін Аке рек. Бу ма лар дың ке ңей ті лі мі бол май ды. Бу ма ның ішін 
қа рап шы ғу үшін, тінтуірдің сол жақ ба тыр ма сын екі рет ба су Ақа рап шы ғу үшін, тінтуірдің сол жақ ба тыр ма сын екі рет ба су 
жет кі лік ті Ажет кі лік ті (18-су рет).А(18-су рет).

Н

Бу ма лар дың атауы файл дың атауы си яқ ты оның маз

Н

Бу ма лар дың атауы файл дың атауы си яқ ты оның маз
мұ нын көр се те ала ды. Бу ма лар да прог рам ма лар, таң баНмұ нын көр се те ала ды. Бу ма лар да прог рам ма лар, таң ба
ша лар, файл дар жә не бас қа бу ма лар да бо луы мүм кін. Бу ма Нша лар, файл дар жә не бас қа бу ма лар да бо луы мүм кін. Бу ма 
бос бо луы да мүм кін. Бу ма да атауы бір дей нысандар бол мауы Нбос бо луы да мүм кін. Бу ма да атауы бір дей нысандар бол мауы 
ке рек. Бу ма лар дың ке ңей ті лі мі бол май ды. Бу ма ның ішін Нке рек. Бу ма лар дың ке ңей ті лі мі бол май ды. Бу ма ның ішін 

-жи нақ тап, әр түр лі атау мен бу ма ға сақ тау ға бо ла ды.-жи нақ тап, әр түр лі атау мен бу ма ға сақ тау ға бо ла ды.
Бу ма лар дың атауы файл дың атауы си яқ ты оның маз-Бу ма лар дың атауы файл дың атауы си яқ ты оның мазП

файл дар ды са ла тын бу ма лар мен са лыс ты ру ға бо ла ды. Мы са лы, 

П
файл дар ды са ла тын бу ма лар мен са лыс ты ру ға бо ла ды. Мы са лы, 
кең се де гі құ жат тар рет сіз сө ре ге ор на лас са, оны із деп та бу қи ын. 

П
кең се де гі құ жат тар рет сіз сө ре ге ор на лас са, оны із деп та бу қи ын. 

ПСон дық тан олар ды ар найы бу ма лар ға са лып жи нап қой сақ, оңай ПСон дық тан олар ды ар найы бу ма лар ға са лып жи нап қой сақ, оңай 
та бу ға бо ла ды. Сол си яқ ты ком пью тер де гі файл дар ды рет теп, Пта бу ға бо ла ды. Сол си яқ ты ком пью тер де гі файл дар ды рет теп, 
жи нақ тап, әр түр лі атау мен бу ма ға сақ тау ға бо ла ды.Пжи нақ тап, әр түр лі атау мен бу ма ға сақ тау ға бо ла ды.

В
Сақталғанфайлдардықайдаорналастырып,

В
Сақталғанфайлдардықайдаорналастырып,

Тұр мыс тық дең гей де бу ма ны кә дім гі іші не қа ғаз бет те рін, ВТұр мыс тық дең гей де бу ма ны кә дім гі іші не қа ғаз бет те рін, 
файл дар ды са ла тын бу ма лар мен са лыс ты ру ға бо ла ды. Мы са лы, Вфайл дар ды са ла тын бу ма лар мен са лыс ты ру ға бо ла ды. Мы са лы, 
кең се де гі құ жат тар рет сіз сө ре ге ор на лас са, оны із деп та бу қи ын. Вкең се де гі құ жат тар рет сіз сө ре ге ор на лас са, оны із деп та бу қи ын. 

б
Сон дайақ, файл тү рі не сәй кес оның атауы ның жа нын да 

б
Сон дайақ, файл тү рі не сәй кес оның атауы ның жа нын да 

пик тог рам ма сы бо ла ды, со ған қа рап, оның қан дай құ жат екебпик тог рам ма сы бо ла ды, со ған қа рап, оның қан дай құ жат еке
(17-су рет). б(17-су рет). 

Сақталғанфайлдардықайдаорналастырып,бСақталғанфайлдардықайдаорналастырып,

аСон дайақ, файл тү рі не сәй кес оның атауы ның жа нын да аСон дайақ, файл тү рі не сәй кес оның атауы ның жа нын да 
пик тог рам ма сы бо ла ды, со ған қа рап, оның қан дай құ жат екеапик тог рам ма сы бо ла ды, со ған қа рап, оның қан дай құ жат еке

сссФайлдарпиктограммасысФайлдарпиктограммасы

Сон дайақ, файл тү рі не сәй кес оның атауы ның жа нын да сСон дайақ, файл тү рі не сәй кес оның атауы ның жа нын да 

пппппааа
сссс

Графиктік 

с

Графиктік 
файлсфайлфайлсфайлссыыы

Графиктік ыГрафиктік 
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Файл

Бума

Атауы

Кеңейтілімі Файлдың 
көлемі

 Файлменбума

Бу ма лар ды екі түр ге жік теп қа рас ты ру ға бо ла ды:
• жүйе лік бу ма – ка та лог тар;
• қол да ны ла тын жұ мыс бу ма ла ры (Ме нің ком пьюте рім, 

прин тер лер жә не т.б.)
Бу ма лар, ком пью тер де бел гі лі тәр тіп пен ор на ла са ды, оны 

ие рар хия деп атай ды (19-сурет).

Менің компьютерім

Жұмыс үстелі Себет

Бумалар

Файлдар

Таңбашалар

Файлдар

Таңбашалар

Басқару тақтасы

С

D

Принтерлер

Бумалардыңорналасуреті

ААРРРРРР
МММБасқару тақтасыМБасқару тақтасыММММММПринтерлерМПринтерлерМММААА

САСАААDАDААААНННННННННННН
---Менің компьютерім-Менің компьютерім--П

Бу ма лар, ком пью тер де бел гі лі тәр тіп пен ор на ла са ды, оны 

П
Бу ма лар, ком пью тер де бел гі лі тәр тіп пен ор на ла са ды, оны 

(19-сурет).П(19-сурет).ППМенің компьютерімПМенің компьютерімПВ
Бу ма лар ды екі түр ге жік теп қа рас ты ру ға бо ла ды:

В
Бу ма лар ды екі түр ге жік теп қа рас ты ру ға бо ла ды:

• жүйе лік бу ма – ка та лог тар;

В
• жүйе лік бу ма – ка та лог тар;
• қол да ны ла тын жұ мыс бу ма ла ры (Ме нің ком пьюте рім, В• қол да ны ла тын жұ мыс бу ма ла ры (Ме нің ком пьюте рім, 

Бу ма лар, ком пью тер де бел гі лі тәр тіп пен ор на ла са ды, оны ВБу ма лар, ком пью тер де бел гі лі тәр тіп пен ор на ла са ды, оны 

ббббФайлменбумабФайлменбума

Бу ма лар ды екі түр ге жік теп қа рас ты ру ға бо ла ды:бБу ма лар ды екі түр ге жік теп қа рас ты ру ға бо ла ды:

ааааааасссс

Файлдың сФайлдың 
көлемі скөлемі спппппппп

ааааааас
ыы
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Таңбаша (ярлык) – кез келген программаға 
қойылған сілтеме көрсеткіші (20-сурет). 
Мысалы, күнделікті қолданылатын програм
маларды тез әрі жеңіл іске қосу үшін Жұмыс 
үстеліне оның таңбашасын орнатуға болады. 
Таңбаша мен файлды сырт көрінісіне қарап 
ажырата аламыз. Сол жақ бұрышында кіш
кентай бағыттаушы көрсетілген.

 Б 

1. Файл, бума, таңбаша де ге ні міз не?
2. Жа ңа бу ма қа лай құ ры ла ды?
3. Кез кел ген құ жат қа лай сақ тала ды?
4. Файл дың ке ңей ті лімі де ген не?
5. Файл кеңейтілімі бойынша қалай анықталады?

Т  

1. Неліктен файлды шағын символдармен атайды?
2. Файлдың кеңейтілімі не үшін қажет?
3. Пиктограммалар не үшін қажет?
4. Иерархия неліктен маңызды?
5. Не себепті буманың атауын файл мазмұнына сәйкес қояды?

Т 

Ком пью тер лік бу ма мен қа ра пай ым бу ма ны жә не таң
баша мен фай лды са лыс ты рың дар.

Ұқсастығы

Ұқсастығы

 Таңбаша

Б 

Т

Т

АААА34А34

РРМММММ
А

баша мен фай лды са лыс ты рың дар.

А

баша мен фай лды са лыс ты рың дар.

ААН

Ком пью тер лік бу ма мен қа ра пай ым бу ма ны жә не таңНКом пью тер лік бу ма мен қа ра пай ым бу ма ны жә не таң
баша мен фай лды са лыс ты рың дар.Нбаша мен фай лды са лыс ты рың дар.НН--

П
2. Файлдың кеңейтілімі не үшін қажет?

П
2. Файлдың кеңейтілімі не үшін қажет?
3. Пиктограммалар не үшін қажет?

П
3. Пиктограммалар не үшін қажет?
4. Иерархия неліктен маңызды?П4. Иерархия неліктен маңызды?
5. Не себепті буманың атауын файл мазмұнына сәйкес қояды?П5. Не себепті буманың атауын файл мазмұнына сәйкес қояды?ППВ
1. Неліктен файлды шағын символдармен атайды?В1. Неліктен файлды шағын символдармен атайды?
2. Файлдың кеңейтілімі не үшін қажет?В2. Файлдың кеңейтілімі не үшін қажет?
3. Пиктограммалар не үшін қажет?В3. Пиктограммалар не үшін қажет?В

б
2. Жа ңа бу ма қа лай құ ры ла ды?

б
2. Жа ңа бу ма қа лай құ ры ла ды?
3. Кез кел ген құ жат қа лай сақ тала ды?б3. Кез кел ген құ жат қа лай сақ тала ды?
4. Файл дың ке ңей ті лімі де ген не?б4. Файл дың ке ңей ті лімі де ген не?
5. Файл кеңейтілімі бойынша қалай анықталады?б5. Файл кеңейтілімі бойынша қалай анықталады?ба
1. Файл, бума, таңбаша де ге ні міз не?а1. Файл, бума, таңбаша де ге ні міз не?

3. Кез кел ген құ жат қа лай сақ тала ды?а3. Кез кел ген құ жат қа лай сақ тала ды?

скентай бағыттаушы көрсетілген.скентай бағыттаушы көрсетілген.сссп

Таңбаша мен файлды сырт көрінісіне қарап пТаңбаша мен файлды сырт көрінісіне қарап 
ажырата аламыз. Сол жақ бұрышында кішпажырата аламыз. Сол жақ бұрышында кіш
кентай бағыттаушы көрсетілген.пкентай бағыттаушы көрсетілген.пБ пБ ппа

Мысалы, күнделікті қолданылатын програм

а

Мысалы, күнделікті қолданылатын програм
маларды тез әрі жеңіл іске қосу үшін Жұмыс амаларды тез әрі жеңіл іске қосу үшін Жұмыс 
үстеліне оның таңбашасын орнатуға болады. аүстеліне оның таңбашасын орнатуға болады. 
Таңбаша мен файлды сырт көрінісіне қарап аТаңбаша мен файлды сырт көрінісіне қарап 
ажырата аламыз. Сол жақ бұрышында кішаажырата аламыз. Сол жақ бұрышында кіш

с(ярлык) – кез келген программаға с(ярлык) – кез келген программаға 
(20-сурет)с(20-сурет)

Мысалы, күнделікті қолданылатын програмсМысалы, күнделікті қолданылатын програм
маларды тез әрі жеңіл іске қосу үшін Жұмыс смаларды тез әрі жеңіл іске қосу үшін Жұмыс 

ыы(ярлык) – кез келген программаға ы(ярлык) – кез келген программаға 
(20-сурет)ы(20-сурет)
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1. Кестені дәптерлеріңе толтырыңдар.

№ Атау ы Анық та ма сы
1  Файл 

2 Бу ма 

3 Таңбаша

4 Ие рар хия

2. Берілген суреттер мен мәтінге сәйкес файлдардың кеңей
тілімін анықтап, жауабын дәптерлеріңе жазыңдар.

1.

Абай – асқан поэтикалық қуаттың 
иесі, қазақ халқының мақтанышы. 
Абай – халықтың рухани шығар

машылығын жоғары көтерген 
қазақ ақыны (Ә.Бөкейхан).

2. 3. 4.

5.

 

Ком пью тер де орын даң дар.
1. Жұ мыс үс те лі не өз ат та рың мен атала тын бу ма құ рың

дар. 
2. Берілген әңгімені мә тін дік ре дак тор да те рің дер. Әң

гімені құ рыл ған бу ма ға сақ таң дар, авторын анықтаңдар.

Атасы он жасар ұл баласымен далада келе жатып, 
одан сұрады: 

– Анау өрмекшіні көремісің, не істеп жүр?
– Көремін, өрмек тоқып жүр.
– Анау құмырсқаны көремісің?

ААРР

– Анау құмырсқаны көремісің?Р– Анау құмырсқаны көремісің?

ММАтасы он жасар ұл баласымен далада келе жатып, МАтасы он жасар ұл баласымен далада келе жатып, 
одан сұрады: Модан сұрады: 

– Анау өрмекшіні көремісің, не істеп жүр?М– Анау өрмекшіні көремісің, не істеп жүр?
– Көремін, өрмек тоқып жүр.М– Көремін, өрмек тоқып жүр.

АА

1. Жұ мыс үс те лі не өз ат та рың мен атала тын бу ма құ рың

А

1. Жұ мыс үс те лі не өз ат та рың мен атала тын бу ма құ рың

2. Берілген әңгімені мә тін дік ре дак тор да те рің дер. ӘңА2. Берілген әңгімені мә тін дік ре дак тор да те рің дер. Әң
гімені құ рыл ған бу ма ға сақ таң дар, авторын анықтаңдар.Агімені құ рыл ған бу ма ға сақ таң дар, авторын анықтаңдар.

Атасы он жасар ұл баласымен далада келе жатып, ААтасы он жасар ұл баласымен далада келе жатып, 

НКом пью тер де орын даң дар.НКом пью тер де орын даң дар.
1. Жұ мыс үс те лі не өз ат та рың мен атала тын бу ма құ рыңН1. Жұ мыс үс те лі не өз ат та рың мен атала тын бу ма құ рың

2. Берілген әңгімені мә тін дік ре дак тор да те рің дер. ӘңН2. Берілген әңгімені мә тін дік ре дак тор да те рің дер. ӘңН--
ППП

Абай – асқан поэтикалық қуаттың 

П
Абай – асқан поэтикалық қуаттың 
иесі, қазақ халқының мақтанышы. 

П
иесі, қазақ халқының мақтанышы. 
Абай – халықтың рухани шығарПАбай – халықтың рухани шығар

машылығын жоғары көтерген Пмашылығын жоғары көтерген 
қазақ ақыны (Ә.Бөкейхан).Пқазақ ақыны (Ә.Бөкейхан).

5.П5.ПВВВВВ
Абай – асқан поэтикалық қуаттың ВАбай – асқан поэтикалық қуаттың 
иесі, қазақ халқының мақтанышы. Виесі, қазақ халқының мақтанышы. 
Абай – халықтың рухани шығарВАбай – халықтың рухани шығарВ

б
тілімін анықтап, жауабын дәптерлеріңе жазыңдар.

б
тілімін анықтап, жауабын дәптерлеріңе жазыңдар.

ббба
2. Берілген суреттер мен мәтінге сәйкес файлдардың кеңейа2. Берілген суреттер мен мәтінге сәйкес файлдардың кеңей

тілімін анықтап, жауабын дәптерлеріңе жазыңдар.атілімін анықтап, жауабын дәптерлеріңе жазыңдар.ааассс2. Берілген суреттер мен мәтінге сәйкес файлдардың кеңейс2. Берілген суреттер мен мәтінге сәйкес файлдардың кеңей
тілімін анықтап, жауабын дәптерлеріңе жазыңдар.стілімін анықтап, жауабын дәптерлеріңе жазыңдар.

пппппаааааа
сссссссссссссыыыыы
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– Көремін, аузында бір нанның уалшығы (тал
шығы) бар, жүгіріп кетіп барады.

– Жоғары қара, аспанда не көрінеді?
– Жоғарыда қарлығаш ұшып жүр, аузында кесе 

тістеген шөбі бар.
Сонда атасы айтты:
– Олай болса, шырағым, ол кішкентай жәндіктер 

саған әбірет (үлгі). Өрмекші маса, шыбынға тұзақ 
құрып жүр, ұстап алған соң, өзіне азық етуге. Құ
мырсқа балашағаларына тамақ аулап, бір нанның 
уалшығын тапқан соң өзі жемей, аузына тістеп, 
қуан ғаннан үйіне жүгіріп қайтып барады. Қарлығаш 
балапандарына ұя істеуге шөп жиып жүр. Жұмыссыз 
жүрген бір жан жоқ. Сені де босқа жүруге жарат
паған, жұмыс жасауға әдеттену керек, – деді.

3. Осы сақ та ған құ жат та рың ды Ме нің құ жат та рым (Мои 
документы) бу ма сы нда таңбаша жа саң дар. 

Б   

Кез кел ген фай лды сақ тап, бас қа ком пью тер ге кө ші ру 
ба ры сын да файл дар ашыл май қа луы әб ден мүм кін. Мұндай 
жағдайда қан дай әре кет тер жа сай сың дар? Файл дар ды сақ
тау ба ры сын да не ні ес ке ру ке рек?

Б 

АААА36А36

РбаРба
жағдайда қанРжағдайда қан
тау баРтау ба

М

документы) бу

М

документы) бу

МКез келМКез кел
баМбарыМрысынМсынММММАА

Осы АОсы сақАсақтаАта
документы) буАдокументы) бу

НН-
ПВВ

бб
ғаннан үйіне жүгіріп қайтып барады. Қарлығаш 

б
ғаннан үйіне жүгіріп қайтып барады. Қарлығаш 

балапандарына ұя істеуге шөп жиып жүр. Жұмыссыз ббалапандарына ұя істеуге шөп жиып жүр. Жұмыссыз 
жүрген бір жан жоқ. Сені де босқа жүруге жаратбжүрген бір жан жоқ. Сені де босқа жүруге жарат
паған, жұмыс жасауға әдеттену керек, – деді.бпаған, жұмыс жасауға әдеттену керек, – деді.

ауалшығын тапқан соң өзі жемей, аузына тістеп, ауалшығын тапқан соң өзі жемей, аузына тістеп, 
ғаннан үйіне жүгіріп қайтып барады. Қарлығаш ағаннан үйіне жүгіріп қайтып барады. Қарлығаш 

балапандарына ұя істеуге шөп жиып жүр. Жұмыссыз абалапандарына ұя істеуге шөп жиып жүр. Жұмыссыз 
жүрген бір жан жоқ. Сені де босқа жүруге жаратажүрген бір жан жоқ. Сені де босқа жүруге жарат

ссаған әбірет (үлгі). Өрмекші маса, шыбынға тұзақ ссаған әбірет (үлгі). Өрмекші маса, шыбынға тұзақ 
құрып жүр, ұстап алған соң, өзіне азық етуге. Құсқұрып жүр, ұстап алған соң, өзіне азық етуге. Құ

шағаларына тамақ аулап, бір нанның сшағаларына тамақ аулап, бір нанның 
уалшығын тапқан соң өзі жемей, аузына тістеп, суалшығын тапқан соң өзі жемей, аузына тістеп, 

ғаннан үйіне жүгіріп қайтып барады. Қарлығаш сғаннан үйіне жүгіріп қайтып барады. Қарлығаш 

п– Олай болса, шырағым, ол кішкентай жәндіктер п– Олай болса, шырағым, ол кішкентай жәндіктер 
саған әбірет (үлгі). Өрмекші маса, шыбынға тұзақ псаған әбірет (үлгі). Өрмекші маса, шыбынға тұзақ 
құрып жүр, ұстап алған соң, өзіне азық етуге. Құпқұрып жүр, ұстап алған соң, өзіне азық етуге. Құ

а– Жоғарыда қарлығаш ұшып жүр, аузында кесе а– Жоғарыда қарлығаш ұшып жүр, аузында кесе 

– Олай болса, шырағым, ол кішкентай жәндіктер а– Олай болса, шырағым, ол кішкентай жәндіктер 

с– Көремін, аузында бір нанның уалшығы (талс– Көремін, аузында бір нанның уалшығы (тал

– Жоғарыда қарлығаш ұшып жүр, аузында кесе с– Жоғарыда қарлығаш ұшып жүр, аузында кесе 

ыыы– Көремін, аузында бір нанның уалшығы (тал ы– Көремін, аузында бір нанның уалшығы (тал ы
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§ 5. Компьютер құрылғыларының бір орталықтан 
басқарылуы

Комп ютерлікжелінеүшінқолданылады?
 Ком пью тер лік же лі – ком пью тер лер 

ара сын да жә не ком пью тер дің құ рыл ғы
ла рын өза ра бай ла ныс ты ра тын, кез кел ген 
ақ па рат пен ал ма су ға жә не олар ды өң деу ге 
ар нал ған қызмет түрі (21-су рет). 

Сер вер (ағылш. server) – файл дар, прог
рам ма лар ара сын да ор тақ де рек тер ал ма
су ды, же лі пай да ла ну шы лар мен ор тақ бай
ла ныс жа сау ды қам та ма сыз ете тін ор та лық 
ком пью тер (22-су рет). Сер вер ге кез кел ген 
ор тақ қол дан ба лы прог рам ма лар ды, ком
пью тер дің қо сым ша құ рыл ғы ла рын қо су ға 
бо ла ды: мо дем, прин тер, те ле фон, факс 
және т.б. Қолданушы сер вермен жұ мыс істе

генде,  оның компьютерінде орналасқан қатқыл дис кі дегі ақ па
рат тың көлемі ұлғаяды.

 Ком пью тер лік же лі нің бай ла ны сы, ор тақ қол же тім ді лік 
«Же лі лік орта» ар қы лы жү зе ге асы ры ла ды. «Же лі лік ортада» 

М      

• комп ютерлікжелі
ұғымы;

• көшіружәне
жүктеудіңтүрлі
әдістері;

• файлдардыжүк
теу;

• утилиттердеген
не?

   

• файлдыжүктеу
дегенне?

• Интернетті
қандаймақсатта
пайдаланамыз?

 Комп ютерлікжелі .Сервер

ААР

РРРММММММММ
АААААААААААААНННННННННННН

--П
генде,  оның компьютерінде орналасқан қатқыл дис кі дегі ақ па

П
генде,  оның компьютерінде орналасқан қатқыл дис кі дегі ақ па

 Ком пью тер лік же лі нің бай ла ны сы, ор тақ қол же тім ді лік П Ком пью тер лік же лі нің бай ла ны сы, ор тақ қол же тім ді лік 
«Же лі лік орта» ар қы лы жү зе ге асы ры ла дыП«Же лі лік орта» ар қы лы жү зе ге асы ры ла ды

В
пью тер дің қо сым ша құ рыл ғы ла рын қо су ға 

В
пью тер дің қо сым ша құ рыл ғы ла рын қо су ға 
бо ла ды: мо дем, прин тер, те ле фон, факс 

В
бо ла ды: мо дем, прин тер, те ле фон, факс 
және т.б. Қолданушы сер вермен жұ мыс істеВжәне т.б. Қолданушы сер вермен жұ мыс істе

генде,  оның компьютерінде орналасқан қатқыл дис кі дегі ақ паВгенде,  оның компьютерінде орналасқан қатқыл дис кі дегі ақ па

б
су ды, же лі пай да ла ну шы лар мен ор тақ бай

б
су ды, же лі пай да ла ну шы лар мен ор тақ бай
ла ныс жа сау ды қам та ма сыз ете тін ор та лық бла ныс жа сау ды қам та ма сыз ете тін ор та лық 

(22-су рет)б(22-су рет). Сер вер ге кез кел ген б. Сер вер ге кез кел ген 
ор тақ қол дан ба лы прог рам ма лар ды, комбор тақ қол дан ба лы прог рам ма лар ды, ком
пью тер дің қо сым ша құ рыл ғы ла рын қо су ға бпью тер дің қо сым ша құ рыл ғы ла рын қо су ға 

арам ма лар ара сын да ор тақ де рек тер ал маарам ма лар ара сын да ор тақ де рек тер ал ма
су ды, же лі пай да ла ну шы лар мен ор тақ байасу ды, же лі пай да ла ну шы лар мен ор тақ бай
ла ныс жа сау ды қам та ма сыз ете тін ор та лық ала ныс жа сау ды қам та ма сыз ете тін ор та лық 

. Сер вер ге кез кел ген а. Сер вер ге кез кел ген 

сақ па рат пен ал ма су ға жә не олар ды өң деу ге сақ па рат пен ал ма су ға жә не олар ды өң деу ге 
(21-су рет)с(21-су рет). с. ) – файл дар, прогс) – файл дар, прог

рам ма лар ара сын да ор тақ де рек тер ал масрам ма лар ара сын да ор тақ де рек тер ал ма
су ды, же лі пай да ла ну шы лар мен ор тақ байссу ды, же лі пай да ла ну шы лар мен ор тақ бай

пара сын да жә не ком пью тер дің құ рыл ғыпара сын да жә не ком пью тер дің құ рыл ғы
ла рын өза ра бай ла ныс ты ра тын, кез кел ген пла рын өза ра бай ла ныс ты ра тын, кез кел ген 
ақ па рат пен ал ма су ға жә не олар ды өң деу ге пақ па рат пен ал ма су ға жә не олар ды өң деу ге 

аКомп ютерлікжелінеүшінқолданылады?аКомп ютерлікжелінеүшінқолданылады?
 – ком пью тер лер а – ком пью тер лер 

ара сын да жә не ком пью тер дің құ рыл ғыаара сын да жә не ком пью тер дің құ рыл ғы
ла рын өза ра бай ла ныс ты ра тын, кез кел ген ала рын өза ра бай ла ныс ты ра тын, кез кел ген 

сыы
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сер вер ре су рс та ры на, бас қа да же лі ге қо сыл ған ком пью тер лер ге 
рұқ сат бе ріл се, бай ла ныс жа сай ала мыз. Жер гі лік ті же лі де тұр
ған ком пью тер лер дің ті зі мін қа рап шы ғу үшін Жұ мыс үс те лін
де гі «Же лі лік орта» белгішесіне тінтуірді екі рет шер ту ке рек 
(23-су рет).

  – бір-бірімен әртүрлі программалармен 
ақпараттарды бірге қолдана алатындай жалғасқан компьютерлер 
тобы (программалар, деректер, құжаттар, қосымша құрылғылар).

Ком пью тер дің ре су рс та рын қол да ну ға рұқ сат мынадай 
жол дар мен бе рі ле ді:
1. Ме нің ком пьюте рім бу ма сы на кі ру.
2. С, D дис кі ле рін бел гі леу (24-су рет).

 .Жергіліктіжелігеқосылғанкомп ютерлер

АААА38А38

Р

жол дар мен бе рі ле ді:

Р

жол дар мен бе рі ле ді:
1. Ме нің ком пьюте рім бу ма сы на кі руР1. Ме нің ком пьюте рім бу ма сы на кі ру
2. С, D дис кі ле рін бел гі леу Р2. С, D дис кі ле рін бел гі леу 

ММ

тобы (программалар, деректер, құжаттар, қосымша құрылғылар).

М

тобы (программалар, деректер, құжаттар, қосымша құрылғылар).

Ком пью тер дің ре су рс та рын қол да ну ға рұқ сат мынадай МКом пью тер дің ре су рс та рын қол да ну ға рұқ сат мынадай 
жол дар мен бе рі ле ді:Мжол дар мен бе рі ле ді:
1. Ме нің ком пьюте рім бу ма сы на кі руМ1. Ме нің ком пьюте рім бу ма сы на кі ру

АА



А


ақпараттарды бірге қолдана алатындай жалғасқан компьютерлер Аақпараттарды бірге қолдана алатындай жалғасқан компьютерлер 
тобы (программалар, деректер, құжаттар, қосымша құрылғылар).Атобы (программалар, деректер, құжаттар, қосымша құрылғылар).

Н

де гі «Же лі лік орта» белгішесіне тінтуірді екі рет шер ту ке рек 

Н

де гі «Же лі лік орта» белгішесіне тінтуірді екі рет шер ту ке рек 

ННақпараттарды бірге қолдана алатындай жалғасқан компьютерлер Нақпараттарды бірге қолдана алатындай жалғасқан компьютерлер 

-ған ком пью тер лер дің ті зі мін қа рап шы ғу үшін Жұ мыс үс те лін-ған ком пью тер лер дің ті зі мін қа рап шы ғу үшін Жұ мыс үс те лін
де гі «Же лі лік орта» белгішесіне тінтуірді екі рет шер ту ке рек -де гі «Же лі лік орта» белгішесіне тінтуірді екі рет шер ту ке рек Псер вер ре су рс та ры на, бас қа да же лі ге қо сыл ған ком пью тер лер ге Псер вер ре су рс та ры на, бас қа да же лі ге қо сыл ған ком пью тер лер ге 
рұқ сат бе ріл се, бай ла ныс жа сай ала мыз. Жер гі лік ті же лі де тұрПрұқ сат бе ріл се, бай ла ныс жа сай ала мыз. Жер гі лік ті же лі де тұр
ған ком пью тер лер дің ті зі мін қа рап шы ғу үшін Жұ мыс үс те лінПған ком пью тер лер дің ті зі мін қа рап шы ғу үшін Жұ мыс үс те лін

.Жергіліктіжелігеқосылғанкомп ютерлер

П
.Жергіліктіжелігеқосылғанкомп ютерлерВВВВВВВ.Жергіліктіжелігеқосылғанкомп ютерлерВ.Жергіліктіжелігеқосылғанкомп ютерлер

ба
сп
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 Дискінібелгілеу
терезесі

 Жанамамәзірдішақыру
терезесі

3. Тінтуірдің оң жақ ба тыр ма сын ба су ар қы лы жа на ма мә зір ді 
ша қы ру (25-су рет).

4. Қа си ет тер (Свой ст ва) бө лі мі не кі ру (26-су рет).
5. Қол же тім ді лік (Дос туп) бет бел гі сін таң дау (27-су рет).
6. Ор тақ ре су рс қа рұқ сат ету бө лі мін таң дау, бел гі ше ні қою 

(28-су рет).
7. «То лық», «Тек оқу үшін», «Құ пия сөз бен анық тала ды» 

пунк тте рі нің бі рін таң дау (29-су рет). 
8. Бе ріл ген ре су рс тар ды пай да лан бау ке рек бол са, он да «Жер

гі лік ті ре сурс» деп бел гі леу.
Жергілікті желіге қосылған компьютерлердегі құжаттарды 

ашып, жабу және ондағы ресурстарды пайдалану үшін ар найы 
«Же лі лік ор та» ар қы лы байланыс жасауға болады.

ААР

 Р 
терезесіРтерезесіРРРРМ М ДискінібелгілеуМДискінібелгілеуММММА
Н-
ППППППППППВВВВВВВВВВ

ббббб
ашып, жабу және ондағы ресурстарды пайдалану үшін ар найы 

б
ашып, жабу және ондағы ресурстарды пайдалану үшін ар найы 
«Же лі лік ор та» ар қы лы байланыс жасауға болады.б«Же лі лік ор та» ар қы лы байланыс жасауға болады.аЖергілікті желіге қосылған компьютерлердегі құжаттарды аЖергілікті желіге қосылған компьютерлердегі құжаттарды 
ашып, жабу және ондағы ресурстарды пайдалану үшін ар найы аашып, жабу және ондағы ресурстарды пайдалану үшін ар найы 
«Же лі лік ор та» ар қы лы байланыс жасауға болады.а«Же лі лік ор та» ар қы лы байланыс жасауға болады.

с8. Бе ріл ген ре су рс тар ды пай да лан бау ке рек бол са, он да «Жерс8. Бе ріл ген ре су рс тар ды пай да лан бау ке рек бол са, он да «Жер

Жергілікті желіге қосылған компьютерлердегі құжаттарды сЖергілікті желіге қосылған компьютерлердегі құжаттарды 
ашып, жабу және ондағы ресурстарды пайдалану үшін ар найы сашып, жабу және ондағы ресурстарды пайдалану үшін ар найы 

п7. «То лық», «Тек оқу үшін», «Құ пия сөз бен анық тала ды» п7. «То лық», «Тек оқу үшін», «Құ пия сөз бен анық тала ды» 

8. Бе ріл ген ре су рс тар ды пай да лан бау ке рек бол са, он да «Жерп8. Бе ріл ген ре су рс тар ды пай да лан бау ке рек бол са, он да «Жер

а(27-су рет).а(27-су рет).
6. Ор тақ ре су рс қа рұқ сат ету бө лі мін таң дау, бел гі ше ні қоюа6. Ор тақ ре су рс қа рұқ сат ету бө лі мін таң дау, бел гі ше ні қою

7. «То лық», «Тек оқу үшін», «Құ пия сөз бен анық тала ды» а7. «То лық», «Тек оқу үшін», «Құ пия сөз бен анық тала ды» 

с3. Тінтуірдің оң жақ ба тыр ма сын ба су ар қы лы жа на ма мә зір ді с3. Тінтуірдің оң жақ ба тыр ма сын ба су ар қы лы жа на ма мә зір ді ыы3. Тінтуірдің оң жақ ба тыр ма сын ба су ар қы лы жа на ма мә зір ді ы3. Тінтуірдің оң жақ ба тыр ма сын ба су ар қы лы жа на ма мә зір ді 
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 Ортақресурсбөлімінтаңдау
терезесі

 Берілгенбөлімдердің
бірінтаңдаутерезесі

 Қолжетімділікбелгісін
таңдаутерезесі

 Қасиеттербөлімінекіру
терезесі

АААА40А40

Р Р РРРРМММММ
АН

-ППППП
ВВВВВВ  В  ҚасиеттербөлімінекіруВҚасиеттербөлімінекіруВВВ
бббббба
сп
ас
ыыыыыы



41

   

Интернеттібізқандаймақсаттапайдаланамыз?
Сен дер  Интернет, элект рон дық пош та ұғым да ры мен та ныс 

бо лдыңдар. Интернетті біз күн де лік ті ақ па рат кө зі ре тін де пай
да ла на мыз. Атап айт сақ: қа жет ті 
ақ па рат алу ды, ақ па рат жі бе ру ді, 
же дел хатха бар ал ма су ды, әр түр лі 
қыз мет са ла ла рын да қол да ну ды 
қам та ма сыз ете ді.

Интернетті қол да ну ба ры сын да 
құ жат тар, су рет тер, ау дио, бейне 
жә не файл дар ды кө ші ру, жүк теу 
қа жет ті лі гі ту ын дай ды. Кө ші ру 
жә не жүк теу дің түр лі әдіс те рі бар. 

Е 

Интернеттен қолданысқа 
рұқсат етілген файлдарды 
жүктегеннен кейін, қажетті 
ақпараттармен толықтыруға, 
өзгертуге, уақытша бумадан 
өз бумамызға орналастыруға 
және басқа атпен сақтауға, 
ортақ қолжетімді файл 
ретінде көрсетуге болады.

 Down oad asterпрограммасыныңсипаттамасы

ААРРРРР
МА

Н-
ПВВВВВ

ббб
өз бумамызға орналастыруға 

б
өз бумамызға орналастыруға 
және басқа атпен сақтауға, бжәне басқа атпен сақтауға, 
ортақ қолжетімді файл бортақ қолжетімді файл 
ретінде көрсетуге болады.бретінде көрсетуге болады.

аақпараттармен толықтыруға, аақпараттармен толықтыруға, 
өзгертуге, уақытша бумадан аөзгертуге, уақытша бумадан 
өз бумамызға орналастыруға аөз бумамызға орналастыруға 
және басқа атпен сақтауға, ажәне басқа атпен сақтауға, 
ортақ қолжетімді файл аортақ қолжетімді файл 

сИнтернеттен қолданысқа сИнтернеттен қолданысқа 
рұқсат етілген файлдарды срұқсат етілген файлдарды 
жүктегеннен кейін, қажетті сжүктегеннен кейін, қажетті 
ақпараттармен толықтыруға, сақпараттармен толықтыруға, 
өзгертуге, уақытша бумадан сөзгертуге, уақытша бумадан 

ппппЕ  пЕ 

Интернеттен қолданысқа пИнтернеттен қолданысқа 
рұқсат етілген файлдарды прұқсат етілген файлдарды 

аСен дер  Интернет, элект рон дық пош та ұғым да ры мен та ныс аСен дер  Интернет, элект рон дық пош та ұғым да ры мен та ныс 
бо лдыңдар. Интернетті біз күн де лік ті ақ па рат кө зі ре тін де пайабо лдыңдар. Интернетті біз күн де лік ті ақ па рат кө зі ре тін де пайаасСен дер  Интернет, элект рон дық пош та ұғым да ры мен та ныс сСен дер  Интернет, элект рон дық пош та ұғым да ры мен та ныс 

ыы
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Көп те ген брау зер лер дің әр түр лі ақ па рат ты жүк тей тін ме нед
жер ле рі бар, мы са лы, Mozilla Firefoxтің ме нед же рі ти ім ді әрі 
ың ғай лы. 

Интернеттен жүк теу ді же ңіл де те тін түр лі сырт қы ути
лит тер бар. Мы са лы, Download Master (30-су рет). Бұл ути лит 
Интернеттен файл дар жүк теу ке зін де ту ын дай тын үш не гіз гі 
мәсе ле ні ти ім ді ше ше ді: жүк теу жыл дам ды ғы, тоқ та тыл ған 
жүк теу ді жал ғас ты ру жә не жүк тел ген файл дар ды бас қа ру. 
Бұл – өз ком пью тер ле рің де ор на ту ға ың ғай лы, те гін прог 
рам ма. 

 – белгілі бір программалау орталарында бірнеше 
қызмет атқаруға пайдаланатын қосымша программалар. Мұндай 
программалар программалау тілдерінде жиі кездеседі. Мәлімет-
тердің көлемін кішірейтетін (мұрағаттайтын), компьютерді вирусқа 
тексеріп, бар болса, оларды жоятын программалар.

Интернеттен файл дар ды жүк теу ақ па рат тың кө ле мі не 
қа рай жү зе ге асы ры ла ды. Ақ па рат тың кө ле мі, өл ше мі ту ра лы 
мәліметтермен келесі са бақ тар да та ны са тын бо ла сың дар. 

 Б 

1. Ком пью тер лік же лі де ген не?
2. Сер вер не үшін қа жет? 
3. Интернеттен ақ па рат ты қа лай жүк тей міз?
4. Файл дар ға ор тақ қол же тім ді лік қа лай рұқ сат еті ле ді?
5. Ути лит тер де ген не?

Т  

1. Ком пью тер лік же лі ні не үшін қол да на мыз?
2. Сы нып та ғы ком пью тер лік же лі нің сыз ба сын са лың дар, 

қа лай ор на лас қа нын анықтаңдар.
3. Компьютерлік желі неліктен қажет?

Б 

Т

АААА42А42

Р3.Р3.

М1.М1. КомМКомпьюМпью
2.М2. СыМСыныпМнып

қаМқаММА

вер не үшін қа

А

вер не үшін қа
Интернеттен 

А

Интернеттен 
ФайлАФайлАдарАдарға орАға ор
Ути АУтилитАлиттер деАтер деАН

пью НпьютерНтерлік жеНлік же
вер не үшін қаНвер не үшін қа

Интернеттен НИнтернеттен ақНақ
ға орНға орН--
П

Интернеттен файл

П
Интернеттен файлдар

П
дар

ла

П
лады. Ақ

П
ды. Ақ

мәліметтермен келесі саПмәліметтермен келесі сабақПбақтарПтарППВВ
оларды

В
оларды жоятын

В
жоятын

дар Вдарды жүкВды жүк
ды. АқВды. АқпаВпаратВрат

б
программал

б
программал

қосымшабқосымша
тілдеріндебтілдерінде жиібжиі

(мұраға б(мұрағаттайтын),бттайтын),
программалар.бпрограммалар.

аапрограммал апрограммалауаау ораорталарындааталарында
қосымша ақосымша программалар.апрограммалар.

жиіажиі

сген файлсген файл
ға ың сға ыңғайсғайлы, теслы, тесп

дай пдайтын үш нептын үш не
ды пдығы, тоқпғы, тоқ

ген файл пген файлдарпдарды баспды бас
лы, теплы, те

алі сырталі сыртқы утиақы ути
рет). арет). Бұл утиа Бұл ути

тын үш неатын үш не
таата

стін местін ме
рі ти срі тиімсімді әрі сді әрі 

қы утисқы ути

ыытін ме ытін менедынед
ді әрі ыді әрі 
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4. Сервер не себепті маңызды?
5. Утилиттер не үшін қажет? 

Т 

1. Ор тақ қол же тім ді файл дар мен жұ мыс жа сау қан ша
лық ты ма ңыз ды? 

2. Файл мен бу ма ны жүк теуге қа жет ті ре су рс тар ды 
атаңдар.

3. Ком пью тер құ рыл ғы ла ры ның бір ор та лық тан бас қа ры
лу ын анық тап, та қы рып тың бас ты идея сын айтыңдар.

 

1. Кес те де бе ріл ген анық та ма лар ды дұ рыс жа уа бы мен 
сәй кес тен ді рің дер.

№ Атауы Анық та ма сы 

1  Файл  Ақпараттарды сақтайтын орын, 
әртүрлі типті файлдар тобы. 

2 Сер вер  Прог рам ма лау ор та сын да бел гі лі 
бір қыз мет ат қа ру ға пай да ла на тын 
қо сым ша прог рам ма лар.

3 Бу ма Оpтақ пай да ла ну ға ар нал ған бар лық 
pecypcтapды қам ти тын ком пьютер.

4 Ути лит тер   Ком пью тер мен әр түр лі құ рыл ғы
лар дың жи ын ты ғы, ара лық ақ па рат 
та сы мал дау ды пай да лан бай, же лі де гі 
ком пью тер ара сын да ғы ақ па рат ал ма
су ды қам та ма сыз ете ді .

5 Ком пью терлік 
же лі  

Нысанға қолжетімділікті жеңілде
тетін, нысанның сілтеме көрсеткіші.

6 Таңбаша Бел гі лі бір атауы бар, дис кі дегі 
мәліметтер жиыны.

Т

ААРРРРРР
МММММММММММ5 М5 КомМКомпьюМпью

жеМжеліМлі

6 ТаңбашаМ6 Таңбаша6 ТаңбашаМ6 Таңбаша

АААпьюАпью

НННлит Нлиттер Нтер КомНКом

--Оpтақ -Оpтақ ПППП
 Прог

П
 Прог Прог

П
 Прог

бір қызПбір қызмет атПмет ат
қоПқосымПсымша прогПша прог

Оpтақ ПОpтақ 
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2. Сөз жұм бақ ты ше шің дер.

1 с

2 е

3 р

4 в

5 е

6 р

1) Мо ни тор эк ра ны ның ең кі ші эле мен ті. 
2) Ком пью тер дің құ рыл ғы ла рын өза ра бай ла ныс ты ра тын, кез кел ген 

ақ па рат пен ал ма су ға жә не олар ды өң деу ге ар нал ған қыз мет тү рі.
3) ... – гипермәтіндік байланысу мүмкіндігі бар файлдармен жұмыс 

істеуге арналған программа. 
4) Ұйым мен же ке тұл ға лар ға Ин тер нет қыз мет те рін ұсы на тын ком па ния. 
5) Бел гі лі бір прог рам ма лау ор та ла рын да бір не ше қыз мет ат қа ру ға 

пай да ла на тын қо сым ша прог рам ма лар.
6) Сақ тау, өң деу, жет кі зу жә не пай да ла ну ны са ны бо лып та бы ла тын 

қор ша ған әлем де бо лып жат қан мә лі мет тер мен өз ге ріс тер. 

 

Тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1) Жұ мыс үс те лін де «Астана» атауы мен жа ңа бу ма құ

рың дар.
2) Интернеттен Астана қаласындағы Оқушылар сарайы ту

ралы мә лі метті тау ып, мә тін дік ре дак тор ға жүк тең дер. 
3) «Астана – бас қала» атауы мен құр ған фай лды бу ма ла

ры ңа сақ таң дар.
4) Тәу ел сіз дік ту ра лы ән тау ып, бу ма ға жүк тең дер.
5) «Кең бай тақ Қа зақ ста ным!» та қы ры бын да ша ғын фильм

 ді бу ма ла ры ңа сақ таң дар.
6) Туған өлкеміз Қазақстанға деген сүйіспеншілік сезім

деріңді жеткізетін ойтолғау жазыңдар, құжатты бумаға 
сақтаңдар.

Б   

Сен дер қа лай ой ла сың дар? Интернеттен ақ па рат алу дың 
ти ім ді лі гі қан дай? (Пікір алмасу)

Б 
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6)

М

6) Туған өлкеміз Қазақстанға деген сүйіспеншілік сезім

М

Туған өлкеміз Қазақстанға деген сүйіспеншілік сезім

Мдеріңді жеткізетін ойтолғау жазыңдар, құжатты бумаға Мдеріңді жеткізетін ойтолғау жазыңдар, құжатты бумаға 
сақтаңдар.Мсақтаңдар.ММА
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«Кең А«Кең байАбайтақ ҚаАтақ Қа
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Туған өлкеміз Қазақстанға деген сүйіспеншілік сезімАТуған өлкеміз Қазақстанға деген сүйіспеншілік сезім
деріңді жеткізетін ойтолғау жазыңдар, құжатты бумаға Адеріңді жеткізетін ойтолғау жазыңдар, құжатты бумаға 

Н

ралы мә

Н

ралы мәлі

Н

ліметті тау

Н

метті тау
«Астана Н«Астана –Н– бас қала» атауыН бас қала» атауы

ңа сақ Нңа сақтаңНтаңдар.Ндар.
сіз Нсіздік туНдік ту

тақ ҚаНтақ Қа

-Интернеттен Астана қаласындағы Оқушылар сарайы ту-Интернеттен Астана қаласындағы Оқушылар сарайы ту
метті тау-метті тауП

ды орын
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Интернеттен Астана қаласындағы Оқушылар сарайы туПИнтернеттен Астана қаласындағы Оқушылар сарайы ту
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§ 6–7. Компьютердегі деректерді қалай қорғауға 
болады?

Ақпараттықорғауұғымынқалай
түсінесіңдер?

Ком пью тер де жұ мыс жа са ған кез де кез 
кел ген ақ па рат ты қор ғай бі лу өте ма ңыз ды. 
Есеп теу тех ни ка сын да ақ па рат ты қор ғау 
тү сі ні гі ке ңі нен та рал ған. Ол ком пью тер дің 
жұ мыс іс теу се нім ді лі гін, де рек тер дің мүл
тік сіз сақ та лу ын қам та ма сыз ете ді.

Ақ па рат ты қор ғау – ақ па рат ты рұқ
сат сыз та ра ту дан, оны рұқ сат сыз өші ру ден, 
рұқ сат сыз кө шір ме сін жа сау дан, бұ ғат
тау дан қор ғау үшін жүр гі зі ле тін ша ра лар. 
Ақ па рат ты қор ғау ша ра ла ры на ком пью
тер ді қор ғау, құ жат та рды ви рус тан қор ғау, 
бұ ғат тау жә не қау іп сіз құ пия сөз дер қол да
ну ды жат қы зу ға бо ла ды.

Комп ютердівирустанқалайқорғаймыз?
Біз «ком пью тер ге ви рус түс ті» де ген сөз дер ді жиі ес тіп 

жа та мыз. Бі рақ ком пью тер ге түс кен ви рус тың сал да ры нан 
он да ор на лас қан прог рам ма лық құ рал дар мен файл дар дың қан
дай өз ге ріс тер ге ұшы рай ты нын бі ле бер мей міз.

Ком пью тер лік ви рус тар та ри хы дер бес ком пью тер лер пай да 
бол ған уа қыт тан бас тала ды. Вирустар жылдам тарайды әрі тез 
көбейеді.

   

• ақпараттыққауіп
сіздікұғымынқалай
түсінесіңдер?

• ақпараттықор
ғаудыңжолдары
қандай?

М      

• ақпараттықорғау
ұғымы;

• вирусқаупіжәне
оданқорғану;

• антивирустық
программалар;

• құжатқақұпиясөз
орнату.



Ең алғашқы вирус 1986 жылы Пәкістанда « rain» (қазақша «Ми») деген 
атпен пайда болды. Компьютерлік вирус эпидемиясы желімен  таратылды. 
(https://codeo.k / og/a parat/ .ht сайтынанқосымшамәліметтер
алуғаболады.)

ААААР

Ең алғашқы вирус 1986 жылы Пәкістанда « rain» (қазақша «Ми») деген 

Р

Ең алғашқы вирус 1986 жылы Пәкістанда « rain» (қазақша «Ми») деген 
атпен пайда болды. Компьютерлік вирус эпидемиясы желімен  таратылды. 

Р

атпен пайда болды. Компьютерлік вирус эпидемиясы желімен  таратылды. 
( Р( РРРhttps://codeo.k / og/a parat/ .ht сайтынанқосымшамәліметтерРhttps://codeo.k / og/a parat/ .ht сайтынанқосымшамәліметтер
алуғаболады.Ралуғаболады.

МММММЕң алғашқы вирус 1986 жылы Пәкістанда « rain» (қазақша «Ми») деген МЕң алғашқы вирус 1986 жылы Пәкістанда « rain» (қазақша «Ми») деген 
атпен пайда болды. Компьютерлік вирус эпидемиясы желімен  таратылды. Матпен пайда болды. Компьютерлік вирус эпидемиясы желімен  таратылды. 
https://codeo.k / og/a parat/ .ht сайтынанқосымшамәліметтерМhttps://codeo.k / og/a parat/ .ht сайтынанқосымшамәліметтер

А

Ком пью тер лік ви рус тар та ри хы дер бес ком пью тер лер пай да 

А

Ком пью тер лік ви рус тар та ри хы дер бес ком пью тер лер пай да 
бол ған уа қыт тан бас тала ды. Вирустар жылдам тарайды әрі тез 

А

бол ған уа қыт тан бас тала ды. Вирустар жылдам тарайды әрі тез 

ААН

он да ор на лас қан прог рам ма лық құ рал дар мен файл дар дың қан

Н

он да ор на лас қан прог рам ма лық құ рал дар мен файл дар дың қан
дай өз ге ріс тер ге ұшы рай ты нын бі ле бер мей міз.Ндай өз ге ріс тер ге ұшы рай ты нын бі ле бер мей міз.

Ком пью тер лік ви рус тар та ри хы дер бес ком пью тер лер пай да НКом пью тер лік ви рус тар та ри хы дер бес ком пью тер лер пай да 
бол ған уа қыт тан бас тала ды. Вирустар жылдам тарайды әрі тез Нбол ған уа қыт тан бас тала ды. Вирустар жылдам тарайды әрі тез 

-жа та мыз. Бі рақ ком пью тер ге түс кен ви рус тың сал да ры нан -жа та мыз. Бі рақ ком пью тер ге түс кен ви рус тың сал да ры нан 
он да ор на лас қан прог рам ма лық құ рал дар мен файл дар дың қан-он да ор на лас қан прог рам ма лық құ рал дар мен файл дар дың қанП

ну ды жат қы зу ға бо ла ды.

П
ну ды жат қы зу ға бо ла ды.

Комп ютердівирустанқалайқорғаймыз?ПКомп ютердівирустанқалайқорғаймыз?
Біз «ком пью тер ге ви рус түс ті» де ген сөз дер ді жиі ес тіп ПБіз «ком пью тер ге ви рус түс ті» де ген сөз дер ді жиі ес тіп 

жа та мыз. Бі рақ ком пью тер ге түс кен ви рус тың сал да ры нан Пжа та мыз. Бі рақ ком пью тер ге түс кен ви рус тың сал да ры нан 

В
Ақ па рат ты қор ғау ша ра ла ры на ком пью

В
Ақ па рат ты қор ғау ша ра ла ры на ком пью
тер ді қор ғау, құ жат та рды ви рус тан қор ғау, 

В
тер ді қор ғау, құ жат та рды ви рус тан қор ғау, 
бұ ғат тау жә не қау іп сіз құ пия сөз дер қол даВбұ ғат тау жә не қау іп сіз құ пия сөз дер қол да
ну ды жат қы зу ға бо ла ды.Вну ды жат қы зу ға бо ла ды.

б
Ақ па рат ты қор ғау

б
Ақ па рат ты қор ғау

сат сыз та ра ту дан, оны рұқ сат сыз өші ру ден, бсат сыз та ра ту дан, оны рұқ сат сыз өші ру ден, 
рұқ сат сыз кө шір ме сін жа сау дан, бұ ғатбрұқ сат сыз кө шір ме сін жа сау дан, бұ ғат
тау дан қор ғау үшін жүр гі зі ле тін ша ра лар. бтау дан қор ғау үшін жүр гі зі ле тін ша ра лар. 
Ақ па рат ты қор ғау ша ра ла ры на ком пьюбАқ па рат ты қор ғау ша ра ла ры на ком пью

атік сіз сақ та лу ын қам та ма сыз ете ді.атік сіз сақ та лу ын қам та ма сыз ете ді.
Ақ па рат ты қор ғау аАқ па рат ты қор ғау – ақ па рат ты рұқа – ақ па рат ты рұқ

сат сыз та ра ту дан, оны рұқ сат сыз өші ру ден, асат сыз та ра ту дан, оны рұқ сат сыз өші ру ден, 
рұқ сат сыз кө шір ме сін жа сау дан, бұ ғатарұқ сат сыз кө шір ме сін жа сау дан, бұ ғат

сЕсеп теу тех ни ка сын да ақ па рат ты қор ғау сЕсеп теу тех ни ка сын да ақ па рат ты қор ғау 
тү сі ні гі ке ңі нен та рал ған. Ол ком пью тер дің стү сі ні гі ке ңі нен та рал ған. Ол ком пью тер дің 
жұ мыс іс теу се нім ді лі гін, де рек тер дің мүлсжұ мыс іс теу се нім ді лі гін, де рек тер дің мүл
тік сіз сақ та лу ын қам та ма сыз ете ді.стік сіз сақ та лу ын қам та ма сыз ете ді.

пКом пью тер де жұ мыс жа са ған кез де кез пКом пью тер де жұ мыс жа са ған кез де кез 
кел ген ақ па рат ты қор ғай бі лу өте ма ңыз ды. пкел ген ақ па рат ты қор ғай бі лу өте ма ңыз ды. 
Есеп теу тех ни ка сын да ақ па рат ты қор ғау пЕсеп теу тех ни ка сын да ақ па рат ты қор ғау 
тү сі ні гі ке ңі нен та рал ған. Ол ком пью тер дің птү сі ні гі ке ңі нен та рал ған. Ол ком пью тер дің 

аКом пью тер де жұ мыс жа са ған кез де кез аКом пью тер де жұ мыс жа са ған кез де кез 
кел ген ақ па рат ты қор ғай бі лу өте ма ңыз ды. акел ген ақ па рат ты қор ғай бі лу өте ма ңыз ды. 

сыы
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Ви рус тар дың та ра лу жол да ры:
•  ақ па рат та сы мал дау шы құ рыл ғы лар;
•  Интернет;
•  ком пью тер лік же лі лер.

Ком пью тер дің ви рус пен за қым дан ға нын дер ке зін де 
анық тау  үшін  ви рус тар дың пай да бо луы ның не гіз гі бел гі ле рін 
бі лу қа жет (31-су рет). 

Компьютерде вирус пайда болған кезде

Программалар оқыстан жұ
мысын тоқтатады немесе жұ

мыс істемейді

Экранда бөгде символдар, 
хабарламалар шығады

Компьютер жұмысында жиі 
тұрып қалулар, жаңылысу

лар болады

Компьютер баяу жұмыс 
істейді

Файлдар мен бумалар жоға
лады немесе олардың ішінде

гілер бұрмаланады

Дискі жадының немесе же
дел жадының көлемі кенет

тен азаяды

Флешжадыдағы файлдар 
саны көбейеді

 Комп ютерліквирустардыңпайдаболубелгілері

Ком пью тер лік ви рус тар дың ең көп та ра лу кө зі  – Интернет.  
Сондықтан Интернетке кір мес бұ рын сақ та ну ша ра ла рын қол ға 
алу қа жет.

Ви рус тан сақ та ну үшін:
1)  ком пью тер ге ан ти ви рус тық прог рам ма ны ор на ту (ол 

Windows опе ра ция лық жүй есі нің нұс қа сы на тәу ел ді) жә не 
кез кел ген ақ па рат та сы мал дау шы сын ан ти ви рус тық прог
рам ма мен тек се ру (32-сурет);

АААА46А46

Ррам ма мен тек се ру Ррам ма мен тек се ру М

Ви рус тан сақ та ну үшін:

М

Ви рус тан сақ та ну үшін:
1)  ком пью тер ге ан ти ви рус тық прог рам ма ны ор на ту (ол М1)  ком пью тер ге ан ти ви рус тық прог рам ма ны ор на ту (ол 

WindowsМWindowsМкез кел ген ақ па рат та сы мал дау шы сын ан ти ви рус тық прогМкез кел ген ақ па рат та сы мал дау шы сын ан ти ви рус тық прог
рам ма мен тек се ру Мрам ма мен тек се ру 

А

Ком пью тер лік ви рус тар дың ең көп та ра лу кө зі  – Интернет.  

А

Ком пью тер лік ви рус тар дың ең көп та ра лу кө зі  – Интернет.  
Сондықтан Интернетке кір мес бұ рын сақ та ну ша ра ла рын қол ға 

А

Сондықтан Интернетке кір мес бұ рын сақ та ну ша ра ла рын қол ға 
алу қа жет. Аалу қа жет.

Ви рус тан сақ та ну үшін:АВи рус тан сақ та ну үшін:
1)  ком пью тер ге ан ти ви рус тық прог рам ма ны ор на ту (ол А1)  ком пью тер ге ан ти ви рус тық прог рам ма ны ор на ту (ол 

Н



Н

 Комп ютерліквирустардыңпайдаболубелгілері

Н

Комп ютерліквирустардыңпайдаболубелгілері

Ком пью тер лік ви рус тар дың ең көп та ра лу кө зі  – Интернет.  НКом пью тер лік ви рус тар дың ең көп та ра лу кө зі  – Интернет.  
Сондықтан Интернетке кір мес бұ рын сақ та ну ша ра ла рын қол ға НСондықтан Интернетке кір мес бұ рын сақ та ну ша ра ла рын қол ға 

-Комп ютерліквирустардыңпайдаболубелгілері-Комп ютерліквирустардыңпайдаболубелгілеріППП
Компьютер жұмысында жиі 

П
Компьютер жұмысында жиі 
тұрып қалулар, жаңылысуПтұрып қалулар, жаңылысуПППКомп ютерліквирустардыңпайдаболубелгілеріПКомп ютерліквирустардыңпайдаболубелгілері

ВВВВВВВВВ
ббббббФлешжадыдағы файлдар бФлешжадыдағы файлдар ббббааа

Дискі жадының немесе жеаДискі жадының немесе же
дел жадының көлемі кенетадел жадының көлемі кенетассс

Компьютерде вирус пайда болған кездесКомпьютерде вирус пайда болған кездесссДискі жадының немесе жесДискі жадының немесе жесп

анық тау  үшін  ви рус тар дың пай да бо луы ның не гіз гі бел гі ле рін панық тау  үшін  ви рус тар дың пай да бо луы ның не гіз гі бел гі ле рін пппа

Ком пью тер дің ви рус пен за қым дан ға нын дер ке зін де аКом пью тер дің ви рус пен за қым дан ға нын дер ке зін де 
анық тау  үшін  ви рус тар дың пай да бо луы ның не гіз гі бел гі ле рін аанық тау  үшін  ви рус тар дың пай да бо луы ның не гіз гі бел гі ле рін 

сыы
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2) ақ па рат тар дың қо сал қы кө шір месін жа сау (бұл жө нін де 
кейін то лы ғы рақ қа рас ты ра мыз);

3) ли цен зия сы жоқ прог рам ма лар ды қол дан бау;
4) ан ти ви рус тық прог рам ма ны әр дай ым жа ңар тып оты ру 

қа жет.
Ке ңі нен та ра ған  ан ти ви рус тық прог рам ма лар: Kaspersky, 

Dr.Web, Norton, ESET NOD32, Avast жә не т.б. (33-су рет).

Комп ютердібөгдеадамдардыңпайдалануынан
қалайқорғауғаболады?

Ақ па рат ты қор ғау дың бір жо лы оны бөг де адам дар дың 
рұқ сат сыз пай да ла ны лу ынан қор ғау бо лып та бы ла ды. Мұн дай 
қор ғау дың ке ңі нен та рал ған тә сіл де рі нің бі рі – ком пью тер ге 
не ме се фай лға, бу ма ға құ пия сөз ор на ту. 

Құпиясөздегенімізне?Онынеүшінқолданамыз?

  – ақпараттарды қорғауға арналған жасырын сөз не-
месе таңбалар жиыны. Құпия сөздер ақпаратты рұқсатсыз кіруден 
сақтау үшін қолданылады. 

 Антивирустықпрограмма
терезесі

 Антивирустық
программатүрлері

ААРР

сақтау үшін қолданылады. 

Р

сақтау үшін қолданылады. МММ  – ақпараттарды қорғауға арналған жасырын сөз не-М – ақпараттарды қорғауға арналған жасырын сөз не-
месе таңбалар жиыны. Құпия сөздер ақпаратты рұқсатсыз кіруден Ммесе таңбалар жиыны. Құпия сөздер ақпаратты рұқсатсыз кіруден 
сақтау үшін қолданылады. Мсақтау үшін қолданылады. 

А

қор ғау дың ке ңі нен та рал ған тә сіл де рі нің бі рі – ком пью тер ге 

А

қор ғау дың ке ңі нен та рал ған тә сіл де рі нің бі рі – ком пью тер ге 
не ме се фай лға, бу ма ға құ пия сөз ор на ту. 

А

не ме се фай лға, бу ма ға құ пия сөз ор на ту. 

Құпиясөздегенімізне?Онынеүшінқолданамыз?АҚұпиясөздегенімізне?Онынеүшінқолданамыз?А – ақпараттарды қорғауға арналған жасырын сөз не-А – ақпараттарды қорғауға арналған жасырын сөз не-

Н

Ақ па рат ты қор ғау дың бір жо лы оны бөг де адам дар дың 

Н

Ақ па рат ты қор ғау дың бір жо лы оны бөг де адам дар дың 
рұқ сат сыз пай да ла ны лу ынан қор ғау бо лып та бы ла ды. Мұн дай Нрұқ сат сыз пай да ла ны лу ынан қор ғау бо лып та бы ла ды. Мұн дай 
қор ғау дың ке ңі нен та рал ған тә сіл де рі нің бі рі – ком пью тер ге Нқор ғау дың ке ңі нен та рал ған тә сіл де рі нің бі рі – ком пью тер ге 
не ме се фай лға, бу ма ға құ пия сөз ор на ту. Нне ме се фай лға, бу ма ға құ пия сөз ор на ту. 

-Ақ па рат ты қор ғау дың бір жо лы оны бөг де адам дар дың -Ақ па рат ты қор ғау дың бір жо лы оны бөг де адам дар дың П
Ке ңі нен та ра ған  ан ти ви рус тық прог рам ма лар: Kaspersky, 

П
Ке ңі нен та ра ған  ан ти ви рус тық прог рам ма лар: Kaspersky, 

Dr.Web, Norton, ESET NOD32, Avast жә не т.б. 

П
Dr.Web, Norton, ESET NOD32, Avast жә не т.б. 

Комп ютердібөгдеадамдардыңпайдалануынанПКомп ютердібөгдеадамдардыңпайдалануынан

В
3) ли цен зия сы жоқ прог рам ма лар ды қол дан бау;

В
3) ли цен зия сы жоқ прог рам ма лар ды қол дан бау;
4) ан ти ви рус тық прог рам ма ны әр дай ым жа ңар тып оты ру 

В
4) ан ти ви рус тық прог рам ма ны әр дай ым жа ңар тып оты ру 

Ке ңі нен та ра ған  ан ти ви рус тық прог рам ма лар: Kaspersky, ВКе ңі нен та ра ған  ан ти ви рус тық прог рам ма лар: Kaspersky, 
Dr.Web, Norton, ESET NOD32, Avast жә не т.б. ВDr.Web, Norton, ESET NOD32, Avast жә не т.б. 

б2) ақ па рат тар дың қо сал қы кө шір месін жа сау (б2) ақ па рат тар дың қо сал қы кө шір месін жа сау (
кейін то лы ғы рақ қа рас ты ра мыз бкейін то лы ғы рақ қа рас ты ра мыз); б);

3) ли цен зия сы жоқ прог рам ма лар ды қол дан бау;б3) ли цен зия сы жоқ прог рам ма лар ды қол дан бау;

а2) ақ па рат тар дың қо сал қы кө шір месін жа сау (а2) ақ па рат тар дың қо сал қы кө шір месін жа сау (

 а АнтивирустықаАнтивирустықпрограмматүрлеріапрограмматүрлерісАнтивирустықсАнтивирустықссссспппп
ааасссссс
ыыыыыы
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 Комп ютергеқұпиясөзорнату

Ком пью тер ге құ пия сөз ор на ту үшін Іс ке қо су (Пуск) ⇒ Бас
қа ру тақ та сы (Па нель уп рав ле ния)  ⇒ Қолда ну шы лар дың тір кеу 
жаз ба ла ры (Учет ные за пи си поль зо ва те лей) ⇒ Құ пия сөз ор на ту 
(Соз да ние па ро ля) ⇒ Еске түсіру (Подс каз ка) ко ман да ла рын орын
дай мыз (34-су рет). Нә ти же сін де Құ пия сөз құ ру те ре зе сі пай да 
бо ла ды. Осы те ре зе де құ пия сөз ді екі рет жа за мыз. Со ндайақ осы 
те ре зе де нұс қау лық (подс каз ка) ба тыр ма сы бар. 

Бұл ба тыр мада құ пия сөз ді ұмы
тып қал ған жағ дай да ес ке тү сі ру ге 
ар нал ған сөз бо луы мүм кін. Құ пия 
сөз ді мұ қи ят ес те сақ тау қа жет, 
ұмы тып қал мас үшін оны қау іп сіз 
жер ге сақ тап, жа зып қою  қа жет. Ал 
нұс қау лық қа жа зы ла тын сөз ді жаз
бау ға да бо ла ды. Одан кей ін Құ пия 
сөз  құ ру   ба тыр ма сын  ба са мыз (35-су-
рет). Нә ти же сін де ком пью тер кез 
кел ген қолда ну шы лар дың кі руі нен 
құ пия сөз ар қы лы қор ға ла ды.

М 

•  құ пия сөз де ке мін де 
10-нан ас там сим вол 
бол ға ны жөн

 әріп термен қа тар сан-
дар ды да қол дан ған 
дұ рыс

 құ пия сөз ге өз де рің 
ту ра лы мә лі мет тер ді 
ен гіз бе ген де рің жөн

 бас әріп тер ді де, кі ші әріп-
тер ді де қол дан ған дұ рыс.

АААА48А48АРРР

ен гіз бе ген де рің жөнРен гіз бе ген де рің жөн
 бас әріп тер ді де, кі ші әріп-Р бас әріп тер ді де, кі ші әріп-

тер ді де қол дан ған дұ рыс.Ртер ді де қол дан ған дұ рыс.

М

 әріп термен қа тар сан-

М

 әріп термен қа тар сан-
дар ды да қол дан ған 

М

дар ды да қол дан ған 
дұ рысМдұ рыс

 құ пия сөз ге өз де рің М құ пия сөз ге өз де рің 
ту ра лы мә лі мет тер ді Мту ра лы мә лі мет тер ді 
ен гіз бе ген де рің жөнМен гіз бе ген де рің жөн

АА

 құ пия сөз де ке мін де 

А

 құ пия сөз де ке мін де 
10-нан ас там сим вол А10-нан ас там сим вол 
бол ға ны жөнАбол ға ны жөн

 әріп термен қа тар сан-А әріп термен қа тар сан-
дар ды да қол дан ған Адар ды да қол дан ған 

Н

те ре зе де нұс қау лық (подс каз ка) ба тыр ма сы бар

Н

те ре зе де нұс қау лық (подс каз ка) ба тыр ма сы бар

НННМ  НМ 

 құ пия сөз де ке мін де Н құ пия сөз де ке мін де 
10-нан ас там сим вол Н10-нан ас там сим вол 

- Осы те ре зе де құ пия сөз ді екі рет жа за мыз. Со ндайақ осы - Осы те ре зе де құ пия сөз ді екі рет жа за мыз. Со ндайақ осы -те ре зе де нұс қау лық (подс каз ка) ба тыр ма сы бар-те ре зе де нұс қау лық (подс каз ка) ба тыр ма сы барП
(Па нель уп рав ле ния)

П
(Па нель уп рав ле ния)

(Учет ные за пи си поль зо ва те лей)

П
(Учет ные за пи си поль зо ва те лей)

⇒ П⇒ Еске түсіруП Еске түсіру
. Нә ти же сін де П. Нә ти же сін де 

 Осы те ре зе де құ пия сөз ді екі рет жа за мыз. Со ндайақ осы П Осы те ре зе де құ пия сөз ді екі рет жа за мыз. Со ндайақ осы 

В
Комп ютергеқұпиясөзорнату

В
Комп ютергеқұпиясөзорнату

Ком пью тер ге құ пия сөз ор на ту үшін ВКом пью тер ге құ пия сөз ор на ту үшін 
(Па нель уп рав ле ния)В(Па нель уп рав ле ния)

(Учет ные за пи си поль зо ва те лей)В(Учет ные за пи си поль зо ва те лей)

бббббКомп ютергеқұпиясөзорнатубКомп ютергеқұпиясөзорнату

ас
па
ссссссыыыыыыы
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Ком пью тер де гі прог рам ма лар ар қы лы құ рыл ған құ жат

тар ды құ пия сөз ор на ту ар қы лы қор ғау ға бо ла ды, ол әр түр лі 
жол дар мен орын да луы мүм кін. Мы са лы, мә тін дік жә не сан дық 
ақ па рат тар ды өң деу ге ар нал ған прог рам ма (Microsoft Word 
жә не Microsoft Excel) ар қы лы құ рыл ған құ жат тар ға құ пия сөз 
ор на ту оны сақ тау ке зін де жү зе ге асы ры ла ды. 

Құ жат қа құ пия сөз ор на ту үшін: Файл ⇒ Мағлұмат (Све
де ния) ⇒ Құ жат ты қор ғау (За щи тить до ку мент) ⇒ Құ пия сөз
бен шифр лау (За шиф ро вать па ро лем) ко ман да сын орын дай мыз 
(36-су рет).

Құ пия сөз бен шифр лау ко ман да сын таң да ған да Құ жат ты 
шифр лау (Шиф ро ва ние до ку мен та) сұх бат тық те ре зе сі пай да 
бо ла ды. Құ пия сөз жо ла ғы на құ пия сөз ді те ріп, сұ рал ған кез де 
та ғы бір рет те ре міз (37-су рет).

Құ жат ты құ пия сөз шифр лау ынан шы ға ру үшін құ жат ты 
ашып, Құ пия сөз жо ла ғы на құ пия сөз ді ен гі зе міз. Со дан соң  
Файл ⇒Мағлұмат ⇒Құ жат ты қор ғау ⇒Құ пия сөз бен шифр лау 
ко ман да сын орын  дай мыз. Құ пия сөз жо ла ғы ның маз мұ нын 
өшіріп, OK ба тыр ма сын ба са мыз да, құ жат ты қай та сақ  тай мыз.

 Құпиясөзқұру

АА

өшіріп, OK ба тыр ма сын ба са мыз да, құ жат ты қай та сақ  тай мыз.

А

өшіріп, OK ба тыр ма сын ба са мыз да, құ жат ты қай та сақ  тай мыз.Р

ашып, 

Р

ашып, 
Файл РФайл ⇒Р⇒Мағлұмат РМағлұмат 
ко ман да сын орын  дай мыз. Рко ман да сын орын  дай мыз. 
өшіріп, OK ба тыр ма сын ба са мыз да, құ жат ты қай та сақ  тай мыз.Рөшіріп, OK ба тыр ма сын ба са мыз да, құ жат ты қай та сақ  тай мыз.

М

бо ла ды. Құ пия сөз жо ла ғы на құ пия сөз ді те ріп, сұ рал ған кез де 

М

бо ла ды. Құ пия сөз жо ла ғы на құ пия сөз ді те ріп, сұ рал ған кез де 
та ғы бір рет те ре міз Мта ғы бір рет те ре міз 

Құ жат ты құ пия сөз шифр лау ынан шы ға ру үшін құ жат ты МҚұ жат ты құ пия сөз шифр лау ынан шы ға ру үшін құ жат ты 
Құ пия сөзМҚұ пия сөз
Мағлұмат ММағлұмат 

А

(За шиф ро вать па ро лем) ко ман да сын орын дай мыз

А

(За шиф ро вать па ро лем) ко ман да сын орын дай мыз

Құ пия сөз бен шифр лау ко ман да сын таң да ған да АҚұ пия сөз бен шифр лау ко ман да сын таң да ған да 
(Шиф ро ва ние до ку мен та) сұх бат тық те ре зе сі пай да А(Шиф ро ва ние до ку мен та) сұх бат тық те ре зе сі пай да 

бо ла ды. Құ пия сөз жо ла ғы на құ пия сөз ді те ріп, сұ рал ған кез де Або ла ды. Құ пия сөз жо ла ғы на құ пия сөз ді те ріп, сұ рал ған кез де 
та ғы бір рет те ре міз Ата ғы бір рет те ре міз 

Н

Құ жат қа құ пия сөз ор на ту үшін:

Н

Құ жат қа құ пия сөз ор на ту үшін:
 Құ жат ты қор ғау Н Құ жат ты қор ғау 

(За шиф ро вать па ро лем) ко ман да сын орын дай мызН(За шиф ро вать па ро лем) ко ман да сын орын дай мыз

Құ пия сөз бен шифр лау ко ман да сын таң да ған да НҚұ пия сөз бен шифр лау ко ман да сын таң да ған да 

-ор на ту оны сақ тау ке зін де жү зе ге асы ры ла ды. -ор на ту оны сақ тау ке зін де жү зе ге асы ры ла ды. 
Құ жат қа құ пия сөз ор на ту үшін:-Құ жат қа құ пия сөз ор на ту үшін:П

тар ды құ пия сөз ор на ту ар қы лы қор ғау ға бо ла ды, ол әр түр лі 

П
тар ды құ пия сөз ор на ту ар қы лы қор ғау ға бо ла ды, ол әр түр лі 
жол дар мен орын да луы мүм кін. Мы са лы, мә тін дік жә не сан дық 

П
жол дар мен орын да луы мүм кін. Мы са лы, мә тін дік жә не сан дық 
ақ па рат тар ды өң деу ге ар нал ған прог рам ма (Microsoft Word Пақ па рат тар ды өң деу ге ар нал ған прог рам ма (Microsoft Word 
жә не Microsoft Excel) ар қы лы құ рыл ған құ жат тар ға құ пия сөз Пжә не Microsoft Excel) ар қы лы құ рыл ған құ жат тар ға құ пия сөз 
ор на ту оны сақ тау ке зін де жү зе ге асы ры ла ды. Пор на ту оны сақ тау ке зін де жү зе ге асы ры ла ды. 

В
            

В
            

Ком пью тер де гі прог рам ма лар ар қы лы құ рыл ған құ жатВКом пью тер де гі прог рам ма лар ар қы лы құ рыл ған құ жат
тар ды құ пия сөз ор на ту ар қы лы қор ғау ға бо ла ды, ол әр түр лі Втар ды құ пия сөз ор на ту ар қы лы қор ғау ға бо ла ды, ол әр түр лі 
жол дар мен орын да луы мүм кін. Мы са лы, мә тін дік жә не сан дық Вжол дар мен орын да луы мүм кін. Мы са лы, мә тін дік жә не сан дық 

бббббҚұпиясөзқұрубҚұпиясөзқұру

ааааас
пппппааааа
сыы
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Құ пия сөз ор на ту мұ ра ғат тау прог рам ма ла ры ар қы лы да 
жү зе ге асы ры ла ды. Бұл прог рам ма ның жұ мы сы мен кейінірек 
та ны са тын бо ла мыз. 

М  – құжаттың ақпараттық өлшемін кішірейту. Кең та-
раған мұрағаттау программалары – А , Р, A . 

 Құпиясөзорнатукомандасы

 Құпиясөзенгізу

АААА50А50

РРРРраған мұрағаттау программалары – А , Р, A . Рраған мұрағаттау программалары – А , Р, A . 

М

Құ пия сөз ор на ту мұ ра ғат тау прог рам ма ла ры ар қы лы да 

М

Құ пия сөз ор на ту мұ ра ғат тау прог рам ма ла ры ар қы лы да 
жү зе ге асы ры ла ды. Бұл прог рам ма ның жұ мы сы мен кейінірек Мжү зе ге асы ры ла ды. Бұл прог рам ма ның жұ мы сы мен кейінірек 
та ны са тын бо ла мыз. Мта ны са тын бо ла мыз. ММ ММ 

АҚұ пия сөз ор на ту мұ ра ғат тау прог рам ма ла ры ар қы лы да АҚұ пия сөз ор на ту мұ ра ғат тау прог рам ма ла ры ар қы лы да 
жү зе ге асы ры ла ды. Бұл прог рам ма ның жұ мы сы мен кейінірек Ажү зе ге асы ры ла ды. Бұл прог рам ма ның жұ мы сы мен кейінірек 

ННННН-
ПВ

Құпиясөзорнатукомандасы

В
Құпиясөзорнатукомандасы

ВВВВ
ббббббҚұпиясөзорнатукомандасыбҚұпиясөзорнатукомандасы

ас
па
сссссыыыыыы
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 Б 

1. Ақ па рат ты қор ғау де ге ні міз не?
2. Ви рус де ге ні міз не?
3. Құ пия сөз де ге ні міз не?
4. Құ жат тар ға қор ға ныс қа лай ор на ты ла ды?
5. Құ пия сөз ор на ту дың ма ңы зы қан дай?

Т  

1. Неліктен ақпаратты қорғау керек?
2. Неге антивирустық программаларды үнемі жаңартып 

отыру қажет?
3. Не үшін құпия сөзге жеке мәліметтерді енгізбейміз?
4. Не себепті Интернет вирустардың таралу көзі болып та

былады?
5. Неліктен құжаттарды мұрағаттаймыз?

Т 

1. Ком пью тер лік жә не био ло гия лық ви рус тар ды са лыс ты
рың дар. Қай вирус қауіптірек?

Компьютерлік  
вирус

Биологиялық  
вирус

Ұқсастығы

2. Тақырыптың басты идеясын айтыңдар.
3. Өздерің қандай антивирустық программаны қолдана

сыңдар?

 

1. Бү гін гі та қы рып қа қа тыс ты не гіз гі ұғым дар ды дәп тер
ле рі ңе жа зың дар.

№ Атауы  Қыз ме ті 

Б 

Т

Т

ААРРРРРРРРРР

№Р№М

Бү МБүгінМгінгі таМгі та
ле МлеріМріңе жаМңе жазыңМзыңММММММ№М№МА

Тақырыптың басты идеясын айтыңдар.

А

Тақырыптың басты идеясын айтыңдар.
Өздерің қандай антивирустық программаны қолдана

А

Өздерің қандай антивирустық программаны қолдана
сыңдар? Асыңдар? Агі таАгі тақыАқыАНН

Тақырыптың басты идеясын айтыңдар.НТақырыптың басты идеясын айтыңдар.
Өздерің қандай антивирустық программаны қолданаНӨздерің қандай антивирустық программаны қолдана

-----П
дар. Қай вирус қауіптірек?

П
дар. Қай вирус қауіптірек?

ПППҰқсастығыПҰқсастығыПВ
не био Вне биоло ВлогияВгиялық виВлық ви

дар. Қай вирус қауіптірек?Вдар. Қай вирус қауіптірек?ВВ
б

Не үшін құпия сөзге жеке мәліметтерді енгізбейміз?

б
Не үшін құпия сөзге жеке мәліметтерді енгізбейміз?
Не себепті Интернет вирустардың таралу көзі болып табНе себепті Интернет вирустардың таралу көзі болып та

Неліктен құжаттарды мұрағаттаймыз?бНеліктен құжаттарды мұрағаттаймыз?бббба
Не үшін құпия сөзге жеке мәліметтерді енгізбейміз?аНе үшін құпия сөзге жеке мәліметтерді енгізбейміз?
Не себепті Интернет вирустардың таралу көзі болып тааНе себепті Интернет вирустардың таралу көзі болып та

сНеге антивирустық программаларды үнемі жаңартып сНеге антивирустық программаларды үнемі жаңартып 

Не үшін құпия сөзге жеке мәліметтерді енгізбейміз?сНе үшін құпия сөзге жеке мәліметтерді енгізбейміз?

ппТ пТ ппа
ссыыыыы
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2. Сөз жұм бақ ты ше шің дер.

1 в

2 и

3 р

4 у

5 с

1) Вирусқа қарсы программа.
2) Вирустардың таралу көзі.
3) Құжаттың ақпараттық өлшемін кішірейту үдерісі.
4) Ақпаратты ... – ақпаратты рұқсатсыз таратудан, рұқсатсыз көшір

месін жасаудан, бұғаттаудан қорғау үшін жүргізілетін шаралар. 
5) Ақпараттарды қорғауға арналған жасырын сөз немесе таңбалар 

жиыны.

 

1. Ком пью тер де орын даң дар.
1) Жұ мыс үс те лі нен ан ти ви рус тық прог рам ма ны та бың дар. 
2) Ком пью тер ді ви рус қа тек се рің дер. 
3) Дис кі дегі за қым дан ған файл дар ды өші рің дер.
2. Ком пью тер ге «ин фор ма ти ка» сө зі мен құ пия сөз ор на

тың дар. 
3. «Ақ па рат тық қау іп сіз дік» ту ра лы құ жат дай ын даң дар 

жә не оған құ пия сөз ор на тың дар (https://kk.wikipedia.
org/wiki/Ақпараттық_қауіпсіздік сайтынан қосымша 
мәліметтер алуға болады).

Б   

1. Қалай ойлайсыңдар? Вирус таратушыларды заңмен жаза
лауға бола ма?

2. Атааналарың сендердің компьютерлеріңді қарамас 
үшін құпия сөз орнатқандарың дұрыс па?

Б 

АААА52А52

РМ

лауға бола ма?

М

лауға бола ма?
2.М2. АтаМАта аналарың сендердің компьютерлеріңді қарамас Маналарың сендердің компьютерлеріңді қарамас 

үшін құпия сөз орнатқандарың дұрыс па?Мүшін құпия сөз орнатқандарың дұрыс па?

А

мәліметтер алуға болады).

А

мәліметтер алуға болады).

АҚалай ойлайсыңдар? Вирус таратушыларды заңмен жазаАҚалай ойлайсыңдар? Вирус таратушыларды заңмен жаза
лауға бола ма?Алауға бола ма?

аналарың сендердің компьютерлеріңді қарамас Ааналарың сендердің компьютерлеріңді қарамас АН

не оған құ

Н

не оған құ
org/wiki/Ақпараттық_қауіпсіздік сайтынан қосымша Нorg/wiki/Ақпараттық_қауіпсіздік сайтынан қосымша 
мәліметтер алуға болады).Нмәліметтер алуға болады).НН-

тық қау-тық қау
не оған құ -не оған құпия сөз ор-пия сөз орП

ді ви

П
ді вирус

П
рус

қым

П
қымдан

П
данған файл

П
ған файл

ге «инПге «инфорПформаПма

тық қауПтық қауіпПіпсізПсіз

В
де орын

В
де орындаң

В
даңдар.

В
дар.

нен ан Внен антиВтивиВвирусВрустық прогВтық прог
рус Врусқа текВқа тексеВсеріңВрің

ған файлВған файл

б
месін жасаудан, бұғаттаудан қорғау үшін жүргізілетін шаралар.

б
месін жасаудан, бұғаттаудан қорғау үшін жүргізілетін шаралар.
Ақпараттарды қорғауға арналған жасырын сөз немесе таңбалар бАқпараттарды қорғауға арналған жасырын сөз немесе таңбалар бба
Құжаттың ақпараттық өлшемін кішірейту үдерісі.аҚұжаттың ақпараттық өлшемін кішірейту үдерісі.

– ақпаратты рұқсатсыз таратудан, рұқсатсыз көшіра– ақпаратты рұқсатсыз таратудан, рұқсатсыз көшір
месін жасаудан, бұғаттаудан қорғау үшін жүргізілетін шаралар.амесін жасаудан, бұғаттаудан қорғау үшін жүргізілетін шаралар.
Ақпараттарды қорғауға арналған жасырын сөз немесе таңбалар аАқпараттарды қорғауға арналған жасырын сөз немесе таңбалар 

сҚұжаттың ақпараттық өлшемін кішірейту үдерісі.сҚұжаттың ақпараттық өлшемін кішірейту үдерісі.
– ақпаратты рұқсатсыз таратудан, рұқсатсыз көшірс– ақпаратты рұқсатсыз таратудан, рұқсатсыз көшір

пааа
сыы
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§ 8. «Әлемді өзгерткен жаңалықтар» шағын жобасы

И      
       

Сен дер 5сы нып бой ын ша ин фор ма ти ка 
кур сы ның І тоқ са нын аяқ тап ке ле сің дер. 
Ен ді жо ба мен (проект) жұ мыс жа сау ла рың 
ке рек.

«Проект» сө зі ла тын ның projectus («ал ға 
тас тал ған» де ген ма ғы на ны біл ді ре ді) сө зі нен 
шық қан. Жо ба бой ын ша әр қай сың шы ғар

ма шы лық пен жұ мыс іс тесең дер, нә ти же ле рің нің жо ға ры дең
гей де бо ла ты ны сөз сіз. 

Жо ба ның та қы ры бы: «Ақ па рат тық тех ни ка са ла сын да ғы 
соң ғы жа ңа лық тар ға шо лу», «Ме ди ци на са ла сын да ғы соң ғы 
жа ңа лық тар ға шо лу», «Қазақстан дамыған 30 елдің қата
рында», Қазақстанның дамуы, халқының өсуі, тұрмысының 
жақсаруына шолу жасау (http://24.kz/kz/telepoject/meditsina 
сайтынан қосымша ақпараттар алуға болады).

Жо ба ның мақ са ты: Интернеттен қол да ныс қа рұқ сат етіл ген 
файл дар ды жүк теу жә не ор на лас ты ру, өз гер ту, құ жат қа құ пия 
сөз ор на ту ды мең ге ру. Бөг де дайын жұ мыс тың кө шір ме сін рұқ
сатсыз алу заң ды емес ті гін тал қы лау.

Жо ба ның тап сыр ма сы:
1. «Ақпараттық техника саласындағы соңғы жаңалықтарға 

шолу», «Медицина саласындағы соңғы жаңалықтарға 
шолу», «Қазақстан дамыған 30 елдің қатарында», 
Қазақстанның дамуы, халқының өсуі, тұрмысының жақса
руына шолу жасау. 

2. Интернет желісінен тақырыпқа қатысты ақпараттарды 
тауып, мәтіндік редакторға жүктеңдер. (Компьютердегі 
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браузерден http://bnews.kz/kz/news сайтынан қосымша 
мәліметтер алуға болады.) 

3. Құ жат қа өз пі кір ле рің ді қо сып, өз гер ту жа саң дар.
4. Құ жат ты сақ тап, құ пия сөз ор на тың дар.

Жұ мыс жа сау ке зең де рі

№ Жұ мыс маз мұ ны Не іс теу ке рек?

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 

 Қол да ныс қа рұқ сат ет ілген файл
дар ды Интернеттен жүк теу

3 Ақ па рат тар ды тал дау, 
қо ры тын ды лар ды тұ жы
рым дау

Алын ған нә ти же лер ді тал дау

4 Нә ти же лер ді ұсы ну Жобада жа са л 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 рақ
та ры на жау ап дай ын дау

5 Реф лек сия Ұжым дық тал қы лау мен өзінөзі 
ба ға лау ар қы лы ба ға лау ға қа ты су 

Жұ мыс ба ры сын да жо ба лық жұ мыс тар дың ба ға лау кри те
рий ле рін ес ке рің дер:
• жо ба бой ын ша әр оқу шының же ке жұ мыс жа сай бі луі;
• көр не кі құ рал дар ды, жа ңа ақ па рат тық коммуникациялық 

тех но ло гияларды ти ім ді, дұ рыс пай да ла на білуі;
• жо ба та қы ры бы ның өзек ті лі гі мен ма ңыз ды лы ғы;
• та қы рып тың то лық ашы луы;
• ұсы ныл ған ше шім дер дің ерек

ше лі гі;
• жо ба ның маз мұ нын аша бі лу 

қа бі ле ті;
• сөй леу мә не рі нің анық, нақ ты 

бо луы. 

Е 

Құжат тақырыпқа сәйкес 
құрылымды және мазмұнды 
болуы тиіс.
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ТАРА БОЙЫН А ОРЫТЫНДЫТЕСТТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Ұй ым мен же ке тұл ға лар ға Интернет қыз мет те рін ұсы на тын 
ком па ния: 
A) про вай дер
B) Интернет
C) брау зер 

D) сер вер 
E) до мен 

2. Брау зер :
A) ағыл. browse – құжатты 

қорғау
B) ағыл. browse – па рақ тау, 

қа рас ты ру
C) ағыл. browse – ақпаратты 

өңдеу

D) ағыл. browse – деректер 
алу

E) ағыл. browse – құжатты 
сақтау

3.  қан дай брау зер?
A) Google Chrome
B) Internet Explorer
C) Mozila Firefox

D) Safari
E) Opera

4. Қа зақ стан ның до ме ні қан дай?
A) .ru
B) .gov
C) .kz

D) .uk
E) .kaz

5. Өз ді гі нен кө беюге қа бі лет ті за қым дау шы прог рам ма:
A) ан ти ви рус
B) ви рус
C) файл 

D) бу ма 
E) мұ ра ғат 

6. Ан ти ви рус тық прог рам маға ... жат пайды.
A) Kaspersky
B) Dr.Web 
C) Avast 

D) ESET NOD32
E) Microsoft Office

ААР

A)

Р

A) Kaspersky

Р

Kaspersky

РB) РB) Dr.Web РDr.Web 
C) РC) Avast РAvast 

М

файл 

М

файл 

Ан МАнти Мтиви МвирусМрустық прогМтық прог
KasperskyМKasperskyМDr.Web МDr.Web 

А

нен кө

А

нен көбеюге қа

А

беюге қа
ви Авирус Арус

рус Арус

Нбеюге қаНбеюге қабіНбілетНлет

-Пні қан Пні қандай?Пдай?

ВD)ВD) SafariВSafari
E)ВE)

бсақтаубсақтауаағыл. аағыл. browseаbrowse
сақтауасақтау

сbrowseсbrowse – деректер с– деректер 

па
сТАПСЫРМАЛАРЫ сТАПСЫРМАЛАРЫ

тын стын 

ыы
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7. Ақ па рат ты қор ғау ша ра ла рына ... жатпайды.
A) құ пия сөз ор на ту
B) ақ па рат тар ды бұ ғат тау
C) ақ па рат тар ды ви рус тан 

қор ғау

D) ақ па рат тар ды та сы мал
дау

E) ком пью тер ді қор ғау

8. Ком пью тер де ви рус тар дың пай да бо лу бел гі ле рі нің іші нен қа те 
пі кір ді та бың дар:
A) ком пью тер дің жыл дам 

жұ мыс іс теуі
B) прог рам ма лар дың оқыс

тан жұ мы сын тоқ та туы 
не ме се жұ мыс іс те меуі

C) эк ран да бөг де сим вол дар, 
ха бар ла ма лар дың шы
ғуы

D) дис кі жа ды ның не ме се 
же дел жа ды ның кө ле мі
нің ке нет тен азаюы

E) ком пью тер жұ мы сын да
ғы жиі тұ рып қа лу лар, 
жа ңы лы су лар

9. WINRАR, WINZІР, ARJ қан дай прог рам ма лар?
A) офис тік 
B) ан ти ви рус тық 
C) мұ ра ғат тау 

D) стан дарт тық 
E) қол дан ба лы 

10. Фай лға құ пия сөз ор на ту жол да ры:
A) Файл ⇒ Мағлұмат ⇒ Құ

жат ты қор ғау ⇒  Құпия 
сөзбен шифрлау

B) Тү зе ту ⇒ Мағлұмат ⇒ 
⇒ Құ жат ты қор ғау 

C) Түр ⇒ Мағлұмат ⇒ Құ
жат ты қор ғау 

D) Не гіз гі ⇒ Мағлұмат ⇒ 
⇒  Құ жат ты қор ғау 

E) Сіл те ме ⇒ Мағлұмат ⇒ 
⇒ Құ жат ты қор ғау 

АААА56А56
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⇒ А⇒ Құ АҚұжатАжатты қорАты қорН

Мағлұмат

Н

Мағлұмат
ты қор Нты қорғау Нғау ⇒Н⇒  Құпия Н Құпия 

сөзбен шифрлауНсөзбен шифрлау
МағлұматНМағлұмат
ты қорНты қор

-пия сөз ор -пия сөз орна-на
Мағлұмат-Мағлұмат ПнаПнату жолПту жол

ВWINZІР, ARJ қанВWINZІР, ARJ қандай прогВдай прог

бжабжаанің кеанің ке
E) аE) комакомпьюапью

ғы жиі тұағы жиі тұ
жаажаңыаңы

сдис сдискі жаскі жадысды
же сжедел жасдел жадысды
нің кеснің кенетснет

прі прінің ішіпнің ішінен қапнен қа

дыпдының непның не

аді қораді қорғауағау

нен қаанен қа

сды та сды тасыссымалсмал

ғаусғау
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§ 9. Біздің айналамыздағы ақпарат

Ақпарат ұғымы сендерге бастауыш 
сыныптардан таныс. Ин фор ма ти ка пә ні ком
пью тер мен ты ғыз бай ла ныс ты. Ал, ком пью
тер дің ақ па рат ты өң дейт ін құ рыл ғы екен ді гін 
ай тып кет кен бо ла тын быз (38-су рет). Сон
дық тан ин фор ма ти ка – ақ па рат тық үде ріс
тер ді зерт тейт ін, ақ па рат ты алу, түр лен ді ру, 
жи нақ тау, сақ тау, жө нел ту жә не пай да ла ну 
тә сіл де рі ту ра лы ғы лым. «Ақ па рат» сө зі (ла
тын. informatio) тү сін ді ру, ба ян дау, мә лі мет 
де ген ұғым дар ды біл ді ре ді.

Ақ па рат ұғы мы ғылымның әр түр лі 
са ла лар ында кез де се ді. Атап айт сақ, ин фор
ма ти ка, эко но ми ка, фи зи ка, фи ло со фия, 

биология, т.б. Күн де лік ті өмір сү ріп отыр ған қор ша ған ор та дан 
да түр лі ақ па рат алу ға бо ла ды. Мы са лы, біз те ре зе ден қа рап, 
бүгінгі ауа рай ының қан дай екен ді гі ту ра лы ақ па рат ты бе ре 
ала мыз. Ең бек етіп отыр ған әр бір адам ның қыз ме ті де түр лі 
ақ па рат тар ға то лы. 

   

информатика
қандайпәнжәне
ненізерттейді?
информатика
сабағындакомп ю
тердінеліктен
қолданамыз?

М      

ақпараттүсінігі;
әртүрліформа
дағыақпараттар;
ақпаратты
сақтау,өңдеу,
қабылдау.

 Ақпаратберетінқұрылғылар
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бүгінгі ауа рай ының қан дай екен ді гі ту ра лы ақ па рат ты бе ре 
ала мыз. Ең бек етіп отыр ған әр бір адам ның қыз ме ті де түр лі 

П
ала мыз. Ең бек етіп отыр ған әр бір адам ның қыз ме ті де түр лі 
ақ па рат тар ға то лы. Пақ па рат тар ға то лы. ППППВ

ма ти ка, эко но ми ка, фи зи ка, фи ло со фия, 

В
ма ти ка, эко но ми ка, фи зи ка, фи ло со фия, 

биология, т.б. Күн де лік ті өмір сү ріп отыр ған қор ша ған ор та дан 
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ала мыз. Ең бек етіп отыр ған әр бір адам ның қыз ме ті де түр лі Вала мыз. Ең бек етіп отыр ған әр бір адам ның қыз ме ті де түр лі 

б
) тү сін ді ру, ба ян дау, мә лі мет 

б
) тү сін ді ру, ба ян дау, мә лі мет 

де ген ұғым дар ды біл ді ре ді.бде ген ұғым дар ды біл ді ре ді.
Ақ па рат ұғы мы ғылымның әр түр лі бАқ па рат ұғы мы ғылымның әр түр лі 

са ла лар ында кез де се ді. Атап айт сақ, ин форбса ла лар ында кез де се ді. Атап айт сақ, ин фор
ма ти ка, эко но ми ка, фи зи ка, фи ло со фия, бма ти ка, эко но ми ка, фи зи ка, фи ло со фия, 
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с– ақ па рат тық үде рісс– ақ па рат тық үде ріс
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жи нақ тау, сақ тау, жө нел ту жә не пай да ла ну сжи нақ тау, сақ тау, жө нел ту жә не пай да ла ну 
тә сіл де рі ту ра лы ғы лым. «Ақ па рат» сө зі (ластә сіл де рі ту ра лы ғы лым. «Ақ па рат» сө зі (ла
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Ақпарат ұғымы сендерге бастауыш 

а

Ақпарат ұғымы сендерге бастауыш 
сыныптардан таныс. Ин фор ма ти ка пә ні комасыныптардан таныс. Ин фор ма ти ка пә ні ком
пью тер мен ты ғыз бай ла ныс ты. Ал, ком пьюапью тер мен ты ғыз бай ла ныс ты. Ал, ком пью
тер дің ақ па рат ты өң дейт ін құ рыл ғы екен ді гін атер дің ақ па рат ты өң дейт ін құ рыл ғы екен ді гін 

(38-су рет).а(38-су рет).

сАқпарат ұғымы сендерге бастауыш сАқпарат ұғымы сендерге бастауыш 
сыныптардан таныс. Ин фор ма ти ка пә ні комссыныптардан таныс. Ин фор ма ти ка пә ні ком

ыы
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А  – сақтау, өңдеу, жеткізу және пайдалану нысаны бо-
лып табылатын қоршаған әлемде болып жатқан мәліметтер мен 
өзгерістер.

Адамақпараттынеістейді?
Адам ақ па рат ты ала оты рып, 

өзін ше қа был дай ды, иге ре ді (39-су-
рет). Адам ның ақпаратты қа был дау 
тә сіл де рі кө ру, ес ту, дәм се зу, си пап 
се зу және иіс кеу бо лып бө лі не ді 
(40-су рет). Сон ымен ақ па рат ты 
біз се зім мү ше ле рі ар қы лы қа был
даймыз. 

Са бақ та  үзі ліс тің болғанын қо ңы рау дың дау ысын ес ту 
мү ше сі – құ лақ ар қы лы қа был дай мыз. Ақ па рат кө зі – қо ңы рау 
үзі ліс тің бол ған ды ғын ха бар ла са, ал ақ па рат ты қа был дау шы – 
адам (41-су рет ). 

 Ақпараттыөңдеу

 Ақпараттыңтүрлері(қабылдаутәсілдерібойынша)
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мү ше сі – құ лақ ар қы лы қа был дай мыз. Ақ па рат кө зі – қо ңы рау 
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үзі ліс тің бол ған ды ғын ха бар ла са, ал ақ па рат ты қа был дау шы – 
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бСа бақ та  үзі ліс тің болғанын қо ңы рау дың дау ысын ес ту бСа бақ та  үзі ліс тің болғанын қо ңы рау дың дау ысын ес ту 

мү ше сі – құ лақ ар қы лы қа был дай мыз. Ақ па рат кө зі – қо ңы рау бмү ше сі – құ лақ ар қы лы қа был дай мыз. Ақ па рат кө зі – қо ңы рау 

б аа а АқпараттыөңдеуаАқпараттыөңдеусппп
аааасс
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А      
Қор ша ған ор та да бе рі ле тін ақ па рат тың өзі әр түр лі бо лып 

бе рі ле ді. Бей не леу тә сіл де рі не қа рай ақ па рат сан дық, 
мә тін дік, гра фи ка лық, ды быс тық жә не бейнеақ па рат бо лып 
бө лі не ді (42-су рет). 

Сан Бейне

ДыбысМәтін ГрафикаМәтін Дыбыс

Ақпарат түрлері

 .Ақпараттүрлері

Ақ па рат тың не гіз гі түр ле рін қа рас ты рай ық (43-су рет). 
Мы са лы: сөз, мә тін, әң гі ме тү рін де бе ріл ген ақ па рат ты мә тін
дік ақ па рат деп атай мыз. Ал кей бір ақ па рат тар біз ге су рет, 
сыз ба, кес те тү рін де бе рі ле ді, оны біз гра фи ка лық ақ па рат деп 
атай мыз. Ен ді кей бір ақ па рат тар біз ге сан дық көр сет кіш түр
де бе рі ле ді. Мы са лы, сан дар, ар найы өл шем мен жа са лын ған 
ақ па рат тар, кей бір есеп теу лер. Мұн дай ақ па рат тар ды сан дық 
ақ па рат тар деп атай мыз. Сан мен бе ріл ген ақ па рат су рет сіз де, 
мә тін сіз де біз ге тү сі нік ті бо ла ды.

Ақпараттыңқандайқасиеттерібар?
Ақпарат қасиеттеріне қарай өзекті, толық, бағалы, түсінікті 

болып бөлінеді (44-су рет).

Ақпарат көзі Қабылдаушы
Жеткізу арнасы

 Ақпараттыжеткізуменқабылдау

АААА60А60

РАқпараттыңқандайқасиеттерібар?РАқпараттыңқандайқасиеттерібар?Ақпарат қасиеттеріне қарай өзекті, толық, бағалы, түсінікті РАқпарат қасиеттеріне қарай өзекті, толық, бағалы, түсінікті 
болып бөлінеді Рболып бөлінеді 

М

ақ па рат тар, кей бір есеп теу лер. Мұн дай ақ па рат тар ды 

М

ақ па рат тар, кей бір есеп теу лер. Мұн дай ақ па рат тар ды 
ақ па рат тар Мақ па рат тар 
мә тін сіз де біз ге тү сі нік ті бо ла ды.Ммә тін сіз де біз ге тү сі нік ті бо ла ды.

Ақпараттыңқандайқасиеттерібар?МАқпараттыңқандайқасиеттерібар?

А

дік ақ па рат

А

дік ақ па рат
сыз ба, кес те тү рін де бе рі ле ді, оны біз 

А

сыз ба, кес те тү рін де бе рі ле ді, оны біз 
атай мыз. Ен ді кей бір ақ па рат тар біз ге сан дық көр сет кіш түрАатай мыз. Ен ді кей бір ақ па рат тар біз ге сан дық көр сет кіш түр
де бе рі ле ді. Мы са лы, сан дар, ар найы өл шем мен жа са лын ған Аде бе рі ле ді. Мы са лы, сан дар, ар найы өл шем мен жа са лын ған 
ақ па рат тар, кей бір есеп теу лер. Мұн дай ақ па рат тар ды Аақ па рат тар, кей бір есеп теу лер. Мұн дай ақ па рат тар ды 
ақ па рат тар Аақ па рат тар деп атай мыз. Сан мен бе ріл ген ақ па рат су рет сіз де, Адеп атай мыз. Сан мен бе ріл ген ақ па рат су рет сіз де, 

Н

Ақ па рат тың не гіз гі түр ле рін қа рас ты рай ық 

Н

Ақ па рат тың не гіз гі түр ле рін қа рас ты рай ық 
Мы са лы: сөз, мә тін, әң гі ме тү рін де бе ріл ген ақ па рат ты НМы са лы: сөз, мә тін, әң гі ме тү рін де бе ріл ген ақ па рат ты 
дік ақ па рат Ндік ақ па рат деп атай мыз. Ал кей бір ақ па рат тар біз ге су рет, Н деп атай мыз. Ал кей бір ақ па рат тар біз ге су рет, 
сыз ба, кес те тү рін де бе рі ле ді, оны біз Нсыз ба, кес те тү рін де бе рі ле ді, оны біз 
атай мыз. Ен ді кей бір ақ па рат тар біз ге сан дық көр сет кіш түрНатай мыз. Ен ді кей бір ақ па рат тар біз ге сан дық көр сет кіш түр

-Ақ па рат тың не гіз гі түр ле рін қа рас ты рай ық -Ақ па рат тың не гіз гі түр ле рін қа рас ты рай ық ППППППГрафикаПГрафикаППП П .АқпараттүрлеріП.АқпараттүрлеріВВВВВВВГрафикаВГрафикаВВВВВВВВВВВВВВВВВАқпарат түрлеріВАқпарат түрлері
б

Қор ша ған ор та да бе рі ле тін ақ па рат тың өзі әр түр лі бо лып 

б
Қор ша ған ор та да бе рі ле тін ақ па рат тың өзі әр түр лі бо лып 

бе рі ле ді. Бей не леу тә сіл де рі не қа рай ақ па рат сан дық, ббе рі ле ді. Бей не леу тә сіл де рі не қа рай ақ па рат сан дық, 
мә тін дік, гра фи ка лық, ды быс тық жә не бейнеақ па рат бо лып бмә тін дік, гра фи ка лық, ды быс тық жә не бейнеақ па рат бо лып ббббба

Қор ша ған ор та да бе рі ле тін ақ па рат тың өзі әр түр лі бо лып аҚор ша ған ор та да бе рі ле тін ақ па рат тың өзі әр түр лі бо лып 
бе рі ле ді. Бей не леу тә сіл де рі не қа рай ақ па рат сан дық, абе рі ле ді. Бей не леу тә сіл де рі не қа рай ақ па рат сан дық, 
мә тін дік, гра фи ка лық, ды быс тық жә не бейнеақ па рат бо лып амә тін дік, гра фи ка лық, ды быс тық жә не бейнеақ па рат бо лып 

сҚор ша ған ор та да бе рі ле тін ақ па рат тың өзі әр түр лі бо лып сҚор ша ған ор та да бе рі ле тін ақ па рат тың өзі әр түр лі бо лып 

АқпараттыжеткізуменқабылдаусАқпараттыжеткізуменқабылдаупппппҚабылдаушыпҚабылдаушыпАқпараттыжеткізуменқабылдаупАқпараттыжеткізуменқабылдау

ааааҚабылдаушыаҚабылдаушыассс
ыыыы
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Бір ға на ақ па рат әр түр лі жағ
дай да өзек ті не ме се өзек ті емес 
бо луы мүм кін. Мы са лы, бү гін 
қы зық ты қойы лым са ғат 14те бо
ла тын бол са, осы бү гін гі күн үшін 
өзек ті бол ға ны мен, ер тең өзек ті лі
гін жоя ды. Бұл ақ па рат тың өзек
ті лік қа си ет ке ие еке нін біл ді ре ді. 
Ал ен ді ақ па рат ты біз бү гін қойы
лым бо ла ды деп қа на айт сақ, ол то лық емес, тү сі нік сіз ақ па рат, 
өйт ке ні біз оның са ғат 14те бо ла ты нын айт пай тұр мыз. Егер 
ақ па рат жанжақ ты, то лық қан ды бол са, он да оның бұл қа сие ті 
то лық тық деп атала ды.

Егер ақ па рат қан дай да бір мә се ле лер ді ше шу ге бай ла ныс ты 
пай да ла ныл са, он да ол ақ па рат тың ба ға лы лық қа сие тін қа на
ғат тан ды ра ды. 

Егер ақ па рат ты қолда ну шы ларға түсінікті ті лде жаз са, 
он да ол ақ па рат тың тү сі нік ті лік қа сие ті болып есептеледі. 

9 – 4 + 2 = 7
8 – 3 + 3 = 8
7 – 2 + 4 = 9

 6 – 1 + 5 = 10

Ком пью тер лік ал фа вит 
сим вол да ры ның қан дай 

да бол сын тіз бе гі

Мәтіндік 
ақпарат

 Ақпараттыңнегізгітүрлері

Графикалық 
ақпарат

Сандық 
ақпарат



алымдардың деректері 
бойынша біз ақпараттың 
81 -ын көру арқылы, 
10 -ын – есту, 4 -ын – 
иіскеу, 3 -ын – дәм сезу 
және 2 -ын сипап сезу 
арқылы аламыз.

 Ақпараттыңқасиеттері

Өзектілік Түсініктілік

Толықтық Бағалылық

Ақпараттың қасиеттері

АА

он да ол ақ па рат тың 

А

он да ол ақ па рат тың Р

пай да ла ныл са, он да ол ақ па рат тың 

Р

пай да ла ныл са, он да ол ақ па рат тың 
ғат тан ды ра ды. Рғат тан ды ра ды. 

Егер ақ па рат ты қолда ну шы ларға түсінікті ті лде жаз са, РЕгер ақ па рат ты қолда ну шы ларға түсінікті ті лде жаз са, 
он да ол ақ па рат тың Рон да ол ақ па рат тың 

М

ақ па рат жанжақ ты, то лық қан ды бол са, он да оның бұл қа сие ті 

М

ақ па рат жанжақ ты, то лық қан ды бол са, он да оның бұл қа сие ті 
то лық тықМто лық тық деп атала ды.М деп атала ды.

Егер ақ па рат қан дай да бір мә се ле лер ді ше шу ге бай ла ныс ты МЕгер ақ па рат қан дай да бір мә се ле лер ді ше шу ге бай ла ныс ты 
пай да ла ныл са, он да ол ақ па рат тың Мпай да ла ныл са, он да ол ақ па рат тың 
ғат тан ды ра ды. Мғат тан ды ра ды. 

А

қа си ет ке ие еке нін біл ді ре ді. 

А

қа си ет ке ие еке нін біл ді ре ді. 
Ал ен ді ақ па рат ты біз бү гін қойы

А

Ал ен ді ақ па рат ты біз бү гін қойы
лым бо ла ды деп қа на айт сақ, ол то лық емес, тү сі нік сіз ақ па рат, Алым бо ла ды деп қа на айт сақ, ол то лық емес, тү сі нік сіз ақ па рат, 
өйт ке ні біз оның са ғат 14те бо ла ты нын айт пай тұр мыз. Егер Аөйт ке ні біз оның са ғат 14те бо ла ты нын айт пай тұр мыз. Егер 
ақ па рат жанжақ ты, то лық қан ды бол са, он да оның бұл қа сие ті Аақ па рат жанжақ ты, то лық қан ды бол са, он да оның бұл қа сие ті 

 деп атала ды.А деп атала ды.

Н

өзек ті бол ға ны мен, ер тең өзек ті лі

Н

өзек ті бол ға ны мен, ер тең өзек ті лі
гін жоя ды. Бұл ақ па рат тың Нгін жоя ды. Бұл ақ па рат тың 

қа си ет ке ие еке нін біл ді ре ді. Нқа си ет ке ие еке нін біл ді ре ді. 
Ал ен ді ақ па рат ты біз бү гін қойыНАл ен ді ақ па рат ты біз бү гін қойы
лым бо ла ды деп қа на айт сақ, ол то лық емес, тү сі нік сіз ақ па рат, Нлым бо ла ды деп қа на айт сақ, ол то лық емес, тү сі нік сіз ақ па рат, 

-ла тын бол са, осы бү гін гі күн үшін -ла тын бол са, осы бү гін гі күн үшін 
өзек ті бол ға ны мен, ер тең өзек ті лі-өзек ті бол ға ны мен, ер тең өзек ті ліП

Бір ға на ақ па рат әр түр лі жағ

П
Бір ға на ақ па рат әр түр лі жағ

дай да өзек ті не ме се өзек ті емес 

П
дай да өзек ті не ме се өзек ті емес 
бо луы мүм кін. Мы са лы, бү гін Пбо луы мүм кін. Мы са лы, бү гін 
қы зық ты қойы лым са ғат 14те боПқы зық ты қойы лым са ғат 14те бо
ла тын бол са, осы бү гін гі күн үшін Пла тын бол са, осы бү гін гі күн үшін 

ВБір ға на ақ па рат әр түр лі жағВБір ға на ақ па рат әр түр лі жағ
дай да өзек ті не ме се өзек ті емес Вдай да өзек ті не ме се өзек ті емес ВВ

Ақпараттыңқасиеттері

В
Ақпараттыңқасиеттері

бббббБағалылықбБағалылықббббббббааааааааааааааааа
ссссппп

 6 – 1 + 5 = 10п 6 – 1 + 5 = 10паа

9 – 4 + 2 = 7а9 – 4 + 2 = 7
8 – 3 + 3 = 8а8 – 3 + 3 = 8
7 – 2 + 4 = 9а7 – 2 + 4 = 9

 6 – 1 + 5 = 10а 6 – 1 + 5 = 10асссс
ыы
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Біз ақ па рат ты ес ті ген нен, көр ген нен, га зетжур нал дар дан, 
те ле ди дар, Ин тер нет тен, ра диодан, мек теп тен, ком пью тер лік 
же лі ден жә не т.б. ала мыз. Есі міз де сақ тап қа на қой май, қа ғаз, 
дис кі лер, түр лі тас па лар ар қы лы та ра та мыз. Бұл ақ па рат тық 
үде ріс тер деп атала ды (45-су рет).

 Б 

1. Ақ па рат де ген не? Ақ па рат тың қан дай түр ле рі бар?
2. Адам ақ па рат тың қан дай түр ле рін қа был дай ала ды?
3. Адам ақ па рат ты қа лай жә не қай да сақ тай ды?
4. Жет кі зу ші ден қа был дау шы ға ақ па рат қа лай бе рі ле ді?
5. Қан дай үде ріс тер ді ақ па рат тық үде рістер деп атай ды?

Т  

Не лік тен ақ па рат ты се зім мү ше ле рі ар қы лы қа был дай
мыз? Су рет ке қа рап, ақ па рат ты қа был дау түр ле рі жай лы 
ай тып бе рің дер.

Б 

Т

Ақ па рат ты жа сау, өң деу

1000 0001
0101 1010
0010 0100
0101 1010
0101 1010
0010 0100
0101 1010
1000 0001

А
Б

25 4

1100 0000
1100 0001
1100 0010

1111 1110

Ақ па рат ты код тау

Ақ па рат ты та сы мал дау

Ақ па рат ты із деу

Ақ па рат ты сақ тау

 Ақпараттықүдерістер

АААА62А62

Рмыз? Су рет ке қа рап, ақ па рат ты қа был дау түр ле рі жай лы Рмыз? Су рет ке қа рап, ақ па рат ты қа был дау түр ле рі жай лы 
ай тып бе рің дер.Рай тып бе рің дер.

М

4. Жет кі зу ші ден қа был дау шы ға ақ па рат қа лай бе рі ле ді?

М

4. Жет кі зу ші ден қа был дау шы ға ақ па рат қа лай бе рі ле ді?
5. Қан дай үде ріс тер ді ақ па рат тық үде рістер деп атай ды?М5. Қан дай үде ріс тер ді ақ па рат тық үде рістер деп атай ды?

Не лік тен ақ па рат ты се зім мү ше ле рі ар қы лы қа был дайМНе лік тен ақ па рат ты се зім мү ше ле рі ар қы лы қа был дайММММА

Ақ па рат де ген не? Ақ па рат тың қан дай түр ле рі бар?

А

Ақ па рат де ген не? Ақ па рат тың қан дай түр ле рі бар?
2. Адам ақ па рат тың қан дай түр ле рін қа был дай ала ды?А2. Адам ақ па рат тың қан дай түр ле рін қа был дай ала ды?
3. Адам ақ па рат ты қа лай жә не қай да сақ тай ды?А3. Адам ақ па рат ты қа лай жә не қай да сақ тай ды?
4. Жет кі зу ші ден қа был дау шы ға ақ па рат қа лай бе рі ле ді?А4. Жет кі зу ші ден қа был дау шы ға ақ па рат қа лай бе рі ле ді?
5. Қан дай үде ріс тер ді ақ па рат тық үде рістер деп атай ды?А5. Қан дай үде ріс тер ді ақ па рат тық үде рістер деп атай ды?

НАқ па рат де ген не? Ақ па рат тың қан дай түр ле рі бар?НАқ па рат де ген не? Ақ па рат тың қан дай түр ле рі бар?
2. Адам ақ па рат тың қан дай түр ле рін қа был дай ала ды?Н2. Адам ақ па рат тың қан дай түр ле рін қа был дай ала ды?Н-

 деп атала ды - деп атала ды (45-су рет).-(45-су рет).П
Біз ақ па рат ты ес ті ген нен, көр ген нен, га зетжур нал дар дан, 

П
Біз ақ па рат ты ес ті ген нен, көр ген нен, га зетжур нал дар дан, 

те ле ди дар, Ин тер нет тен, ра диодан, мек теп тен, ком пью тер лік 

П
те ле ди дар, Ин тер нет тен, ра диодан, мек теп тен, ком пью тер лік 
же лі ден жә не т.б. ала мыз. Есі міз де сақ тап қа на қой май, қа ғаз, Пже лі ден жә не т.б. ала мыз. Есі міз де сақ тап қа на қой май, қа ғаз, 
дис кі лер, түр лі тас па лар ар қы лы та ра та мыз. Бұл Пдис кі лер, түр лі тас па лар ар қы лы та ра та мыз. Бұл 

(45-су рет).П(45-су рет).

ВБіз ақ па рат ты ес ті ген нен, көр ген нен, га зетжур нал дар дан, ВБіз ақ па рат ты ес ті ген нен, көр ген нен, га зетжур нал дар дан, 
те ле ди дар, Ин тер нет тен, ра диодан, мек теп тен, ком пью тер лік Вте ле ди дар, Ин тер нет тен, ра диодан, мек теп тен, ком пью тер лік 

 В АқпараттықүдерістерВАқпараттықүдерістер
ббббАқ па рат ты та сы мал даубАқ па рат ты та сы мал дау

аас

Ақ па рат ты жа сау, өң деу сАқ па рат ты жа сау, өң деу сссппппп

25 4п25 4пАқ па рат ты код таупАқ па рат ты код таупааааааааа

А аА
Б аБ ассссссссссссссссссссссс

0010 0100с0010 0100
0101 1010с0101 1010
0101 1010с0101 1010
0010 0100с0010 0100
0101 1010с0101 1010
1000 0001с1000 0001

1100 0000с1100 0000

ыыыы1000 0001ы1000 0001
0101 1010ы0101 1010
0010 0100ы0010 0100
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Т 

Ақ па рат тың қа си ет те рін са лыс ты рың дар.

Өзектілік ТолықтықҰқсастығы

 

Кес те ні дәп тер ле рі ңе тол ты рың дар.

Ақ па рат тың  
берілу түрі

Ақ па рат ты 
қа был дау тү рі 

Ақ па рат ты 
қабыл дау фор ма сы 

Кө бей ту кес те сі 

Су рет, ав то бус тың қоз ға лу 
сыз ба сы 

Күн нің күр кі реуі, құс тың 
дау ысы, те ле фон шыл ды ры 

Оқу лық та ғы өлең жол да ры 

Бейнефильмнің көрінісі 
(https://www.youtube.com/
ақпаратты өңдеу тәсілдері 
сайтынан тамашалау)

 

Ком пью тер де орын даң дар. 
Су рет терге қа рап ақ па рат көз де рі, ақ па рат қа был дау

шы лар ту ра лы мә тін құ рас ты рың дар. Мә тін ге атау қой ып, 
ком пью тер де те рің дер жә не сақ таң дар. 

Т

ААР

СуРСуретРрет
шыРшылар туРлар ту
комРкомпьюРпью

МММ

сайтынан тамашалау)

М

сайтынан тамашалау)

МКомМКомпьюМпьютерМтер
ретМреттерге қаМтерге қаМАААА

Бейнефильмнің көрінісі 

А

Бейнефильмнің көрінісі 
(https://www.youtube.com/А(https://www.youtube.com/
ақпаратты өңдеу тәсілдеріАақпаратты өңдеу тәсілдері
сайтынан тамашалау)Асайтынан тамашалау)

ННН

реуі, құс

Н

реуі, құс
фон шыл

Н

фон шылды

Н

ды

ғы өлең жолНғы өлең жолдаНдарыНрыНБейнефильмнің көрінісі НБейнефильмнің көрінісі 
(https://www.youtube.com/Н(https://www.youtube.com/

-тың -тың 
ды -дыры-ры

ПППППППППППтың қоз Птың қозға Пғалу Плу 

В
ты

В
ты

ВВВВВВВАқВАқпаВпаратВратты Вты 
қа ВқабылВбылдау түВдау тү

бббдар.бдар.бббба
ТолықтықаТолықтықааааас

дар. сдар.

ТолықтықсТолықтықспп

Т пТ ппа
сыы
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Б   

Тө мен де гі су рет тер ге қа рап, ақ па рат тар ды ажы ра тың
дар. Қа лай ой лай сың дар, күн де лік ті өмір де осын дай ақ па
рат тар ды пай да ла на мыз ба? Мы сал дар кел ті рің дер. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 3 +  2 =  5 12 :  4 =  3 4 – 1 =  3
 100%  20%  11%
 20.08.2016

Сөз, мә тін, әң гі ме тү
рін де бе ріл ген ақ па
рат ты мә тін дік ақ
па рат деп атай мыз. 

Кей бір ақ па рат тар біз
ге су рет, сыз ба, кес те 

тү рін де бе рі ле ді.

30,8
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44,5 48,8
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РРРРРРРРРРРРРР30,8Р30,8

0Р020Р20

40Р40

60

Р

60

2010Р2010

МММММММММММ59,8М59,8

87,6М87,690,7М90,7

80 М80

ААА

 20.08.2016

А

 20.08.2016

АААААА124,7А124,7

ННН

 3 +  2 =  5 12 :  4 =  3 4 – 1 =  3

Н

 3 +  2 =  5 12 :  4 =  3 4 – 1 =  3
 100%  20%  11%Н 100%  20%  11%
 20.08.2016 Н 20.08.2016 НН--

 3 +  2 =  5 12 :  4 =  3 4 – 1 =  3- 3 +  2 =  5 12 :  4 =  3 4 – 1 =  3

П
рат тар ды пай да ла на мыз ба? Мы сал дар кел ті рің дер.

П
рат тар ды пай да ла на мыз ба? Мы сал дар кел ті рің дер.

ППППППСөз, мә тін, әң гі ме түПСөз, мә тін, әң гі ме түППВ
Тө мен де гі су рет тер ге қа рап, ақ па рат тар ды ажы ра тың

В
Тө мен де гі су рет тер ге қа рап, ақ па рат тар ды ажы ра тың

дар. Қа лай ой лай сың дар, күн де лік ті өмір де осын дай ақ паВдар. Қа лай ой лай сың дар, күн де лік ті өмір де осын дай ақ па
рат тар ды пай да ла на мыз ба? Мы сал дар кел ті рің дер.Врат тар ды пай да ла на мыз ба? Мы сал дар кел ті рің дер.

бббббббааааааа
сссссссп
ассс
ыыы
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§ 10. Ақпараттың өлшем бірліктері

Ақпараттыңөлшембірлігітуралы
небілесіңдер?

Күн де лік ті өмір де біз күн сай ын түр лі 
өл шем бір лік тер ге кез де се міз. Әр фи зи ка лық 
ны сан ның өз сал ма ғы, кө ле мі, мөл ше рі 
жә не т.б. бо ла ды. Сол тә різ ді ком пью тер лік 
әлем нің де өл шем бір лі гі бар, тек ай ыр ма
шы лы ғы мұн да ны сан дар сан дық бо лып 
та бы ла ды.

Ком пью тер де бар лық ақ па рат да был  
(сиг нал ) тү рін де ұсы ны ла ды. Ақ па рат ты 
ком пью тер ге жа зу үшін, ком пью тер де гі 
әр бір бел гі (әріп не ме се сан, ды быс не ме се 
бейне) да был дар ті лі не ау да ры луы ке рек 
(46-су рет). Мұн да «нөл» мен «бір» бит деп 

атала ды. Олар ды жай екі лік таң ба лар деп те атай ды. Ақ па рат
ты екі лік код пен көр се ту үшін құ рыл ғы екі күй ді ай ыра та нуы 
ке рек, мы са лы, 1 құ рыл ғы да ток ба рын, ал 0 – жо ғын не ме се 
1 – жо ға ры кер неу, 0 тө мен кер неу еке нін біл ді ре ді.

Ақ па рат тың көлемін анық тау үшін ақ па рат тың өл шем 
бір лі гі бит қол да ны ла ды (47-су рет). Бит – ағыл шын ті лін де гі 
binary digit (екі лік таң ба) де ген қыс қар ған сөз. Әдет те, ком
пью тер жа дын да ғы де рек тер, ақ па рат тар, ко ман да лар же ке
ле ген бит тер мен емес, топ тас қан 8 бит өл ше мі мен жа зы ла ды. 
Тіз бек тел ген 8 бит 1 байт  өл ше мін құ рай ды.

   

• қандайөлшем
бірліктердібіле
сіңдер?

• бірөлшембірлікті
басқаөлшем
бірліккеауыстыру
қалайжүзеге
асады?

М      

• ақпараттың
өлшембірлігі;

• ақпараттың
өлшембірліктерін
пайдаланып,есеп
теулержүргізу.

 Мәтіндегіақпарат
көлемінсанау

 Аққаракескін
(0 ақторкөз,1 қараторкөз)

   

    
     

АА

(0

А

(0 РР АққараРАққара
(0 Р(0 Рақ Рақ торкөз,Рторкөз,ММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ

А

мен емес, топ

А

мен емес, топ
ген 8 бит 1 байт

А

ген 8 бит 1 байт

ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААН

лік таң

Н

лік таң
да Ндағы деНғы дерекНректер, ақНтер, ақ

мен емес, топНмен емес, топтасНтас
ген 8 бит 1 байтНген 8 бит 1 байт өлН өл

-(47-су-(47-су
ба) де-ба) деП

ту үшін құ

П
ту үшін құ

ғы

П
ғыда ток ба

П
да ток ба

мен керПмен кернеу екеПнеу еке
тың көлемін анықПтың көлемін анықтау үшін ақПтау үшін ақ

(47-суП(47-сурет)Прет)(47-сурет)(47-суП(47-сурет)(47-су

В
дар ті

В
дар ті

. Мұн

В
. Мұнда 

В
да 

лік таң Влік таңбаВбаларВлар деп те атайВ деп те атай
ту үшін құ Вту үшін құрылВрылғы екі күйВғы екі күй

да ток баВда ток барын, ал 0Врын, ал 0

б
де бар

б
де бар
де ұсыбде ұсыныбны

ге жа бге жазу үшін, комбзу үшін, ком
гі (әріп не бгі (әріп немебмесе сан, дыбсе сан, ды

лі бліне аубне ау

алық ақалық ақпаапа
ны анылаалады. Ақады. Ақ

зу үшін, комазу үшін, ком

сді комсді ком
гі бар, тек айсгі бар, тек ай
дар сансдар сандық босдық бо

пміз. Әр фипміз. Әр физипзи
мі, мөлпмі, мөл

ді ком пді компьюппьютерптер
гі бар, тек айпгі бар, тек ай

аын түраын түрлі алі 
зи азикаакалық алық 

шеаше

сыы
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Со ны мен, ақ па рат тың кө ле мін өл шеу үшін «байт » де ген үл ке ні
рек өл шем бір лік қол да ны ла ды. 1 байт  8 бит тен тұ ра ды, яғ ни, ақ па
рат ты өл шеу дің ең кі ші өл шем бір лі гі бит бол ға ны. Ал, үл кен кө лем
ді ақ па рат тар ды өл шеу үшін ту ын ды өл шем бір лі гі қол да ны ла ды: 

1 байт  = 8 бит;
1 Ки лобайт  (Кб) = 1024 байт ;
1 Ме габайт  (Мб) = 1024 Кб;
1 Гигабайт  (Гб) = 1024 Мб;
1 Те ра байт  (Тб) = 1024 Гб.
Егер біз бит ті байт қа ай нал

ды ра тын бол сақ, он да бит ті 8ге 
бө ле міз: 224 бит / 8 = 28 байт . Ал, ке рі сін ше байт ты бит ке ай нал
ды ра тын бол сақ, байт ты 8ге кө бей те міз: 368 байт х 8 = 2944 бит.

Ақпаратты сақтайтын құрылғылардың сыйымдылығына 
қарай түрлі көлемдегі ақпараттарды жазуға болады (48-сурет):

мәтіндер;
бейнеақпараттар;

дыбыстық ақпараттар; 
су реттер.

М    – хабардың ұзындығы, 
яғни, символдар саны. 

Мы са лы, оқу лық та 210 бет бар, бір бет те 43 жол, ал әр 
жол да 70 сим вол бар де лік, егер мұн да су рет жоқ деп есеп те сек, 
он да кі тап та 210 х 43 х 70 = 632100 сим вол бол ға ны, яғ ни, 
632100 байт  не ме се 617 Кб айт  ақ па рат бар. 

 Ақ па рат тың жет кі зі лу жыл дам ды ғы бар. Олар: бит/сек, 
байт/ сек, Кб айт/сек, Мб айт/сек, Гб айт/сек.

Дү ниежү зін де ақпарат көлемі әр жыл сайын өсіп отырады.

Е 

Əдет те 1 байт тың кө ме  гі мен бір
сим вол код тала ды. Сим вол кез 
кел ген бел гі  әріп, сан, ты ныс бел-
 гі сі не бос орын бо луы мүм кін.

Қат қыл дис кі Flashжа ды

Гигабайт тар

Же дел жа ды Ла зер лік дис кі

Мегабайт тар

  лшембірліктері

АААА66А66

РРЖе дел жа дыРЖе дел жа дыММЖе дел жа дыМЖе дел жа ды

А

Ақ па рат тың жет кі зі лу жыл дам ды ғы бар. Олар: бит/сек, 

А

Ақ па рат тың жет кі зі лу жыл дам ды ғы бар. Олар: бит/сек, 
байт/ сек, Кб айт/сек, Мб айт/сек, Гб айт/сек.

А

байт/ сек, Кб айт/сек, Мб айт/сек, Гб айт/сек.
Дү ниежү зін де ақпарат көлемі әр жыл сайын өсіп отырады.АДү ниежү зін де ақпарат көлемі әр жыл сайын өсіп отырады.ААМегабайт тарАМегабайт тар

Н

он да кі тап та 210 х 43 х 70 = 632100 сим вол бол ға ны, яғ ни, 

Н

он да кі тап та 210 х 43 х 70 = 632100 сим вол бол ға ны, яғ ни, 
632100 байт  не ме се 617 Кб айт  ақ па рат бар. Н632100 байт  не ме се 617 Кб айт  ақ па рат бар. 

Ақ па рат тың жет кі зі лу жыл дам ды ғы бар. Олар: бит/сек, НАқ па рат тың жет кі зі лу жыл дам ды ғы бар. Олар: бит/сек, 
байт/ сек, Кб айт/сек, Мб айт/сек, Гб айт/сек.Нбайт/ сек, Кб айт/сек, Мб айт/сек, Гб айт/сек.

Дү ниежү зін де ақпарат көлемі әр жыл сайын өсіп отырады.НДү ниежү зін де ақпарат көлемі әр жыл сайын өсіп отырады.

-жол да 70 сим вол бар де лік, егер мұн да су рет жоқ деп есеп те сек, -жол да 70 сим вол бар де лік, егер мұн да су рет жоқ деп есеп те сек, 
он да кі тап та 210 х 43 х 70 = 632100 сим вол бол ға ны, яғ ни, -он да кі тап та 210 х 43 х 70 = 632100 сим вол бол ға ны, яғ ни, ПП

М    

П
М    

яғни, символдар саны. 

П
яғни, символдар саны. 

Мы са лы, оқу лық та 210 бет бар, бір бет те 43 жол, ал әр ПМы са лы, оқу лық та 210 бет бар, бір бет те 43 жол, ал әр 
жол да 70 сим вол бар де лік, егер мұн да су рет жоқ деп есеп те сек, Пжол да 70 сим вол бар де лік, егер мұн да су рет жоқ деп есеп те сек, 

ВВВМ    ВМ    

б
бө ле міз: 224 бит / 8 = 28 байт . Ал, ке рі сін ше байт ты бит ке ай нал

б
бө ле міз: 224 бит / 8 = 28 байт . Ал, ке рі сін ше байт ты бит ке ай нал
ды ра тын бол сақ, байт ты 8ге кө бей те міз: 368 байт х 8 = 2944 бит.бды ра тын бол сақ, байт ты 8ге кө бей те міз: 368 байт х 8 = 2944 бит.

Ақпаратты сақтайтын құрылғылардың сыйымдылығына бАқпаратты сақтайтын құрылғылардың сыйымдылығына 
қарай түрлі көлемдегі ақпараттарды жазуға болады бқарай түрлі көлемдегі ақпараттарды жазуға болады 

дыбыстық ақпараттар; бдыбыстық ақпараттар; 

абө ле міз: 224 бит / 8 = 28 байт . Ал, ке рі сін ше байт ты бит ке ай налабө ле міз: 224 бит / 8 = 28 байт . Ал, ке рі сін ше байт ты бит ке ай нал
ды ра тын бол сақ, байт ты 8ге кө бей те міз: 368 байт х 8 = 2944 бит.ады ра тын бол сақ, байт ты 8ге кө бей те міз: 368 байт х 8 = 2944 бит.

Ақпаратты сақтайтын құрылғылардың сыйымдылығына аАқпаратты сақтайтын құрылғылардың сыйымдылығына аассбө ле міз: 224 бит / 8 = 28 байт . Ал, ке рі сін ше байт ты бит ке ай налсбө ле міз: 224 бит / 8 = 28 байт . Ал, ке рі сін ше байт ты бит ке ай налсссим вол код тала ды. Сим вол кез ссим вол код тала ды. Сим вол кез 
кел ген бел гі  әріп, сан, ты ныс бел-скел ген бел гі  әріп, сан, ты ныс бел-
 гі сі не бос орын бо луы мүм кін.с гі сі не бос орын бо луы мүм кін.

пппЕ  пЕ 

Əдет те 1 байт тың кө ме  гі мен бірпƏдет те 1 байт тың кө ме  гі мен бір
сим вол код тала ды. Сим вол кез псим вол код тала ды. Сим вол кез 
кел ген бел гі  әріп, сан, ты ныс бел-пкел ген бел гі  әріп, сан, ты ныс бел-

а

рат ты өл шеу дің ең кі ші өл шем бір лі гі бит бол ға ны. Ал, үл кен кө лем

а

рат ты өл шеу дің ең кі ші өл шем бір лі гі бит бол ға ны. Ал, үл кен кө лем
ді ақ па рат тар ды өл шеу үшін ту ын ды өл шем бір лі гі қол да ны ла ды: аді ақ па рат тар ды өл шеу үшін ту ын ды өл шем бір лі гі қол да ны ла ды: аааЕ  аЕ 

сСо ны мен, ақ па рат тың кө ле мін өл шеу үшін «байт » де ген үл ке нісСо ны мен, ақ па рат тың кө ле мін өл шеу үшін «байт » де ген үл ке ні
рек өл шем бір лік қол да ны ла ды. 1 байт  8 бит тен тұ ра ды, яғ ни, ақ пасрек өл шем бір лік қол да ны ла ды. 1 байт  8 бит тен тұ ра ды, яғ ни, ақ па
рат ты өл шеу дің ең кі ші өл шем бір лі гі бит бол ға ны. Ал, үл кен кө лемсрат ты өл шеу дің ең кі ші өл шем бір лі гі бит бол ға ны. Ал, үл кен кө лем
ді ақ па рат тар ды өл шеу үшін ту ын ды өл шем бір лі гі қол да ны ла ды: сді ақ па рат тар ды өл шеу үшін ту ын ды өл шем бір лі гі қол да ны ла ды: 

ыыСо ны мен, ақ па рат тың кө ле мін өл шеу үшін «байт » де ген үл ке ніыСо ны мен, ақ па рат тың кө ле мін өл шеу үшін «байт » де ген үл ке ні
рек өл шем бір лік қол да ны ла ды. 1 байт  8 бит тен тұ ра ды, яғ ни, ақ паырек өл шем бір лік қол да ны ла ды. 1 байт  8 бит тен тұ ра ды, яғ ни, ақ па
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А   – бір уақыт бірлігінде жөнел-
тілетін ақпарат саны.

 Б 

1. Ақ па рат тың қан дай өл шем бір лік те рі бар?
2. Ха бар ла ма ның ақ па рат тық кө ле мі де ген не?
3. Бит де ген не?
4. Ақ па рат ты жет кі зу жыл дам ды ғы де ген не?

Т  

1. Не үшін ком пью тер де ақ па рат тар 0 мен 1 сан да ры ар
қы лы бе рі ле ді?

2. Не лік тен жыл өт кен сай ын әлем де гі ақ па рат тар са ны 
жыл дам кө беюде?

3. Ақпараттың көлемін анықтау үшін не себепті бит өлшем 
бірлігі қолданылады?

4. Не се беп ті ақ па рат тар дың кө лем де рі әр түр лі бо лады?
5. Гигабайт неге үлкен көлемді өлшем бірлігіне жатады?

Б 

Т

М 

Ақпараттың әлі қолданысқа енбеген өлшем бірліктері бар. Оларды 
болашақта ақпарат санының көбеюіне байланысты қолданамыз
1 Пб (Петабайт)  1024 Терабайт  1 ксабайт  1024 Петабайт
1 еттабайт  1024 ксабайт   1 оттабайт  1024 еттабайт.



  (1916–2001) – аме ри ка лық ма-
тема тик. е гіз гі ғы лы ми жұ мыс та ры ло ги ка лық 
ал геб ра ға, ақ па рат тео рия сы на, ки бер не ти ка ға 
ар нал ған. Ол ал ға шын да «бит» тер ми ні шық пай 
тұр ған да оны бел гі сіз «эн тро пия» де ген атау мен 
атап жүр ген. 1948 жы лы «Ма те ма ти ка лық бай ла ныс 
тео рия сы» де ген ең бе гін де « inary digit» де ген сөз-
ден қысқар тып, «бит» сө зін ен гі зу ді ұсын ды ( https://
r .wikipedia.org/wiki/Клод Шеннон сайтынан оқуға
болады).

АААА

болады)

А

болады)РРРР

тео рия сы» де ген ең бе гін де « inary digit» де ген сөз-

Р

тео рия сы» де ген ең бе гін де « inary digit» де ген сөз-
ден қысқар тып, «бит» сө зін ен гі зу ді ұсын ды Рден қысқар тып, «бит» сө зін ен гі зу ді ұсын ды 
r .wikipedia.org/wiki/Клод Шеннон сайтынан оқуғаРr .wikipedia.org/wiki/Клод Шеннон сайтынан оқуға
болады)Рболады).Р. М

ал геб ра ға, ақ па рат тео рия сы на, ки бер не ти ка ға 

М

ал геб ра ға, ақ па рат тео рия сы на, ки бер не ти ка ға 
ар нал ған. Ол ал ға шын да «бит» тер ми ні шық пай 

М

ар нал ған. Ол ал ға шын да «бит» тер ми ні шық пай 
тұр ған да оны бел гі сіз «эн тро пия» де ген атау мен Мтұр ған да оны бел гі сіз «эн тро пия» де ген атау мен 
атап жүр ген. 1948 жы лы «Ма те ма ти ка лық бай ла ныс Матап жүр ген. 1948 жы лы «Ма те ма ти ка лық бай ла ныс Мтео рия сы» де ген ең бе гін де « inary digit» де ген сөз-Мтео рия сы» де ген ең бе гін де « inary digit» де ген сөз-
ден қысқар тып, «бит» сө зін ен гі зу ді ұсын ды Мден қысқар тып, «бит» сө зін ен гі зу ді ұсын ды 

ААА



А



 А  (1916–2001) – аме ри ка лық ма-А(1916–2001) – аме ри ка лық ма-
тема тик. е гіз гі ғы лы ми жұ мыс та ры ло ги ка лық Атема тик. е гіз гі ғы лы ми жұ мыс та ры ло ги ка лық 
ал геб ра ға, ақ па рат тео рия сы на, ки бер не ти ка ға Аал геб ра ға, ақ па рат тео рия сы на, ки бер не ти ка ға 
ар нал ған. Ол ал ға шын да «бит» тер ми ні шық пай Аар нал ған. Ол ал ға шын да «бит» тер ми ні шық пай 
тұр ған да оны бел гі сіз «эн тро пия» де ген атау мен Атұр ған да оны бел гі сіз «эн тро пия» де ген атау мен 

Н

4. Не се беп ті ақ па рат тар дың кө лем де рі әр түр лі бо лады?

Н

4. Не се беп ті ақ па рат тар дың кө лем де рі әр түр лі бо лады?
5. Гигабайт неге үлкен көлемді өлшем бірлігіне жатады?Н5. Гигабайт неге үлкен көлемді өлшем бірлігіне жатады?ННН(1916–2001) – аме ри ка лық ма-Н(1916–2001) – аме ри ка лық ма-

-бірлігі қолданылады?-бірлігі қолданылады?
4. Не се беп ті ақ па рат тар дың кө лем де рі әр түр лі бо лады?-4. Не се беп ті ақ па рат тар дың кө лем де рі әр түр лі бо лады?П
2. Не лік тен жыл өт кен сай ын әлем де гі ақ па рат тар са ны 

П
2. Не лік тен жыл өт кен сай ын әлем де гі ақ па рат тар са ны 

жыл дам кө беюде? Пжыл дам кө беюде?
3. Ақпараттың көлемін анықтау үшін не себепті бит өлшем П3. Ақпараттың көлемін анықтау үшін не себепті бит өлшем 

бірлігі қолданылады? Пбірлігі қолданылады?

В1. Не үшін ком пью тер де ақ па рат тар 0 мен 1 сан да ры арВ1. Не үшін ком пью тер де ақ па рат тар 0 мен 1 сан да ры ар

2. Не лік тен жыл өт кен сай ын әлем де гі ақ па рат тар са ны В2. Не лік тен жыл өт кен сай ын әлем де гі ақ па рат тар са ны В
б

1. Ақ па рат тың қан дай өл шем бір лік те рі бар?

б
1. Ақ па рат тың қан дай өл шем бір лік те рі бар?
2. Ха бар ла ма ның ақ па рат тық кө ле мі де ген не?б2. Ха бар ла ма ның ақ па рат тық кө ле мі де ген не?

4. Ақ па рат ты жет кі зу жыл дам ды ғы де ген не?б4. Ақ па рат ты жет кі зу жыл дам ды ғы де ген не?бббба
1. Ақ па рат тың қан дай өл шем бір лік те рі бар?а1. Ақ па рат тың қан дай өл шем бір лік те рі бар?
2. Ха бар ла ма ның ақ па рат тық кө ле мі де ген не?а2. Ха бар ла ма ның ақ па рат тық кө ле мі де ген не?ааасссБ сБ сспп

– бір уақыт бірлігінде жөнел-п– бір уақыт бірлігінде жөнел-аа– бір уақыт бірлігінде жөнел-а– бір уақыт бірлігінде жөнел-аа1 еттабайт  1024 ксабайт   1 оттабайт  1024 еттабайт. а1 еттабайт  1024 ксабайт   1 оттабайт  1024 еттабайт. ссссыыыы
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Т 

Ақ па рат та сы мал дау шы құ рыл ғы лар дың өл шем де рін 
жә не мүм кін дік те рін са лыс ты рып, сипаттаңдар.

 
Ұқсастығы

 

Кестедегі мәліметтерді сәйкестендіріңдер.

1 байт 1024 Кб
1 Ки лобайт 1024 Мб
1 Ме габайт 1024 Гб
1 Ги габайт 1024 байт 
1 Те ра байт 8 бит 

 

Есеп тер ді шы ға рың дар.
1) «1948 жы лы Клод Шен нон ал ғаш рет бит ұғы мын ен гі

зу ді ұсын ды» де ген ха бар ла ма ның ақ па рат тық кө ле мін 
анық таң дар. 

2) Мә тін ком пью тер дің ¼ ки лобайт  жа ды н ала ды. Бұл мә
тін де қан ша сим вол бар еке нін есеп тең дер. 

3) Мә тін дік ақ па рат ты сақ тау үшін 84000 бит ке рек. Егер 
әр бет те 30 жол, 70 сим вол бол са, мә тін нің қан ша бет бо
ла ты нын анық таң дар.

Б   

Сен дер қа лай ой лай сың дар? Не іс тер едің дер?
Мұ рат өзі нің ком пьюте рі не фо то ап па рат та ғы су рет тер ді, 

қы зық ты ер те гі лер ту ра лы элект рон дық кі тап ша ны сақ та
ғы сы кел ді. Бі рақ мониторға «сақ тау ға орын жет пей ді» де
ген ха бар ла ма шық ты. «Сіз де 2,1 Гб, ал мен де бар лы ғы 2012 
Мб» де ген жау ап айт ты. Мұ рат электрондық кітапшаның 
не ге сақ тал ма ға нын тү сін бей қал ды. Мұ рат қа осы ны қа лай 
тү сін ді рер едің дер?

Т

Б 

АААА68А68

РМб» деРМб» де
неРнеге сақРге сақ
түРтү

М

Мұ

М

Мұ
қыМқызықМзықты ерМты ер
ғыМғысы келМсы кел
ген хаМген хабарМбар
Мб» деММб» де

А

ты

А

ты

АСен АСендер қаАдер қалай ойАлай ой
Мұ АМұрат өзіАрат өзі

ты ерАты ерАН

дік ақ

Н

дік ақ

Нәр бет Нәр бетте 30 жол, 70 симНте 30 жол, 70 сим
ты Нтынын анықНнын анықтаңНтаңНН-

ша сим-ша символ бар еке-вол бар еке
па -парат-ратП

лы Клод Шен

П
лы Клод Шен
ды» де

П
ды» деген ха

П
ген ха

дар. Пдар. 
пью ПпьютерПтердің ¼ киПдің ¼ ки

вол бар екеПвол бар еке

Врың Врыңдар.Вдар.
лы Клод ШенВлы Клод Шеннон алВнон ал

ген хаВген хабарВбарВ
бббббббббббб1024 Гбб1024 Гб

1024 байтб1024 байт
8 битб8 битббааааа
1024 Кба1024 Кб
1024 Мба1024 Мб
1024 Гба1024 Гб
1024 байта1024 байт

сКестедегі мәліметтерді сәйкестендіріңдер.сКестедегі мәліметтерді сәйкестендіріңдер.ссссспппппппп
ааас

шемсшемдесдерін срін сыырін ырін ыыы
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§ 11–12. Программалық жабдықтама

Ғы лым мен тех ни ка да мып, біз дің өмі
рі міз де ком пью тер ді қол да ну са ла ла ры күн 
са нап ар тып ке ле ді. 

Ал,бізкомп ютердегіпрограммаларсыз
ақпараттыөңдейаламызба?

Кез кел ген ақ па рат ты өң деу әр түр лі ком
пью тер де гі прог рам ма лар ар қы лы жү зе ге 
асы ры ла ды.

Прог рам ма – нұс қау лар тіз бе гі, олар ды 
орын дау ба ры сын да ком пью тер бел гі лі әре
кет тер жа сай ды не ме се де рек тер ді өң   дей ді.

П  – компьютердің негізгі жұмыс 
істеуге арналған ақпараттық технологиялардың елеулі бір бөлігі.

Ком пью тер де сақ тала тын бар лық прог рам ма лар жи ын ты ғы 
оның прог рам ма лық жаб дық та ма сын (ПЖ) құ рай ды.

Комп ютердепрограммаорнатылмаса,
бізжұмысжасайаламызба?

Прог рам ма сыз кез кел ген ақ па рат тық тех но ло гия құ рыл ғы
ла ры жай эле ме нт тер жи ыны бо ла ды да, еш нәр се іс тей ал май ды. 

Ком пью тердің прог рам ма лық жабдықтамасы үш топ қа 
бө лі не ді (49-су рет):
1) жүй елік прог рам ма лық жаб дық та ма; 
2) қол дан ба лы прог рам ма лық жаб дық та ма (қо сым ша лар); 
3) прог рам ма лау жүй еле рі.

Жүй елік прог рам ма лық жаб дық та ма
Жүй елік прог рам ма лар ком пью тер дің ап па рат тық жаб

дық тар жұ мы сын бас қа рып, жұ мыс іс теп отыр ған адам ды 

   

• комп ютер
ақпараттықалай
өңдейді?

• операциялықжүйе
ұғымынқалай
түсінесіңдер?

М      

• программатуралы
түсінік;

• программалық
жабдықтама;

• операциялықжүйе;
• драйвертуралы
түсінік.

АА

дық

А

дық Р

прог

Р

прог

РЖүйРЖүйелік прогРелік прог
ЖүйРЖүйелік прогРелік прог

дық Рдықтар жұРтар жұ

М

(49-су

М

(49-су
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қол дан ба лы прог рам ма лар мен бай ла ныс ты ра ды. Жүй елік 
ПЖға мы на прог рам ма лар жа та ды (50-су рет):

Жүйелік ПЖ

Драйверлер
Операциялық жүйе Утилиттер

 Жүйелікпрограммалықжабдықтама

Қо сым ша лар

Прог рам ма лық 
жаб дық та ма (ПЖ)

Жүй елік ПЖ Прог рам ма лау 
жүй еле рі

офис тік қо сым ша лар; де рек тер қо ры; оқы ту шы 
прог рам ма лар; эн цик ло пе дия лар, анық та ма лар; 
мә тін ді та ну прог рам ма ла ры; ше тел тіл де рі нен 

ау да ру шыпрог рам ма лар; ой ын дар

 Программалықжабдықтама



Программалау жүйелері шық қанға дейін әр адам өзі қолданатын прог-
рамма мәтінін программалау тілінде жаза ды. Содан кейін оны компьютерге 
арнаулы мәтін редакторы арқылы енгізіп, арнайы компилятор көмегімен өз 
мәтінін мәшине тіліне аударатын болған. 

АААА70А70

РРР

арнаулы мәтін редакторы арқылы енгізіп, арнайы компилятор көмегімен өз 

Р

арнаулы мәтін редакторы арқылы енгізіп, арнайы компилятор көмегімен өз 
мәтінін мәшине тіліне аударатын болған. Рмәтінін мәшине тіліне аударатын болған. ММММ



М



Программалау жүйелері шық қанға дейін әр адам өзі қолданатын прог-МПрограммалау жүйелері шық қанға дейін әр адам өзі қолданатын прог-
рамма мәтінін программалау тілінде жаза ды. Содан кейін оны компьютерге Мрамма мәтінін программалау тілінде жаза ды. Содан кейін оны компьютерге 
арнаулы мәтін редакторы арқылы енгізіп, арнайы компилятор көмегімен өз Марнаулы мәтін редакторы арқылы енгізіп, арнайы компилятор көмегімен өз 
мәтінін мәшине тіліне аударатын болған. Ммәтінін мәшине тіліне аударатын болған. 

А



А



ААА А НННН

Операциялық жүйе

Н

Операциялық жүйе

НН ЖүйелікпрограммалықжабдықтамаНЖүйелікпрограммалықжабдықтама

-----ППП
Жүйелік ПЖПЖүйелік ПЖПВ

қол дан ба лы прог рам ма лар мен бай ла ныс ты ра ды. Жүй елік 

В
қол дан ба лы прог рам ма лар мен бай ла ныс ты ра ды. Жүй елік 
ПЖға мы на прог рам ма лар жа та ды 

В
ПЖға мы на прог рам ма лар жа та ды 

ВВЖүйелік ПЖВЖүйелік ПЖВ
бқол дан ба лы прог рам ма лар мен бай ла ныс ты ра ды. Жүй елік бқол дан ба лы прог рам ма лар мен бай ла ныс ты ра ды. Жүй елік 

ПрограммалықжабдықтамабПрограммалықжабдықтамаааамә тін ді та ну прог рам ма ла ры; ше тел тіл де рі нен амә тін ді та ну прог рам ма ла ры; ше тел тіл де рі нен 
ау да ру шыпрог рам ма лар; ой ын дараау да ру шыпрог рам ма лар; ой ын дараПрограммалықжабдықтамааПрограммалықжабдықтама

софис тік қо сым ша лар; де рек тер қо ры; оқы ту шы софис тік қо сым ша лар; де рек тер қо ры; оқы ту шы 
прог рам ма лар; эн цик ло пе дия лар, анық та ма лар; спрог рам ма лар; эн цик ло пе дия лар, анық та ма лар; 
мә тін ді та ну прог рам ма ла ры; ше тел тіл де рі нен смә тін ді та ну прог рам ма ла ры; ше тел тіл де рі нен 

ау да ру шыпрог рам ма лар; ой ын дарсау да ру шыпрог рам ма лар; ой ын дар

пппофис тік қо сым ша лар; де рек тер қо ры; оқы ту шы пофис тік қо сым ша лар; де рек тер қо ры; оқы ту шы паааа

Прог рам ма лау аПрог рам ма лау 
жүй еле ріажүй еле ріасссссссссПрог рам ма лау сПрог рам ма лау сыы
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О   – компьютерде жұмыс істеп тұрған ең 
маңызды программалық жабдықтама. 

Опе ра ция лық жүйе ком пью тер іс ке қо сыл ған кез де бір
ден жұ мыс жа сай ды. Опе ра ция лық жүйе ор на тыл май ын ша 
еш қан дай ком пью тер де қа жет ті ақ па ра ты мыз ды өң деп, жұ мыс 
жа сай ал май мыз. 

Д  – компьютерге қосылған түрлі құрылғылардың жұмыс 
істеуі үшін қажетті программа.

Операциялықжүйеніңқандаймүмкіндігібар?
Ком пью тер дің опе ра ция лық жүй есі:

• ком пью тер құ рыл ғы ла рын: 
жад   тың, про цес сор  дың, сырт қы 
құ рыл ғы лар дың жұ мы сын бас қа
ра ды;

• қол дан ба лы прог рам ма ның орын
да лу ын;

• ком пью тер мен адам ара сын да ғы 
қа рымқа ты нас ты ұй ым дас ты
рады.

Адам мен компьютер арасындағы қарым-қатынас тәсілін 
 деп атайды.

ОЖнің екі не гіз гі қыз ме тін атап ай ту ке рек, олар:
1) бар лық қол дан ба лы жә не жүй елік прог рам ма лар дың жұ

мы сын, олар ды бірбі рі мен жә не ап па рат тық жаб дық тар мен 
бай ла ныс ты ра оты рып, қам та ма сыз ету; 

2) әр бір адам ға ком пью тер ді жал пы бас қа ру мүм кін дігін бе ру. 

Е 

Егер ком пью тер де гі 
ды быс тық кар та жә не 
бей не кар та лар да драй       -
вер бол ма са, он да бей -
нефильмді кө ріп, ды бы -
сын ес ти ал май мыз.

ААР

мы сын, олар ды бірбі рі мен жә не ап па рат тық жаб дық тар мен 

Р

мы сын, олар ды бірбі рі мен жә не ап па рат тық жаб дық тар мен 
бай ла ныс ты ра оты рып, қам та ма сыз ету;Рбай ла ныс ты ра оты рып, қам та ма сыз ету;Р2) әр бір адам ға ком пью тер ді жал пы бас қа ру мүм кін дігін бе ру.Р2) әр бір адам ға ком пью тер ді жал пы бас қа ру мүм кін дігін бе ру.

МОЖнің екі не гіз гі қыз ме тін атап ай ту ке рек, олар:МОЖнің екі не гіз гі қыз ме тін атап ай ту ке рек, олар:
1) бар лық қол дан ба лы жә не жүй елік прог рам ма лар дың жұМ1) бар лық қол дан ба лы жә не жүй елік прог рам ма лар дың жұМмы сын, олар ды бірбі рі мен жә не ап па рат тық жаб дық тар мен Ммы сын, олар ды бірбі рі мен жә не ап па рат тық жаб дық тар мен 

бай ла ныс ты ра оты рып, қам та ма сыз ету;Мбай ла ныс ты ра оты рып, қам та ма сыз ету;

АААА

Адам мен компьютер арасындағы қарым-қатынас тәсілін 

А

Адам мен компьютер арасындағы қарым-қатынас тәсілін 
 деп атайды.А деп атайды.

ОЖнің екі не гіз гі қыз ме тін атап ай ту ке рек, олар:АОЖнің екі не гіз гі қыз ме тін атап ай ту ке рек, олар:

Н

қа рымқа ты нас ты ұй ым дас ты

Н

қа рымқа ты нас ты ұй ым дас ты

НАдам мен компьютер арасындағы қарым-қатынас тәсілін НАдам мен компьютер арасындағы қарым-қатынас тәсілін 

-• ком пью тер мен адам ара сын да ғы -• ком пью тер мен адам ара сын да ғы 
қа рымқа ты нас ты ұй ым дас ты-қа рымқа ты нас ты ұй ым дас тыП
құ рыл ғы лар дың жұ мы сын бас қа

П
құ рыл ғы лар дың жұ мы сын бас қа

• қол дан ба лы прог рам ма ның орынП• қол дан ба лы прог рам ма ның орын

• ком пью тер мен адам ара сын да ғы П• ком пью тер мен адам ара сын да ғы 

В
Ком пью тер дің опе ра ция лық жүй есі:

В
Ком пью тер дің опе ра ция лық жүй есі:

• ком пью тер құ рыл ғы ла рын: 

В
• ком пью тер құ рыл ғы ла рын: 

жад   тың, про цес сор  дың, сырт қы Вжад   тың, про цес сор  дың, сырт қы 
құ рыл ғы лар дың жұ мы сын бас қаВқұ рыл ғы лар дың жұ мы сын бас қа

ббОперациялықжүйеніңқандаймүмкіндігібар?бОперациялықжүйеніңқандаймүмкіндігібар?
Ком пью тер дің опе ра ция лық жүй есі: бКом пью тер дің опе ра ция лық жүй есі:

аа
 – компьютерге қосылған түрлі құрылғылардың жұмыс 

а
 – компьютерге қосылған түрлі құрылғылардың жұмыс сс – компьютерге қосылған түрлі құрылғылардың жұмыс с – компьютерге қосылған түрлі құрылғылардың жұмыс 

пден жұ мыс жа сай ды. Опе ра ция лық жүйе ор на тыл май ын ша пден жұ мыс жа сай ды. Опе ра ция лық жүйе ор на тыл май ын ша 
еш қан дай ком пью тер де қа жет ті ақ па ра ты мыз ды өң деп, жұ мыс пеш қан дай ком пью тер де қа жет ті ақ па ра ты мыз ды өң деп, жұ мыс па

Опе ра ция лық жүйе ком пью тер іс ке қо сыл ған кез де біраОпе ра ция лық жүйе ком пью тер іс ке қо сыл ған кез де бір
ден жұ мыс жа сай ды. Опе ра ция лық жүйе ор на тыл май ын ша аден жұ мыс жа сай ды. Опе ра ция лық жүйе ор на тыл май ын ша 
еш қан дай ком пью тер де қа жет ті ақ па ра ты мыз ды өң деп, жұ мыс аеш қан дай ком пью тер де қа жет ті ақ па ра ты мыз ды өң деп, жұ мыс 

сс – компьютерде жұмыс істеп тұрған ең с – компьютерде жұмыс істеп тұрған ең ыыы
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 Операциялықжүйелер

Дер бес ком пью тер лер үшін 
кең та ра ған опе ра ция лық 
жүй елер ге (51-су рет):
• MS (PC)DOS;
• UNIX;
• Windows NT;
• OS/2; 
• Windows XP; 
• Windows Vista;
• Windows 7, 8, 10; 
• Mac OS және т.б. жа та ды. 

Қыз мет тік прог рам ма
лар – әр бір адам ның опе
ра ция лық жүйе мен жұ мыс 
іс теуін же ңіл де те тін прог рам
ма лар то бы. 

          
Қол дан ба лы прог рам ма лар – бел гі лі бір са ла да  қол да ны

ла тын прог рам ма лар жи ыны. Олар дың кө ме гі мен құ жат тар 

М 

indows-тың тарихы 1985 жылы 
оның алғашқы нұсқасы indows 
1.0  шыққаннан басталады. Оның 
құрамында  операциялық жүйенің 
жұмысына ыңғайлы жасалған прог  -
раммалар болды.  S-DOS опе -
рациялық жүйе сімен салыстыр-
ғанда indows-те  графикалық ин-
терфейс  қолданылды ( S-DOS-те 
командалық интерфейс бола-
ды). Сонымен бірге indows-те
ақпарат түгелдей экранға  емес, 
«терезе» деп аталатын экранның 
ішкі аймағына шығарылды (https://
kk.wikipedia.org/wiki/Операциялық
жүйелерсайтынанқосымшаақпа
раттаралуғаболады).

АААА72А72

Р          Р          
Қол дан ба лы прог рам ма ларРҚол дан ба лы прог рам ма лар

ла тын прог рам ма лар жи ыны. Олар дың кө ме гі мен құ жат тар Рла тын прог рам ма лар жи ыны. Олар дың кө ме гі мен құ жат тар 

М

ра ция лық жүйе мен жұ мыс 

М

ра ция лық жүйе мен жұ мыс 
іс теуін же ңіл де те тін прог рамМіс теуін же ңіл де те тін прог рам
ма лар то бы. Мма лар то бы. М          М          

А

• Windows 7, 8, 10; 

А

• Windows 7, 8, 10; 
• Mac OS және т.б. жа та ды. 

А

• Mac OS және т.б. жа та ды. 
Қыз мет тік прог рам маАҚыз мет тік прог рам ма
 – әр бір адам ның опеА – әр бір адам ның опе

ра ция лық жүйе мен жұ мыс Ара ция лық жүйе мен жұ мыс 
іс теуін же ңіл де те тін прог рамАіс теуін же ңіл де те тін прог рам

Н

• Windows XP; 

Н

• Windows XP; 
• Windows Vista;Н• Windows Vista;
• Windows 7, 8, 10; Н• Windows 7, 8, 10; 
• Mac OS және т.б. жа та ды. Н• Mac OS және т.б. жа та ды. 

Қыз мет тік прог рам маНҚыз мет тік прог рам ма

-П
(51-су рет)

П
(51-су рет) В

Дер бес ком пью тер лер үшін 

В
Дер бес ком пью тер лер үшін 

кең та ра ған опе ра ция лық Вкең та ра ған опе ра ция лық ВВ
ббббОперациялықжүйелербОперациялықжүйелерббМ бМ 

ааааассс
пппа
ссссыыыыы
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құ ру ға, әр түр лі есеп теу лер жүр гі зу ге, гра фи ка лық ны сан дар 
дай ын дау ға бо ла ды. Олар бел гі лі бір мақ сат та пай да ла на тын 
ар найы жә не әм бе бап бо лып екі ге бө лі не ді.

Ар найы прог рам ма лар ға нақ ты бір ма ман дық  иелері 
пай да ла на тын прог рам ма лар жа та ды: бух гал тер лік прог
рам ма лар, ме ди ци на са ла сын да ғы прог рам ма лар және т.б. 

Әм бе бап прог рам ма лар ға мә тін дік жә не гра фи к алық 
ре дак тор лар, элект рон дық кес те лер және т.б. жа тады.

Әр түр лі ақ па рат ты өң деу ге мүм кін дік бе ре тін әм бе бап прог
рам ма лық жа бдық та ма ның не гіз гі түр ле рі мы на лар:
• мә тіндік ре дак тор ла р;
• гра фи ка лық ре дак тор лар;
• элект рон дық кес те лер;
• оқы тушы жә не ой ын прог рам ма ла ры, ақ па рат тық жүй елер 

жә не т.б.

 Б 

1. Прог рам ма де ген не? 
2. Прог рам ма лық жабдықтама де ген не? 
3. Ком пью тер дің прог рам ма лық жаб дық та ма  сы қандай 

түрлерге бөлінеді?
4. Қол дан ба лы прог рам ма лар де ген не? 
5. Опе ра ция лық жүйе де ген не? 
6. Драй вер де ген не?
7. Қыз мет тік прог рам ма лар де ген не?
8. Кеңінен та рал ған қан дай опе ра ция лық жүй елер бар?

Т  

1. Не лік тен ком пью тер лер ге прог рам ма ор на ту ке рек?
2. Драй вер ді не үшін ор на та мыз?
3. Не се беп ті опе ра ция лық жүй ені «Windows» деп ата

ған? 
4. Не үшін қыз мет тік прог рам ма лар қол да ны ла ды? 
5. Не се беп ті қол дан ба лы прог рам ма лар деп ата лған?
6. Неліктен қолданбалы программалар екіге бөлінеді?

Б 

Т

ААР

4. Р4. Не РНе 
5. Р5. Не РНе сеРсе
6. Р6. Неліктен қолданбалы программалар екіге бөлінеді?РНеліктен қолданбалы программалар екіге бөлінеді?

М

Не

М

Нелік

М

лік
ДрайМДрайверМверді не үшін орМді не үшін ор
Не МНе сеМсебепМбепті опеМті опе
ған? Мған? 
Не МНе Мүшін қызМүшін қыз

А

тік прог

А

тік прог
Кеңінен 

А

Кеңінен та

А

тарал

А

рал

Алік Аліктен комАтен ком
ді не үшін орАді не үшін орАН

лық жүйе де

Н

лық жүйе де
вер де Нвер деген не?Нген не?

тік прогНтік програмНраммаНма
рал Нралған қанНған қан

-рам-рам
лық жүйе де-лық жүйе деП

ген не?

П
ген не?

лық жабдықтама де

П
лық жабдықтама де
дің прог Пдің програмПраммаПмалық жабПлық жаб

түрлерге бөлінеді? Птүрлерге бөлінеді?
маПмалар деПлар де

Влық жабдықтама деВлық жабдықтама деВ
бма бмала блары, ақбры, ақпабпаапаапаратарат

ст.б. жаст.б. жа
тін әмстін әмбесбе

рі мы срі мына сналар:слар:

плар жәнеплар және
не грапне графипфикпкалық палық 

т.б. жа пт.б. жатады.птады.
бепбебап прогпбап прог

а иелері а иелері 
лік прогалік прог

лар және алар және т.б.ат.б.
алық аалық 

сдар сдар 
на снатын стын 

 иелері с иелері 

ыыдар ыдар 
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Т 

1. Прог рам ма лар ды са лыс ты рың дар.

Драйверлер УтилиттерҰқсастығы

2. Ар найы прог рам ма  мен әм бе бап прог рам маның ерек
шеліктерін атаңдар.

 

1. Кес те ні тол ты ра оты рып, са бақ тың маз мұ ны бой ын ша 
қо ры тын ды шы ға рың дар.

Прог рам
ма лық жаб

дықтаманың 
маңызы

Прог рам ма лық 
жабдықтама 

қан дай топ тар ға 
жік те ле ді?

Қол дан ба лы жүй елік 
прог рам ма лар мақ

са ты на қа рай қан дай 
топ тар ға жік те ле ді?

Қо ры тын ды: ...
2. Сөз жұм бақ ты ше шің дер.

1 п

2 р

3 о

4 г

5 р

6 а

7 м

8 м

9 а

Т
АААА74А74

РМ9М9

АНННН

1Н12Н2 -

ты ше-ты ше--ППППППППды: ... Пды: ...
ты шеПты шешіңПшің

ВВВВВВ
Прог

В
Прог

жабдықтама 

В
жабдықтама 

қан Вқандай топВдай топтарВтар
жікВжіктеВтелеВледі?Вді?

брып, са брып, сабақббақ
дар. бдар. ббббббббма бмалық блық 

абақ абақтың мазатың мазаааас

бап прогсбап програмсрамсссппрампрамманың ерекпманың ерек

аУтилиттераУтилиттерассс
ыыыыы
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1)  Қор ша ған әлем де бо лып жат қан өз ге ріс тер.
2) Ком пью тер дің ақ па рат ты ен гі зу құ рыл ғы сы. 
3) Ком пью тер лік прог рам ма лар дың тү рлері.
4) Ақ па рат тың өл шем бір лі гі. 
5) Су рет, кес кін дер дің тү рлері.
6) Ком пью тер ге қо сыл ған түр лі құ рыл ғы лар дың жұ мыс іс теуге қа

жет ті прог рам ма.
7) ... прог рам ма лар ға мә тін дік жә не гра фик тік ре дак тор лар, элект рон

дық кес те лер, т.б. жа та ды. 
8) Ком пью тер ді Ин тер нет же лі сі не қо су құ рыл ғы сы.
9) Сыз ба құ рал да ры ның кө ме гі мен жа сал ған су рет.

 

1. Бе ріл ген анық та ма лар ды мә тін дік ре дак тор да то лық ты
рың дар. 

1) Драй вер лер – ком пью тер ге қо сыл ған ...
2) Әр түр лі ақ па рат ты өң деу ге мүм кін дік бе ре тін әм бе бап 

прог рам ма лық жа бдық та ма ның не гіз гі түр ле рі мы на
лар: ...

3) Интерфейс – ...
2. Сы нып та ор на лас қан прин тер дің драй ве рін ор на тып, ақ

па рат ты қа ғаз ға ба сып шы ға рың дар.

Б   

Сен дер қа лай ой лай сың дар?
1топ қа: Жүй елік прог рам ма лық жаб дық тама ға қан

дай прог рам ма лар кі ре ді? Опе ра ция лық жүйе де ген не? 
Жүй елік прог рам ма лық жаб дық таманы қан дай қа жет ті
лік те рі ңе пай да ла нар едің дер?

2топ қа: Қол дан ба лы жүй елік прог рам ма лар де ге ні міз 
не? Қол дан ба лы жүй елік прог рам ма лар қан дай топ тар ға 
бө лі не ді? Мы сал дар кел ті рің дер. Қан дай қа жет ті лік те рі ңе 
пай да ла нар едің дер?

3топ қа: Мобильді телефондарға программалық жаб
дықтама қажет пе? Ойларыңды дәлелдеңдер. 

Б 

ААР

3Р3РтопРтоп
дықтама қажет пе? Ойларыңды дәлелдеңдер. Рдықтама қажет пе? Ойларыңды дәлелдеңдер. 

М

не? Қол

М

не? Қолдан

М

дан
лі Мліне Мнеді? МыМді? Мы

пай Мпайда МдалаМланар едіңМнар едің

топМтопқа:Мқа:

А

елік прог

А

елік прог
ңе пай

А

ңе пайда

А

да

топ Атопқа: Ақа: ҚолА ҚолданАдан
дан АданбаАбалы жүйАлы жүй

ді? МыАді? МысалАсал

Н

Жүй

Н

Жүйелік прог

Н

елік прог
ма Нмалар кіНлар кіреНре

елік прог Нелік програмНраммаНмалық жабНлық жаб
да НдалаНланар едіңНнар едің

-лай -лайсың-сың
елік прог-елік прогП

қан прин

П
қан прин

сып шы

П
сып шы

ПсыңПсыңдар?Пдар?ПВ
та

В
тама

В
ма

қан прин Вқан принтерВтердің драйВдің драй
ғаВғарыңВрың

б
дік ре

б
дік ре

ге қо бге қосыл бсылған ...бған ...
ге мүм бге мүмкінбкіндік бебдік бе

ның небның негізбгіз

адік ре адік редакадактораторааас

сы.ссы.
рет. срет. сссссп

лар, электплар, электамыс іс амыс істеуге қаатеуге қа

лар, электалар, электронарон

сыы
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§ 13. «Растрлық кескіндерді құру және өңдеу» 
жобалық жұмысы

Адам өмі рін де су рет тің ор ны ерек ше. 
Ертеде жа зу ды біл месе де су рет салу ар қы лы 
өз өмір ле рі ту ра лы мәліметтерді қалдыра 
білді.

Негесендердіңкітаптарыңдасуреттер
көбірекбейнеленген?

Су рет ар қы лы ең қи ын де ген де рек тің өзін 
оңай иге ру ге, яғ ни, қа был дау ға бо ла ды. Ал, 
ин фор ма ти ка оқулығындағы су рет – бұл ком
пью тер лік гра фи ка. Гра фи ка грек тің «гра по» 

де ген сө зі нен шық қан, қа зақ ша «жа за мын», «сы за мын», «су ре
тін са ла мын» де ген ма ғы на ны біл ді ре ді (https://kk.wikipedia.org/
wiki/Кескін сай ты нан қосымша ақпарат алуға бо ла ды).

 Ком пью тер лік гра фи ка (52-су рет): 
1) екі өл шем ді гра фи ка;
2) үш өл шем ді гра фи ка бо лып бө лі не ді. 

Екі өл шем ді гра фи ка ға растр лық, век тор лық жә не фрак
тал ьдық, үш өл шем ді гра фи ка ға 3D гра фи касы жа та ды.

   

• ақпараттыңқан
дайтүрлерібар?

• графикалық
ақпаратдегенне?

М      

• растрлықкескін
дерменжұмыс;

• комп ютерлікгра
фиканыңтүрлері.

Растр лық 
гра фи ка

Век тор лық 
гра фи ка

Фрак таль дық 
гра фи ка

3D гра фи ка

Ком пью тер лік графика

Үш өл шем ді 
гра фи ка

Екі өл шем ді 
гра фи ка

 Комп ютерлікграфикатүрлері
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РМММ

гра фи ка

М

гра фи ка

МММММАААА

Растр лық АРастр лық 
гра фи каАгра фи каААААААААА

гра фи ка

А

гра фи ка

АНННННН

Екі өл шем ді НЕкі өл шем ді 
гра фи каНгра фи каН----

П
1) екі өл шем ді гра фи ка;

П
1) екі өл шем ді гра фи ка;
2) үш өл шем ді гра фи ка бо лып бө лі не ді. 

П
2) үш өл шем ді гра фи ка бо лып бө лі не ді. 

Екі өл шем ді гра фи ка ға растр лық, век тор лық жә не фракПЕкі өл шем ді гра фи ка ға растр лық, век тор лық жә не фрак
тал ьдық, үш өл шем ді гра фи ка ға 3D гра фи касы жа та ды.Птал ьдық, үш өл шем ді гра фи ка ға 3D гра фи касы жа та ды.ПППВ
тін са ла мын» де ген ма ғы на ны біл ді ре ді (

В
тін са ла мын» де ген ма ғы на ны біл ді ре ді (

сай ты нан қосымша ақпарат алуға бо ла ды

В
сай ты нан қосымша ақпарат алуға бо ла ды

 Ком пью тер лік гра фи ка В Ком пью тер лік гра фи ка (52-су рет)В(52-су рет)
1) екі өл шем ді гра фи ка; В1) екі өл шем ді гра фи ка;
2) үш өл шем ді гра фи ка бо лып бө лі не ді. В2) үш өл шем ді гра фи ка бо лып бө лі не ді. 

б
оңай иге ру ге, яғ ни, қа был дау ға бо ла ды. Ал, 

б
оңай иге ру ге, яғ ни, қа был дау ға бо ла ды. Ал, 
ин фор ма ти ка оқулығындағы су рет – бұл комбин фор ма ти ка оқулығындағы су рет – бұл ком
пью тер лік гра фи ка. Гра фи ка грек тің «гра по» бпью тер лік гра фи ка. Гра фи ка грек тің «гра по» 

де ген сө зі нен шық қан, қа зақ ша «жа за мын», «сы за мын», «су ребде ген сө зі нен шық қан, қа зақ ша «жа за мын», «сы за мын», «су ре
тін са ла мын» де ген ма ғы на ны біл ді ре ді (бтін са ла мын» де ген ма ғы на ны біл ді ре ді (https://kk.wikipedia.org/бhttps://kk.wikipedia.org/

аСу рет ар қы лы ең қи ын де ген де рек тің өзін аСу рет ар қы лы ең қи ын де ген де рек тің өзін 
оңай иге ру ге, яғ ни, қа был дау ға бо ла ды. Ал, аоңай иге ру ге, яғ ни, қа был дау ға бо ла ды. Ал, 
ин фор ма ти ка оқулығындағы су рет – бұл комаин фор ма ти ка оқулығындағы су рет – бұл ком
пью тер лік гра фи ка. Гра фи ка грек тің «гра по» апью тер лік гра фи ка. Гра фи ка грек тің «гра по» 

сНегесендердіңкітаптарыңдасуреттерсНегесендердіңкітаптарыңдасуреттер

Су рет ар қы лы ең қи ын де ген де рек тің өзін сСу рет ар қы лы ең қи ын де ген де рек тің өзін 
оңай иге ру ге, яғ ни, қа был дау ға бо ла ды. Ал, соңай иге ру ге, яғ ни, қа был дау ға бо ла ды. Ал, 

пөз өмір ле рі ту ра лы мәліметтерді қалдыра пөз өмір ле рі ту ра лы мәліметтерді қалдыра 

НегесендердіңкітаптарыңдасуреттерпНегесендердіңкітаптарыңдасуреттер

аАдам өмі рін де су рет тің ор ны ерек ше. аАдам өмі рін де су рет тің ор ны ерек ше. 
Ертеде жа зу ды біл месе де су рет салу ар қы лы аЕртеде жа зу ды біл месе де су рет салу ар қы лы 
өз өмір ле рі ту ра лы мәліметтерді қалдыра аөз өмір ле рі ту ра лы мәліметтерді қалдыра 

сАдам өмі рін де су рет тің ор ны ерек ше. сАдам өмі рін де су рет тің ор ны ерек ше. 

ыы
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Растр лық гра фи ка да кес кін дер түр лі түс ті нүк те лер дің 
жи ын ты ғы нан тұ ра ды. Растр лық кес кін ді құ рай тын әр бір пик
сель дің өз ор ны мен тү сі бо ла ды. Растр лық кес кін нің са па сы 
сол кес кін нің өл ше мі не (ті гі нен жә не көл де нең ор на лас қан пик
сель дер дің са ны) жә не әр пик сель ді бояуға қа жет ті түс тер дің 
са ны на тәу ел ді бо ла ды. Өң деу ре дак тор ла ры: Adobe Photoshop, 
Corel Photo, Paint.

Г  – сызба құ рал  дары ның көмегі мен жасалған сурет. Ал,  
  – графи   калық кескіндерді құ руға немесе 

өзгертуге арналған программа.
  – әртүрлі кес кін        дерді (суреттерді, 

сызбаларды, мульти пликацияларды) компьютердің көмегімен 
алуды қарастыратын информатиканың ма ңызды саласы.

Paintредакторынеүшінқажет?
Бастауыш сыныптарда графикалық редактор ар қы лы 

қа ра пайым суреттерді салу мүмкіндіктерін өт кен сің дер. Paint 
прог рам ма сы растр лық су рет тер ді құ ру жә не өң деу үшін ұсы
ны ла тын гра фи ка лық ре дак тор бо лып та бы ла ды. Ре дак то р 
күр де лі жә не тар тым ды су рет тер, диаг рам ма лар, сыз ба лар ды 
жа сау ға мүм кін дік бе ре ді. Paint прог рам ма сын іс ке қо су үшін  
Іс ке қо су ⇒ Прог рам ма лар ⇒ Paint командасы орындалады. 

Біз, ен ді растр лық кес кін дер ді өң деу үшін Paint гра фи ка лық 
ре дак то рын қол да на мыз.

Жо ба ның та қы ры бы: Растрлық кескіндермен жұмыс.
Жо ба ның мақ са ты: әр түр лі фор ма да ақ па рат ты атап шы ғу 

жә не көр се ту, растр лық кес кін дер ді құ ру жә не өң деу ді үй ре ну.
Жо ба ның тап сыр ма сы:

1. Paint гра фи ка лық ре дак то рын іс ке қо сың дар.
2. Ақ па рат тың түр ле рін: сан дық, мә тін дік, гра фи ка лық, ды

быс тық, бейнеақ па рат ты бей не лейт ін су рет са лың дар.
3. Растр лық кес кін ді өң дең дер жә не сақ таң дар. 

ААР

Ақ

Р

Ақ
бысРбыстық, бейнеақРтық, бейнеақ

3. Р3. РастрРРастрлық кесРлық кес

М

не көр

М

не көрсе

М

сету, растр

М

ту, растр
ба Мбаның тапМның тап

Paint МPaint граМграфиМфикаМка
Ақ МАқпа МпаратМратМтың түрМтың түр

тық, бейнеақМтық, бейнеақ

А

ді растр

А

ді растр
рын қол

А

рын қолда

А

да

А

на

А

на
ның та Аның тақыАқырыАрыбы:Абы:
ның мақАның мақсаАсаты:Аты:

ту, растрАту, растрлық кесАлық кес
ның тапАның тапсырАсыр

Н

дік бе

Н

дік бере

Н

ре
 Прог Н Програм НраммаНмалар Нлар 

ді растр Нді растрлық кесНлық кескінНкінНна Ннамыз.Нмыз.
бы:Нбы:

-ды су-ды сурет-рет
ді. Paint прог-ді. Paint прогП

Бастауыш сыныптарда графикалық 

П
Бастауыш сыныптарда графикалық 

пайым суреттерді салу мүмкіндіктерін өт

П
пайым суреттерді салу мүмкіндіктерін өт

лық су Плық суретПреттерПтерді құПді құ
лық ре Плық редакПдактор боПтор бо

ретПреттер, диагПтер, диаг

Вқажет? Вқажет?
Бастауыш сыныптарда графикалық ВБастауыш сыныптарда графикалық 

пайым суреттерді салу мүмкіндіктерін өтВпайым суреттерді салу мүмкіндіктерін өт

бб
к

б
к

ликацияларды) бликацияларды) к бкомпьютердіңбомпьютердің
информатиканың бинформатиканың мабмаңызбңыздыбдыа

ескіндерді

а
ескіндерді

ес аеск акін аіндерадердіаді
омпьютердіңаомпьютердің

ссжасалсжасалғансған суссу
ескіндерді сескіндерді құсқұрсруғасуға

пAdobe Photoshop, пAdobe Photoshop, псупсурет.прет.

а

нің са

а

нің са
қан пикақан пик

ті түс аті түстератердің адің 
Adobe Photoshop, аAdobe Photoshop, 

сдің сдің 
бір пиксбір пик

нің са снің сапа спасы ссы 
қан пиксқан пик

ыыдің ыдің 
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Жұ мыс жа сау ке зең де рі

№ Жұ мыс маз мұ ны Не іс теу ке рек?

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 

 Түр лі ақ па рат көз де рін 
анық тау

3
Ақ па рат тар ды тал дау, қо ры
тын ды лар ды тұ жы рым дау

Алын ған нә ти же лер ді тал дау

4 Нә ти же лер ді ұсы ну 
Жа са лған жұ мыс, жо ба ту ра лы 
есеп бе ру, қор ғау

5 Реф лек сия
Ұжым дық тал қы лау мен 
өзінөзі ба ға лау ар қы лы ба ға
лау ға қа ты су 

Жұ мыс ба ры сын да жо ба лық жұ мыс тар дың ба ға  лау кри те
рий ле рін ес ке рің дер:
• жо ба бой ын ша жұ мыс жа сай бі лу;
• жо ба та қы ры бы ның өзек ті лі гі мен ма ңыз ды лы ғы;
• та қы рып тың то лық ашы луы;
• су рет тің көр не кі лі гі, түс тер дің үй ле сім ді лі гі;
• жо ба ның маз мұ нын аша бі лу;
• сөй леу мә не рі нің анық бо луы. 

Қорытынды кезең
Жобалық жұмыстарың аяқталғаннан кейін қорытынды 

жасаңдар. Тапсырманың материалды меңгеруге қаншалықты 
көмек бергенін, қиын немесе жеңіл болғанын да ой елегінен 
өткізіңдер. Жасаған жобалық жұмыстарыңа өз көңілдерің тола 
ма? Бірбіріңмен жоба жайлы пікірлесіп, талқылаңдар. 
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ТАРА БОЙЫН А ОРЫТЫНДЫТЕСТТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Ақ па рат сө зінің ма ғы насы:
A) тү сін ді ру, ба ян дау, 

мәлімет
B) ақ па рат алу, түр лен ді ру, 

жи нақ тау 

C) де рек тер қо ры
D) өңдеу
E) дыбыстық ақ па рат алу

2. Су рет, сыз ба, кес те тү рін де бе рі ле тін ақ па рат:
A) сан дық 
B) мә тін дік
C) гра фи ка лық

D) ды быс тық 
E) бейне

3. Кө ру ар қы лы алын ған ақ па рат тың есте қалатын пайызы:
A) 81%
B) 10%
C) 80%

D) 4%
E) 3%

4. «Жа за мын», «сы за мын», «су ре тін са ла мын» де ген ма ғы на ны 
біл ді ре тін тер мин:
A) ақ па рат
B) су рет
C) ин фор ма ти ка

D) гра фи ка 
E) растр 

5. Түр лі түс ті нүк те лер дің жи ын ты ғы нан тұ ра тын кес кін:
A) растр лық
B) век тор лық
C) фрак тал ьдық

D) 3D
E) екі өл шем ді

6. Ком пью тер де сақ тала тын бар лық прог рам ма лар жи ын ты ғы 
оның … құ рай ды.
A) прог рам ма лық жаб дық

та ма сын 
B) опе ра ция лық жүй есін
C) жүй елік прог рам ма лық 

жаб дық та ма сын

D) ин тер фей сін
E) прог рам ма лау жүй еле рін

ААР

B) РB) опеРопераРра
C) РC) жүйРжүйелік прогРелік прог

жабРжабдықРдық

М
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М

пьютер

М
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оның … құМоның … құрайМрайды.Мды.Мпрог МпрограмМраммаМмалық жабМлық жаб

та МтамаМмасын Мсын 
раМрацияМция

А

лық

А

лық
тал АтальдықАьдық
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ды.Ады.

Нте НтелерНлердің жиНдің жи-П
мын», «су

П
мын», «су Вре Вретін саВтін салаВла

бтың есте қалатын пайызы:бтың есте қалатын пайызы:
D) бD) 4%б4%

3%б3%

абейне абейне

тың есте қалатын пайызы:атың есте қалатын пайызы:

стық стық 

ппаппарат алупрат алуарат алуарат алу

сТАПСЫРМАЛАРЫсТАПСЫРМАЛАРЫ ыы
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7. Ком пью тер ге қо сыл ған түр лі прог рам ма лар дың жұ мыс іс теуі 
үшін қа жет ті прог рам ма лар:
A) ути лит тер
B) ин тер фейс
C) драй вер 

D) қо сым ша прог рам ма лар
E) опе ра ция лық жүйе

8. Мә тіндік, гра фи ка лық ре дак тор ла ры қан дай прог рам ма лық 
жаб дық та ма тү рі не жа та ды?
A) прог рам ма лық жаб дық

та ма
B) опе ра ция лық жүйе
C) жүй елік прог рам ма лық 

жаб дық та ма

D) қол дан ба лы прог рам ма
лық жаб дық та ма

E) прог рам ма лау жүй еле рі

9. Ком пью тердің прог рам ма лық жабдықтамасы неше топ қа бө лі
не ді?
A) 3
B) 7
C) 4

D) 6
E) 5

10. Адам мен компьютер арасындағы қарымқатынас тәсілі:
A) драйвер 
B) операциялық жүйе
C) қо сым ша прог рам ма лар

D) утилиттер
E) интерфейс

11.  Бір байт та неше бит бар?
A) 1 бит
B) 32 бит
C) 16 бит 

D) 8 бит
E) 6 бит
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ша прог

а

ша прог
лық жүйеалық жүйе

маама

смыс іс смыс істеуі стеуі 
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лық жүйеслық жүйе
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ааааБІЗ ДІҢ ӨМІРІ МІЗДЕГІ аБІЗ ДІҢ ӨМІРІ МІЗДЕГІ БІЗ ДІҢ ӨМІРІ МІЗДЕГІ аБІЗ ДІҢ ӨМІРІ МІЗДЕГІ БІЗ ДІҢ ӨМІРІ МІЗДЕГІ аБІЗ ДІҢ ӨМІРІ МІЗДЕГІ БІЗ ДІҢ ӨМІРІ МІЗДЕГІ аБІЗ ДІҢ ӨМІРІ МІЗДЕГІ БІЗ ДІҢ ӨМІРІ МІЗДЕГІ аБІЗ ДІҢ ӨМІРІ МІЗДЕГІ 

сссссспппп
ааасссссс

IV ТАРАУсIV ТАРАУIV ТАРАУсIV ТАРАУIV ТАРАУсIV ТАРАУ ыы
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§ 14. Алгоритм ұғымы

Əрбіржұмыстыатқармасбұрынбіз
алдымызғақандаймақсатқоямыз?

Дұ рыс мақ сат қой ып, әр бір іс ті дұ рыс 
қа дам мен орын да сақ, нә ти же ге қол жет кі
зе міз. Сон дық тан ал го ритм ин фор ма ти ка 
пә нін де ма ңыз ды ұғым дар дың бі рі бо лып 
та бы ла ды. Се бе бі, ком пью тер де өң дел ген 
ақ па рат ал го ритм дер дің кө ме гі мен жү зе ге 
асы ры ла ды. 

Адам жас кезiнен бас тап күн делiктi 
өмiрде әр бір ісәре кет ті орын дау үшін ал го
ритмдi пай да ла на ды жә не орын дай ды. 

А – алға қойған мақсатқа жету 
үшін орындалатын іс-әрекеттердің тізбектеліп 
орындалуы.

Басы 1команда 2команда Соңы

 Алгоритм

Мы са лы, қы зық ты кі тап оқу ал го рит мін бы лай құ ра мыз:
1) кі тап ха на ға ба ру;
2) қы зық ты кі тап алу;
3) үй ге алып ке лу;

   

• алгоритм
ұғымысендерге
таныспа?

• программа
дегенне?

• программаның
қандайжазылу
түрлерінбіле
сіңдер?

М      

• алгоритманық
тамасынтұжы
рымдау;

• алгоритмнің
түрлері;

• алгоритмқасиет
тері.

АААА82А82

Р1) кі тап ха на ға ба ру;Р1) кі тап ха на ға ба ру;
2) қы зық ты кі тап алу;Р2) қы зық ты кі тап алу;
3) үй ге алып ке лу;Р3) үй ге алып ке лу;

ММММы са лы, қы зық ты кі тап оқу ал го рит мін бы лай құ ра мыз:ММы са лы, қы зық ты кі тап оқу ал го рит мін бы лай құ ра мыз:
1) кі тап ха на ға ба ру;М1) кі тап ха на ға ба ру;

АААННН
-ПППППППП

1командаП1командаПВВ
А 

В
А 

үшін орындалатын іс-әрекеттердің тізбектеліп Вүшін орындалатын іс-әрекеттердің тізбектеліп 
орындалуы.Ворындалуы.ВВ

б
Адам жас кезiнен бас тап күн делiктi 

б
Адам жас кезiнен бас тап күн делiктi 

өмiрде әр бір ісәре кет ті орын дау үшін ал гобөмiрде әр бір ісәре кет ті орын дау үшін ал го
ритмдi пай да ла на ды жә не орын дай ды. бритмдi пай да ла на ды жә не орын дай ды. б– алға қойған мақсатқа жету б– алға қойған мақсатқа жету 

аАдам жас кезiнен бас тап күн делiктi аАдам жас кезiнен бас тап күн делiктi 
өмiрде әр бір ісәре кет ті орын дау үшін ал гоаөмiрде әр бір ісәре кет ті орын дау үшін ал го
ритмдi пай да ла на ды жә не орын дай ды. аритмдi пай да ла на ды жә не орын дай ды. 

спә нін де ма ңыз ды ұғым дар дың бі рі бо лып спә нін де ма ңыз ды ұғым дар дың бі рі бо лып 
та бы ла ды. Се бе бі, ком пью тер де өң дел ген ста бы ла ды. Се бе бі, ком пью тер де өң дел ген 
ақ па рат ал го ритм дер дің кө ме гі мен жү зе ге сақ па рат ал го ритм дер дің кө ме гі мен жү зе ге 

Адам жас кезiнен бас тап күн делiктi сАдам жас кезiнен бас тап күн делiктi 

пқа дам мен орын да сақ, нә ти же ге қол жет кіпқа дам мен орын да сақ, нә ти же ге қол жет кі
зе міз. Сон дық тан ал го ритм ин фор ма ти ка пзе міз. Сон дық тан ал го ритм ин фор ма ти ка 
пә нін де ма ңыз ды ұғым дар дың бі рі бо лып ппә нін де ма ңыз ды ұғым дар дың бі рі бо лып 
та бы ла ды. Се бе бі, ком пью тер де өң дел ген пта бы ла ды. Се бе бі, ком пью тер де өң дел ген 

а

Əрбіржұмыстыатқармасбұрынбіз

а

Əрбіржұмыстыатқармасбұрынбіз
алдымызғақандаймақсатқоямыз?аалдымызғақандаймақсатқоямыз?

Дұ рыс мақ сат қой ып, әр бір іс ті дұ рыс аДұ рыс мақ сат қой ып, әр бір іс ті дұ рыс 
қа дам мен орын да сақ, нә ти же ге қол жет кіақа дам мен орын да сақ, нә ти же ге қол жет кі
зе міз. Сон дық тан ал го ритм ин фор ма ти ка азе міз. Сон дық тан ал го ритм ин фор ма ти ка 

сƏрбіржұмыстыатқармасбұрынбіз сƏрбіржұмыстыатқармасбұрынбіз

ыы
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4) тү сі ніп оқу;
5) кі тап ты кі тап ха на ға тап сы ру.

Ал го ритм ко ман да, жос пар, әре
кет тер бо луы мүм кін (53-су рет). Ал го
ритм бі рі нен кей ін бі рі орын да ла тын 
қа дам дар дан тұ ра ды. Ал го ритм дұ рыс 
құ рыл са, дұ рыс нә ти же ге қол жет кі
зе міз. 54-су рет ке на зар ау дар сақ, ақ қа
ла ның жа са лу ал го рит мі көр се тіл ген. 

Алгоритмқандайқасиеттергеие?(55суреттеберілгеналго
ритмқасиеттеріноқып,түсініпалыңдар.)

Алгоритм 
қасиеттері

Жалпылық
 Бір алгоритм өзара ұқсас 

кез келген есептерді шешуі 
тиіс

Түсініктілік
Алгоритмде жазылған әрбір 
әрекет анық, нақты, орын
даушыға түсінікті  әрі бір

мәнді болуы керек

Формальдылық
 Орындаушы алгоритм 

мағынасын түсінбесе де әр 
команданы орындай оты

рып, дұрыс нәтиже шығара
тындай болуы керек

Нәтижелілік
 Алгоритм белгілі бір уақыт

та есептің шешімін неме
се «шешуі жоқ» деген нәти

жені беруі тиіс

Үзіктілік
 Алгоритмнің әрбір қадамы 
толық аяқталған әрекеттен 

тұруы тиіс

 Алгоритмқасиеттері

 Аққаланың
жасалуалгоритмі

ААРРРР
М

 Орындаушы алгоритм 

М

 Орындаушы алгоритм 
мағынасын түсінбесе де әр 

М

мағынасын түсінбесе де әр 
команданы орындай отыМкоманданы орындай отыМрып, дұрыс нәтиже шығараМрып, дұрыс нәтиже шығара

тындай болуы керекМтындай болуы керек

ААААААФормальдылықАФормальдылық
 Орындаушы алгоритм А Орындаушы алгоритм 

мағынасын түсінбесе де әр Амағынасын түсінбесе де әр АННН

Жалпылық

Н

Жалпылық
 Бір алгоритм өзара ұқсас 

Н

 Бір алгоритм өзара ұқсас 
кез келген есептерді шешуі Нкез келген есептерді шешуі 

тиіс Нтиіс НННН-

 Бір алгоритм өзара ұқсас - Бір алгоритм өзара ұқсас 

ПППППП
даушыға түсінікті  әрі бір

П
даушыға түсінікті  әрі бір

ППВВВВВВВ
 Алгоритмнің әрбір қадамы В Алгоритмнің әрбір қадамы 
толық аяқталған әрекеттен Втолық аяқталған әрекеттен В

б
Алгоритмқандайқасиеттергеие?(55суреттеберілгеналго

б
Алгоритмқандайқасиеттергеие?(55суреттеберілгеналго
ритмқасиеттеріноқып,түсініпалыңдар.)бритмқасиеттеріноқып,түсініпалыңдар.)ббҮзіктілікбҮзіктілікба
Алгоритмқандайқасиеттергеие?(55суреттеберілгеналгоаАлгоритмқандайқасиеттергеие?(55суреттеберілгеналго

жасалуалгоритміажасалуалгоритмісссссс АққаланыңсАққаланыңсАлгоритмқандайқасиеттергеие?(55суреттеберілгеналгосАлгоритмқандайқасиеттергеие?(55суреттеберілгеналго

жасалуалгоритмісжасалуалгоритмі

пппппАққаланыңпАққаланыңа
сссссыыыыыы



84

А      
Ал го ритм орын дау шы сы ның рө лін адам, ав то мат тан ды

рыл ған құ рыл ғылар: ком пью тер, тех ни ка, ро бот, сондайақ 
жанжануарлар мен жәндіктер жә не т.б. орын дай ды (56-су рет).

 Алгоритморындаушылары



Алгоритм атауы атақты араб математигі әл-Хорезми 
Əбу Абдулла Мұхаммед ибн Мұса әл-Хорезми 
(783–850) есіміне байланысты. Ол – ортағасыр лық 
ғалым-математик, астроном, тарихшы, географ.

Əл-Хорезми есімі оның туған елінің Хорезм мем-
лекеті екенін көрсетеді. Əл-Хорезми нұсқауы ариф-
метиканың дамуында өте маңызды рөл атқарды. 
Автордың есімі (латынша түрінде Algorismus 
немесе Algorithmus) ортағасырлық Еуропада бүкіл 
ондық арифметика жүйесін білдіретін болды. 
1983 жылы әлем жұртшылығы Ұлы ұстаз  дың туға-

нына 1200 жыл толғанын халықаралық деңгейде  атап өтті (әлХорезми
өмірітуралытолығырақhttps://kk.wikipedia.org/wiki/әлХорезмисайтынан
оқиаласыңдар).

АААА84А84

РРРРРРРРРРРМММ
ААААНННН

--П
жанжануарлар мен жәндіктер жә не т.б. орын дай ды 

П
жанжануарлар мен жәндіктер жә не т.б. орын дай ды 

ПППППППВ
Ал го ритм орын дау шы сы ның рө лін адам, ав то мат тан ды

В
Ал го ритм орын дау шы сы ның рө лін адам, ав то мат тан ды

рыл ған құ рыл ғылар: ком пью тер, тех ни ка, ро бот, сондайақ Врыл ған құ рыл ғылар: ком пью тер, тех ни ка, ро бот, сондайақ 
жанжануарлар мен жәндіктер жә не т.б. орын дай ды Вжанжануарлар мен жәндіктер жә не т.б. орын дай ды ВВВВВ

ббб
өмірітуралытолығырақhttps://kk.wikipedia.org/wiki/әлХорезмисайтынан

б
өмірітуралытолығырақhttps://kk.wikipedia.org/wiki/әлХорезмисайтынана1983 жылы әлем жұртшылығы Ұлы ұстаз  дың туға-а1983 жылы әлем жұртшылығы Ұлы ұстаз  дың туға-
нына 1200 жыл толғанын халықаралық деңгейде  атап өтті (анына 1200 жыл толғанын халықаралық деңгейде  атап өтті (ааөмірітуралытолығырақhttps://kk.wikipedia.org/wiki/әлХорезмисайтынанаөмірітуралытолығырақhttps://kk.wikipedia.org/wiki/әлХорезмисайтынан

сАвтордың есімі (латынша түрінде Algorismus сАвтордың есімі (латынша түрінде Algorismus 
немесе Algorithmus) ортағасырлық Еуропада бүкіл снемесе Algorithmus) ортағасырлық Еуропада бүкіл 
ондық арифметика жүйесін білдіретін болды. сондық арифметика жүйесін білдіретін болды. 
1983 жылы әлем жұртшылығы Ұлы ұстаз  дың туға-с1983 жылы әлем жұртшылығы Ұлы ұстаз  дың туға-

нына 1200 жыл толғанын халықаралық деңгейде  атап өтті (снына 1200 жыл толғанын халықаралық деңгейде  атап өтті (

п

Əл-Хорезми есімі оның туған елінің Хорезм мем-

п

Əл-Хорезми есімі оның туған елінің Хорезм мем-
лекеті екенін көрсетеді. Əл-Хорезми нұсқауы ариф-плекеті екенін көрсетеді. Əл-Хорезми нұсқауы ариф-
метиканың дамуында өте маңызды рөл атқарды. пметиканың дамуында өте маңызды рөл атқарды. 
Автордың есімі (латынша түрінде Algorismus пАвтордың есімі (латынша түрінде Algorismus 
немесе Algorithmus) ортағасырлық Еуропада бүкіл пнемесе Algorithmus) ортағасырлық Еуропада бүкіл 

а

Əбу Абдулла Мұхаммед ибн Мұса әл-Хорезми 

а

Əбу Абдулла Мұхаммед ибн Мұса әл-Хорезми 
(783–850) есіміне байланысты. Ол – ортағасыр лық а(783–850) есіміне байланысты. Ол – ортағасыр лық 
ғалым-математик, астроном, тарихшы, географ.ағалым-математик, астроном, тарихшы, географ.

Əл-Хорезми есімі оның туған елінің Хорезм мем-аƏл-Хорезми есімі оның туған елінің Хорезм мем-
лекеті екенін көрсетеді. Əл-Хорезми нұсқауы ариф-алекеті екенін көрсетеді. Əл-Хорезми нұсқауы ариф-

ссАлгоритм атауы атақты араб математигі әл-Хорезми сАлгоритм атауы атақты араб математигі әл-Хорезми 
Əбу Абдулла Мұхаммед ибн Мұса әл-Хорезми сƏбу Абдулла Мұхаммед ибн Мұса әл-Хорезми 
(783–850) есіміне байланысты. Ол – ортағасыр лық с(783–850) есіміне байланысты. Ол – ортағасыр лық 

ыыыыыАлгоритм атауы атақты араб математигі әл-Хорезми ыАлгоритм атауы атақты араб математигі әл-Хорезми 
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Егер есеп ті ше шу үшін тех ни ка лық құ рал дар пай да ла ныл са, 
орын да ла тын әре кет тер тіз бе гі нақ ты жә не тү сі нік ті бо лу ке рек. 
Әре кет тер қан ша лық ты тү сі нік ті, нақ ты бол са, сон ша лық ты 
нә ти же ге же ту тез жә не дұ рыс бо ла ды. 

Ал го ритм орын дау шысы ұғы мы мен ке ле сі та қы рып та 
ке ңі нен та ны са сың дар.

А       
Ал го ритм ді ком пью тер де орын дау үшін олар ды ал ды мен 

жа зып алу ке рек. Ал го ритм жа зу дың мынадай түр ле рі қа был
дан ған:
1) та би ғи тіл де  жа зу;
2) бел гі лі бір тірек сөз дермен алгоритмдік тілде жазу;
3) гра фик тік жол мен жа зу;
4) прог рам ма лау тіл інде  жа зу.

Олар мен то лығырақ ал да ғы уа қыт та та ны са тын бо ла
сың дар. Ал енді ал го ритм нің гра фик тік түр де кес кін де луін 
қарастырай ық. 

Ал го ритм нің гра фик тік түр де кес кін де луі – кең та рал ған 
әдіс. Бұл жа зу дың тү сі нік ті, анық, көр не кі тү рі бо лып та бы
ла ды. Олар фи гу ра лар не ме се блок тар, амал дар не ме се әре
кет тер деп те атала ды (4-кес те).

 Блоксызбаныңсипатталуы

Блок тар Блоктардың қыз ме ті 

Ал го ритм нің ба сы жә не со ңы 

Әре кет терді орындау

Де рек тер ді ен гі зу жә не шы ға ру 

Шарт ты тек се ру 

Бай ла ныс сы зық та ры 

АААААРРРР
МММММММММММММММММММААААААААААААААААА

ННННННБлок тар НБлок тар НННН-
П

Ал го ритм нің гра фик тік түр де кес кін де луі

П
Ал го ритм нің гра фик тік түр де кес кін де луі

әдіс. Бұл жа зу дың тү сі нік ті, анық, көр не кі тү рі бо лып та бы

П
әдіс. Бұл жа зу дың тү сі нік ті, анық, көр не кі тү рі бо лып та бы
ла ды. Олар фи гу ра лар не ме се блок тар, амал дар не ме се әреПла ды. Олар фи гу ра лар не ме се блок тар, амал дар не ме се әре

(4-кес те).П(4-кес те).

В
Олар мен то лығырақ ал да ғы уа қыт та та ны са тын бо ла

В
Олар мен то лығырақ ал да ғы уа қыт та та ны са тын бо ла

сың дар. Ал енді ал го ритм нің гра фик тік түр де кес кін де луін 

В
сың дар. Ал енді ал го ритм нің гра фик тік түр де кес кін де луін 

Ал го ритм нің гра фик тік түр де кес кін де луіВАл го ритм нің гра фик тік түр де кес кін де луі
әдіс. Бұл жа зу дың тү сі нік ті, анық, көр не кі тү рі бо лып та быВәдіс. Бұл жа зу дың тү сі нік ті, анық, көр не кі тү рі бо лып та бы

б2) бел гі лі бір тірек сөз дермен алгоритмдік тілде жазу;б2) бел гі лі бір тірек сөз дермен алгоритмдік тілде жазу;

Олар мен то лығырақ ал да ғы уа қыт та та ны са тын бо лабОлар мен то лығырақ ал да ғы уа қыт та та ны са тын бо ла

а2) бел гі лі бір тірек сөз дермен алгоритмдік тілде жазу;а2) бел гі лі бір тірек сөз дермен алгоритмдік тілде жазу;

сАл го ритм ді ком пью тер де орын дау үшін олар ды ал ды мен сАл го ритм ді ком пью тер де орын дау үшін олар ды ал ды мен 
жа зып алу ке рек. Ал го ритм жа зу дың мынадай түр ле рі қа былсжа зып алу ке рек. Ал го ритм жа зу дың мынадай түр ле рі қа был

пАл го ритм ді ком пью тер де орын дау үшін олар ды ал ды мен пАл го ритм ді ком пью тер де орын дау үшін олар ды ал ды мен 

а

Әре кет тер қан ша лық ты тү сі нік ті, нақ ты бол са, сон ша лық ты 

а

Әре кет тер қан ша лық ты тү сі нік ті, нақ ты бол са, сон ша лық ты 

Ал го ритм орын дау шысы ұғы мы мен ке ле сі та қы рып та аАл го ритм орын дау шысы ұғы мы мен ке ле сі та қы рып та 

сЕгер есеп ті ше шу үшін тех ни ка лық құ рал дар пай да ла ныл са, сЕгер есеп ті ше шу үшін тех ни ка лық құ рал дар пай да ла ныл са, 
орын да ла тын әре кет тер тіз бе гі нақ ты жә не тү сі нік ті бо лу ке рек. сорын да ла тын әре кет тер тіз бе гі нақ ты жә не тү сі нік ті бо лу ке рек. 
Әре кет тер қан ша лық ты тү сі нік ті, нақ ты бол са, сон ша лық ты сӘре кет тер қан ша лық ты тү сі нік ті, нақ ты бол са, сон ша лық ты 

ыыЕгер есеп ті ше шу үшін тех ни ка лық құ рал дар пай да ла ныл са, ыЕгер есеп ті ше шу үшін тех ни ка лық құ рал дар пай да ла ныл са, 
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Блоктар бағытталған сызықтармен байланысып, ретімен орна-
ласады. Алгоритм сызбасын оның  деп атайды. 
Алгоритм блоктарының ішінде орындалатын іс-әрекеттің мазмұны 
жазылады. Блок-сызбада пайдаланатын фигуралар – , 
ал оларды бір-бірімен қосатын сызықтар –  
деп аталады.

Мы са лы, екі сан ның кө бей ту ал го рит мін құ ру ды блоксыз ба 
тү рін де қа рас ты рай ық: Z =X · Y.   

Соңы

Z: = X * Y

X, Y енгізу

Zтің нәтижесін 
шығару

Басы

 Б 

1. Ал го ритм де ген не?
2. Ал го ритм атауы кім нің аты мен бай ла ныс ты атал ған? Ол 

ту ра лы не бі ле сің дер?
3. Ал го ритм нің қан дай қа си ет те рі бар?
4. Ал го ритм нің жа зы лу жол да рын атаң дар.
5. Блоксыз ба де ге ні міз не?

Т  

Су реттердің ішінен ал го ритм  орын дау шыларын та
быңдар. Берілген сұ рақ тарға жау ап жа зып, өз таңдаула
рыңды түсіндіріңдер.

Б 

Т

АААА86А86

Рбыңдар. Берілген сұ рақ тарға жау ап жа зып, өз таңдаулаРбыңдар. Берілген сұ рақ тарға жау ап жа зып, өз таңдаула
рыңды түсіндіріңдер.Ррыңды түсіндіріңдер.

МСу реттердің ішінен ал го ритм  орын дау шыларын таМСу реттердің ішінен ал го ритм  орын дау шыларын та
быңдар. Берілген сұ рақ тарға жау ап жа зып, өз таңдаулаМбыңдар. Берілген сұ рақ тарға жау ап жа зып, өз таңдаулаММММА

ту ра лы не бі ле сің дер?

А

ту ра лы не бі ле сің дер?
3. Ал го ритм нің қан дай қа си ет те рі бар?

А

3. Ал го ритм нің қан дай қа си ет те рі бар?
4. Ал го ритм нің жа зы лу жол да рын атаң дар.А4. Ал го ритм нің жа зы лу жол да рын атаң дар.
5. Блоксыз ба де ге ні міз не?А5. Блоксыз ба де ге ні міз не?

Н

1. Ал го ритм де ген не?

Н

1. Ал го ритм де ген не?
2. Ал го ритм атауы кім нің аты мен бай ла ныс ты атал ған? Ол Н2. Ал го ритм атауы кім нің аты мен бай ла ныс ты атал ған? Ол 

ту ра лы не бі ле сің дер?Нту ра лы не бі ле сің дер?
3. Ал го ритм нің қан дай қа си ет те рі бар?Н3. Ал го ритм нің қан дай қа си ет те рі бар?
4. Ал го ритм нің жа зы лу жол да рын атаң дар.Н4. Ал го ритм нің жа зы лу жол да рын атаң дар.

-1. Ал го ритм де ген не?-1. Ал го ритм де ген не?ППППППППВВВСоңыВСоңыВВВВ
Z: = X * Y

В
Z: = X * Y

ВВВВZтің нәтижесін ВZтің нәтижесін 
шығаруВшығаруВВВВВВВВВВВВВВВ

бббббббX, Y енгізу бX, Y енгізу ббббббббаааааа
сМы са лы, екі сан ның кө бей ту ал го рит мін құ ру ды блоксыз ба сМы са лы, екі сан ның кө бей ту ал го рит мін құ ру ды блоксыз ба ппМы са лы, екі сан ның кө бей ту ал го рит мін құ ру ды блоксыз ба пМы са лы, екі сан ның кө бей ту ал го рит мін құ ру ды блоксыз ба 

аАлгоритм блоктарының ішінде орындалатын іс-әрекеттің мазмұны аАлгоритм блоктарының ішінде орындалатын іс-әрекеттің мазмұны 
жазылады. Блок-сызбада пайдаланатын фигуралар – ажазылады. Блок-сызбада пайдаланатын фигуралар – аа а 

сБлоктар бағытталған сызықтармен байланысып, ретімен орна-сБлоктар бағытталған сызықтармен байланысып, ретімен орна-
 деп атайды. с деп атайды. 

Алгоритм блоктарының ішінде орындалатын іс-әрекеттің мазмұны сАлгоритм блоктарының ішінде орындалатын іс-әрекеттің мазмұны сыыыБлоктар бағытталған сызықтармен байланысып, ретімен орна-ыБлоктар бағытталған сызықтармен байланысып, ретімен орна-
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күн қа лай 
жар қы рай ды?

ауа райы 
қа лай өз ге ре ді?

ағаш жа пы-
рақта ры на 
не бол ды?

адам дар не іс-
теп жа тыр?

жыл мез гі лін де 
ки ім қа лай 

өз ге ре ді?

жа ну ар лар 
не  істеп жүр?

құс тар өмі рін де 
не бо лып жа тыр?

ба ла лар қы зы-
ғушы лы ғы

Т 

Ал го ритм  орын дау шы ла рын тау ып, сәй кес тен ді рің дер.

Т

ААРРРР
МММММААААА

НННН--
П

Ал го ритм  орын дау шы ла рын тау ып, сәй кес тен ді рің дер.

П
Ал го ритм  орын дау шы ла рын тау ып, сәй кес тен ді рің дер.

ПВ
не бо лып жа тыр?

В
не бо лып жа тыр?

Ал го ритм  орын дау шы ла рын тау ып, сәй кес тен ді рің дер.ВАл го ритм  орын дау шы ла рын тау ып, сәй кес тен ді рің дер.В
бқұс тар өмі рін де бқұс тар өмі рін де 

не бо лып жа тыр?бне бо лып жа тыр?бббббаааааааа
сссссссп

адам дар не іс-падам дар не іс-
теп жа тыр?птеп жа тыр?

аадам дар не іс-аадам дар не іс-аасссс
ыыыыы
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1. Су рет ке қа рап анық та ма бе рің дер. Орын да лу ал го рит мін 
жа зың дар.

2. «Ағаш ты отырғызу» ал го рит мі нің рет ті лі гін дұ рыс ор
на лас ты рың дар.

шұң қыр ды тол тыр
шұң қыр ды қаз 
су сеп кіш ті алып, кө шет ті 
отыр ғыз
кү рек пен кө шет ті ал
кө шет ті шұң қыр ға сал
кү рек пен су сеп кіш ті 
ор ны на қой 

 

Төмендегі алгоритмге сәйкес есептің жауабын хабар
лаңдар:

Ба сы
88ге 28ді қо с
нәтижесінен 55ті азайт
шыққан санды хабарла
Со ңы.

  Б   

1. Қа лай ой лай сың дар, ал го ритм ұғы мын бас қа оқу пән
де рін де қол да на сың дар ма? Егер қолдансаңдар, мы сал 
кел ті ріп, ой бө лі сің дер. 

2. «Менің туған өлкем – Қазақстан»  тақырыбына эссе 
жазу барысында алгоритмді қалай қолдануға болады? 
Алгоритмін құрып көріңдер.

Б 

АААА88А88

РМ

1. Қа лай ой лай сың дар, ал го ритм ұғы мын бас қа оқу пән

М

1. Қа лай ой лай сың дар, ал го ритм ұғы мын бас қа оқу пән
де рін де қол да на сың дар ма? Егер қолдансаңдар, мы сал Мде рін де қол да на сың дар ма? Егер қолдансаңдар, мы сал 
кел ті ріп, ой бө лі сің дер. Мкел ті ріп, ой бө лі сің дер. 

2. «Менің туған өлкем – Қазақстан»  тақырыбына эссе М2. «Менің туған өлкем – Қазақстан»  тақырыбына эссе 
жазу барысында алгоритмді қалай қолдануға болады? Мжазу барысында алгоритмді қалай қолдануға болады? 

АА

шыққан санды хабарла

А

шыққан санды хабарла
Со ңы.

А

Со ңы.Со ңы.

А

Со ңы.

А1. Қа лай ой лай сың дар, ал го ритм ұғы мын бас қа оқу пәнА1. Қа лай ой лай сың дар, ал го ритм ұғы мын бас қа оқу пән
де рін де қол да на сың дар ма? Егер қолдансаңдар, мы сал Аде рін де қол да на сың дар ма? Егер қолдансаңдар, мы сал АН

88ге 28ді қо с

Н

88ге 28ді қо с
нәтижесінен 55ті азайтНнәтижесінен 55ті азайт
шыққан санды хабарлаНшыққан санды хабарла

-88ге 28ді қо с -88ге 28ді қо с ПТөмендегі алгоритмге сәйкес есептің жауабын хабарПТөмендегі алгоритмге сәйкес есептің жауабын хабарПВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ
ббббббббббббббббббббббббббшұң қыр ды қаз бшұң қыр ды қаз 

су сеп кіш ті алып, кө шет ті бсу сеп кіш ті алып, кө шет ті 
отыр ғызботыр ғыз
кү рек пен кө шет ті албкү рек пен кө шет ті ал
кө шет ті шұң қыр ға салбкө шет ті шұң қыр ға сал

ааааашұң қыр ды тол тырашұң қыр ды тол тыр
шұң қыр ды қаз ашұң қыр ды қаз 
су сеп кіш ті алып, кө шет ті асу сеп кіш ті алып, кө шет ті 

сс2. «Ағаш ты отырғызу» ал го рит мі нің рет ті лі гін дұ рыс орс2. «Ағаш ты отырғызу» ал го рит мі нің рет ті лі гін дұ рыс орспп
ас

1. Су рет ке қа рап анық та ма бе рің дер. Орын да лу ал го рит мін с1. Су рет ке қа рап анық та ма бе рің дер. Орын да лу ал го рит мін сыы1. Су рет ке қа рап анық та ма бе рің дер. Орын да лу ал го рит мін ы1. Су рет ке қа рап анық та ма бе рің дер. Орын да лу ал го рит мін ыыы
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§ 15. Алгоритм түрлері

Ал го ритм тер ми ні мен біз та ныс пыз. 
Ал го ритм – қа жет ті нәти же ге жет кен ге 
дей ін орын да луы ти іс әре кет тер тіз бе гі. 
Басқаша айтқанда, алға қойған мақсатқа 
жетуде қандай әрекеттер жасау керектігін 
дәл көрсететін нұсқаулар. Ал го ритм орын
да лу ына бай ла ныс ты әр түр лі бо лып ке ле ді.

Ал го ритм нің үш тү рі бар:
• сы зық тық ал го ритм;
• тар мақ тал ған ал го ритм;
• цикл дік ал го ритм.

Сызықтық алгоритм қарапайым қадамдар тізбегінен тұрады. 
Əрекеттердің бірінен кейін бірі тізбектеле орындалуы 

деп аталады.  

Бу тер б род дай ын дау ал го рит мі 
(57-су рет):

Ба сы
 нан ның бір ті лімін ке семін
 май жа ғамын
 ірім шік тің бір ті лі мін ке семін
 нан ның бе ті не қоямын
 Со ңы. 

Мұн да ал го ритм қа дам да ры 
бі рі нен кей ін бі рі тіз бек те ле орын
да ла ды.

Т  – белгілі бір логикалық шартқа бай-
ланысты әрекеттердің біріншісін немесе басқасын орындайды.

   

• алгоритмдегенне?
• кімдерорындаушы
болаалады?

М      

• сызықтықалго
ритм;

• тармақталған
алгоритм;

• циклдікалго
ритм.

 Бутерброд
дайындауалгоритмі

ААРРР

Т  

Р

Т  
ланысты әрекеттердің біріншісін немесе басқасын орындайды.Рланысты әрекеттердің біріншісін немесе басқасын орындайды.ММТ  МТ  
ланысты әрекеттердің біріншісін немесе басқасын орындайды.Мланысты әрекеттердің біріншісін немесе басқасын орындайды.

А

 нан ның бе ті не қоямын

А

 нан ның бе ті не қоямын

Мұн да ал го ритм қа дам да ры АМұн да ал го ритм қа дам да ры 
бі рі нен кей ін бі рі тіз бек те ле орынАбі рі нен кей ін бі рі тіз бек те ле орын

Н ірім шік тің бір ті лі мін ке семінН ірім шік тің бір ті лі мін ке семін
 нан ның бе ті не қоямынН нан ның бе ті не қоямын

Мұн да ал го ритм қа дам да ры НМұн да ал го ритм қа дам да ры 

- нан ның бір ті лімін ке семін- нан ның бір ті лімін ке семінП
Бу тер б род дай ын дау ал го рит мі 

П
Бу тер б род дай ын дау ал го рит мі 

 нан ның бір ті лімін ке семінП нан ның бір ті лімін ке семін

ВВ
Əрекеттердің бірінен кейін бірі тізбектеле орындалуы 

В
Əрекеттердің бірінен кейін бірі тізбектеле орындалуы 

Бу тер б род дай ын дау ал го рит мі ВБу тер б род дай ын дау ал го рит мі 

б
• тар мақ тал ған ал го ритм;

б
• тар мақ тал ған ал го ритм;
• цикл дік ал го ритм. б• цикл дік ал го ритм. бСызықтық алгоритм қарапайым қадамдар тізбегінен тұрады. бСызықтық алгоритм қарапайым қадамдар тізбегінен тұрады. 

Əрекеттердің бірінен кейін бірі тізбектеле орындалуы бƏрекеттердің бірінен кейін бірі тізбектеле орындалуы 

а• тар мақ тал ған ал го ритм;а• тар мақ тал ған ал го ритм; с

дәл көрсететін нұсқаулар. Ал го ритм орынсдәл көрсететін нұсқаулар. Ал го ритм орын
да лу ына бай ла ныс ты әр түр лі бо лып ке ле ді.сда лу ына бай ла ныс ты әр түр лі бо лып ке ле ді.

Ал го ритм нің үш тү рі бар: сАл го ритм нің үш тү рі бар:

пБасқаша айтқанда, алға қойған мақсатқа пБасқаша айтқанда, алға қойған мақсатқа 
жетуде қандай әрекеттер жасау керектігін пжетуде қандай әрекеттер жасау керектігін 
дәл көрсететін нұсқаулар. Ал го ритм орынпдәл көрсететін нұсқаулар. Ал го ритм орын
да лу ына бай ла ныс ты әр түр лі бо лып ке ле ді.пда лу ына бай ла ныс ты әр түр лі бо лып ке ле ді.

а

Ал го ритм тер ми ні мен біз та ныс пыз. 

а

Ал го ритм тер ми ні мен біз та ныс пыз. 
Ал го ритм – қа жет ті нәти же ге жет кен ге аАл го ритм – қа жет ті нәти же ге жет кен ге 
дей ін орын да луы ти іс әре кет тер тіз бе гі. адей ін орын да луы ти іс әре кет тер тіз бе гі. 
Басқаша айтқанда, алға қойған мақсатқа аБасқаша айтқанда, алға қойған мақсатқа 
жетуде қандай әрекеттер жасау керектігін ажетуде қандай әрекеттер жасау керектігін 

сАл го ритм тер ми ні мен біз та ныс пыз. сАл го ритм тер ми ні мен біз та ныс пыз. 
Ал го ритм – қа жет ті нәти же ге жет кен ге сАл го ритм – қа жет ті нәти же ге жет кен ге 

ыы



90

Күн де лік ті өмір де кейбір жағдайлар бел гі лі бір шарт қа 
бай ла ныс ты орындалады. Мұн дай жағ дай да біз ге тар мақ тал ған 
ал го ритм қа жет. Тар мақ та лу ал го рит мінде тар мақ тар дың 
бірінің орын да луы шартқа бай ла ныс ты бо ла ды. Егер шарт 
орын дал са, ал го ритм бі рін ші қа дам бой ын ша, ал егер орын дал
ма са, екін ші қа дам бой ын ша орын да ла ды. 

Тармақталған алгоритмде егер, онда, əйтпесе  (болмаса) 
тірек сөздері қолданылады.

Ауа рай ына қа рай ки іну 
ал го рит мі (58-су рет):

Ба сы 
егер сырт та жаң быр бол са, 
он да етік киемін, 
болмаса туф ли киемін
Со ңы. 
Көп те ген ал го ритм  де бел

гі лі бір әре кет тер бір не ше рет 
орын да ла ды. Ма те ма ти ка да, 
есеп шы ға ру ба ры сын да ай ны
ма лы мә ні өз ге руі не бай ла ныс
ты бір тең деу дің кө ме гі мен бір
не ше рет есеп те ле ді. Ал го ритм
нің бел гі лі бір бө лі гі бір не ше 
рет қай тала на тын бол са, он дай 
үде ріс ті цикл деп атай ды. Қай тала на тын бө лі гі бар ал го ритм дер 
цикл дік ал го ритм деп атала ды. Цикл дік ал го ритм дерді қол да ну 
ар қы лы прог рам ма ны қыс қа да нұс қа жа зу ға бо ла ды. Қай тала ну 
бө лі гі нде қай тала ну (цикл дік) ко ман да ла ры қол да ныла ды. 

Егер алгоритмде бірнеше рет қайталанатын қадамдар (қадамдар 
тобы) болса, мұндай алгоритмді  деп атаймыз.

Бірнеше рет қайталанатын қадамдар тобы –  і деп 
аталады.

Е 

Алгоритмді берілген шартына 
байланысты ретімен орындау 
қажет.

онда

егер

болмаса

 Ауарайына
қарайкиінуалгоритмі

АААА90А90

РРРРтобы) болса, мұндай алгоритмді Ртобы) болса, мұндай алгоритмді 
Бірнеше рет қайталанатын қадамдар тобы – РБірнеше рет қайталанатын қадамдар тобы – 

аталады.Раталады.

М

ар қы лы прог рам ма ны қыс қа да нұс қа жа зу ға бо ла ды. Қай тала ну 

М

ар қы лы прог рам ма ны қыс қа да нұс қа жа зу ға бо ла ды. Қай тала ну 
бө лі гі нде қай тала ну (цикл дік) ко ман да ла ры қол да ныла ды. Мбө лі гі нде қай тала ну (цикл дік) ко ман да ла ры қол да ныла ды. ММЕгер алгоритмде бірнеше рет қайталанатын қадамдар (қадамдар МЕгер алгоритмде бірнеше рет қайталанатын қадамдар (қадамдар 

тобы) болса, мұндай алгоритмді Мтобы) болса, мұндай алгоритмді 

А

нің бел гі лі бір бө лі гі бір не ше 

А

нің бел гі лі бір бө лі гі бір не ше 
рет қай тала на тын бол са, он дай 

А

рет қай тала на тын бол са, он дай 
үде ріс ті Аүде ріс ті циклАцикл деп атай ды. Қай тала на тын бө лі гі бар ал го ритм дер А деп атай ды. Қай тала на тын бө лі гі бар ал го ритм дер 
цикл дік ал го ритмАцикл дік ал го ритм
ар қы лы прог рам ма ны қыс қа да нұс қа жа зу ға бо ла ды. Қай тала ну Аар қы лы прог рам ма ны қыс қа да нұс қа жа зу ға бо ла ды. Қай тала ну 
бө лі гі нде қай тала ну (цикл дік) ко ман да ла ры қол да ныла ды. Абө лі гі нде қай тала ну (цикл дік) ко ман да ла ры қол да ныла ды. 

Н

ты бір тең деу дің кө ме гі мен бір

Н

ты бір тең деу дің кө ме гі мен бір
не ше рет есеп те ле ді. Ал го ритмНне ше рет есеп те ле ді. Ал го ритм
нің бел гі лі бір бө лі гі бір не ше Ннің бел гі лі бір бө лі гі бір не ше 
рет қай тала на тын бол са, он дай Нрет қай тала на тын бол са, он дай 

 деп атай ды. Қай тала на тын бө лі гі бар ал го ритм дер Н деп атай ды. Қай тала на тын бө лі гі бар ал го ритм дер 

-ма лы мә ні өз ге руі не бай ла ныс-ма лы мә ні өз ге руі не бай ла ныс
ты бір тең деу дің кө ме гі мен бір-ты бір тең деу дің кө ме гі мен бірП

Көп те ген ал го ритм  де бел

П
Көп те ген ал го ритм  де бел

гі лі бір әре кет тер бір не ше рет 

П
гі лі бір әре кет тер бір не ше рет 
орын да ла ды. Ма те ма ти ка да, Порын да ла ды. Ма те ма ти ка да, 
есеп шы ға ру ба ры сын да ай ныПесеп шы ға ру ба ры сын да ай ны
ма лы мә ні өз ге руі не бай ла нысПма лы мә ні өз ге руі не бай ла ныс

ВКөп те ген ал го ритм  де белВКөп те ген ал го ритм  де бел
гі лі бір әре кет тер бір не ше рет Вгі лі бір әре кет тер бір не ше рет В

бббббондабондаббааааа
егераегерасс

егер, онда, əйтпесе  сегер, онда, əйтпесе  сссппегер, онда, əйтпесе  пегер, онда, əйтпесе  

а

ал го ритм қа жет. Тар мақ та лу ал го рит мінде тар мақ тар дың 

а

ал го ритм қа жет. Тар мақ та лу ал го рит мінде тар мақ тар дың 
бірінің орын да луы шартқа бай ла ныс ты бо ла ды. Егер шарт абірінің орын да луы шартқа бай ла ныс ты бо ла ды. Егер шарт 
орын дал са, ал го ритм бі рін ші қа дам бой ын ша, ал егер орын далаорын дал са, ал го ритм бі рін ші қа дам бой ын ша, ал егер орын дал

сКүн де лік ті өмір де кейбір жағдайлар бел гі лі бір шарт қа сКүн де лік ті өмір де кейбір жағдайлар бел гі лі бір шарт қа 
бай ла ныс ты орындалады. Мұн дай жағ дай да біз ге тар мақ тал ған сбай ла ныс ты орындалады. Мұн дай жағ дай да біз ге тар мақ тал ған 
ал го ритм қа жет. Тар мақ та лу ал го рит мінде тар мақ тар дың сал го ритм қа жет. Тар мақ та лу ал го рит мінде тар мақ тар дың 
бірінің орын да луы шартқа бай ла ныс ты бо ла ды. Егер шарт сбірінің орын да луы шартқа бай ла ныс ты бо ла ды. Егер шарт 

ыыКүн де лік ті өмір де кейбір жағдайлар бел гі лі бір шарт қа ыКүн де лік ті өмір де кейбір жағдайлар бел гі лі бір шарт қа 
бай ла ныс ты орындалады. Мұн дай жағ дай да біз ге тар мақ тал ған ыбай ла ныс ты орындалады. Мұн дай жағ дай да біз ге тар мақ тал ған 



91

Тақ тай ша сыр лау ал го рит мі 
(59-су рет):

Ба сы 
тақ тай ша ны 1 сан ға арт ты ра 
оты рып сыр ла, сыр лан ған тақ
тай ша  ның са ны 5тен кем бол са, 
ке  ле сі тақ тай ша ны сыр ла
Со ңы.  

 Б 

1. Сы зық тық ал го ритм деген не? Мысал келтіріңдер.
2. Тар мақ тал ған ал го ритм де ге н не? Мысал келтіріңдер.
3. Цикл дік ал го ритм де ген не? Мысал келтіріңдер.

Т  

1. Не үшін ал го ритм ді құ ру қа рас ты рыл ған? 
2. Не лік тен ал го ритм қа жет ті нә ти же ге жет кен ге дей ін 

орын да луы ти іс? Се бе бін тү сін ді рің дер.
3. Неліктен сызықтық алгоритмді циклдік алгоритмнің 

орнына қолдануға болмайды?

Т 

1. Ал го ритм дер ді са лыс ты рып, ерек ше лік те рін дәп тер ле
рі ңе жа зың дар.

Үйге Киноға

Б 

Т

Т

 Тақтайша
сырлауалгоритмі

ААРРРР
ММММММММММММА

рі ңе жа зың дар.

А

рі ңе жа зың дар.

ААН

1. Ал го ритм дер ді са лыс ты рып, ерек ше лік те рін дәп тер леН1. Ал го ритм дер ді са лыс ты рып, ерек ше лік те рін дәп тер ле
рі ңе жа зың дар.Нрі ңе жа зың дар.ННН--

П
2. Не лік тен ал го ритм қа жет ті нә ти же ге жет кен ге дей ін 

П
2. Не лік тен ал го ритм қа жет ті нә ти же ге жет кен ге дей ін 

орын да луы ти іс? Се бе бін тү сін ді рің дер.

П
орын да луы ти іс? Се бе бін тү сін ді рің дер.

3. Неліктен сызықтық алгоритмді циклдік алгоритмнің П3. Неліктен сызықтық алгоритмді циклдік алгоритмнің 
орнына қолдануға болмайды?Порнына қолдануға болмайды?ППВ

1. Не үшін ал го ритм ді құ ру қа рас ты рыл ған? В1. Не үшін ал го ритм ді құ ру қа рас ты рыл ған? 
2. Не лік тен ал го ритм қа жет ті нә ти же ге жет кен ге дей ін В2. Не лік тен ал го ритм қа жет ті нә ти же ге жет кен ге дей ін 

орын да луы ти іс? Се бе бін тү сін ді рің дер.Ворын да луы ти іс? Се бе бін тү сін ді рің дер.В
б1. Сы зық тық ал го ритм деген не? Мысал келтіріңдер.б1. Сы зық тық ал го ритм деген не? Мысал келтіріңдер.

2. Тар мақ тал ған ал го ритм де ге н не? Мысал келтіріңдер.б2. Тар мақ тал ған ал го ритм де ге н не? Мысал келтіріңдер.
3. Цикл дік ал го ритм де ген не? Мысал келтіріңдер.б3. Цикл дік ал го ритм де ген не? Мысал келтіріңдер.бббба1. Сы зық тық ал го ритм деген не? Мысал келтіріңдер.а1. Сы зық тық ал го ритм деген не? Мысал келтіріңдер.
2. Тар мақ тал ған ал го ритм де ге н не? Мысал келтіріңдер.а2. Тар мақ тал ған ал го ритм де ге н не? Мысал келтіріңдер.ааассБ сБ сс с ТақтайшасТақтайшасырлауалгоритміссырлауалгоритміпТақтайшапТақтайша

сырлауалгоритміпсырлауалгоритміппаа
ссссыыыыы
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2. Берілген суреттерді өсу реті бойынша дәптерлеріңе жа
зыңдар.

1.  2.  3. 

 

Кес те ні дәп тер ле рі ңе тол ты рың дар.

Ал го ритм түр ле рі  Анықтамасы 
Сы зық тық ал го ритм 
Тар мақ тал ған ал го ритм
Цикл дік ал го ритм

 

Ал го ритм дер ді құ рың дар.
1. «Бә ліш». Ас хат ас ха на дан бә ліш алып жей ді. Бір бә

ліш ке той ма ға нын тү сі ніп, та ғы да бә ліш ал ды.
2. «Ау да ру». Сөз дік ті ағыл шын ті лі нен қа зақ ті лі не ау да ру.
3. «Ке дер гі». Қа нат тың ой ын шық мәши несі ке дер гі ге со

ғыл са, арт қа жү ре ді.

  Б   

  Қа лай ой лай сың дар, алгоритм циклі бұзылса не болады? 
Суреттерге түсініктеме беріңдер.

Б 

АААА92А92

РМММ
А

  Қа лай ой лай сың дар, алгоритм циклі бұзылса не болады? 

А

  Қа лай ой лай сың дар, алгоритм циклі бұзылса не болады? 
Суреттерге түсініктеме беріңдер.

А

Суреттерге түсініктеме беріңдер.

АААН

  Қа лай ой лай сың дар, алгоритм циклі бұзылса не болады? Н  Қа лай ой лай сың дар, алгоритм циклі бұзылса не болады? 
Суреттерге түсініктеме беріңдер.НСуреттерге түсініктеме беріңдер.Н-

ғыл са, арт қа жү ре ді.-ғыл са, арт қа жү ре ді.-П
1. «Бә ліш». Ас хат ас ха на дан бә ліш алып жей ді. Бір бә

П
1. «Бә ліш». Ас хат ас ха на дан бә ліш алып жей ді. Бір бә

ліш ке той ма ға нын тү сі ніп, та ғы да бә ліш ал ды.

П
ліш ке той ма ға нын тү сі ніп, та ғы да бә ліш ал ды.

2. «Ау да ру». Сөз дік ті ағыл шын ті лі нен қа зақ ті лі не ау да ру.П2. «Ау да ру». Сөз дік ті ағыл шын ті лі нен қа зақ ті лі не ау да ру.
3. «Ке дер гі». Қа нат тың ой ын шық мәши несі ке дер гі ге соП3. «Ке дер гі». Қа нат тың ой ын шық мәши несі ке дер гі ге со

ғыл са, арт қа жү ре ді.Пғыл са, арт қа жү ре ді.

ВАл го ритм дер ді құ рың дар.ВАл го ритм дер ді құ рың дар.
1. «Бә ліш». Ас хат ас ха на дан бә ліш алып жей ді. Бір бәВ1. «Бә ліш». Ас хат ас ха на дан бә ліш алып жей ді. Бір бә

ліш ке той ма ға нын тү сі ніп, та ғы да бә ліш ал ды.Вліш ке той ма ға нын тү сі ніп, та ғы да бә ліш ал ды.В
ббббббббббббббаааааааа

 Анықтамасы а Анықтамасы ссКес те ні дәп тер ле рі ңе тол ты рың дар. сКес те ні дәп тер ле рі ңе тол ты рың дар. ссс Анықтамасы с Анықтамасы ссп

 3. п 3. пппппппаа
с2. Берілген суреттерді өсу реті бойынша дәптерлеріңе жас2. Берілген суреттерді өсу реті бойынша дәптерлеріңе жаыы2. Берілген суреттерді өсу реті бойынша дәптерлеріңе жаы2. Берілген суреттерді өсу реті бойынша дәптерлеріңе жа
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§ 16. Орындаушылар және олардың командалар 
жүйесі

Ал го ритм құр ған кез де оны кім орын
дай ты нын ой лас тыр ған жөн. Ал го ритм өзі 
құ рыл май ды, ол орын дау шы ға ар налып 
құ ры ла ды. Дәл си пат тал ған тап сыр ма ал го
ритм бо лып та бы ла ды, ал ал го ритм де гі кез 
кел ген ісәре кет ко ман да деп атала ды. 

Қа зір гі кез де ақ па рат кө ле мі нің тез өсуі не 
бай ла ныс ты көп те ген мә се ле лер дің ше шуін 
тек адам ға на емес, әр түр лі ав то мат тар, ро
бот тар, ком пью тер лер, тех ни ка лық құ рыл
ғы лар орын дап отыр.

А   де-
геніміз – алгоритмді жүзеге асы-
рушы.

Әр орын дау шы, яғ ни, құ рыл
ғы лар дың әр қай сы сы өз мін де тін 
ше шу ге ба ғыт тал ған шек теу лі 
ко ман да лар жи ынын орын дау ға 
қа бі лет ті бо лып та бы ла ды.

Орындаушының нақты орында-
уы мүмкін командалардың жиын-
тығы 

  деп аталады.

Кез кел ген ал го ритм «Ба сы» 
ко ман да сы мен бас та лып, «Со ңы» 
де ген ко ман да мен аяқ тала ды. Бе
ріл ген ко ман да ал го ритм нің орын
дал ға нын біл ді ре ді. Мы са лы, мек
теп ке ба ру ал го рит мі (60-су рет).

   

• алгоритмніңқандай
орындаушыларын
білесіңдер?

• алгоритмніңқан
дайқасиеттері
бар?

М      

• орындаушыұғымы;
• орындаушының
командаларжүйесі.

Ба сы
ұй қы дан тұ ру
сер гі ту жат ты ғу ын жа сау
жуыну
таң ғы ас ішу
ки іну
сөм ке ні алу
мек теп ке ба ру
Со ңы.

 Мектепкебару
алгоритмі

АА

теп ке ба ру ал го рит мі

А

теп ке ба ру ал го рит міР

де ген ко ман да мен аяқ тала ды

Р

де ген ко ман да мен аяқ тала ды

Рріл ген ко ман да ал го ритм нің орынРріл ген ко ман да ал го ритм нің орын
дал ға нын біл ді ре ді. Мы са лы, мекРдал ға нын біл ді ре ді. Мы са лы, мек
теп ке ба ру ал го рит міРтеп ке ба ру ал го рит мі

ММКез кел ген ал го ритм МКез кел ген ал го ритм 
ко ман да сы мен бас та лып, Мко ман да сы мен бас та лып, 
де ген ко ман да мен аяқ тала дыМде ген ко ман да мен аяқ тала дыМріл ген ко ман да ал го ритм нің орынМріл ген ко ман да ал го ритм нің орын

АА

Орындаушының нақты орында-

А

Орындаушының нақты орында-
уы мүмкін командалардың жиын-

А

уы мүмкін командалардың жиын-
А А деп аталады.А деп аталады.

Кез кел ген ал го ритм АКез кел ген ал го ритм 

Н

қа бі лет ті бо лып та бы ла ды.

Н

қа бі лет ті бо лып та бы ла ды.

НОрындаушының нақты орында-НОрындаушының нақты орында-
уы мүмкін командалардың жиын-Нуы мүмкін командалардың жиын-

Н -

ко ман да лар жи ынын орын дау ға -ко ман да лар жи ынын орын дау ға 
қа бі лет ті бо лып та бы ла ды. -қа бі лет ті бо лып та бы ла ды. П

Әр орын дау шы, яғ ни, құ рыл

П
Әр орын дау шы, яғ ни, құ рыл

ғы лар дың әр қай сы сы өз мін де тін Пғы лар дың әр қай сы сы өз мін де тін 
ше шу ге ба ғыт тал ған шек теу лі Пше шу ге ба ғыт тал ған шек теу лі 
ко ман да лар жи ынын орын дау ға Пко ман да лар жи ынын орын дау ға 

ВВ
 де-

В
 де-

геніміз – алгоритмді жүзеге асы- Вгеніміз – алгоритмді жүзеге асы-

Әр орын дау шы, яғ ни, құ рылВӘр орын дау шы, яғ ни, құ рылВВВВВВ
б

тек адам ға на емес, әр түр лі ав то мат тар, ро

б
тек адам ға на емес, әр түр лі ав то мат тар, ро
бот тар, ком пью тер лер, тех ни ка лық құ рылббот тар, ком пью тер лер, тех ни ка лық құ рыл
ғы лар орын дап отыр бғы лар орын дап отыр. б. бббба
бай ла ныс ты көп те ген мә се ле лер дің ше шуін абай ла ныс ты көп те ген мә се ле лер дің ше шуін 
тек адам ға на емес, әр түр лі ав то мат тар, роатек адам ға на емес, әр түр лі ав то мат тар, ро
бот тар, ком пью тер лер, тех ни ка лық құ рылабот тар, ком пью тер лер, тех ни ка лық құ рыл

сритм бо лып та бы ла ды, ал ал го ритм де гі кез сритм бо лып та бы ла ды, ал ал го ритм де гі кез 
 деп атала ды. с деп атала ды. 

Қа зір гі кез де ақ па рат кө ле мі нің тез өсуі не сҚа зір гі кез де ақ па рат кө ле мі нің тез өсуі не 
бай ла ныс ты көп те ген мә се ле лер дің ше шуін сбай ла ныс ты көп те ген мә се ле лер дің ше шуін 
тек адам ға на емес, әр түр лі ав то мат тар, ростек адам ға на емес, әр түр лі ав то мат тар, ро

пқұ рыл май ды, ол орын дау шы ға ар налып пқұ рыл май ды, ол орын дау шы ға ар налып 
құ ры ла ды. Дәл си пат тал ған тап сыр ма ал гопқұ ры ла ды. Дәл си пат тал ған тап сыр ма ал го
ритм бо лып та бы ла ды, ал ал го ритм де гі кез притм бо лып та бы ла ды, ал ал го ритм де гі кез 

 деп атала ды. п деп атала ды. 

аАл го ритм құр ған кез де оны кім орынаАл го ритм құр ған кез де оны кім орын
дай ты нын ой лас тыр ған жөн. Ал го ритм өзі адай ты нын ой лас тыр ған жөн. Ал го ритм өзі 
құ рыл май ды, ол орын дау шы ға ар налып ақұ рыл май ды, ол орын дау шы ға ар налып 
құ ры ла ды. Дәл си пат тал ған тап сыр ма ал гоақұ ры ла ды. Дәл си пат тал ған тап сыр ма ал го

сАл го ритм құр ған кез де оны кім орынсАл го ритм құр ған кез де оны кім орын

ыы
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Кез кел ген ал го ритм де соң ғы әре кет «Со ңы» бо ла ды. Ал го
ритм дер ді орын дау барысын да қа дам дар дың ор нын ау ыс ты ру ға 
бол май ды. Олар көр се тіл ген рет пен бірінен соң бірі орын да луы 
ке рек. Сон да ға на орын дау шы көз де ген нә ти же ге же те ді. 

Орын дау шы лар әр түр лі бо ла ды. Ең қа ра пай ым орын дау
шы ға кез келген құрылғының  электр то гын қо су/өші ру батыр
маларын жатқызуға бо ла ды. Мысалы, CDплеер дің ко ман да лар 
жүй есі (61-су рет). 

Басына 
оралу

Соңына 
өту

Ойнату Тоқтату Дыбыс 
жазу

 CDплеердіңкомандаларжүйесі

Ән ші  белгілі бір ән ді мүм
кіндігіне сай түрлі нұсқада 

орындай алады.

Орын дау шы

Фор маль ды емес 
орын дау шы

Фор маль ды 
орын дау шы

Ды быс ко лон ка сы CD дис кі де гі 
алдын ала жазылған дайын ән
дер ді ғана қай талап ой най ды.

Фор маль ды емес 

 Орындаушылардыңтүрлері

Орын дау шы лар фор маль ды жә не фор маль ды емес бо лып 
бө лі не ді (62-су рет).

АААА94А94

РОрын дау шы лар фор маль ды жә не фор маль ды емес бо лып РОрын дау шы лар фор маль ды жә не фор маль ды емес бо лып 
бө лі не ді Рбө лі не ді 

МММ

Ды быс ко лон ка сы CD дис кі де гі 

М

Ды быс ко лон ка сы CD дис кі де гі 
алдын ала жазылған дайын ән

М

алдын ала жазылған дайын ән
дер ді ғана қай талап ой най ды.

М

дер ді ғана қай талап ой най ды.

МААА

Ды быс ко лон ка сы CD дис кі де гі АДы быс ко лон ка сы CD дис кі де гі 
алдын ала жазылған дайын әнАалдын ала жазылған дайын ән
дер ді ғана қай талап ой най ды.Адер ді ғана қай талап ой най ды.ААНН

-ППП

Фор маль ды ПФор маль ды 
орын дау шы Порын дау шы ППППППППВ

CDплеердіңкомандаларжүйесі

В
CDплеердіңкомандаларжүйесі

ВВОрын дау шыВОрын дау шыВВВВВВВ
бббббОйнату Тоқтату Дыбыс бОйнату Тоқтату Дыбыс 

CDплеердіңкомандаларжүйесібCDплеердіңкомандаларжүйесі

аааааааааааОйнату Тоқтату Дыбыс аОйнату Тоқтату Дыбыс 

ссссссссссп

шы ға кез келген құрылғының  электр то гын қо су/өші ру батырпшы ға кез келген құрылғының  электр то гын қо су/өші ру батыр
маларын жатқызуға бо ла ды. Мысалы, CDплеер дің ко ман да лар пмаларын жатқызуға бо ла ды. Мысалы, CDплеер дің ко ман да лар а

бол май ды. Олар көр се тіл ген рет пен бірінен соң бірі орын да луы 

а

бол май ды. Олар көр се тіл ген рет пен бірінен соң бірі орын да луы 
ке рек. Сон да ға на орын дау шы көз де ген нә ти же ге же те ді. аке рек. Сон да ға на орын дау шы көз де ген нә ти же ге же те ді. 

Орын дау шы лар әр түр лі бо ла ды. Ең қа ра пай ым орын дауаОрын дау шы лар әр түр лі бо ла ды. Ең қа ра пай ым орын дау
шы ға кез келген құрылғының  электр то гын қо су/өші ру батырашы ға кез келген құрылғының  электр то гын қо су/өші ру батыр
маларын жатқызуға бо ла ды. Мысалы, CDплеер дің ко ман да лар амаларын жатқызуға бо ла ды. Мысалы, CDплеер дің ко ман да лар 

с бо ла ды. Ал гос бо ла ды. Ал го
ритм дер ді орын дау барысын да қа дам дар дың ор нын ау ыс ты ру ға сритм дер ді орын дау барысын да қа дам дар дың ор нын ау ыс ты ру ға 
бол май ды. Олар көр се тіл ген рет пен бірінен соң бірі орын да луы сбол май ды. Олар көр се тіл ген рет пен бірінен соң бірі орын да луы 
ке рек. Сон да ға на орын дау шы көз де ген нә ти же ге же те ді. ске рек. Сон да ға на орын дау шы көз де ген нә ти же ге же те ді. 

ыы бо ла ды. Ал гоы бо ла ды. Ал го
ритм дер ді орын дау барысын да қа дам дар дың ор нын ау ыс ты ру ға ыритм дер ді орын дау барысын да қа дам дар дың ор нын ау ыс ты ру ға 
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  бір команданы бір қалыпты, өзгеріссіз  
орындайды.     бір команданы түрлі 
әдіспен орындайды.

Жүйеге ен гі зіл ме ген ко ман да
ны орын дау шы тү сін бей ді жә не 
орын да май ды. Кей бір орын дау шы
лар ал го ритм ді орын да ға ны мен, ал
го ритм мақ са тын тү сін беуі мүм кін. 
Он дай орын дау шы лар ды фор маль-
ды орын дау шы лар дей міз. Мы са лы, кір жу ғыш мәши неге ки ім 
не ме се ұн тақ са лу ды ұмы тып кет кен кез де де ал го ритм  орын дала 
бе ре ді. Се бе бі, ол ал го ритм ді фор маль ды түр де орын дай ды.

Кір жу ғыш мә ши не (су құю, жуу, шаю, сы ғу, кеп ті ру) ал го
ритм де рін адам ның қа ты су ын сыз ав то мат ты түр де орын дай ды, 
де ген мен прог рам ма адам бас қа руы мен бо ла ды. Бас қа ру шы ның 
рө лін адам ат қа ра ды.

Б  дегеніміз – басқа нысанды  басқаруға бағытталған 
үдеріс.

Ең за ма науи ав то мат ты құ рыл ғы лар ға ро бот тар ды жат
қы за мыз. Адам дар күр де лі элект рон дық тақ та ны жыл дам әрі 
қа те сіз жи най ал май ды, ал ро ботма ни пу ля тор оны орын дай 
ала ды. Қазіргі кезде адамға және жа ну ар ла рға ұқ сас ро бот тар 
көптеп  құ рас ты рыл ған (63-су рет). 

 Орындаушыроботтар

Е 

Алгоритмді орындау ба-
рысында қадамдардың 
орнын ауыстыруға болмайды!

ААРРР
ММА

қа те сіз жи най ал май ды, ал ро ботма ни пу ля тор оны орын дай 

А

қа те сіз жи най ал май ды, ал ро ботма ни пу ля тор оны орын дай 
ала ды. Қазіргі кезде адамға және жа ну ар ла рға ұқ сас ро бот тар 

А

ала ды. Қазіргі кезде адамға және жа ну ар ла рға ұқ сас ро бот тар 
көптеп  құ рас ты рыл ған Акөптеп  құ рас ты рыл ған АН

Ең за ма науи ав то мат ты құ рыл ғы лар ға ро бот тар ды жат

Н

Ең за ма науи ав то мат ты құ рыл ғы лар ға ро бот тар ды жат
қы за мыз. Адам дар күр де лі элект рон дық тақ та ны жыл дам әрі Нқы за мыз. Адам дар күр де лі элект рон дық тақ та ны жыл дам әрі 
қа те сіз жи най ал май ды, ал ро ботма ни пу ля тор оны орын дай Нқа те сіз жи най ал май ды, ал ро ботма ни пу ля тор оны орын дай 
ала ды. Қазіргі кезде адамға және жа ну ар ла рға ұқ сас ро бот тар Нала ды. Қазіргі кезде адамға және жа ну ар ла рға ұқ сас ро бот тар 
көптеп  құ рас ты рыл ған Нкөптеп  құ рас ты рыл ған 

-Ең за ма науи ав то мат ты құ рыл ғы лар ға ро бот тар ды жат-Ең за ма науи ав то мат ты құ рыл ғы лар ға ро бот тар ды жатПП дегеніміз – басқа нысанды  басқаруға бағытталған П дегеніміз – басқа нысанды  басқаруға бағытталған В
ритм де рін адам ның қа ты су ын сыз ав то мат ты түр де орын дай ды, 

В
ритм де рін адам ның қа ты су ын сыз ав то мат ты түр де орын дай ды, 

прог рам ма адам бас қа руы мен бо ла 

В
прог рам ма адам бас қа руы мен бо ла 

В дегеніміз – басқа нысанды  басқаруға бағытталған В дегеніміз – басқа нысанды  басқаруға бағытталған 

б
 дей міз. Мы са лы, кір жу ғыш мәши неге ки ім 

б
 дей міз. Мы са лы, кір жу ғыш мәши неге ки ім 

не ме се ұн тақ са лу ды ұмы тып кет кен кез де де ал го ритм  орын дала бне ме се ұн тақ са лу ды ұмы тып кет кен кез де де ал го ритм  орын дала 
бе ре ді. Се бе бі, ол ал го ритм ді фор маль ды түр де орын дай ды.ббе ре ді. Се бе бі, ол ал го ритм ді фор маль ды түр де орын дай ды.

жуу, шаю, сы ғу, кеп ті ру) ал гобжуу, шаю, сы ғу, кеп ті ру) ал го
ритм де рін адам ның қа ты су ын сыз ав то мат ты түр де орын дай ды, бритм де рін адам ның қа ты су ын сыз ав то мат ты түр де орын дай ды, 

а дей міз. Мы са лы, кір жу ғыш мәши неге ки ім а дей міз. Мы са лы, кір жу ғыш мәши неге ки ім 
не ме се ұн тақ са лу ды ұмы тып кет кен кез де де ал го ритм  орын дала ане ме се ұн тақ са лу ды ұмы тып кет кен кез де де ал го ритм  орын дала 
бе ре ді. Се бе бі, ол ал го ритм ді фор маль ды түр де орын дай ды.абе ре ді. Се бе бі, ол ал го ритм ді фор маль ды түр де орын дай ды.аас дей міз. Мы са лы, кір жу ғыш мәши неге ки ім с дей міз. Мы са лы, кір жу ғыш мәши неге ки ім сс

Алгоритмді орындау ба-

с

Алгоритмді орындау ба-
рысында қадамдардың срысында қадамдардың 
орнын ауыстыруға болмайды!сорнын ауыстыруға болмайды!ппЕ  пЕ 

Алгоритмді орындау ба-пАлгоритмді орындау ба-
рысында қадамдардың прысында қадамдардың 

аааасс

 бір команданы бір қалыпты, өзгеріссіз  с бір команданы бір қалыпты, өзгеріссіз  
 бір команданы түрлі с бір команданы түрлі ыыы
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Ең та ны мал орын дау шы  – ком пью тер. Оның ерек ше лі гі – 
әм бе бап бо лу ын да. Он да мә тін дік, сан дық жә не гра фи ка лық 
ақ па рат ты өң деу ге ар нал ған ком пью тер лік прог рам ма лар, 
оқытушы программа ла ры мен ком пью тер лік ой ын дар бар. 
Со ны мен қа тар, ком пью тер бас қа да құ рыл ғы лар дың (орын дау
шы лар дың) жұ мы сын бас қа ра ды. 

Көп жағ дай да адам ның өзі де ал го ритм ді орын дау шы рө лін 
ат қа ра ды. Мы са лы, кө ше ден өтер де мына ал го ритм ді орын дай мыз:
1. Жаяу жүр гін ші  өткелінде тоқ тау.
2. Сол жақ қа қа рау. 
3. Егер кө лік жоқ бол са, он да жол дың ор та сы на дей ін жү ру 

жә не тоқ тау, әйт пе се 2әре кет ті қай талау. 
4. Оң жаққа қа рау.
5. Егер кө лік жоқ бол са, он да қа ра мақар сы жаяу жүр гін ші ге 

дей ін жү ру, әйт пе се 4әре кет ті қай талау. 

 Б 

1. Ал го ритм орын дау шы сы де ген не?
2. Өмір де кез де се тін  өз де рі ңе бел гі лі қан дай ал го ритм дер ді 

бі ле сің дер?
3. Орын дау шы ның ко ман да лар жүй есі де ген не?
4. Орын дау шы лар дың қан дай түр ле рі бар?
5. Ко ман да де геніміз не жә не ал го ритм қан дай ко ман да мен 

бас тала ды?

Т  

1. Не лік тен ал го ритм орын дау шы ла рын фор маль ды жә не 
фор маль ды емес деп екі топ қа бө ле міз?

2. Не үшін орын дау шы лар дың ко ман да лар жүй есі әр түр лі?
3. Не ге әр ал го ритм  ді құр ған да «Ба сы», «Со ңы» ко ман да

ла ры бо лу ке рек? 

Т 

Фор маль ды жә не фор маль ды емес орын дау шы лар ды са
лыс ты рың дар.

Б 

Т

Т
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РлысРлысРРРМ
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2. Не үшін орын
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Не үшін орын
3.М3. НеМНеге әр алМге әр ал

лаМлары боМры боММА

Не АНелікАліктен алАтен алАфор АформальАмальды емес деп екі топАды емес деп екі топ
Не үшін орынАНе үшін орын

ге әр алАге әр алАН

да де
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да де
тала Нталады?Нды?Нтен алНтен алН-

лар-лардың қан-дың қан
геніміз не жә-геніміз не жәП

дау

П
дау

се

П
сетін  өз

П
тін  өз

ның коПның команПман
дың қанПдың қан

Вдау ВдаушыВшысы деВсы деген не?Вген не?
деВдеріВріңе белВңе белВ

б
ті қай

б
ті қай

да қа бда қара брамабмабқарбқар
кет бкетті қайбті қайталау. бталау. 

адың орадың ор
ті қай аті қайталау. аталау. 

қарақарсы жаяу жүрасы жаяу жүр

сритмсритм

дың ор сдың ортастасыссы

пді орынпді орындаупдау
ритм притмді орынпді орын

а

лік прог

а

лік програм

а

рам
лік ой алік ойынаындар бар. адар бар. 

дың (орынадың (орын

шы рөашы рө

сшесшеліслі
фи сфикаскалық слық 

рам сраммасмалар, слар, 
дар бар. сдар бар. 

ыылі ылігі – ыгі – 
лық ылық 



97

Формальды
орындаушы

Формальды емес
орындаушы

Ұқсастығы

 

Кес те бой ын ша бос орын дар ды тол ты рып, ал го ритм ді 
орын даң дар.

Ко ман да  
нө мі рі 

Ал го ритм нің  
ко ман да сы 

Ко ман да ның  
орын да лу нә ти же сі

1 Қа лам ды ал ...
... «Қа зақ стан» сө зін жаз «Қа зақ стан» сө зі жа зыл ды
3 ... Қа лам үс тел ге қой ыл ды 
4 Со ңы ...

 

1. Тө мен де гі ал го ритм ге сәй кес есеп тің жа уа бын ха бар лаң
дар:
Ба сы
5ті 7ге кө бейт 
нә ти же сі нен 5ті аз айт 
нә ти же сі н 6ға бөл
шық қан сан ды ха бар ла
Со ңы. 

2. Бе ріл ген тап сыр ма лар дың ал го рит мін құ рың дар:
• «Шәй қай на ту» ал го рит мі;
• «Мек теп ке ба ру» ал го рит мі;
• «Дү кен ге ба ру» ал го рит мі;
• «Гүл суару» ал го рит мі.

  Б   

Қа лай ой лай сың дар, күн де лік ті өмір де ал го ритм дер нә
ти же ге же те ді ме? Қан дай жағ дай лар да ал го ритм нә ти же сіз 
бо ла ды? (Пі кір ал ма су)

Б 

ААР

ҚаРҚа
тиРтижеРжеге жеРге же
бо РболаРлады? (ПіРды? (Пі

М

«Дү

М

«Дү
• М• «Гүл М«Гүл суару» алМсуару» алМҚа МҚалай ойМлай ойМА

ген тап

А

ген тапсыр

А

сыр
«Шәй А«Шәй қайАқайнаАнату» алАту» ал
«Мек А«МектепАтепке баАке ба
«Дү А«ДүкенАкенге баАге ба

суару» алАсуару» ал

Н



Н

ға бөл

Н

ға бөл
қан сан Нқан санды хаНды хабарНбар

сырНсырмаНма
ту» алНту» ал

-айт-айт
ға бөл -ға бөл П

ге сәй

П
ге сәй

айтПайт

ВВВге сәй Вге сәйкес есепВкес есепВ
бббббббббб

...

б
...
«Қа б«Қазақбзақстан» сөбстан» сө
Қа бҚалам үсблам үстелбтел

аааааКоаКоманаман
орынаорындаадалу нәалу нә

стан» сөастан» сө

срып, алсрып, алсссмансмандасданың сның 
лу нәслу нә

пппрып, алпрып, алгопгоритмпритмпппаааааа
ссыы
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§ 17. Алгоритмді сөз түрінде ұсыну

Қалайойлайсыңдар,бұрынөздеріңқарас
тырғаналгоритмдерқандайтүрдеболды?

Ал го ритм нің қасиеттерін есі міз ге тү сі
рейік (§14-тағы 55-суретті қараңдар). 

А    деп алго-
ритмді түрлі әдіспен ұсынуды айтады.

Ал го ритм ді әр түр лі фор ма да беруге  
бо ла ды. Ал го ритм нің жа зы лу фор ма ла ры 
кө бі не орын дау шы ға тәу ел ді. Жал пы жағ
дай дағы ал го ритм ұсыну дың түр ле рін еске 
түсірейік:

1) сөз тү рін де;
2) тірек сөз дер ар қы лы (64-сурет);
3) графикалық тү рде  (65-су рет);
4) прог рам ма лау тіл ін де (66-су рет). 

Біз осы са бақ та ал го ритм нің сөз тү рін де ұсы ны ла тын 
тү рі мен та ны са тын бо ла мыз. Ал го ритм жа зу дың ау ыз ша әді сі 
де рек тер ді өң деу са ты ла ры ның бі різ ді лі гінің си пат та ма сы 
бо лып та бы ла ды. Мұн да ал го ритм та би ғи тіл де жа зы ла ды. 
Ал го ритм ді сөз тү рін де ұсы ну – қа ра пай ым мә тін тү рін де жа
зыла ды жә не оқыла ды.  

   

• алгоритмніңқан
дайтүрлерібар?

• алгоритмді
әртүрліформада
ұсынуғаболама?

М      

• алгоритмді
жазудыңформа
лары;

• сөзтүріндеұсыны
латыналгоритм
дердіқұрабілу.

 Блоксызба Тірексөздерменұсыну

Бағдаршамнан өту алгоритмі

Басы
бағдаршамға қара
егер  жанса, онда тоқта
егер  жанса, онда дайындал
егер  жанса, онда жүр
Соңы.
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Р Р РРРРРР

егер 

Р

егер 
Соңы.РСоңы.Соңы.РСоңы.МММ

Басы

М

Басы
бағдаршамға қара

М

бағдаршамға қара
егер Мегер М жанса, онда тоқтаМ жанса, онда тоқта
егер Мегер М жанса, онда дайындалМ жанса, онда дайындал
егер Мегер МСоңы.МСоңы.

А

зыла ды жә не оқыла ды.  

А

зыла ды жә не оқыла ды.  

ААААААААБағдаршамнан өту алгоритміАБағдаршамнан өту алгоритміАбағдаршамға қараАбағдаршамға қара
 жанса, онда тоқтаА жанса, онда тоқта

Н

бо лып та бы ла ды. Мұн да 

Н

бо лып та бы ла ды. Мұн да 
Ал го ритм ді сөз тү рін де ұсы ну – қа ра пай ым мә тін тү рін де жаНАл го ритм ді сөз тү рін де ұсы ну – қа ра пай ым мә тін тү рін де жа
зыла ды жә не оқыла ды.  Нзыла ды жә не оқыла ды.  НННННННН-

де рек тер ді өң деу са ты ла ры ның бі різ ді лі гінің си пат та ма сы -де рек тер ді өң деу са ты ла ры ның бі різ ді лі гінің си пат та ма сы 
бо лып та бы ла ды. Мұн да -бо лып та бы ла ды. Мұн да П
3) графикалық тү рде  

П
3) графикалық тү рде  (65-су рет);

П
(65-су рет);

4) прог рам ма лау тіл ін де 

П
4) прог рам ма лау тіл ін де (66-су рет).

П
(66-су рет).

Біз осы са бақ та ал го ритм нің сөз тү рін де ұсы ны ла тын ПБіз осы са бақ та ал го ритм нің сөз тү рін де ұсы ны ла тын 
тү рі мен та ны са тын бо ла мыз. Ал го ритм жа зу дың ау ыз ша әді сі Птү рі мен та ны са тын бо ла мыз. Ал го ритм жа зу дың ау ыз ша әді сі 
де рек тер ді өң деу са ты ла ры ның бі різ ді лі гінің си пат та ма сы Пде рек тер ді өң деу са ты ла ры ның бі різ ді лі гінің си пат та ма сы 

В
түсірейік:

В
түсірейік:

(64-сурет)В(64-сурет)
(65-су рет);В(65-су рет);

(66-су рет).В(66-су рет).

б
Ал го ритм ді әр түр лі фор ма да беруге  

б
Ал го ритм ді әр түр лі фор ма да беруге  

бо ла ды. Ал го ритм нің жа зы лу фор ма ла ры ббо ла ды. Ал го ритм нің жа зы лу фор ма ла ры 
кө бі не орын дау шы ға тәу ел ді. Жал пы жағбкө бі не орын дау шы ға тәу ел ді. Жал пы жағ
дай дағы ал го ритм ұсыну дың түр ле рін еске бдай дағы ал го ритм ұсыну дың түр ле рін еске 

аАл го ритм ді әр түр лі фор ма да беруге  аАл го ритм ді әр түр лі фор ма да беруге  
бо ла ды. Ал го ритм нің жа зы лу фор ма ла ры або ла ды. Ал го ритм нің жа зы лу фор ма ла ры 
кө бі не орын дау шы ға тәу ел ді. Жал пы жағакө бі не орын дау шы ға тәу ел ді. Жал пы жағ

ссА   сА  
ритмді түрлі әдіспен ұсынуды айтады.сритмді түрлі әдіспен ұсынуды айтады.

Ал го ритм ді әр түр лі фор ма да беруге  сАл го ритм ді әр түр лі фор ма да беруге  

п(§14-тағы 55-суретті қараңдар)п(§14-тағы 55-суретті қараңдар)пА   пА  
ритмді түрлі әдіспен ұсынуды айтады.притмді түрлі әдіспен ұсынуды айтады.

а

Қалайойлайсыңдар,бұрынөздеріңқарас

а

Қалайойлайсыңдар,бұрынөздеріңқарас
тырғаналгоритмдерқандайтүрдеболды?атырғаналгоритмдерқандайтүрдеболды?

Ал го ритм нің қасиеттерін есі міз ге тү сіаАл го ритм нің қасиеттерін есі міз ге тү сі
(§14-тағы 55-суретті қараңдар)а(§14-тағы 55-суретті қараңдар)

сҚалайойлайсыңдар,бұрынөздеріңқарассҚалайойлайсыңдар,бұрынөздеріңқарас
тырғаналгоритмдерқандайтүрдеболды?стырғаналгоритмдерқандайтүрдеболды?

ыы
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Ар ты лық шы лы ғы: сөз тү рін де 
ұсы ну ды қол да нып, кез кел ген ал
го ритм құ ру ға бо ла ды. 

Ал го ритм нің сөз тү рін де ұсы-
ну дың кем ші лік те рі:
• көп сөз қол да ны луы;
• же ке қа дам да рының тү сі нік сіз 

бо лып ке луі.
Ал го ритм ді сөз тү рін де ұсы ну дың 

ар найы та ғай ын дал ған ере же ле рі:
• есеп теу лер де ай ны ма лы тең дік

тің оң жа ғын а, ал ай ны ма лы
ның мә ні тең дік тің сол жа ғын а 
жа зы ла ды, мы са лы: с = а + в;

• ал го ритм нің әр қа да мы бұйы рып жа зы ла ды: Ен гі зу, Орын дау 
жә не т.б.;

• ара лық нә ти же сін ес те сақ тау үшін қо сал қы ай ны ма лы лар 
қол да ны ла ды;

• ал го ритмде БАСЫ, СОҢЫ ко ман да ла ры жа зы ла ды.
Со ны мен, қа ра пай ым тіл де әр бір адам ға тү сі нік ті етіп 

жа зу ал го ритм ді сөз тү рін де ұсы ну  бо лып та бы ла ды. Бір не ше 
мы сал  қа рас ты рып кө рейік.

1-мы сал: Мына өр нек тің мә нін анық тау қа жет бол сын: 
у = 2а – (х + 6). Сөз тү рін де ұсы на тын бол сақ, бұл есеп тің ал го
рит мі мы на дай түр де жа зы луы мүм кін:

Ба сы
а мен х мән де рін ен гіз
хке 6ны қосып, нә ти же сін В1 деп өр нек те
2ні аға кө бейтіп , нә ти же сін В2 деп өр нек те
В1ден В2ні аз айтып , нә ти же сін уке өр нек те
утің мәнін шығар
Со ңы.
2-мы сал: Көр се тіл ген фор му ла бой ын ша ал го ритм ді сөз 

тү рін де ұсы най ық: у = 2х + 4 – (х + 3)
Ба сы
х мән ін ен гіз

 Программалау
тіліндеұсыну

ААРР

2-мы сал: 

Р

2-мы сал: 
тү рін де ұсы най ық: у = 2х + 4 – (х + 3)Ртү рін де ұсы най ық: у = 2х + 4 – (х + 3)

Ба сыРБа сы
х мән ін ен гізРх мән ін ен гіз

ММ

В1ден В2ні аз айтып , нә ти же сін уке өр нек те

М

В1ден В2ні аз айтып , нә ти же сін уке өр нек те
утің мәнін шығарМутің мәнін шығар
Со ңы. МСо ңы.Со ңы. МСо ңы.
2-мы сал: М2-мы сал: Көр се тіл ген фор му ла бой ын ша ал го ритм ді сөз МКөр се тіл ген фор му ла бой ын ша ал го ритм ді сөз 

тү рін де ұсы най ық: у = 2х + 4 – (х + 3)Мтү рін де ұсы най ық: у = 2х + 4 – (х + 3)

А

а мен х мән де рін ен гіз

А

а мен х мән де рін ен гіз
хке 6ны қосып, нә ти же сін В1 деп өр нек теАхке 6ны қосып, нә ти же сін В1 деп өр нек те
2ні аға кө бейтіп , нә ти же сін В2 деп өр нек теА2ні аға кө бейтіп , нә ти же сін В2 деп өр нек те
В1ден В2ні аз айтып , нә ти же сін уке өр нек теАВ1ден В2ні аз айтып , нә ти же сін уке өр нек те
утің мәнін шығарАутің мәнін шығар

Н

у = 2а – (х + 6). Сөз тү рін де ұсы на тын бол сақ, бұл есеп тің ал го

Н

у = 2а – (х + 6). Сөз тү рін де ұсы на тын бол сақ, бұл есеп тің ал го
рит мі мы на дай түр де жа зы луы мүм кін:Нрит мі мы на дай түр де жа зы луы мүм кін:

а мен х мән де рін ен гізНа мен х мән де рін ен гіз
хке 6ны қосып, нә ти же сін В1 деп өр нек теНхке 6ны қосып, нә ти же сін В1 деп өр нек те

-Мына өр нек тің мә нін анық тау қа жет бол сын: -Мына өр нек тің мә нін анық тау қа жет бол сын: 
у = 2а – (х + 6). Сөз тү рін де ұсы на тын бол сақ, бұл есеп тің ал го-у = 2а – (х + 6). Сөз тү рін де ұсы на тын бол сақ, бұл есеп тің ал гоП

БАСЫ, СОҢЫ

П
БАСЫ, СОҢЫ

Со ны мен, қа ра пай ым тіл де

П
Со ны мен, қа ра пай ым тіл де

ал го ритм ді сөз тү рін де Пал го ритм ді сөз тү рін де ұсы ну  бо лып та бы ла дыПұсы ну  бо лып та бы ла ды
мы сал  қа рас ты рып кө рейік. Пмы сал  қа рас ты рып кө рейік.

Мына өр нек тің мә нін анық тау қа жет бол сын: ПМына өр нек тің мә нін анық тау қа жет бол сын: 

В
• ара лық нә ти же сін ес те сақ тау үшін қо сал қы ай ны ма лы лар 

В
• ара лық нә ти же сін ес те сақ тау үшін қо сал қы ай ны ма лы лар 

 ко ман да ла ры жа зы ла ды.В ко ман да ла ры жа зы ла ды.
әр бір адам ға тү сі нік ті етіп Вәр бір адам ға тү сі нік ті етіп 

б• ал го ритм нің әр қа да мы бұйы рып жа зы ла ды: б• ал го ритм нің әр қа да мы бұйы рып жа зы ла ды: 

 

б
 ааааа а ПрограммалауаПрограммалауатіліндеұсынуатіліндеұсынуссссс

па
ссссссссссыы
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хке 3ті қосып, нә ти же сін С1 деп өр нек те
хті 2ге кө бейт іп, нә ти же сін С2 деп өр нек те
С2ге 4ті қосып, нә ти же сін С3 деп өр нек те
С3тен С1ді аз айтып , нә ти же сін уке өр нек те
утің мәнін шығар
Со ңы.

 Б 

1. Ал го ритм нің қан дай фор ма сы бар? 
2. Ал го ритм ді сөз тү рін де ұсы ну де ген не?
3. Ал го ритм ді сөз тү рін де ұсы ну дың қан дай ере же ле рі бар?
4. Ал го ритм ді сөз тү рін де ұсы ну дың қан дай ар тық шы лы ғы 

мен кем ші лігі бар?

Т  

1. Не ге ал го ритм нің жа зы лу фор ма ла ры кө бі не орын дау
шы ға тәу ел ді бо ла ды? Се бе бін тү сін ді рің дер.

2. Не лік тен сөздік ал го ритм ді қол да ну ти ім сіз?
3. Не үшін сөз дік ал го ритм мә тін тү рін де жа зы ла ды?
4. Алгоритмді түрлі әдіспен жазу неліктен қажет?

Т 

Сөз дік ал го ритм мен гра фи ка лық ал го ритм ді са лыс ты
рып, кестені толтырыңдар.

Ал го ритм түр ле рі Ерек ше лігі 
Сөз дік ал го ритм
Гра фи ка лық ал го ритм

 

Сөз жұм бақ ты ше шің дер: 
1. Ал го ритм ді орын дау шы.
2. Бірнеше рет қайталанатын үдеріс.
3. Бе ріл ген есеп тің шы ға ру жо лын рет тел ген амал дар тіз бе гі тү рі не кел ті ру.
4. Ақ па рат ты алу, жи нақ тау, сақ тау, түр лен ді ру, жө нел ту жә не пай

да ла ну тә сіл де рі ту ра лы ғы лым.
5. Бү кіләлем дік же лі.

Б 

Т

Т

АААА100А100

Р4.Р4.

5.Р5.

МСөзМСөзжұмМжұм
1. М1. АлМАлгоМгоритмМритм
2. М2. Бірнеше рет қайталанатын үдеріс.МБірнеше рет қайталанатын үдеріс.
3 М3. М. БеМБерілМріл

АқМАқМАААА

дік ал

А

дік ал
фи

А

фика

А

калық ал

А

лық ал

АжұмАжұмАН

рып, кестені толтырыңдар.

Н

рып, кестені толтырыңдар.

ННННННННАл НАлго Нгоритм түрНритм түр
дік ал Ндік алго НгоритмНритм

лық алНлық алгоНго

-ритм мен гра-ритм мен гра
рып, кестені толтырыңдар.-рып, кестені толтырыңдар.П

дік ал

П
дік ал

Алгоритмді түрлі әдіспен жазу неліктен қажет?

П
Алгоритмді түрлі әдіспен жазу неліктен қажет?

Притм мен граПритм мен граПВ
нің жа

В
нің жазы

В
зы

ды? Се

В
ды? Себе

В
бе

тен сөздік ал Втен сөздік алго ВгоритмВритмді қолВді қол
го Вгоритм мәВритм мә

Алгоритмді түрлі әдіспен жазу неліктен қажет?ВАлгоритмді түрлі әдіспен жазу неліктен қажет?

б
ну

б
ну

блу форблу формабмабббба
дың қанадың қан
дың қанадың қандай арадай араааас

ген не?сген не?
дың қан сдың қандай ересдай ере

дай арсдай ар

ппБпБппппа
сыы
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6. Сөз дік ал гор итм ... тіл де жа зы ла ды.
7. Қор ша ған әлем ту ра лы мә лі мет.
8. Әре кет тер тіз бе гі.

1 а

2 л

3 г

4 о

5 р

6 и

7 т

8 м

  

  «Тех ни ка лық дик тант» (Компьютерде орындаңдар). 
1. ... деп ал дын ала анық тал ған мақ сат қа же ту, есеп тің ше

ші мін та бу үшін орын дау шы ға (адам ға, ком пью тер ге жә
не т.б.) бе ріл ген тү сі нік ті нұс қау лар дың тіз бе гін ай та ды.

2. Қа ра пай ым тіл де әр бір адам ға тү сі нік ті етіп жа зу ... бо
лып та бы ла ды.

  Б   

Қа лай ой лай сың дар, ал го ритм ді орын дау ба ры сын да 
қан дай нә ти же кө ру ге бо ла ды? (Жо ға ры (Ж), Тө мен (Т), 
Оң ға (О), Сол ға (С) ко ман да ла рын пай да ла ның дар. Сан дар 
шар шы ның са нын біл ді ре ді.) 

Ба сы
қа рын даш ты ал
шар шы лар бой ын ша дик тант жаз: 1Ж, 1О, 3Ж, 2С, 3Ж, 
2О, 1Ж, 1О, 3Т, 6О, 1Ж, 1О, 2Т, 1С, 3Т, 1О, 1Т, 3С, 1Ж, 
1О, 1Ж, 5С, 1Т, 1О, 1Т, 3С
алын ған су рет ті аяқ та
қа рын даш ты ор ны на қой
Со ңы.

Б 

ААРР

алынРалын
қаРқарынРрын
СоРСоңы.Рңы.

М

қа

М

қарын

М

рын
шарМшаршыМшылар Млар 
2О, 1Ж, 1О, 3Т, 6О, 1Ж, 1О, 2Т, 1С, 3Т, 1О, 1Т, 3С, 1Ж, М2О, 1Ж, 1О, 3Т, 6О, 1Ж, 1О, 2Т, 1С, 3Т, 1О, 1Т, 3С, 1Ж, 
1О, 1Ж, 5С, 1Т, 1О, 1Т, 3СМ1О, 1Ж, 5С, 1Т, 1О, 1Т, 3С
алынМалынған суМған су

АА

ти

А

ти
ға (О), Сол

А

ға (О), Солға (С) ко

А

ға (С) ко
ның саАның санын білАнын біл

сы Асы
рын АрындашАдашты алАты ал

лар Алар бойАбой

Нлай НлайсыңНсыңдар, алНдар, ал
ти Нтиже көНже көруНруге боНге бо

ға (С) коНға (С) ко
нын білНнын білН--

П
бу үшін орын

П
бу үшін орындау

П
дау

сі

П
сінік

П
нікті нұс

П
ті нұс

де Пде әр Пәрбір адамПбір адамППВ
тант» (Компьютерде орындаңдар). 

В
тант» (Компьютерде орындаңдар). 

тал Вталған мақВған мақсатВсат
дау ВдаушыВшыға (адамВға (адам

ті нұсВті нұсқауВқау

бббббббаа
ссссспппппппппп
аасс
ыы
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§ 18–19. Лабиринт, виртуалды лабиринт. 
Лабиринттен шығу алгоритмдерін құру

Біз ге ла би ринт атауы ежел гі Гре кия мен 
Еги пет за ма ны нан кір ген адам шы ға ал май
тын дай етіп жа сал ған шы тыр ман дә ліз ді үй 
ре тін де та ныс.

Ла би ри нт тен жол та бу дың мүм кін әдіс те
рі нің бі рі – тұй ық қа ті рел генге дей ін әр жол 
то ра бы нан бір бағытқа бұ ры ла бе ру.

Тұй ық қа ті рел ген соң ең жа қын жол 
то ра бы на дей ін ке рі қай ту ке рек. Содан соң 
бас қа ба ғыт таң дау ке рек. Бұ дан кей ін бар
лық жол то рап та ры нан ең ба сын дағы ба ғыт 
бой ын ша бұ ры лыс тар ды таң дау қа жет. Бұл 
ал го ритм ді ла би ри нт тен шық қан ша жал ғас
ты ра бе ре міз. 

Лабиринтбізгенеүшінкерек?
Сен дер сая бақ та ор на лас қан ой ын алаң да рын да, ком пью

тер лік ой ын дар ба ры сын да түр лі өт кел дер ден өтіп, таң ға жай ып 
оқи ға лар ға кез де сіп жүр сің дер. Мұн дай өт кел дер ден өту  сен дер ге 
қан ша лық ты қи ын бол са да, жол тау ып шы ғу – дұ рыс мақ сат қа 
же ту дің дә ле лі. Ол үшін дұ рыс ал го ритм құ ра бі лу ке рек. Бұн дай 
түр лі жол дар мен өт кел дер ді ла би ринт деп атау ға бо ла ды. 

Л  – түрлі өткелдер мен жолдар арқылы берілген ша-
тасқан күрделі құрылым.

Ол әр түр лі бо лып ұсы ны луы мүм кін. Мы са лы, өт кел дер, 
үл кен зал дар, алаң дар, ке дер гі ле рі бар қа быр ға лар жә не т.б. 

Лабиринттеншығудыңбірғанажолыболадыма?
Ла би ри нт тің күр де лі лі гі не бай ла ныс ты шы ғу дың бір не ме се 

бір не ше жо лы бо луы мүм кін (67-су рет). Бір не ше жо лы бол ған 
жағ дай да ең ти ім ді тә сіл ді дұ рыс таң да ған жөн.

   

• алгоритмқандай
түрдеберілуі
мүмкін?

• алгоритмнің
жазылужолдарын
атаңдар.

М      

• лабиринтұғымы;
• лабиринттен
шығужолдары;

• виртуалдылаби
ринттеншығу
алгоритмдерін
құрабілу.
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 Лабиринттер

Ла би ринт кө бі не се ма те ма ти ка лық есеп тер мен ло ги ка лық 
тап сыр ма ларды орын дау ба ры сын да қол да ны ла ды. Мұн дай  
шытырман оқи ға лар мен кез дес кен де ло ги ка лық ой лау қа бі ле
ті міз шың да ла тү се ді.  

 желі арқылы түрлі өткелдер мен қиылыс-
тарды, кедергілерді өту бойынша берілетін ойындар топтама-
сында, балалар ойындарында көптеп кездеседі. Қазіргі таңда 3D 
форматында да шығарылып жатыр. Бір лабиринттен кейін келесі 
лабиринттен өту мүмкіндіктері қарастырылған, күрделендірілген 
жолдардан тұрады. Балалардың ойлау және есте сақтау қабілет-
терін жаттықтыруға негізделіп жасалған.

Енді ла би ри нт тен шы ғу ал го рит мін қа рас ты рай ық (68-су рет). 

1

2

3

4

 Лабиринттеншығу

ААР
МАААААА

Н

Енді ла би ри нт тен шы ғу ал го рит мін қа рас ты рай ық 

Н

Енді ла би ри нт тен шы ғу ал го рит мін қа рас ты рай ық 

Н-

Енді ла би ри нт тен шы ғу ал го рит мін қа рас ты рай ық -Енді ла би ри нт тен шы ғу ал го рит мін қа рас ты рай ық ПП
лабиринттен өту мүмкіндіктері қарастырылған, күрделендірілген 

П
лабиринттен өту мүмкіндіктері қарастырылған, күрделендірілген 
жолдардан тұрады. Балалардың ойлау және есте сақтау қабілет-Пжолдардан тұрады. Балалардың ойлау және есте сақтау қабілет-
терін жаттықтыруға негізделіп жасалған.Птерін жаттықтыруға негізделіп жасалған.

В
тарды, кедергілерді өту бойынша берілетін ойындар топтама-

В
тарды, кедергілерді өту бойынша берілетін ойындар топтама-
сында, балалар ойындарында көптеп кездеседі. Қазіргі таңда 3D Всында, балалар ойындарында көптеп кездеседі. Қазіргі таңда 3D 
форматында да шығарылып жатыр. Бір лабиринттен кейін келесі Вформатында да шығарылып жатыр. Бір лабиринттен кейін келесі 
лабиринттен өту мүмкіндіктері қарастырылған, күрделендірілген Влабиринттен өту мүмкіндіктері қарастырылған, күрделендірілген 
жолдардан тұрады. Балалардың ойлау және есте сақтау қабілет-Вжолдардан тұрады. Балалардың ойлау және есте сақтау қабілет-

б
шытырман оқи ға лар мен кез дес кен де ло ги ка лық ой лау қа бі ле

б
шытырман оқи ға лар мен кез дес кен де ло ги ка лық ой лау қа бі ле

бжелі арқылы түрлі өткелдер мен қиылыс-бжелі арқылы түрлі өткелдер мен қиылыс-
тарды, кедергілерді өту бойынша берілетін ойындар топтама-бтарды, кедергілерді өту бойынша берілетін ойындар топтама-

атап сыр ма ларды орын дау ба ры сын да қол да ны ла ды. Мұн дай  атап сыр ма ларды орын дау ба ры сын да қол да ны ла ды. Мұн дай  
шытырман оқи ға лар мен кез дес кен де ло ги ка лық ой лау қа бі леашытырман оқи ға лар мен кез дес кен де ло ги ка лық ой лау қа бі лесЛа би ринт кө бі не се ма те ма ти ка лық есеп тер мен ло ги ка лық сЛа би ринт кө бі не се ма те ма ти ка лық есеп тер мен ло ги ка лық 
тап сыр ма ларды орын дау ба ры сын да қол да ны ла ды. Мұн дай  стап сыр ма ларды орын дау ба ры сын да қол да ны ла ды. Мұн дай  
шытырман оқи ға лар мен кез дес кен де ло ги ка лық ой лау қа бі лесшытырман оқи ға лар мен кез дес кен де ло ги ка лық ой лау қа бі ле

пппааа
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Мы са лы, ба ла лар дың қай сы сы ла би ри нт тен дұ рыс жол 
тау ып, flash-жа ды ға ба ра ала ды? 

1-ба ла ның 
жү ру ал го рит мі

2-ба ла ның 
жү ру ал го рит мі

3-ба ла ның 
жү ру ал го рит мі

4-ба ла ның 
жү ру ал го рит мі

Ба сы 
төмен жүр
оң ға бұ рыл
тө мен жүр
оң ға жүр
тө мен жүр
сол ға жүр
оң ға жүр
Со ңы. 

Ба сы 
оң ға жүр
оң ға жүр
тө мен жүр
төмен жүр 
оңға жүр
жол біт ті

Ба сы 
оң ға жүр
оң ға жүр
жо ға ры жүр
жо ға ры жүр
жол біт ті

Ба сы 
жо ға ры жүр
оң ға жүр
жо ға ры жүр
жо ға ры жүр
жол біт ті 

Бі рін ші ба ла ға на flashжа ды ға же те ала ды. Қал ған ба ла
лар дың жол да ры ке дер гі лер мен то ғы са ды. Де мек, ал го ритм 
дұ рыс құ ры лып, қа дам дар ре ті мен орын дал са ға на, нә ти же ге 
қол жет кі зе міз.

 Б 

1. Ла би ринт атау ын қа лай тү сі не сің дер?
2. Ла би ри нт ті не үшін қол да на мыз?
3. Ла би ри нт тен шы ғу дың қан дай әдіс те рі бар?
4. Вир туал ды ла би ринт қай да қол да ны ла ды?



Көне замандарда лабиринттер құпия және жұмбаққа толы деп есепте-
летін. Əлемге танымал грек оқымыстысы Геродоттың пікірінше ең алғашқы 
лабиринт  5 мың бөлмесі бар Египет лабиринті болған. Уақыт өте келе, 
ол лабиринт өзінің діни және мистикалық маңызын жоғалтып, ойын-сауық 
кешеніне, бақтар мен саябақ тарға айналды. Əр елде лабиринтті әртүрлі 
мақсатта қолданады.

Б 
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Р3. Ла би ри нт тен шы ғу дың қан дай әдіс те рі бар?Р3. Ла би ри нт тен шы ғу дың қан дай әдіс те рі бар?
4. Вир туал ды ла би ринт қай да қол да ны ла ды?Р4. Вир туал ды ла би ринт қай да қол да ны ла ды?

М1. Ла би ринт атау ын қа лай тү сі не сің дер?М1. Ла би ринт атау ын қа лай тү сі не сің дер?
2. Ла би ри нт ті не үшін қол да на мыз?М2. Ла би ри нт ті не үшін қол да на мыз?
3. Ла би ри нт тен шы ғу дың қан дай әдіс те рі бар?М3. Ла би ри нт тен шы ғу дың қан дай әдіс те рі бар?ММААА

ол лабиринт өзінің діни және мистикалық маңызын жоғалтып, ойын-сауық 

А

ол лабиринт өзінің діни және мистикалық маңызын жоғалтып, ойын-сауық 
кешеніне, бақтар мен саябақ тарға айналды. Əр елде лабиринтті әртүрлі 

А

кешеніне, бақтар мен саябақ тарға айналды. Əр елде лабиринтті әртүрлі 
мақсатта қолданады.Амақсатта қолданады.АН

Көне замандарда лабиринттер құпия және жұмбаққа толы деп есепте-

Н

Көне замандарда лабиринттер құпия және жұмбаққа толы деп есепте-
летін. Əлемге танымал грек оқымыстысы Геродоттың пікірінше ең алғашқы 

Н

летін. Əлемге танымал грек оқымыстысы Геродоттың пікірінше ең алғашқы 
лабиринт  5 мың бөлмесі бар Египет лабиринті болған. Уақыт өте келе, Нлабиринт  5 мың бөлмесі бар Египет лабиринті болған. Уақыт өте келе, 
ол лабиринт өзінің діни және мистикалық маңызын жоғалтып, ойын-сауық Нол лабиринт өзінің діни және мистикалық маңызын жоғалтып, ойын-сауық 
кешеніне, бақтар мен саябақ тарға айналды. Əр елде лабиринтті әртүрлі Нкешеніне, бақтар мен саябақ тарға айналды. Əр елде лабиринтті әртүрлі 
мақсатта қолданады.Нмақсатта қолданады.

-Көне замандарда лабиринттер құпия және жұмбаққа толы деп есепте--Көне замандарда лабиринттер құпия және жұмбаққа толы деп есепте-
летін. Əлемге танымал грек оқымыстысы Геродоттың пікірінше ең алғашқы -летін. Əлемге танымал грек оқымыстысы Геродоттың пікірінше ең алғашқы 

П
дұ рыс құ ры лып, қа дам дар ре ті мен орын дал са ға на, нә ти же ге 

П
дұ рыс құ ры лып, қа дам дар ре ті мен орын дал са ға на, нә ти же ге 

ПППКөне замандарда лабиринттер құпия және жұмбаққа толы деп есепте-ПКөне замандарда лабиринттер құпия және жұмбаққа толы деп есепте-

В
Бі рін ші ба ла ға на flashжа ды ға же те ала ды. Қал ған ба ла

В
Бі рін ші ба ла ға на flashжа ды ға же те ала ды. Қал ған ба ла

лар дың жол да ры ке дер гі лер мен то ғы са ды. Де мек, ал го ритм Влар дың жол да ры ке дер гі лер мен то ғы са ды. Де мек, ал го ритм 
дұ рыс құ ры лып, қа дам дар ре ті мен орын дал са ға на, нә ти же ге Вдұ рыс құ ры лып, қа дам дар ре ті мен орын дал са ға на, нә ти же ге 

бббба
жо ға ры жүражо ға ры жүр
жол біт тіажол біт ті ссжо ға ры жүр сжо ға ры жүр
жо ға ры жүр сжо ға ры жүр

жо ға ры жүрсжо ға ры жүрпппБа сы пБа сы 
жо ға ры жүрпжо ға ры жүр
оң ға жүрпоң ға жүр

ааа4-ба ла ның а4-ба ла ның 
жү ру ал го рит міажү ру ал го рит мі

Ба сы аБа сы 

сМы са лы, ба ла лар дың қай сы сы ла би ри нт тен дұ рыс жол сМы са лы, ба ла лар дың қай сы сы ла би ри нт тен дұ рыс жол сс4-ба ла ның с4-ба ла ның 

ыыМы са лы, ба ла лар дың қай сы сы ла би ри нт тен дұ рыс жол ыМы са лы, ба ла лар дың қай сы сы ла би ри нт тен дұ рыс жол 
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Т  

1. Не лік тен күр де лі, ке дер гі лі жол дар ды ла би ринт деп ата
ған?

2. Не ге ла би ри нт тен шы ғу дың түр лі жол да ры қа рас ты рыл
ған?

3. Ком пью тер лік ой ын дар да ла би ри нт тер не се беп ті көп теп 
кез де се ді?

4. Ла би ри нт тер ді не үшін «ма те ма ти ка лық ми жат тық ты
ру шы сы» деп ата ған?

Т 

1. Са лыс ты рың дар. Ай ыр ма шы лы ғы мен ұқ сас ты ғы 
не де?

Қарапайым 
лабиринт

Виртуалды 
лабиринт

Ұқсастығы

2. Су рет те гі ла би ри нт тер ден шы ғу мүм кін ді гі бар ма? 
Шы ғу жо лын тау ып, дәп тер ле рі ңе ал го рит мін жа зың
дар. 

Т

Т

ААРР
МА

НН--
П2. Су рет те гі ла би ри нт тер ден шы ғу мүм кін ді гі бар ма? П2. Су рет те гі ла би ри нт тер ден шы ғу мүм кін ді гі бар ма? 

Шы ғу жо лын тау ып, дәп тер ле рі ңе ал го рит мін жа зыңПШы ғу жо лын тау ып, дәп тер ле рі ңе ал го рит мін жа зың

ВВВ
Ұқсастығы

В
Ұқсастығы

В
б

1. Са лыс ты рың дар. Ай ыр ма шы лы ғы мен ұқ сас ты ғы 

б
1. Са лыс ты рың дар. Ай ыр ма шы лы ғы мен ұқ сас ты ғы 

Виртуалды бВиртуалды баа
1. Са лыс ты рың дар. Ай ыр ма шы лы ғы мен ұқ сас ты ғы а1. Са лыс ты рың дар. Ай ыр ма шы лы ғы мен ұқ сас ты ғы аас

4. Ла би ри нт тер ді не үшін «ма те ма ти ка лық ми жат тық тыс4. Ла би ри нт тер ді не үшін «ма те ма ти ка лық ми жат тық тыссс1. Са лыс ты рың дар. Ай ыр ма шы лы ғы мен ұқ сас ты ғы с1. Са лыс ты рың дар. Ай ыр ма шы лы ғы мен ұқ сас ты ғы 

ТсТссп

3. Ком пью тер лік ой ын дар да ла би ри нт тер не се беп ті көп теп п3. Ком пью тер лік ой ын дар да ла би ри нт тер не се беп ті көп теп 

4. Ла би ри нт тер ді не үшін «ма те ма ти ка лық ми жат тық тып4. Ла би ри нт тер ді не үшін «ма те ма ти ка лық ми жат тық ты

а2. Не ге ла би ри нт тен шы ғу дың түр лі жол да ры қа рас ты рыла2. Не ге ла би ри нт тен шы ғу дың түр лі жол да ры қа рас ты рыл

3. Ком пью тер лік ой ын дар да ла би ри нт тер не се беп ті көп теп а3. Ком пью тер лік ой ын дар да ла би ри нт тер не се беп ті көп теп 

с1. Не лік тен күр де лі, ке дер гі лі жол дар ды ла би ринт деп атас1. Не лік тен күр де лі, ке дер гі лі жол дар ды ла би ринт деп ата

2. Не ге ла би ри нт тен шы ғу дың түр лі жол да ры қа рас ты рылс2. Не ге ла би ри нт тен шы ғу дың түр лі жол да ры қа рас ты рылсыыыыы
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Бе ріл ген та қы рып тар бой ын ша өз ой ла рың нан ла би ринт 
құ рас ты рың дар.
1. Бір не ше ке дер гі ден өте тін ав то кө лік тің жо лы.
2. Мы сық тың тыш қан ға же туі.
3. Ба ла лар ой ын ала ңы.

 

Қоян ның сә біз ге, ара ның гүл ге же ту ал го рит мін құ рың
дар. Блоксыз ба сын ком пью терде сы зың дар.

  Б   

1. Қа лай ой лай сың дар, дұ рыс жол та ба ала сың дар ма? Сен
дер үшін ла би ри нт тен шы ғу қи ын дық ту ғы за ма? 

2. Лабиринттің адамға пайдасы бар ма?

Б 

АААА106А106

Р2. Лабиринттің адамға пайдасы бар ма?Р2. Лабиринттің адамға пайдасы бар ма?

МАА
Н

дер үшін ла би ри нт тен шы ғу қи ын дық ту ғы за ма? 

Н

дер үшін ла би ри нт тен шы ғу қи ын дық ту ғы за ма? 

НН-

1. Қа лай ой лай сың дар, дұ рыс жол та ба ала сың дар ма? Сен-1. Қа лай ой лай сың дар, дұ рыс жол та ба ала сың дар ма? Сен
дер үшін ла би ри нт тен шы ғу қи ын дық ту ғы за ма? -дер үшін ла би ри нт тен шы ғу қи ын дық ту ғы за ма? ППП1. Қа лай ой лай сың дар, дұ рыс жол та ба ала сың дар ма? СенП1. Қа лай ой лай сың дар, дұ рыс жол та ба ала сың дар ма? СенПВВВ

ббббаа
сҚоян ның сә біз ге, ара ның гүл ге же ту ал го рит мін құ рыңсҚоян ның сә біз ге, ара ның гүл ге же ту ал го рит мін құ рың

дар. Блоксыз ба сын ком пью терде сы зың дар.сдар. Блоксыз ба сын ком пью терде сы зың дар.

пппҚоян ның сә біз ге, ара ның гүл ге же ту ал го рит мін құ рыңпҚоян ның сә біз ге, ара ның гүл ге же ту ал го рит мін құ рыңпппа

1. Бір не ше ке дер гі ден өте тін ав то кө лік тің жо лы.а1. Бір не ше ке дер гі ден өте тін ав то кө лік тің жо лы. сБе ріл ген та қы рып тар бой ын ша өз ой ла рың нан ла би ринт сБе ріл ген та қы рып тар бой ын ша өз ой ла рың нан ла би ринт сыыБе ріл ген та қы рып тар бой ын ша өз ой ла рың нан ла би ринт ыБе ріл ген та қы рып тар бой ын ша өз ой ла рың нан ла би ринт ыыы
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ТАРА БОЙЫН А ОРЫТЫНДЫТЕСТТАПСЫРМАЛАРЫ

1.  «Ал го ритм» атауы қай дан шық қан?
A) әлФа ра би дің ла тын ша 

нұсқасынан
B) Мұ хам мед әлХо рез ми 

аты ның ла тын ша ай ты
лу ынан 

C) әлФа ра би дің арабша 
айтылу ынан

D) Мұ хам мед әлХо рез ми 
аты ның араб ша нұсқа
сынан   

E) ағыл шын ның algorithm 
сө зі нен

2. Ал го ритм нің әр бір қа да мы то лық аяқ тал ған қа дам дар дан тұ руы 
ти іс. Бұл ал го ритм нің қан дай қа сие ті?
A) фор маль ды лық
B) тү сі нік ті лік 
C) үзік ті лік

D) жал пы лық 
E) нә ти же лілік

3. Бір ал го ритм өза ра ұқ сас кез кел ген есеп тер ді ше шуі ти іс. Бұл 
ал го ритм нің қай қа сие ті не сәй кес ке ле ді?
A) нә ти же лілік
B) тү сі нік ті лік 
C) үзік ті лік

D) жал пы лық 
E) фор маль ды лық 

4. Орындаушы алгоритм мағынасын түсінбесе де әр команданы 
орындай отырып, дұрыс нәтиже алады. Бұл алгоритмнің қандай 
қасиетіне жатады?
A) тү сі нік ті лік 
B) нә ти же лілік
C) жал пы лық

D) фор маль ды лық
E) үзік ті лік

5. Блок-сыз ба да фи гу ра лар ды бір-бі рі мен бай ла ныс ты рып тұ ра-
тын сы зық тар қа лай атала ды?
A) бай ла ныс блок та ры
B) бай ла ныс сы зық та ры
C) кескіндер

D) әре кет тер
E) бай ла ныс ты ру шы

ААР

A)

Р

A)
B) РB) байРбай
C) РC) кескіндерРкескіндер

МБлок-сызМБлок-сызбаМбада фиМда фи
тын Мтын сы МсызықМзықтар қаМтар қаМбай МбайлаМланыс блокМныс блок

лаМланыс сыМныс сы

А

қасиетіне жатады?

А

қасиетіне жатады?
ті

А

тілік 

А

лік 
же АжелілікАлілік

пы Апылық Алық

да фиАда фи

Н

Орындаушы алгоритм мағынасын түсінбесе де әр команданы 

Н

Орындаушы алгоритм мағынасын түсінбесе де әр команданы 

Норындай отырып, дұрыс нәтиже алады. Бұл алгоритмнің қандай Норындай отырып, дұрыс нәтиже алады. Бұл алгоритмнің қандай 
қасиетіне жатады? Нқасиетіне жатады?

-Орындаушы алгоритм мағынасын түсінбесе де әр команданы -Орындаушы алгоритм мағынасын түсінбесе де әр команданы П
не сәй

П
не сәй Всас кез кел Всас кез келген есепВген есеп
не сәй Вне сәйкес кеВкес келеВледі?Вді?

D)ВD)

б
тал

б
тал

ті? бті?
D) бD) жалбжалпыбпылық блық 
E) бE) нәбнәтибтижебже

аған қааған қадамадамдарадар

лық алық 

сп

ның algorithm пның algorithm арезарезми ами 
ша нұсқааша нұсқааның algorithm аның algorithm 

сРЫсРЫ ыы
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6. Қа ра пай ым тіл де әр бір адам ға тү сі нік ті етіп жа зу ал го ритм ді 
ұсы нудың қай түріне жатады? 
A) сөз тү рін де ұсы ну
B) тірек сөз дер ар қы лы жа

зы луы
C) гра фик тік жол мен жа зу

D) прог рам ма лау тіл де рін де 
жа зы луы

E) бар лық жау ап дұ рыс

7. Алгоритмнің неше түрі бар?
A) 5
B) 2
C) 3

D) 4
E) 6

8. Түр лі өт кел дер мен жол дар мен бе ріл ген ша тас қан күр де лі құ ры-
лым:
A) ал го ритм
B) ла би ринт
C) кескіндер

D) өт кел ден шы ғу
E) прог рам ма лық ой ын дар

9. Ко ман да  – ...
A) әр бір әріп
B) әр бір сөз
C) әр бір таңбаша

D) әр бір нұс қау
E) әр бір қа дам

10. Ал го ритм қа да мы де ген не?
A) ал го ритм нің ретре ті мен 

орын да луы
B) ал го ритм опе ра тор ла ры
C) ал го ритм нің орын дал

мауы

D) ал го ритм үде рі сін де гі әр 
әре кет ал го рит мі

E) ал го ритм үде рі сін де гі 
әр әре кет тің ке рі сін ше 
орын да луы

11. Тармақталған ал го ритмде қандай тірек сөздер қолданылады?
A) егер, онда, әйтпесе
В) кескін, сурет
С) дұрыс, қате

D) программа, команда
Е) блок, сызық, түзу

АААА108А108

РС)РС) М11. М11.Тармақталған алМТармақталған ал
A) МA) егер, онда, әйтпесеМегер, онда, әйтпесе
В) МВ) кескін, суретМкескін, суретМС) МС) дұрыс, қатеМдұрыс, қате

А

орын

А

орында

А

да
го

А

горитм опе

А

ритм опе
ал Аалго АгоритмАритмнің орынАнің орын
мауы Амауы

Тармақталған алАТармақталған ал

Н

ритм қа

Н

ритм қада

Н

дамы де

Н

мы де
ритм Нритмнің ретНнің рет реНре
да Ндалуы Нлуы

ритм опеНритм операНраторНтор
нің орынНнің орын

-мы де -мы деген не?-ген не?ПВ
бмен бе бмен берілбрілген шабген ша

D)бD) өтбөт
E)бE)

аген шааген шатасатас

сп
а

лау тіл

а

лау тіл

лық жау алық жауап дұаап дұрысарыс

сритмсритмді сді 

лау тіл слау тілдесдерінсрінде сде 

ыыді ыді 
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§ 25. Ойын программалау ортасында нысандар Н§ 25. Ойын программалау ортасында нысандар 

-§ 20. Менің алғашқы программам -§ 20. Менің алғашқы программам 

ППППВВВВВВВ
ПРОГ РАММАЛАУВПРОГ РАММАЛАУПРОГ РАММАЛАУВПРОГ РАММАЛАУПРОГ РАММАЛАУВПРОГ РАММАЛАУПРОГ РАММАЛАУВПРОГ РАММАЛАУбббббТАЛҚЫЛАУ  ЖӘНЕ бТАЛҚЫЛАУ  ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУ  ЖӘНЕ бТАЛҚЫЛАУ  ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУ  ЖӘНЕ бТАЛҚЫЛАУ  ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУ  ЖӘНЕ бТАЛҚЫЛАУ  ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУ  ЖӘНЕ бТАЛҚЫЛАУ  ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУ  ЖӘНЕ бТАЛҚЫЛАУ  ЖӘНЕ бПРОГ РАММАЛАУбПРОГ РАММАЛАУПРОГ РАММАЛАУбПРОГ РАММАЛАУ

аааааТАЛҚЫЛАУ  ЖӘНЕ аТАЛҚЫЛАУ  ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУ  ЖӘНЕ аТАЛҚЫЛАУ  ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУ  ЖӘНЕ аТАЛҚЫЛАУ  ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУ  ЖӘНЕ аТАЛҚЫЛАУ  ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУ  ЖӘНЕ аТАЛҚЫЛАУ  ЖӘНЕ 

ссссппп
ааасссссс

V ТАРАУ сV ТАРАУV ТАРАУ сV ТАРАУV ТАРАУ сV ТАРАУ ыы
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§ 20. Менің алғашқы программам

Біз бұ ған дей ін ал го ритм дер ту ра лы 
айт қан бо ла тын быз. Кез кел ген есеп ті 
қа ра пай ым амал дар ды тіз бек тей орын дау 
ар қы лы шы ға ру ға бо ла тынын білесіңдер. 
Ал го ритм ді ком пью тер де орын дау үшін оны 
прог рам ма тү рін де жа зып шығу керек. Ол 
үшін прог рам ма лау тіл інде тү сі нік ті етіп 
жазу керек (69-су рет). Ал ды мен ал го ритм 
әре ке ті әзір ле не ді, со дан кей ін прог рам
ма лау тіл ін де жа зы ла ды.  

Со дан соң прог рам ма ның бұл мә ті ні 
транс ля тор деп атала тын ар найы қыз мет 
қол дан ба ла ры мен өң деу ден өте ді не ме се 
мә ши не ко ды на ау да рылып, программа 
нәтижесі алынады.

Программалаутілдерідегенімізне?
Прог рам ма лау тіл де рі – жа сан ды тіл дер. 

Олар дың та би ғи тіл дер ден ай ыр ма шы лы ғы – 
ма ғы на сы транс ля тор ға тү сі нік ті бо ла тын 
әрі жа зу ко ман да сы ның (опе ра тор лар дың) 
қа таң ере же сі не ба ғы на тын «сөз де рі» шек
теу лі бо ла тынында.

Scratch (Ск ретч) – бас тау ыш сы нып пен ор та бу ын оқу шы
ла ры на ар нал ған ви зу ал ды ны сан ға ба ғыт тал ған прог рам ма лау 
ор та сы (70-су рет). Scratch прог рам ма лау ор та сы Ло го ті лі нің 
жә не Ле го конст рук то ры ның жал ға сы ре тін де жа сал ған. 
Scratch-те прог рам ма лар гра фи ка лық блок тар дан тұ ра ды.

Бұл прог рам ма лау ор та сы өте қы зық  әрі жо ба лар жа сау ға, 
ал го ритм ко ман да ла рын ти ім ді пай да ла ну ға, ал го ритм құ ру ға 
мүм кін дік бе ре ді.

М      

• программалаутілі
туралы;

• Scratchпрограм
малауортасы
туралы.

   

• алгоритмдеген
не?

• cөздікалгоритм
дегенне?

 Алгоритм
діпрограммалау

АААА110А110

Р

мүм

Р

мүм М

Scratch-

М

Scratch-
Бұл прогМБұл прог

ал Малго Мгоритм коМритм ко
мүм МмүмкінМкіндік беМдік бе

А

Scratch (Ск

А

Scratch (Ск

А

на ар

А

на арнал

А

налған ви

А

ған ви
(70-суА(70-сурет).Арет).(70-сурет).(70-суА(70-сурет).(70-су

не Ле Ане Лего констАго конст
Scratch- АScratch-те прогАте прог

Бұл прогАБұл програмАрам

НтеуНтеу
Scratch (Ск НScratch (Скретч) Нретч) – басН– басНған виНған визуНзу

рет).Нрет).

Алгоритм

Н

Алгоритм
программалау

Н

программалау -әрі жа-әрі жа
қа -қатаң ере-таң ереП
Программалау

П
Программалау

Прог

П
Програм

П
рам

Олар ПОлардың таПдың та
ма Пмағы ПғынаПнасы трансПсы транс
әрі жаПәрі жазу коПзу ко

В
не ко

В
не ко

нәтижесі алынады.

В
нәтижесі алынады.

ПрограммалауВПрограммалау тілдеріВтілдерірамВраммаВма

б
де жа

б
де жа

дан соң прогбдан соң прог
деп аталабдеп аталатын арбтын ар

ры брымен өңбмен өңдеубдеу
на аубна ау

аді, соаді, содан кейадан кей
зы азыла алады.  ады.  

дан соң прог адан соң програмараммаама
деп аталаадеп аталатын аратын ар

сзып шығу керек. Ол сзып шығу керек. Ол 
лау тіл слау тіліндесінде

рет) срет). Алс. Алдысдымен алсмен ал
дан кейсдан кей

птынын білесіңдер. птынын білесіңдер. 
де орынпде орындау үшін оны пдау үшін оны 
зып шығу керек. Ол пзып шығу керек. Ол 

түптүсіпсі

а

дер ту

а

дер ту
быз. Кез кел абыз. Кез келген есепаген есеп

бек абектей орынатей орын
тынын білесіңдер. атынын білесіңдер. 

дау үшін оны адау үшін оны 

сдер тусдер турасралы слы 
ген есепсген есеп

ыы
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 Scratchпрограммалауортасы

П дегеніміз– қандай да бір программалау тілінде жа-
зылған алгоритм, компьютерге түсінікті командалардың жиынтығы. 

– компьютер орындауға міндетті әрекеттер.

 Легоконструкторыменпрограмма
блоктарыныңұқсастығы

ААР
ММММММ М 

ААААААНН
-----ПП

зылған алгоритм, компьютерге түсінікті командалардың жиынтығы. 

П
зылған алгоритм, компьютерге түсінікті командалардың жиынтығы. 

– компьютер орындауға міндетті әрекеттер.П– компьютер орындауға міндетті әрекеттер.ППВ
Scratchпрограммалауортасы

В
Scratchпрограммалауортасы

В– қандай да бір программалау тілінде жа-В– қандай да бір программалау тілінде жа-
зылған алгоритм, компьютерге түсінікті командалардың жиынтығы. Взылған алгоритм, компьютерге түсінікті командалардың жиынтығы. 

– компьютер орындауға міндетті әрекеттер.В– компьютер орындауға міндетті әрекеттер.

ббббббScratchпрограммалауортасыбScratchпрограммалауортасы

ас
паааааа
ссссссыы
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Өз де рің суреттен кө ріп отыр ған
дай конст рук тор лар ға ұқ сас етіп, 
блок тар ды пай да ла нып құ рас ты ру
ға бо ла ды (71-су рет). Кез кел ген 
фи гу ра ны жа сау үшін конст рук
тор ларды дұ рыс ор на лас тыр ма са, 
көздеген нәтижемізге жете ал май

мыз. Сол си яқ ты Scratсh прог рам ма лау ор та сын да прог рам ма
ның ал го рит мі дұ рыс құ рыл ма са, прог рам ма жү зе ге ас пай ды, 
орын дал май ды.          

Б 

1. Прог рам ма де ген не?
2. Прог рам ма лау тіл де рі де ген не?
3. Scratсh (Ск ретч) прог рам ма лау ор та сы де ген не?
4. Ле го ко нст рук то ры дегеніміз не? Қайда қолданылады?

Т  

1. Scratсhте прог рам ма неге ар найы жа зыл май ды?
2. Прог рам ма лау тіл де рі не үшін қа жет?
3. Программалау тілдері не себепті жасанды деп есептеледі?
4. Ой ын прог рам ма лау ор та сы ба ла лар дың шы ғар ма шы

лық із де ніс те рін қа лып тас ты ра ды. Не лік тен?



2003 жылы Массачусетс Технология лық 
институтының «Lifelong Kin dergarten Grоup» 
зерттеушілер командасы Митчелл Резниктің 
(1956 жылы 12 мау сымда дүниеге келген) 
басшылығымен қолжетімді программалау тілін 
жасауға шешім қабылдады. Scrаtch – визуалды 
нысанға бағыттал ған программалау ортасы, 
Лего конструкторы мен Лого тілі идеясының 
жалғасы ретінде 2007 жылы пайдалануға ұсы-
нылды.  

Б 

Т

Е 

Scratсh-те программа 
арнайы жазылмайды, оны 
дайын командалар блогы 
арқылы Лего конструкторын 
жинағандай құрастырады.

АААА112А112

Р4. Ой ын прог рам ма лау ор та сы ба ла лар дың шы ғар ма шыР4. Ой ын прог рам ма лау ор та сы ба ла лар дың шы ғар ма шыМ1. Scratсhте прог рам ма неге ар найы жа зыл май ды?М1. Scratсhте прог рам ма неге ар найы жа зыл май ды?
2. Прог рам ма лау тіл де рі не үшін қа жет?М2. Прог рам ма лау тіл де рі не үшін қа жет?
3. Программалау тілдері не себепті жасанды деп есептеледі?М3. Программалау тілдері не себепті жасанды деп есептеледі?
4. Ой ын прог рам ма лау ор та сы ба ла лар дың шы ғар ма шыМ4. Ой ын прог рам ма лау ор та сы ба ла лар дың шы ғар ма шыМА

2. Прог рам ма лау тіл де рі де ген не?

А

2. Прог рам ма лау тіл де рі де ген не?
3. Scratсh (Ск ретч) прог рам ма лау ор та сы де ген не?

А

3. Scratсh (Ск ретч) прог рам ма лау ор та сы де ген не?
4. Ле го ко нст рук то ры дегеніміз не? Қайда қолданылады?А4. Ле го ко нст рук то ры дегеніміз не? Қайда қолданылады?А1. Scratсhте прог рам ма неге ар найы жа зыл май ды?А1. Scratсhте прог рам ма неге ар найы жа зыл май ды?АН

1. Прог рам ма де ген не?Н1. Прог рам ма де ген не?
2. Прог рам ма лау тіл де рі де ген не?Н2. Прог рам ма лау тіл де рі де ген не?
3. Scratсh (Ск ретч) прог рам ма лау ор та сы де ген не?Н3. Scratсh (Ск ретч) прог рам ма лау ор та сы де ген не?
4. Ле го ко нст рук то ры дегеніміз не? Қайда қолданылады?Н4. Ле го ко нст рук то ры дегеніміз не? Қайда қолданылады?Н--

П
Лего конструкторы мен Лого тілі идеясының 

П
Лего конструкторы мен Лого тілі идеясының 

ПППП
жалғасы ретінде 2007 жылы пайдалануға ұсы-

П
жалғасы ретінде 2007 жылы пайдалануға ұсы-

ПВ
(1956 жылы 12 мау сымда дүниеге келген) 

В
(1956 жылы 12 мау сымда дүниеге келген) 
басшылығымен қолжетімді программалау тілін 

В
басшылығымен қолжетімді программалау тілін 
жасауға шешім қабылдады. Scrаtch – визуалды Вжасауға шешім қабылдады. Scrаtch – визуалды 
нысанға бағыттал ған программалау ортасы, Внысанға бағыттал ған программалау ортасы, 
Лего конструкторы мен Лого тілі идеясының ВЛего конструкторы мен Лого тілі идеясының Вжалғасы ретінде 2007 жылы пайдалануға ұсы-Вжалғасы ретінде 2007 жылы пайдалануға ұсы-

ббб2003 жылы Массачусетс Технология лық б2003 жылы Массачусетс Технология лық 
институтының «Lifelong Kin dergarten Grоup» бинститутының «Lifelong Kin dergarten Grоup» 
зерттеушілер командасы Митчелл Резниктің бзерттеушілер командасы Митчелл Резниктің 
(1956 жылы 12 мау сымда дүниеге келген) б(1956 жылы 12 мау сымда дүниеге келген) 
басшылығымен қолжетімді программалау тілін ббасшылығымен қолжетімді программалау тілін 

аааас

мыз. Сол си яқ ты Scratсh прог рам ма лау ор та сын да прог рам масмыз. Сол си яқ ты Scratсh прог рам ма лау ор та сын да прог рам ма
ның ал го рит мі дұ рыс құ рыл ма са, прог рам ма жү зе ге ас пай ды, сның ал го рит мі дұ рыс құ рыл ма са, прог рам ма жү зе ге ас пай ды, ссп

тор ларды дұ рыс ор на лас тыр ма са, птор ларды дұ рыс ор на лас тыр ма са, 
көздеген нәтижемізге жете ал майпкөздеген нәтижемізге жете ал май

мыз. Сол си яқ ты Scratсh прог рам ма лау ор та сын да прог рам мапмыз. Сол си яқ ты Scratсh прог рам ма лау ор та сын да прог рам ма
ның ал го рит мі дұ рыс құ рыл ма са, прог рам ма жү зе ге ас пай ды, пның ал го рит мі дұ рыс құ рыл ма са, прог рам ма жү зе ге ас пай ды, 

а

блок тар ды пай да ла нып құ рас ты ру

а

блок тар ды пай да ла нып құ рас ты ру
. Кез кел ген а. Кез кел ген 

фи гу ра ны жа сау үшін конст рукафи гу ра ны жа сау үшін конст рук
тор ларды дұ рыс ор на лас тыр ма са, атор ларды дұ рыс ор на лас тыр ма са, 
көздеген нәтижемізге жете ал майакөздеген нәтижемізге жете ал май

сӨз де рің суреттен кө ріп отыр ғансӨз де рің суреттен кө ріп отыр ған
дай конст рук тор лар ға ұқ сас етіп, сдай конст рук тор лар ға ұқ сас етіп, 
блок тар ды пай да ла нып құ рас ты русблок тар ды пай да ла нып құ рас ты ру

. Кез кел ген с. Кез кел ген 

ыыӨз де рің суреттен кө ріп отыр ғаныӨз де рің суреттен кө ріп отыр ған
дай конст рук тор лар ға ұқ сас етіп, ыдай конст рук тор лар ға ұқ сас етіп, 
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5. Scratсh программасын неліктен Лего конструкторына 
ұқсатады?

Т 

1. Ал го ритм деу мен прог рам ма лау ды са лыс ты рың дар.
2. Суретті талдаңдар, Лего конструкторына ұқсастығы неде?

 

Ребусты шешіңдер.

1. 

2. 

Т

ААРР
ММММААААААА

ННН--
ППППВВВ

бббаа
ссп

Суретті талдаңдар, Лего конструкторына ұқсастығы неде?пСуретті талдаңдар, Лего конструкторына ұқсастығы неде?а1. Ал го ритм деу мен прог рам ма лау ды са лыс ты рың дар.а1. Ал го ритм деу мен прог рам ма лау ды са лыс ты рың дар.
Суретті талдаңдар, Лего конструкторына ұқсастығы неде?аСуретті талдаңдар, Лего конструкторына ұқсастығы неде?ааас

5. Scratсh программасын неліктен Лего конструкторына с5. Scratсh программасын неліктен Лего конструкторына сссыы5. Scratсh программасын неліктен Лего конструкторына ы5. Scratсh программасын неліктен Лего конструкторына 



114

3. 

 

1. Өз де рің қа ла ған үй дің жо ба сын сы зып, ал го рит мін жа
зың дар. Блоксыз ба сын сы зың дар.

2. Сөй лем ді то лық ты рып, ком пью тер де те рің дер.
Scratсh (Ск ретч) – ... сы нып пен ор та бу ын оқу шы ла

ры на ар нал ған ви зу ал ды ны сан ға ба ғыт тал ған прог рам ма
лау ор та сы. ... прог рам ма лау ор та сы ... ті лі нің жә не Ле го 
конст рук то ры ның жал ға сы ре тін де жа сал ған. Ск ретч те 
прог рам ма лар гра фи ка лық ... тұ ра ды.

6   Б    

Сен дер қа лай ой лай сың дар, суретте киіз үйдің қай бөлігі 
жетіспей тұр? Киіз үйді құруды неден бастайды?

Б 
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жетіспей тұр? Киіз үйді құруды неден бастайды?Нжетіспей тұр? Киіз үйді құруды неден бастайды?Н-

Сен дер қа лай ой лай сың дар, суретте киіз үйдің қай бөлігі -Сен дер қа лай ой лай сың дар, суретте киіз үйдің қай бөлігі П
лау ор та сы. ... прог рам ма лау ор та сы ... ті лі нің жә не Ле го 

П
лау ор та сы. ... прог рам ма лау ор та сы ... ті лі нің жә не Ле го 
конст рук то ры ның жал ға сы ре тін де жа сал ған. Ск ретч те 

П
конст рук то ры ның жал ға сы ре тін де жа сал ған. Ск ретч те 
прог рам ма лар гра фи ка лық ... тұ ра ды.Ппрог рам ма лар гра фи ка лық ... тұ ра ды.ППВ
2. Сөй лем ді то лық ты рып, ком пью тер де те рің дер.

В
2. Сөй лем ді то лық ты рып, ком пью тер де те рің дер.

... сы нып пен ор та бу ын оқу шы ла

В
... сы нып пен ор та бу ын оқу шы ла

ры на ар нал ған ви зу ал ды ны сан ға ба ғыт тал ған прог рам маВры на ар нал ған ви зу ал ды ны сан ға ба ғыт тал ған прог рам ма
лау ор та сы. ... прог рам ма лау ор та сы ... ті лі нің жә не Ле го Влау ор та сы. ... прог рам ма лау ор та сы ... ті лі нің жә не Ле го 
конст рук то ры ның жал ға сы ре тін де жа сал ған. Ск ретч те Вконст рук то ры ның жал ға сы ре тін де жа сал ған. Ск ретч те 

б1. Өз де рің қа ла ған үй дің жо ба сын сы зып, ал го рит мін жаб1. Өз де рің қа ла ған үй дің жо ба сын сы зып, ал го рит мін жа
зың дар. Блоксыз ба сын сы зың дар.бзың дар. Блоксыз ба сын сы зың дар.

2. Сөй лем ді то лық ты рып, ком пью тер де те рің дер.б2. Сөй лем ді то лық ты рып, ком пью тер де те рің дер.ба1. Өз де рің қа ла ған үй дің жо ба сын сы зып, ал го рит мін жаа1. Өз де рің қа ла ған үй дің жо ба сын сы зып, ал го рит мін жаааааасс
ппааа
ссыыыыыыыы
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§ 21. Scratch ойын программалау ортасы

Scratсh – ани ма ция лық ер те гі лер, 
ой ын дар мен мо дель дер ді құ рас ты ру ға 
ар нал ған жа ңа прог рам ма лау ор та сы. 
Қа зір гі таң да прог рам ма лау ор та сы әр түр лі 
жас ара лы ғын да ғы қолда ну шы лар үшін 
қол же тім ді әрі қы зық ты. Прог рам ма лау 
ор та сы бар лық дең гей де кез кел ген оқу пән
де рін де (ма те ма ти ка, ин фор ма ти ка, тіл дер 
жә не т.б.) ұтым ды пай да ла ны ла ды. Прог
рам ма да ны сан дар мен алу ан түр лі әре кет тер 
жа сау ға бо ла ды: жыл жы ту, тү рін өз гер ту, 
бас қа ны сан дар мен бай ла ныс ты ру жә не 
т.б. Ны сан ға ба ғыт тал ған прог рам ма лау 
ор та сы нда не гіз дел ген сце на рий түр лі түс ті 
жә не әр түр лі пі шін де гі блок тар дан құ рал ған 
ко ман да лар дан құ рас ты ры ла ды. 

Ло го ті лін прог рам ма лау не гіз де рін оқы ту үшін пай да ла
на ды. Бұл тіл дің өзі не ға на тән өз ге ше лі гі – «тас ба қа» деп ата
ла тын нысанды қол да натындығында. Электронды есептеуіш 
машинаның (ЭЕМ) екін ші буы нын әзір леп, ен гі зу ке зе ңін де 
пай да бол ған. 

 Легоконструкторы

ЭЕМнің үшін ші буы ны әм бе бап ал го ритм дік тіл дер ді жа
сау дың жа ңа тә сі лін ой лап тап қан. Прог рам ма ның жа са лу ын 
те ре ңі рек ұғы ну үшін әр түр лі тек ше лер ден фи гу ра лар мен 
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конст рук ция лар жи на ла тын Ле го конст рук то рын алу ға бо ла ды 
(72-су рет). Ло го эво лю ция сы Scratch ті лі нің құ ры лу ына сеп
ті гін ти гіз ді. Scratch 1.4 нұс қа сы 2009 жыл дың 2 шіл де сін де 
шы ға рыл ды. Scratch 2.0 нұс қа сы 2013 жыл дың 9 ма мы рын да 
шық ты.

Scratch прог рам ма лау ор та сын Ин тер нет тен тез әрі оңай 
жүк теп алу ға бо ла ды (http://odjiri.narod.ru/download.html). 

Програм  ма ны жұ мыс үс те лін де гі  таң ба ша сын екі рет шер
тіп, іс ке қо са мыз. Ал ғаш қо сыл ған да те ре зе ин тер фей сі пай да 
бо ла ды (73-су рет):

Ортаның тілін 
ауыс тыру Мәзір 

жолағы

Спрайт жо
басының бас 

кейіпкері

Нысандар орындайтын 
әрекеттер қатары

Скриптілер 
облысыСпрайт

Негізгі жұмыс 
алаңы (сахна)

Скриптілерді 
таңдау блогы

 Scratchпрограммалауортасыныңтерезесі
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Нысандар орындайтын 

б
Нысандар орындайтын 

әрекеттер қатарыбәрекеттер қатарыааааааНысандар орындайтын аНысандар орындайтын 
әрекеттер қатарыаәрекеттер қатары

с таң ба ша сын екі рет шерс таң ба ша сын екі рет шер
тіп, іс ке қо са мыз. Ал ғаш қо сыл ған да те ре зе ин тер фей сі пай да стіп, іс ке қо са мыз. Ал ғаш қо сыл ған да те ре зе ин тер фей сі пай да пScratch прог рам ма лау ор та сын Ин тер нет тен тез әрі оңай пScratch прог рам ма лау ор та сын Ин тер нет тен тез әрі оңай 

(http://odjiri.narod.ru/download.html)п(http://odjiri.narod.ru/download.html)
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Scratch прог рам ма лау ор та сын Ин тер нет тен тез әрі оңай аScratch прог рам ма лау ор та сын Ин тер нет тен тез әрі оңай 
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Те ре зе де мы сық тың су ре ті кө рі не ді (74-сурет). Бұл ор та ның 
кей іп ке рі – спр айт .

Спрайт

 Спрайт

Су рет тер жи на ғы ндағы бас қа да кей іп кер лер ді ен гі зуі міз ге 
бо ла ды. Прог рам ма лау ор та сын да өз кей іп ке рі міз ді қоз ға лыс қа 
ен гі зіп, су рет са лып, түр лі ды быс тар мен жұ мыс жа сап, муль ти
ме диа ның бар лық мүм кін дік те рін қол да на ала мыз. 

Scratch ор та сын да күр де лі прог рам ма лар мен ой ын дар ды 
жа зу ға же тер лік өзі нің ар найы ко ман да лар бло гы мен функ
ция ла ры бар (75-су рет). Бұл мүм кін дік тер мен келесі са бақ
тар да то лық тай та ны са тын бо ла мыз.

 Scratchтілініңкомандаларблогы

ААР
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Н-
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жа зу ға же тер лік өзі нің ар найы ко ман да лар бло гы мен функ

П
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(75-су рет).

П
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тар да то лық тай та ны са тын бо ла мыз.Птар да то лық тай та ны са тын бо ла мыз.ПВ
ен гі зіп, су рет са лып, түр лі ды быс тар мен жұ мыс жа сап, муль ти

В
ен гі зіп, су рет са лып, түр лі ды быс тар мен жұ мыс жа сап, муль ти
ме диа ның бар лық мүм кін дік те рін қол да на ала мыз. 

В
ме диа ның бар лық мүм кін дік те рін қол да на ала мыз. 

Scratch ор та сын да күр де лі прог рам ма лар мен ой ын дар ды ВScratch ор та сын да күр де лі прог рам ма лар мен ой ын дар ды 
жа зу ға же тер лік өзі нің ар найы ко ман да лар бло гы мен функВжа зу ға же тер лік өзі нің ар найы ко ман да лар бло гы мен функ

 Бұл мүм кін дік тер мен келесі са бақВ Бұл мүм кін дік тер мен келесі са бақ

бСу рет тер жи на ғы ндағы бас қа да кей іп кер лер ді ен гі зуі міз ге бСу рет тер жи на ғы ндағы бас қа да кей іп кер лер ді ен гі зуі міз ге 
бо ла ды. Прог рам ма лау ор та сын да өз кей іп ке рі міз ді қоз ға лыс қа ббо ла ды. Прог рам ма лау ор та сын да өз кей іп ке рі міз ді қоз ға лыс қа 
ен гі зіп, су рет са лып, түр лі ды быс тар мен жұ мыс жа сап, муль тибен гі зіп, су рет са лып, түр лі ды быс тар мен жұ мыс жа сап, муль ти

аааСу рет тер жи на ғы ндағы бас қа да кей іп кер лер ді ен гі зуі міз ге аСу рет тер жи на ғы ндағы бас қа да кей іп кер лер ді ен гі зуі міз ге 

сссп
ас

. Бұл ор та ның с. Бұл ор та ның ыы. Бұл ор та ның ы. Бұл ор та ның 
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Прог рам ма те ре зе сін 3 бө лік ке бө лу ге бо ла ды:
1бө лік: Не гіз гі жұ мыс ала ңы (сах на)
2бө лік: Ск рип ті лер ді таң дау блогы
3бө лік: Ск рип ті лер об лы сы
Әр бө лік: жо ға ры жә не тө мен гі бө лім дер ден тұ ра ды. Негізгі 

жұмыс алаңының жо ғар ғы бөлімі мә зір жо лы нан жә не ны сан дар 
орын дай тын командалар қа та ры нан тұ ра ды. Мә зір жо лын да ғы 
ға лам шар дың бел гі сін шер ту ар қы лы программа ор тасы ның 
ті лін ау ыс ты ру ға бо ла ды (76-су рет).

Ск рип ті лер ді таң дау блогының жо ғар ғы бөлімі түр лі 
түс ті 10 ск рипт таң дау ба тыр ма ла ры нан, ал, тө мен гі жағы 
ск рип ті лер ді таң дау бө лі гі нен тұ ра ды (77-сурет). Үшін ші 
бө лік – жо ға ры да ай тып кет кен дей таң дал ған ск рип ті лер ді 
ор на лас ты ру об лы сы. Сах на да әре кет орын да лу үшін ар найы 
ви зу ал ды ди на ми ка лық ны сан – спр айт тар ды таң дауымыз 
қа жет. Құ рыл ған ны сан дар спр айт тар па рақ ша сын да кө рі не ді.

 Интерфейстілінтаңдау

Тілді өзгерту

 Скриптітаңдау,ауыстыру
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-П
В

қа жет. Құ рыл ған ны сан дар спр айт тар па рақ ша сын да кө рі не ді.

В
қа жет. Құ рыл ған ны сан дар спр айт тар па рақ ша сын да кө рі не ді.б
ск рип ті лер ді таң дау бө лі гі нен тұ ра ды 

б
ск рип ті лер ді таң дау бө лі гі нен тұ ра ды 

жо ға ры да ай тып кет кен дей таң дал ған ск рип ті лер ді бжо ға ры да ай тып кет кен дей таң дал ған ск рип ті лер ді 
ор на лас ты ру об лы сы. Сах на да әре кет орын да лу үшін ар найы бор на лас ты ру об лы сы. Сах на да әре кет орын да лу үшін ар найы 
ви зу ал ды ди на ми ка лық ны сан – спр айт тар ды таң дауымыз бви зу ал ды ди на ми ка лық ны сан – спр айт тар ды таң дауымыз 
қа жет. Құ рыл ған ны сан дар спр айт тар па рақ ша сын да кө рі не ді.бқа жет. Құ рыл ған ны сан дар спр айт тар па рақ ша сын да кө рі не ді.

атүс ті 10 ск рипт таң дау ба тыр ма ла ры нан, ал, тө мен гі жағы атүс ті 10 ск рипт таң дау ба тыр ма ла ры нан, ал, тө мен гі жағы 
ск рип ті лер ді таң дау бө лі гі нен тұ ра ды аск рип ті лер ді таң дау бө лі гі нен тұ ра ды (77-сурет)а(77-сурет)

жо ға ры да ай тып кет кен дей таң дал ған ск рип ті лер ді ажо ға ры да ай тып кет кен дей таң дал ған ск рип ті лер ді 
ор на лас ты ру об лы сы. Сах на да әре кет орын да лу үшін ар найы аор на лас ты ру об лы сы. Сах на да әре кет орын да лу үшін ар найы 

сға лам шар дың бел гі сін шер ту ар қы лы программа ор тасы ның сға лам шар дың бел гі сін шер ту ар қы лы программа ор тасы ның 

Ск рип ті лер ді таң дау блогының жо ғар ғы бөлімі түр лі сСк рип ті лер ді таң дау блогының жо ғар ғы бөлімі түр лі 
түс ті 10 ск рипт таң дау ба тыр ма ла ры нан, ал, тө мен гі жағы стүс ті 10 ск рипт таң дау ба тыр ма ла ры нан, ал, тө мен гі жағы 

(77-сурет)с(77-сурет)

пжұмыс алаңының жо ғар ғы бөлімі мә зір жо лы нан жә не ны сан дар пжұмыс алаңының жо ғар ғы бөлімі мә зір жо лы нан жә не ны сан дар 
орын дай тын командалар қа та ры нан тұ ра ды. Мә зір жо лын да ғы порын дай тын командалар қа та ры нан тұ ра ды. Мә зір жо лын да ғы 
ға лам шар дың бел гі сін шер ту ар қы лы программа ор тасы ның пға лам шар дың бел гі сін шер ту ар қы лы программа ор тасы ның 

аӘр бө лік: жо ға ры жә не тө мен гі бө лім дер ден тұ ра ды. Негізгі аӘр бө лік: жо ға ры жә не тө мен гі бө лім дер ден тұ ра ды. Негізгі 
жұмыс алаңының жо ғар ғы бөлімі мә зір жо лы нан жә не ны сан дар ажұмыс алаңының жо ғар ғы бөлімі мә зір жо лы нан жә не ны сан дар 
орын дай тын командалар қа та ры нан тұ ра ды. Мә зір жо лын да ғы аорын дай тын командалар қа та ры нан тұ ра ды. Мә зір жо лын да ғы 

сыы
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Ол жерден спр айт тар дың бі рін бап тау үшін таң дап алу ға 
бо ла ды. Ағым да ғы спр айт  ту ра лы мә лі мет ск рип ті лер об лы
сын да кө рі ніп тұ ра ды. Ск рип ті лер ви зу ал ды бей не лер мен 
ды быс се кіл ді спр айт тың құ рамдас бө лі гі бо лып та бы ла ды. 
Жо ба ға қа тыс ты жал пы ат ри бут тар ды сах на ға бай ла ныс ты
ру ға бо ла ды. Өйт ке ні оның да ск рип ті ле рі, кей іп кер ле рі жә не 
ды быс та ры бар. Ск рип ті лер ар қы лы жо ба мыз дай ын бол ған да 
эк ран ның жо ғар ы бө лі гін де гі то лық эк ран дық ре жім де кө ру 
ба тыр ма сын шер ту ар қы лы кө ре ала мыз. 

Практикалық тұрғыда жүйені басқару экранның жоғарғы бөлі-
гіндегі мәзір жолы мен батырмаларға негізделген. Программа 

экранның жоғарғы бөлі-
 

жасыл жалаушаны басқанда іске қосылады, қызыл  батырманы 
басқанда тоқтайды.

Жо ба ны сақ тау үшін мә зір қа та ры нан Файл ⇒ Қа лай сақ-
тай мыз (Сох ра нить как) ко ман да сын орын дай мыз. Ар найы 
атау бе ре міз. 

Файлдың кеңейтілімі Scratch 1.4 нұсқасында – .sb, Scratch 2.0 
нұсқасында – .sb2.



Лого – алғашқы програм малау тілі. 1967 
жылы Массачусетс технологиялық институ-
тының жасанды зер  де лабораториясының 
директоры Сеймур Пейперт (1928‒2016) 
инженер Идит Харельмен және басқа әріптес-
терімен бірлесе отырып, балаларға тиімді әрі 
тез меңгере алатын программа ойлап тапты. 
Ол тіл Лого деп аталып кетті. Сеймур Пейперт 
математик, программалаушы, психолог және 
педагог болған.

ААААРРРРР
МААА



А



АНННН

 Н

--ПП

Файлдың кеңейтілімі Scratch 1.4 нұсқасында – .sb, Scratch 2.0 ПФайлдың кеңейтілімі Scratch 1.4 нұсқасында – .sb, Scratch 2.0 

В
Жо ба ны сақ тау үшін мә зір қа та ры нан 

В
Жо ба ны сақ тау үшін мә зір қа та ры нан 

 (Сох ра нить как) ко ман да сын орын дай мыз. Ар найы В (Сох ра нить как) ко ман да сын орын дай мыз. Ар найы В
бб

гіндегі мәзір жолы мен батырмаларға негізделген. Программа 

б
гіндегі мәзір жолы мен батырмаларға негізделген. Программа 
жасыл жалаушаны басқанда іске қосылады, қызыл бжасыл жалаушаны басқанда іске қосылады, қызыл аэкранның жоғарғы бөлі-аэкранның жоғарғы бөлі-
гіндегі мәзір жолы мен батырмаларға негізделген. Программа агіндегі мәзір жолы мен батырмаларға негізделген. Программа 
жасыл жалаушаны басқанда іске қосылады, қызыл ажасыл жалаушаны басқанда іске қосылады, қызыл ааас

эк ран ның жо ғар ы бө лі гін де гі то лық эк ран дық ре жім де кө ру сэк ран ның жо ғар ы бө лі гін де гі то лық эк ран дық ре жім де кө ру сэкранның жоғарғы бөлі-сэкранның жоғарғы бөлі-

пру ға бо ла ды. Өйт ке ні оның да ск рип ті ле рі, кей іп кер ле рі жә не пру ға бо ла ды. Өйт ке ні оның да ск рип ті ле рі, кей іп кер ле рі жә не 
ды быс та ры бар. Ск рип ті лер ар қы лы жо ба мыз дай ын бол ған да пды быс та ры бар. Ск рип ті лер ар қы лы жо ба мыз дай ын бол ған да 
эк ран ның жо ғар ы бө лі гін де гі то лық эк ран дық ре жім де кө ру пэк ран ның жо ғар ы бө лі гін де гі то лық эк ран дық ре жім де кө ру 

а

сын да кө рі ніп тұ ра ды. Ск рип ті лер ви зу ал ды бей не лер мен 

а

сын да кө рі ніп тұ ра ды. Ск рип ті лер ви зу ал ды бей не лер мен 
ды быс се кіл ді спр айт тың құ рамдас бө лі гі бо лып та бы ла ды. ады быс се кіл ді спр айт тың құ рамдас бө лі гі бо лып та бы ла ды. 
Жо ба ға қа тыс ты жал пы ат ри бут тар ды сах на ға бай ла ныс тыаЖо ба ға қа тыс ты жал пы ат ри бут тар ды сах на ға бай ла ныс ты
ру ға бо ла ды. Өйт ке ні оның да ск рип ті ле рі, кей іп кер ле рі жә не ару ға бо ла ды. Өйт ке ні оның да ск рип ті ле рі, кей іп кер ле рі жә не 
ды быс та ры бар. Ск рип ті лер ар қы лы жо ба мыз дай ын бол ған да ады быс та ры бар. Ск рип ті лер ар қы лы жо ба мыз дай ын бол ған да 

сОл жерден спр айт тар дың бі рін бап тау үшін таң дап алу ға сОл жерден спр айт тар дың бі рін бап тау үшін таң дап алу ға 
бо ла ды. Ағым да ғы спр айт  ту ра лы мә лі мет ск рип ті лер об лысбо ла ды. Ағым да ғы спр айт  ту ра лы мә лі мет ск рип ті лер об лы
сын да кө рі ніп тұ ра ды. Ск рип ті лер ви зу ал ды бей не лер мен ссын да кө рі ніп тұ ра ды. Ск рип ті лер ви зу ал ды бей не лер мен 
ды быс се кіл ді спр айт тың құ рамдас бө лі гі бо лып та бы ла ды. сды быс се кіл ді спр айт тың құ рамдас бө лі гі бо лып та бы ла ды. 

ыыОл жерден спр айт тар дың бі рін бап тау үшін таң дап алу ға ыОл жерден спр айт тар дың бі рін бап тау үшін таң дап алу ға 
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Б 

1. Ло го ті лі қай жы лы шық ты?
2. Scratсh терезе ортасындағы басты кейіпкер қалай ата

лады? 
3. Scratсh прог рам ма лау ор та сын қа лай іс ке қо са мыз?
4. Scratсh прог рам ма лау ор та сы не ше бө лік тен тұ ра ды?
5. Практикалық тұрғыда жүйені басқару деген не?

Т  

1. Не се беп ті Scratсh прог рам ма лау ор та сы оқу пәндерінде 
жиі қол да ны ла ды? 

2. Лого программалау тілінің Scratсh тіліне әсері қандай 
болды?

3. Scratсh прог рам ма лау ор та сын дағы ск рип ті лер  неліктен 
маңызды?

4. Не ге прог рам ма лау ор та сын да түр лі кей іп кер лер ді қол
да на мыз?

Т 

1. Ле го ко н ст рук то ры мен прог рам ма блок та рын са лыс ты
рып, ұқсас тығын сипаттаңдар.

Ұқсастығы

2. Лего конструкторы мен Scratсh программасының ерек
шеліктерін кестеге толтырыңдар.

Атауы Ерек ше лі гі 

Ле го конст рук то ры 

Scratch прог рам ма сы

Б 

Т

Т

АААА120А120

РМ

шеліктерін кестеге толтырыңдар.

М

шеліктерін кестеге толтырыңдар.

МММММММММММЛе го конст рук то ры МЛе го конст рук то ры 

ААА2. Лего конструкторы мен Scratсh программасының ерекА2. Лего конструкторы мен Scratсh программасының ерек
шеліктерін кестеге толтырыңдар.Ашеліктерін кестеге толтырыңдар.АААННН

-П
1. Ле го ко н ст рук то ры мен прог рам ма блок та рын са лыс ты

П
1. Ле го ко н ст рук то ры мен прог рам ма блок та рын са лыс ты

рып, ұқсас тығын сипаттаңдар.Прып, ұқсас тығын сипаттаңдар.ППППВ
4. Не ге прог рам ма лау ор та сын да түр лі кей іп кер лер ді қол

В
4. Не ге прог рам ма лау ор та сын да түр лі кей іп кер лер ді қол

В1. Ле го ко н ст рук то ры мен прог рам ма блок та рын са лыс тыВ1. Ле го ко н ст рук то ры мен прог рам ма блок та рын са лыс тыВ
б

2. Лого программалау тілінің Scratсh тіліне әсері қандай 

б
2. Лого программалау тілінің Scratсh тіліне әсері қандай 

3. Scratсh прог рам ма лау ор та сын дағы ск рип ті лер  неліктен б3. Scratсh прог рам ма лау ор та сын дағы ск рип ті лер  неліктен 

4. Не ге прог рам ма лау ор та сын да түр лі кей іп кер лер ді қолб4. Не ге прог рам ма лау ор та сын да түр лі кей іп кер лер ді қол

а2. Лого программалау тілінің Scratсh тіліне әсері қандай а2. Лого программалау тілінің Scratсh тіліне әсері қандай 

3. Scratсh прог рам ма лау ор та сын дағы ск рип ті лер  неліктен а3. Scratсh прог рам ма лау ор та сын дағы ск рип ті лер  неліктен 

сс1. Не се беп ті Scratсh прог рам ма лау ор та сы оқу пәндерінде с1. Не се беп ті Scratсh прог рам ма лау ор та сы оқу пәндерінде 

2. Лого программалау тілінің Scratсh тіліне әсері қандай с2. Лого программалау тілінің Scratсh тіліне әсері қандай ссп

4. Scratсh прог рам ма лау ор та сы не ше бө лік тен тұ ра ды?п4. Scratсh прог рам ма лау ор та сы не ше бө лік тен тұ ра ды?
5. Практикалық тұрғыда жүйені басқару деген не?п5. Практикалық тұрғыда жүйені басқару деген не?пппТпТппа

2. Scratсh терезе ортасындағы басты кейіпкер қалай ата

а

2. Scratсh терезе ортасындағы басты кейіпкер қалай ата

3. Scratсh прог рам ма лау ор та сын қа лай іс ке қо са мыз?а3. Scratсh прог рам ма лау ор та сын қа лай іс ке қо са мыз?
4. Scratсh прог рам ма лау ор та сы не ше бө лік тен тұ ра ды?а4. Scratсh прог рам ма лау ор та сы не ше бө лік тен тұ ра ды?
5. Практикалық тұрғыда жүйені басқару деген не?а5. Практикалық тұрғыда жүйені басқару деген не?

с2. Scratсh терезе ортасындағы басты кейіпкер қалай атас2. Scratсh терезе ортасындағы басты кейіпкер қалай атасыыыыы
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1. Scratсh те ре зе ин тер фей сі нің атау ла рын жа зың дар.

2. Сөй лем ді то лық ты рың дар. 
Scratсh – ... мен ой ын дар және мо дель дер ді құ рас ты ру ға 

ар нал ған жа ңа прог рам ма лау ор та сы.
... ви зу ал ды бей не лер мен ды быс се кіл ді спр айт тың құ

рамдас бө лі гі бо лып та бы ла ды.
... ба ла лар ға прог рам ма лау не гіз де рін оқы ту үшін пай

да ла на ды.

 

1. Scratсh прог рам ма лау ор та сын Ин тер нет тен (http://odjiri.
narod.ru/download.html  сайтынан) те гін жүк тең дер.

2. Прог рам ма лау ор та сы ның те ре зе сі мен та ны сың дар. 
3. Ло го эво лю ция сы мен Scratсhтің пай да бо луы ту ра лы 

қан дай қы зық ты де рек тер бі ле сің дер? Өз де рің із деп, 
мәтіндік редакторда жа зың дар.

  Б   

Қа лай ой лай сың дар, сен дер үшін тақырыптағы ма
ңыз ды  мәлімет  не бол ды? Бо ла шақ та қан дай жо ба жа сар 
едің дер? Ал го рит мін жа зың дар.

Б 

ААР

Қа лай ой лай сың дар, сен дер үшін тақырыптағы маРҚа лай ой лай сың дар, сен дер үшін тақырыптағы ма
ңыз ды  мәлімет  не бол ды? Бо ла шақ та қан дай жо ба жа сар Рңыз ды  мәлімет  не бол ды? Бо ла шақ та қан дай жо ба жа сар 
едің дер? Ал го рит мін жа зың дар.Редің дер? Ал го рит мін жа зың дар.

М

қан дай қы зық ты де рек тер бі ле сің дер? Өз де рің із деп, 

М

қан дай қы зық ты де рек тер бі ле сің дер? Өз де рің із деп, 
мәтіндік редакторда жа зың дар.Ммәтіндік редакторда жа зың дар.МҚа лай ой лай сың дар, сен дер үшін тақырыптағы маМҚа лай ой лай сың дар, сен дер үшін тақырыптағы маМА

1. Scratсh прог рам ма лау ор та сын Ин тер нет тен (

А

1. Scratсh прог рам ма лау ор та сын Ин тер нет тен (
narod.ru/download.html  сайтынан

А

narod.ru/download.html  сайтынан
2. Прог рам ма лау ор та сы ның те ре зе сі мен та ны сың дар. А2. Прог рам ма лау ор та сы ның те ре зе сі мен та ны сың дар. 
3. Ло го эво лю ция сы мен Scratсhтің пай да бо луы ту ра лы А3. Ло го эво лю ция сы мен Scratсhтің пай да бо луы ту ра лы 

қан дай қы зық ты де рек тер бі ле сің дер? Өз де рің із деп, Ақан дай қы зық ты де рек тер бі ле сің дер? Өз де рің із деп, 
мәтіндік редакторда жа зың дар.Амәтіндік редакторда жа зың дар.

Н1. Scratсh прог рам ма лау ор та сын Ин тер нет тен (Н1. Scratсh прог рам ма лау ор та сын Ин тер нет тен (
narod.ru/download.html  сайтынанНnarod.ru/download.html  сайтынан

2. Прог рам ма лау ор та сы ның те ре зе сі мен та ны сың дар. Н2. Прог рам ма лау ор та сы ның те ре зе сі мен та ны сың дар. Н--
П

ар нал ған жа ңа прог рам ма лау ор та сы.

П
ар нал ған жа ңа прог рам ма лау ор та сы.

... ви зу ал ды бей не лер мен ды быс се кіл ді спр айт тың құ

П
... ви зу ал ды бей не лер мен ды быс се кіл ді спр айт тың құ

рамдас бө лі гі бо лып та бы ла ды.Прамдас бө лі гі бо лып та бы ла ды.
... ба ла лар ға прог рам ма лау не гіз де рін оқы ту үшін пайП... ба ла лар ға прог рам ма лау не гіз де рін оқы ту үшін пай

В
2. Сөй лем ді то лық ты рың дар. 

В
2. Сөй лем ді то лық ты рың дар. 

Scratсh – ... мен ой ын дар және мо дель дер ді құ рас ты ру ға ВScratсh – ... мен ой ын дар және мо дель дер ді құ рас ты ру ға 
ар нал ған жа ңа прог рам ма лау ор та сы.Вар нал ған жа ңа прог рам ма лау ор та сы.

... ви зу ал ды бей не лер мен ды быс се кіл ді спр айт тың құВ... ви зу ал ды бей не лер мен ды быс се кіл ді спр айт тың құ

бббббааааа
сссссппп
асс
ыыыыыы
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§ 22–23. Scratch программалау ортасындағы 
блоктар

Блоктардегендіқалайтүсінесіңдер?
Түстерпалитрасыдегенне?

Блок тар 10 түр лі түс ті топ та ма лар ға 
бө лін ген. Блок тар топ та ма сын су рет ші 
па лит ра сын да ғы бояу тек ше лерге ұқ сас бол
ған дық тан блок тар па лит ра сы деп атай ды. 
Алай да прог рам ма лау шының су рет ші ден 
ерек ше лі гі – ани ма ция лан ған ны сан дардан 
құ рас ты руында. Блок тар па лит ра сын да ғы 
блок ко ман да ла ры ның кө ме гі мен ск рип
тілер дай ын да ла ды (78-су рет). 

  
Жа ңа прог рам ма ны құ ру барысында 

блок тар па лит ра сы қол да ны ла ды. Ко ман
да лар то бын орын дай тын 10 түс ті блоктар  
қызметімен танысайық.

Блок түрлері
Қозғалыс блогы 
Түр блогы
Дыбыс блогы
Қылқалам блогы
Мәліметтер блогы
Оқиғалар блогы
Басқару блогы
Сенсорлар блогы
Операторлар блогы
Басқа да блоктар

 Скриптілердітаңдаублогы

   

• Scratсhқандай
программажәнеол
қайжылышықты?

• программатере
зесінешебөліктен
тұрады?

• ЛогоменScratсh
тілініңқандай
айырмашылық
тарыбар?

М      

• блокұғымыжәне
оныңтүрлері;

• әрблоктың
командаларыжәне
олардыңқызмет
тері;

• блоктарменжұмыс
жасау.

АААА122А122

РМММ

Басқару блогы

М

Басқару блогы
Сенсорлар блогы

М

Сенсорлар блогы
Операторлар блогыМОператорлар блогы
Басқа да блоктарМБасқа да блоктарМА

Дыбыс блогы

А

Дыбыс блогы

А

Қылқалам блогы

А

Қылқалам блогы
Мәліметтер блогыАМәліметтер блогы
Оқиғалар блогыАОқиғалар блогы
Басқару блогыАБасқару блогы
Сенсорлар блогыАСенсорлар блогы
Операторлар блогыАОператорлар блогы

Н

Блок түрлері

Н

Блок түрлері
Қозғалыс блогы 

Н

Қозғалыс блогы 
Түр блогы НТүр блогы
Дыбыс блогы НДыбыс блогы
Қылқалам блогыНҚылқалам блогы
Мәліметтер блогыНМәліметтер блогы

-П
да лар то бын орын дай тын 10 түс ті блоктар  

П
да лар то бын орын дай тын 10 түс ті блоктар  
қызметімен танысайық.

П
қызметімен танысайық.

ПППВ
  

В
  
Жа ңа прог рам ма ны құ ру барысында 

В
Жа ңа прог рам ма ны құ ру барысында 

блок тар па лит ра сы қол да ны ла ды. Ко манВблок тар па лит ра сы қол да ны ла ды. Ко ман
да лар то бын орын дай тын 10 түс ті блоктар  Вда лар то бын орын дай тын 10 түс ті блоктар  
қызметімен танысайық.Вқызметімен танысайық.

б
құ рас ты руында. Блок тар па лит ра сын да ғы 

б
құ рас ты руында. Блок тар па лит ра сын да ғы 
блок ко ман да ла ры ның кө ме гі мен ск рипбблок ко ман да ла ры ның кө ме гі мен ск рип
тілер дай ын да ла ды бтілер дай ын да ла ды (78-су рет).б(78-су рет).аерек ше лі гі – ани ма ция лан ған ны сан дардан аерек ше лі гі – ани ма ция лан ған ны сан дардан 
құ рас ты руында. Блок тар па лит ра сын да ғы ақұ рас ты руында. Блок тар па лит ра сын да ғы 
блок ко ман да ла ры ның кө ме гі мен ск рипаблок ко ман да ла ры ның кө ме гі мен ск рип

(78-су рет).а(78-су рет).

спа лит ра сын да ғы бояу тек ше лерге ұқ сас болспа лит ра сын да ғы бояу тек ше лерге ұқ сас бол
блок тар па лит ра сысблок тар па лит ра сы

Алай да прог рам ма лау шының су рет ші ден сАлай да прог рам ма лау шының су рет ші ден 
ерек ше лі гі – ани ма ция лан ған ны сан дардан серек ше лі гі – ани ма ция лан ған ны сан дардан 
құ рас ты руында. Блок тар па лит ра сын да ғы сқұ рас ты руында. Блок тар па лит ра сын да ғы 

пБлок тар 10 түр лі түс ті топ та ма лар ға пБлок тар 10 түр лі түс ті топ та ма лар ға 
бө лін ген. Блок тар топ та ма сын су рет ші пбө лін ген. Блок тар топ та ма сын су рет ші 
па лит ра сын да ғы бояу тек ше лерге ұқ сас болппа лит ра сын да ғы бояу тек ше лерге ұқ сас бол

блок тар па лит ра сыпблок тар па лит ра сы деп атай ды. п деп атай ды. 

аБлоктардегендіқалайтүсінесіңдер?аБлоктардегендіқалайтүсінесіңдер?

Блок тар 10 түр лі түс ті топ та ма лар ға аБлок тар 10 түр лі түс ті топ та ма лар ға 
бө лін ген. Блок тар топ та ма сын су рет ші абө лін ген. Блок тар топ та ма сын су рет ші 

сБлоктардегендіқалайтүсінесіңдер? сБлоктардегендіқалайтүсінесіңдер?

ыы
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Қоз ға лыс бло гы 

Ко ман да  Қыз ме ті 

 Көр се тіл ген қа дам са ны бой ын ша 
жү ру. Егер оң сан бол са ал ға, те ріс сан 
бол са, ке рі қа рай қоз ға ла ды.

Бұ ру – ба ғыт тау ыш бел гі сі бұ ры лу дың 
са ғат ті лі не ба ғыт тас не ме се қа ра ма
қар сы еке нін біл ді ре ді.

 Көр се тіл ген ба ғыт бой ын ша бұ ру.

Тінтуір коор ди на ты на не ме се бас қа 
ны сан ға бұ ры лу.

Х жә не Y осі бой ын ша көр се тіл ген 
нүк те ге ау ысу.

Тінтуір нұс қауы шы не ме се бас қа 
фи гу ра ор на лас қан нүк те ге ау ысу.

Бе ріл ген уа қыт ме зе тін де көр се тіл ген 
коор ди на т нүк те сі не ау ысу. 

Х жә не Y коор ди на ты ның мә нін 
өз гер ту.

Ны сан ды х жә не у осі бой ын ша бе кі ту. 
Де карттық коор ди на ттар жүй есі қол да
ны ла ды:
егер х=0, у=0 бол са, ны сан эк ран ның 
дәл ортасында ор на ла са ды. Эк ран 
өл ше мі х – 240/240, у – 180/180.

Эк ран ше ті не жет кен де, оған тіреліп, 
кері қайтады. Бұл кей іп кер ді 
жо ғал тып ал мас үшін қа жет.

Ны сан ның ай на лу сти лі.

ААААААРРРРРР
ММММММАААА

ННННы сан ды х жә не у осі бой ын ша бе кі ту. ННы сан ды х жә не у осі бой ын ша бе кі ту. 
Де карттық коор ди на ттар жүй есі қол даНДе карттық коор ди на ттар жүй есі қол да

---өз гер ту.-өз гер ту.ПППППППП
Бе ріл ген уа қыт ме зе тін де көр се тіл ген 

П
Бе ріл ген уа қыт ме зе тін де көр се тіл ген 
коор ди на т нүк те сі не ау ысу. Пкоор ди на т нүк те сі не ау ысу. ПХ жә не Y коор ди на ты ның мә нін ПХ жә не Y коор ди на ты ның мә нін 
өз гер ту.Пөз гер ту.

ВВВВВ
нүк те ге ау ысу.

В
нүк те ге ау ысу.

Тінтуір нұс қауы шы не ме се бас қа ВТінтуір нұс қауы шы не ме се бас қа 
фи гу ра ор на лас қан нүк те ге ау ысу.Вфи гу ра ор на лас қан нүк те ге ау ысу.

Бе ріл ген уа қыт ме зе тін де көр се тіл ген ВБе ріл ген уа қыт ме зе тін де көр се тіл ген 
коор ди на т нүк те сі не ау ысу. Вкоор ди на т нүк те сі не ау ысу. 

бббббТінтуір коор ди на ты на не ме се бас қа бТінтуір коор ди на ты на не ме се бас қа 
ны сан ға бұ ры лу.бны сан ға бұ ры лу.

Х жә не Y осі бой ын ша көр се тіл ген бХ жә не Y осі бой ын ша көр се тіл ген 

аааКөр се тіл ген ба ғыт бой ын ша бұ ру.аКөр се тіл ген ба ғыт бой ын ша бұ ру.

Тінтуір коор ди на ты на не ме се бас қа аТінтуір коор ди на ты на не ме се бас қа 

сссса ғат ті лі не ба ғыт тас не ме се қа ра масса ғат ті лі не ба ғыт тас не ме се қа ра ма
қар сы еке нін біл ді ре ді. сқар сы еке нін біл ді ре ді.

Көр се тіл ген ба ғыт бой ын ша бұ ру.сКөр се тіл ген ба ғыт бой ын ша бұ ру.

пппбол са, ке рі қа рай қоз ға ла ды. пбол са, ке рі қа рай қоз ға ла ды.

Бұ ру – ба ғыт тау ыш бел гі сі бұ ры лу дың пБұ ру – ба ғыт тау ыш бел гі сі бұ ры лу дың 
са ғат ті лі не ба ғыт тас не ме се қа ра мапса ғат ті лі не ба ғыт тас не ме се қа ра ма

ааааКөр се тіл ген қа дам са ны бой ын ша аКөр се тіл ген қа дам са ны бой ын ша 
жү ру. Егер оң сан бол са ал ға, те ріс сан ажү ру. Егер оң сан бол са ал ға, те ріс сан 

сссссссыы
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Ко ман да  Қыз ме ті 

Х жә не Y осі бой ын ша мән ді қай та
ра ды. Бас қа ко ман да лар мен бір ге 
қол да ны ла ды.
Ба ғыт тар. 

Түр бло гы 

Ко ман да  Қыз ме ті 

Фра за ны көр се тіл ген уа қыт ішін де 
ай ту. Реп ли ка ны сан ның жа нын да 
жа зы лып тұ ра ды. 

Ко ман да те ре зе сін де көр се тіл ген 
фра за ны ай ту.

Орын дау шы жұ мы сын тоқ та тып, 
ой лан ған дай болады, бі рақ реп ли
ка сы жа нын да тұ ра ды. 

Ск рипт көр се тіл ген уа қыт ара лы
ғын да тоқ та ты ла ды.

 Көр се ту – ны сан кө рі ну қа бі ле ті не 
ие. Жа сы ру – ны сан кө рін бей ді.

Кос тюм ау ыс ты ру.

Кос тюм нің мә нін бір бір лік ке 
өз гер ту. 

 Сах на ның фо нын көр се тіл ген фон ға 
ау ыс ты ру.

Ны сан ды бе ріл ген па ра ме тр лер 
бой ын ша көр се тіл ген өл шем ге 
өз гер те ді. 

АААА124А124

РРРРМММММММ
ААААААНННННН

-ППППППП
ВВВВВВВВВОрын дау шы жұ мы сын тоқ та тып, ВОрын дау шы жұ мы сын тоқ та тып, 

ой лан ған дай болады, бі рақ реп лиВой лан ған дай болады, бі рақ реп ли
ка сы жа нын да тұ ра ды. Вка сы жа нын да тұ ра ды. 

Ск рипт көр се тіл ген уа қыт ара лыВСк рипт көр се тіл ген уа қыт ара лы

ббб
ай ту. Реп ли ка ны сан ның жа нын да 

б
ай ту. Реп ли ка ны сан ның жа нын да 
жа зы лып тұ ра ды. бжа зы лып тұ ра ды. 

Ко ман да те ре зе сін де көр се тіл ген бКо ман да те ре зе сін де көр се тіл ген 
фра за ны ай ту.бфра за ны ай ту.

ааааФра за ны көр се тіл ген уа қыт ішін де аФра за ны көр се тіл ген уа қыт ішін де 
ай ту. Реп ли ка ны сан ның жа нын да аай ту. Реп ли ка ны сан ның жа нын да 
жа зы лып тұ ра ды. ажа зы лып тұ ра ды. 

ссссс Қыз ме ті с Қыз ме ті 

Фра за ны көр се тіл ген уа қыт ішін де сФра за ны көр се тіл ген уа қыт ішін де 

ппппааа

ра ды. Бас қа ко ман да лар мен бір ге ара ды. Бас қа ко ман да лар мен бір ге сссХ жә не Y осі бой ын ша мән ді қай тасХ жә не Y осі бой ын ша мән ді қай та
ра ды. Бас қа ко ман да лар мен бір ге сра ды. Бас қа ко ман да лар мен бір ге 

ыыыыыыыы
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Ко ман да  Қыз ме ті 

Әсер ді өзі міз таң да ған мән ге бе кі ту.

Бар лық гра фи ка лық әсер лер ді 
та за лай ды. 

Ны сан үл кейеді (те ріс сан бол са 
кі ші рейеді).

Ны сан ды пай ыз есе бін де ағым да ғы 
өл шем нен бас қа ға ор на ту.

Ны сан  кездейсоқ көлегейленіп, 
көрінбей қал мауы үшін бі рін ші 
қа бат қа ау ыс ты ру.

Ны сан кес кін нің бір не ше қа бат ты 
іш кі жа ғы на өте ді.

Орын дау шы ның бе ріл ген уа қыт 
ме зе тін де гі кос тю мі нің мә нін ке рі 
қай та ра ды.

 Фон атау ын бел сен ді ету.

Ағым да ғы өл шем ді ке рі қай та
ра ды.

Ды быс бло гы 

Ко ман да  Қыз ме ті 

Ды быс ты ой на ту.

Бар лық ды быс ты тоқ та ту.

 Дау ыл паз көр се тіл ген сан ға сәй кес 
так ті ні ой най ды.

ААААРРРРРРР
ММММММММА

Ды быс бло гы 

А

Ды быс бло гы 

АААААКо ман даАКо ман даААНННН

Ды быс бло гы НДы быс бло гы НН----
ПППППППП

қай та ра ды.

П
қай та ра ды.

ПФон атау ын бел сен ді ету.ПФон атау ын бел сен ді ету.ПАғым да ғы өл шем ді ке рі қай таПАғым да ғы өл шем ді ке рі қай та

ВВВВВВ
іш кі жа ғы на өте ді.

В
іш кі жа ғы на өте ді.

ВОрын дау шы ның бе ріл ген уа қыт ВОрын дау шы ның бе ріл ген уа қыт 
ме зе тін де гі кос тю мі нің мә нін ке рі Вме зе тін де гі кос тю мі нің мә нін ке рі 
қай та ра ды.Вқай та ра ды.

ббб
көрінбей қал мауы үшін бі рін ші 

б
көрінбей қал мауы үшін бі рін ші 
қа бат қа ау ыс ты ру.бқа бат қа ау ыс ты ру.

Ны сан кес кін нің бір не ше қа бат ты бНы сан кес кін нің бір не ше қа бат ты 
іш кі жа ғы на өте ді.біш кі жа ғы на өте ді.

аааөл шем нен бас қа ға ор на ту.аөл шем нен бас қа ға ор на ту.

Ны сан  кездейсоқ көлегейленіп, аНы сан  кездейсоқ көлегейленіп, 
көрінбей қал мауы үшін бі рін ші акөрінбей қал мауы үшін бі рін ші 
қа бат қа ау ыс ты ру.ақа бат қа ау ыс ты ру.

ссссНы сан ды пай ыз есе бін де ағым да ғы сНы сан ды пай ыз есе бін де ағым да ғы 
өл шем нен бас қа ға ор на ту.сөл шем нен бас қа ға ор на ту.

Ны сан  кездейсоқ көлегейленіп, сНы сан  кездейсоқ көлегейленіп, 

ппппНы сан үл кейеді (те ріс сан бол са пНы сан үл кейеді (те ріс сан бол са 

Ны сан ды пай ыз есе бін де ағым да ғы пНы сан ды пай ыз есе бін де ағым да ғы 

ааа

Әсер ді өзі міз таң да ған мән ге бе кі ту.

а

Әсер ді өзі міз таң да ған мән ге бе кі ту.

Бар лық гра фи ка лық әсер лер ді аБар лық гра фи ка лық әсер лер ді ссссссссӘсер ді өзі міз таң да ған мән ге бе кі ту.сӘсер ді өзі міз таң да ған мән ге бе кі ту.

ыыыыы
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Ко ман да  Қыз ме ті 

 Көр се тіл ген сан ға сәй кес так ті ні кү ту.

 Қан дай да бір но та ны бе ріл ген уа қыт 
мөл ше рін де ой на ту. Но талар цифр 
тү рін де жа зы ла ды, бі рақ әр цифр ге 
қа ра мақар сы оның ды быс та луы 
тұ ра ды.

Ой на тыл ған ас пап ты таң дау. 
Scratchте ас пап тар жи ыны өте көп.

Ағымдағы ды быс тың жо ға ры лы ғын 
өсі ре ді (егер сан оң бол са) не ме се 
ке мі те ді (егер сан те ріс бол са).

 Пай ыз тү рін де ды быс тың жоға
рылығын рет теу.

Ды быс тың дең гей ін ке рі қай та ра ды.

Ағымдағы темп ті өсі ре ді не ме се 
ке мі те ді.

Темп ті ор на та ды.

 Темп мә нін ке рі қай та ра ды.

Қыл қа лам бло гы 

Ко ман да  Қыз ме ті 

Ны сан ның қал дыр ған ізін эк ран нан 
та за лау.

Эк ран да ғы ны сан ды бас па ға жі бе ру.

АААА126А126

РРРРРРМММММММ

Ко ман да

М

Ко ман да

ММААААА

Қыл қа лам бло гы АҚыл қа лам бло гы АААААКо ман даАКо ман да

ННННННН---
ППППППППАғымдағы темп ті өсі ре ді не ме се ПАғымдағы темп ті өсі ре ді не ме се 

ке мі те ді.Пке мі те ді.

ВВВВВВВВ
Пай ыз тү рін де ды быс тың жоға

В
Пай ыз тү рін де ды быс тың жоға
рылығын рет теу.Врылығын рет теу.ВДы быс тың дең гей ін ке рі қай та ра ды.ВДы быс тың дең гей ін ке рі қай та ра ды.

ббббАғымдағы ды быс тың жо ға ры лы ғын бАғымдағы ды быс тың жо ға ры лы ғын 
өсі ре ді (егер сан оң бол са) не ме се бөсі ре ді (егер сан оң бол са) не ме се 
ке мі те ді (егер сан те ріс бол са).бке мі те ді (егер сан те ріс бол са).

Пай ыз тү рін де ды быс тың жоғабПай ыз тү рін де ды быс тың жоға

аааОй на тыл ған ас пап ты таң дау. аОй на тыл ған ас пап ты таң дау. 
Scratchте ас пап тар жи ыны өте көп.аScratchте ас пап тар жи ыны өте көп.

Ағымдағы ды быс тың жо ға ры лы ғын аАғымдағы ды быс тың жо ға ры лы ғын 
өсі ре ді (егер сан оң бол са) не ме се аөсі ре ді (егер сан оң бол са) не ме се 

ссс

қа ра мақар сы оның ды быс та луы 

с

қа ра мақар сы оның ды быс та луы 

Ой на тыл ған ас пап ты таң дау. сОй на тыл ған ас пап ты таң дау. 
Scratchте ас пап тар жи ыны өте көп.сScratchте ас пап тар жи ыны өте көп.

пмөл ше рін де ой на ту. Но талар цифр пмөл ше рін де ой на ту. Но талар цифр 
тү рін де жа зы ла ды, бі рақ әр цифр ге птү рін де жа зы ла ды, бі рақ әр цифр ге 
қа ра мақар сы оның ды быс та луы пқа ра мақар сы оның ды быс та луы 

аааҚан дай да бір но та ны бе ріл ген уа қыт аҚан дай да бір но та ны бе ріл ген уа қыт 
мөл ше рін де ой на ту. Но талар цифр амөл ше рін де ой на ту. Но талар цифр 
тү рін де жа зы ла ды, бі рақ әр цифр ге атү рін де жа зы ла ды, бі рақ әр цифр ге 

сссссКөр се тіл ген сан ға сәй кес так ті ні кү ту.сКөр се тіл ген сан ға сәй кес так ті ні кү ту.

ыыыыыыыы
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Ко ман да  Қыз ме ті 

 Қыл қа лам ды тү сі ру. Осы ко ман да дан 
соң қоз ға лыс та ғы нысан ның со ңы нан 
із түс пей ді.

 Қыл қа лам ды кө те ру. Қоз ға лыс та ғы 
ны сан ның со ңы нан із түс пей ді.

Су рет са лу ға ар нал ған түс ті таң дау.

Ағымдағы түс ті өз гер ту. Оң жә не те ріс 
сан дар ды қол да ну ға бо ла ды.

Түс тің сан дық мә нін бе кі ту.

Ағымдағы кө лең ке нің өл ше мін са лыс
тыр ма лы түр де өз гер ту.

Ны сан кө лең ке сі нің өл ше мін орнату.

Ағымдағы қыл қа лам  өл ше мін өз гер ту.

 Қыл қа лам қа лың ды ғын ор на ту.

Мәліметтер  бло гы 
Бұл жә шік те 2 блок ор на лас қан: ай ны ма лы ны құ ру жә не 

жою. Он да бір не ше ай ны ма лы ны құ ру ға бо ла ды. Ай ны ма лы ны 
құ ру (Соз дать пе ре мен ную) ба тыр ма сын шерт кен де, ай ны ма лы 
атау ын ен гі зу ді қа жет ете тін те ре зе пай да бо ла ды (79-су рет). 

Ай ны ма лы ны ен гіз ген соң оның мә нін қой ып, өз гер тіп жә не 
бұл мән ді бас қа орын дау шы лар ға жі бе ру ге бо ла ды. Егер ай ны
ма лы қа жет бол ма са, оны жоюға бо ла ды. 

АА

ма лы қа жет бол ма са, оны жоюға бо ла ды.

А

ма лы қа жет бол ма са, оны жоюға бо ла ды.Р

атау ын ен гі зу ді қа жет ете тін те ре зе пай да бо ла ды 

Р

атау ын ен гі зу ді қа жет ете тін те ре зе пай да бо ла ды 

РАй ны ма лы ны ен гіз ген соң оның мә нін қой ып, өз гер тіпРАй ны ма лы ны ен гіз ген соң оның мә нін қой ып, өз гер тіп
бұл мән ді бас қа орын дау шы лар ға жі бе ру ге бо ла ды. Егер ай ныРбұл мән ді бас қа орын дау шы лар ға жі бе ру ге бо ла ды. Егер ай ныРма лы қа жет бол ма са, оны жоюға бо ла ды.Рма лы қа жет бол ма са, оны жоюға бо ла ды.

М

Бұл жә шік те 2 блок ор на лас қан: ай ны ма лы ны құ ру жә не 

М

Бұл жә шік те 2 блок ор на лас қан: ай ны ма лы ны құ ру жә не 
жою. Он да бір не ше ай ны ма лы ны құ ру ға бо ла ды.Мжою. Он да бір не ше ай ны ма лы ны құ ру ға бо ла ды.

 (Соз дать пе ре мен ную) ба тыр ма сын шерт кен де, ай ны ма лы М (Соз дать пе ре мен ную) ба тыр ма сын шерт кен де, ай ны ма лы 
атау ын ен гі зу ді қа жет ете тін те ре зе пай да бо ла ды Матау ын ен гі зу ді қа жет ете тін те ре зе пай да бо ла ды МАй ны ма лы ны ен гіз ген соң оның мә нін қой ып, өз гер тіпМАй ны ма лы ны ен гіз ген соң оның мә нін қой ып, өз гер тіп

АААААМәліметтер  бло гы АМәліметтер  бло гы АБұл жә шік те 2 блок ор на лас қан: ай ны ма лы ны құ ру жә не АБұл жә шік те 2 блок ор на лас қан: ай ны ма лы ны құ ру жә не 
жою. Он да бір не ше ай ны ма лы ны құ ру ға бо ла ды.Ажою. Он да бір не ше ай ны ма лы ны құ ру ға бо ла ды.

ННННННННҚыл қа лам қа лың ды ғын ор на ту.НҚыл қа лам қа лың ды ғын ор на ту.

--Ағымдағы қыл қа лам  өл ше мін өз гер ту.-Ағымдағы қыл қа лам  өл ше мін өз гер ту.ППППППППНы сан кө лең ке сі нің өл ше мін орнату.ПНы сан кө лең ке сі нің өл ше мін орнату.

Ағымдағы қыл қа лам  өл ше мін өз гер ту.ПАғымдағы қыл қа лам  өл ше мін өз гер ту.

ВВВВАғымдағы кө лең ке нің өл ше мін са лысВАғымдағы кө лең ке нің өл ше мін са лыс
тыр ма лы түр де өз гер ту.Втыр ма лы түр де өз гер ту.

Ны сан кө лең ке сі нің өл ше мін орнату.ВНы сан кө лең ке сі нің өл ше мін орнату.

бббб
сан дар ды қол да ну ға бо ла ды.

б
сан дар ды қол да ну ға бо ла ды.

Түс тің сан дық мә нін бе кі ту.бТүс тің сан дық мә нін бе кі ту.

ааааАғымдағы түс ті өз гер ту. Оң жә не те ріс аАғымдағы түс ті өз гер ту. Оң жә не те ріс 
сан дар ды қол да ну ға бо ла ды.асан дар ды қол да ну ға бо ла ды.

ссссСу рет са лу ға ар нал ған түс ті таң дау.сСу рет са лу ға ар нал ған түс ті таң дау.

Ағымдағы түс ті өз гер ту. Оң жә не те ріс сАғымдағы түс ті өз гер ту. Оң жә не те ріс 

ппҚыл қа лам ды кө те ру. Қоз ға лыс та ғы пҚыл қа лам ды кө те ру. Қоз ға лыс та ғы 
ны сан ның со ңы нан із түс пей ді.пны сан ның со ңы нан із түс пей ді.

Су рет са лу ға ар нал ған түс ті таң дау.пСу рет са лу ға ар нал ған түс ті таң дау.

аасоң қоз ға лыс та ғы нысан ның со ңы нан асоң қоз ға лыс та ғы нысан ның со ңы нан 

Қыл қа лам ды кө те ру. Қоз ға лыс та ғы аҚыл қа лам ды кө те ру. Қоз ға лыс та ғы 

ссссссҚыл қа лам ды тү сі ру. Осы ко ман да дан сҚыл қа лам ды тү сі ру. Осы ко ман да дан 
соң қоз ға лыс та ғы нысан ның со ңы нан ссоң қоз ға лыс та ғы нысан ның со ңы нан 
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 Жаңаайнымалықұру

Оқиғалар блогы 

Ко ман да  Қыз ме ті 

Жа сыл жа лау ша ны, кей іп кер ді 
(спр айт ты) бас қан кез де жо ба іс ке 
қо сы ла ды. 

Таң дал ған пер не нің ба сы лу ына 
бай ла ныс ты ко ман да лар бло гы 
іс ке қо сы ла ды. Пер не тақ та ға 
бас қа ру мүм кін ді гін бе ре ді.

Эк ран ның фо ны өз гер ген кез де 
орын да ла тын ісәре кет.

Орын да ла тын амал қан дай да бір 
ша ма мен са лыс тыр ған кез де гі 
әре кет.

Қа был дан ған ха бар ла ма ға қа рай 
жау ап ре тін де ко ман да лар бло
гы ның орын да луы іс ке қо сы ла ды.

Ха бар ла ма ны жі бе ру жә не кү ту. 
Жі бе ріл ген ха бар ла ма бас қа 
орын дау шы ның бел сен ді лі гін 
оята ды. Бұл ко ман да мен ал �ан 
кез де (ког да я по лу чу) бло гы мен 
үй ле сім ді лік те орын да ла ды.

АААА128А128

РРРРРММММ
АААААНННН

--ПППП
ВВВВВ

Таң дал ған пер не нің ба сы лу ына 

В
Таң дал ған пер не нің ба сы лу ына 
бай ла ныс ты ко ман да лар бло гы Вбай ла ныс ты ко ман да лар бло гы 
іс ке қо сы ла ды. Пер не тақ та ға Віс ке қо сы ла ды. Пер не тақ та ға 
бас қа ру мүм кін ді гін бе ре ді.Вбас қа ру мүм кін ді гін бе ре ді.

бб
Жа сыл жа лау ша ны, кей іп кер ді 

б
Жа сыл жа лау ша ны, кей іп кер ді 
(спр айт ты) бас қан кез де жо ба іс ке б(спр айт ты) бас қан кез де жо ба іс ке 
қо сы ла ды. бқо сы ла ды. 

Таң дал ған пер не нің ба сы лу ына бТаң дал ған пер не нің ба сы лу ына 

ааааЖа сыл жа лау ша ны, кей іп кер ді аЖа сыл жа лау ша ны, кей іп кер ді 
(спр айт ты) бас қан кез де жо ба іс ке а(спр айт ты) бас қан кез де жо ба іс ке 

сссссс Қыз ме ті с Қыз ме ті 

паааааа
сссссыыыыыы
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Бас қа ру бло гы 

Ко ман да  Қыз ме ті 

Кү ту ко ман да сы. Па ра метр не ше 
се кунд кү ту қа жет ті гін көр се
те ді.

 Қай талау цик лы. Па ра метр 
�ай талау (пов то рить) іш кі бло
гын да ғы ко ман да лар бло гы ның 
не ше рет қай талау қа жет ті гін 
көр се те ді.

Конст рук ция ның ішін де гі 
ко ман да лар үне мі орын да лып 
тұ ра ды.

Егер (ес ли) қыз мет ші сө зі нен кейін 
шарт жа зы лып, он да (то) сө зі нен 
соң конст рук ция ның ішін де гі 
ко ман да лар бло гы орын да ла ды. 
Егер шарт орын дал са, он да сө зі нен 
кей ін гі әре кет тер орын да ла ды.

Тар мақ тал ған ал го ритм. 
Шарт тан кейін он да сө зі нен 
кей ін  гі іш кі конст рук ция орын
да ла ды. Шарт қа на ғат тан ды рыл
ма ған жағ дай да әйт пе се (ина че) 
тар ма ғы орын да ла ды.

 Шарт орын дал ған ша кү ту.

Шарт ты тек се ру. Блок ішін де гі 
әре кет тер шарт орын дал ған ша 
қай тала на ды.

ААААРРРР
ММММММАААА

ННН--
ПППко ман да лар бло гы орын да ла ды. Пко ман да лар бло гы орын да ла ды. 

Егер ПЕгер 
кей ін гі әре кет тер орын да ла ды.Пкей ін гі әре кет тер орын да ла ды.

ВВВВВВ
тұ ра ды.

В
тұ ра ды.

ЕгерВЕгер (ес ли) қыз мет ші сө зі нен кейін В (ес ли) қыз мет ші сө зі нен кейін 
шарт жа зы лып, Вшарт жа зы лып, 
соң конст рук ция ның ішін де гі Всоң конст рук ция ның ішін де гі 
ко ман да лар бло гы орын да ла ды. Вко ман да лар бло гы орын да ла ды. 

ббб
көр се те ді.

б
көр се те ді.

Конст рук ция ның ішін де гі бКонст рук ция ның ішін де гі 
ко ман да лар үне мі орын да лып бко ман да лар үне мі орын да лып 

аагын да ғы ко ман да лар бло гы ның агын да ғы ко ман да лар бло гы ның 
не ше рет қай талау қа жет ті гін ане ше рет қай талау қа жет ті гін 

Конст рук ция ның ішін де гі аКонст рук ция ның ішін де гі 

сҚай талау цик лы. Па ра метр сҚай талау цик лы. Па ра метр 
 (пов то рить) іш кі блос (пов то рить) іш кі бло

гын да ғы ко ман да лар бло гы ның сгын да ғы ко ман да лар бло гы ның 
не ше рет қай талау қа жет ті гін сне ше рет қай талау қа жет ті гін 

ппп

се кунд кү ту қа жет ті гін көр се

п

се кунд кү ту қа жет ті гін көр се

Қай талау цик лы. Па ра метр пҚай талау цик лы. Па ра метр 
 (пов то рить) іш кі блоп (пов то рить) іш кі бло

ааааКү ту ко ман да сы. Па ра метр не ше аКү ту ко ман да сы. Па ра метр не ше 
се кунд кү ту қа жет ті гін көр сеасе кунд кү ту қа жет ті гін көр се

сссссссыы



130

Ко ман да  Қыз ме ті 

Бар лық прог рам ма лар дың орын
да лу ын тоқ та ту.

Кө шір ме сі ре тін де бас та ған 
кез де.

Ны сан ның кө шір ме сін құ ру.

Кө шір ме ні жою.

Сен сор лар бло гы 

Ко ман да  Қыз ме ті 

Ны сан тінтуірге не ме се бас қа 
ны сан ға жа на са ма?
Ны сан түс ке жа на са ма?
Түс бас қа түс пен жа на са ма?

Таң дал ған ны сан ға не ме се 
тінтуір нұс қа уы шы на дей ін гі 
қа шық тық.

Орын дау шы ға сұ рақ қой ып, 
жа уа бын кү ту.

Орын дау шы ның жа уа бы.

 Қан дай да бір пер не ба сы лып 
қал ған жоқ па?

Тінтуір бас қа ру пер не сі нің 
ба сыл ма ға нын тек се ру.

Х жә не Y осі бой ын ша тінтуір 
нұс қа уы шы ның мә ні.

АААА130А130

РРРРММММММ
АААААААНННННН

---ППППП
ВВВВВВны сан ға жа на са ма?Вны сан ға жа на са ма?

Ны сан түс ке жа на са ма?ВНы сан түс ке жа на са ма?
Түс бас қа түс пен жа на са ма?ВТүс бас қа түс пен жа на са ма?

бббббббНы сан тінтуірге не ме се бас қа бНы сан тінтуірге не ме се бас қа 

ааа
Кө шір ме ні жою.

а
Кө шір ме ні жою.ссссНы сан ның кө шір ме сін құ ру.сНы сан ның кө шір ме сін құ ру.

Кө шір ме ні жою.сКө шір ме ні жою.

пппНы сан ның кө шір ме сін құ ру.пНы сан ның кө шір ме сін құ ру.

ааКө шір ме сі ре тін де бас та ған аКө шір ме сі ре тін де бас та ған 

ссссБар лық прог рам ма лар дың орынсБар лық прог рам ма лар дың орыныыыыыыыы
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Ко ман да  Қыз ме ті 

Ды быс жоғарылығы.

Спр айт қа ар нал ған бей не.

 Бей не қо су.

 Бей не нің мөл дір лі гін бе кі ту.

 Тай мер дің мә нін ке рі қай та ра ды.

 Тай мер дің мә ні қай та есеп те ле ді.

Таң дал ған ны сан ның мә ні (өл ше
мі, кө ле мі, кос тю мі, х не ме се у 
осін де гі ор ны).

Ағым да ғы уа қыт.

 Мер зі мі.

Қа ты су шы ның аты.

Опе ра тор лар бло гы 

Ко ман да  Қыз ме ті 

Қо су. 

Азай ту. 

Кө бей ту. 

Бө лу. 

ААААРРРРРРР
МММММММАААААА

Ко ман да

А

Ко ман да

ААН

Опе ра тор лар бло гы НОпе ра тор лар бло гы ННННКо ман да НКо ман да

---ППППППППП
Мер зі мі.ПМер зі мі.ПҚа ты су шы ның аты.ПҚа ты су шы ның аты.

ВВВВВВВВВВ
осін де гі ор ны).

В
осін де гі ор ны).

Ағым да ғы уа қыт.ВАғым да ғы уа қыт.

Мер зі мі.ВМер зі мі.

ббб
Тай мер дің мә ні қай та есеп те ле ді.

б
Тай мер дің мә ні қай та есеп те ле ді.

Таң дал ған ны сан ның мә ні (өл шебТаң дал ған ны сан ның мә ні (өл ше
мі, кө ле мі, кос тю мі, х не ме се у бмі, кө ле мі, кос тю мі, х не ме се у 
осін де гі ор ны).босін де гі ор ны).

ааааТай мер дің мә нін ке рі қай та ра ды.аТай мер дің мә нін ке рі қай та ра ды.

Тай мер дің мә ні қай та есеп те ле ді.аТай мер дің мә ні қай та есеп те ле ді.

ссссБей не нің мөл дір лі гін бе кі ту.сБей не нің мөл дір лі гін бе кі ту.

Тай мер дің мә нін ке рі қай та ра ды.сТай мер дің мә нін ке рі қай та ра ды.

пппБей не нің мөл дір лі гін бе кі ту.пБей не нің мөл дір лі гін бе кі ту.

аааСпр айт қа ар нал ған бей не. аСпр айт қа ар нал ған бей не. ссссссссыыыыы
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Ко ман да  Қыз ме ті 

1ден 10ға дейінгі интервалы 
аралығындағы кездейсоқ сан .

Са лыс ты ру: 
кі ші;
тең;
үл кен.

 Бұл блок тар те ре зе сі нен тұ ра ды. 
Он да са лыс ты ру кір піш те рін 
кі ріс ті ру ге бо ла ды.

Сөз дер дің бі рі гуі.

 Сөз де гі әріп мә ні.

Қа тар дың ұзын ды ғы. 

Қал дық ты алу.

 Сан ды дөң ге лек теу.

Функ ция (тү бір та бу, ло га рифм, 
си нус, ко си нус жә не т.б.).

Е 

Scratch программалау ортасында блоктардың формасы бір-бірімен 
сәйкес келмесе, оларды байланыстыру мүмкін емес. Сондықтан блок 
формаларының бір-бірімен сәйкес келуін қадағалаңдар.

АААА132А132

РРР

формаларының бір-бірімен сәйкес келуін қадағалаңдар.

Р

формаларының бір-бірімен сәйкес келуін қадағалаңдар.ММММММММ

Е 

М

Е 

Scratch программалау ортасында блоктардың формасы бір-бірімен МScratch программалау ортасында блоктардың формасы бір-бірімен 
сәйкес келмесе, оларды байланыстыру мүмкін емес. Сондықтан блок Мсәйкес келмесе, оларды байланыстыру мүмкін емес. Сондықтан блок 
формаларының бір-бірімен сәйкес келуін қадағалаңдар.Мформаларының бір-бірімен сәйкес келуін қадағалаңдар.

ААААААААЕ  АЕ 

ННННН---
ПППППВВВВВВ

Сөз де гі әріп мә ні.ВСөз де гі әріп мә ні.

Қа тар дың ұзын ды ғы. ВҚа тар дың ұзын ды ғы. 

бббббббб
кі ріс ті ру ге бо ла ды.

б
кі ріс ті ру ге бо ла ды.

Сөз дер дің бі рі гуі.бСөз дер дің бі рі гуі.

ааБұл блок тар те ре зе сі нен тұ ра ды. аБұл блок тар те ре зе сі нен тұ ра ды. 
Он да са лыс ты ру кір піш те рін аОн да са лыс ты ру кір піш те рін 
кі ріс ті ру ге бо ла ды.акі ріс ті ру ге бо ла ды.

сссБұл блок тар те ре зе сі нен тұ ра ды. сБұл блок тар те ре зе сі нен тұ ра ды. 
Он да са лыс ты ру кір піш те рін сОн да са лыс ты ру кір піш те рін 

ппаа

аралығындағы кездейсоқ сан .ааралығындағы кездейсоқ сан .сссс1ден 10ға дейінгі интервалы с1ден 10ға дейінгі интервалы 
аралығындағы кездейсоқ сан .саралығындағы кездейсоқ сан .

ыыыыыыы
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Б 

1. Блок тар па лит ра сы де ген не?
2. Блок тар дың қан дай түр ле рі бар?
3. Бас қа ру бло гы не үшін қа жет?
4. Жа ңа ай ны ма лы ны қа лай құ ру ға жә не жоюға бо ла ды?
5. Scratch ор та сын да блок тар дың ма ңыз ды лы ғы қан дай?
6. Ма те ма ти ка лық есеп теу лер қай блок та ор на лас қан?
7. Ск рип ті лер де ды быс тар ды қол да ну қай блок та ор на лас қан?

Т  

1. Не лік тен блок тар түр лі түс ке боял ған? 
2. Ск рип ті лер ді құ рас тыр ған да блок тар бірбі рі не сәй кес 

ке луі ке рек. Се бе бін тү сін ді рің дер.
3. Не үшін блок тар ды топ тас тыр ған?

Т 

Программалау ортасында  блоктарды қолданудың басты 
идеясымен ой бөлісіңдер.

 

Берілген ко ман да лар дың қай блок қа жа та ты ндығын 
анық таң дар.

Б 

Т

Т

ААРРР
МММММААААААА

Н

Берілген ко ман да лар дың қай блок қа жа та ты ндығын 

Н

Берілген ко ман да лар дың қай блок қа жа та ты ндығын 

ННН-

Берілген ко ман да лар дың қай блок қа жа та ты ндығын -Берілген ко ман да лар дың қай блок қа жа та ты ндығын П
Программалау ортасында  блоктарды қолданудың басты 

П
Программалау ортасында  блоктарды қолданудың басты 

идеясымен ой бөлісіңдер.

П
идеясымен ой бөлісіңдер.

ППВ
Программалау ортасында  блоктарды қолданудың басты ВПрограммалау ортасында  блоктарды қолданудың басты В

б
1. Не лік тен блок тар түр лі түс ке боял ған? 

б
1. Не лік тен блок тар түр лі түс ке боял ған? 
2. Ск рип ті лер ді құ рас тыр ған да блок тар бірбі рі не сәй кес б2. Ск рип ті лер ді құ рас тыр ған да блок тар бірбі рі не сәй кес 

ке луі ке рек. Се бе бін тү сін ді рің дер.бке луі ке рек. Се бе бін тү сін ді рің дер.
3. Не үшін блок тар ды топ тас тыр ған?б3. Не үшін блок тар ды топ тас тыр ған?

аа1. Не лік тен блок тар түр лі түс ке боял ған? а1. Не лік тен блок тар түр лі түс ке боял ған? 
2. Ск рип ті лер ді құ рас тыр ған да блок тар бірбі рі не сәй кес а2. Ск рип ті лер ді құ рас тыр ған да блок тар бірбі рі не сәй кес аас

7. Ск рип ті лер де ды быс тар ды қол да ну қай блок та ор на лас қан?с7. Ск рип ті лер де ды быс тар ды қол да ну қай блок та ор на лас қан?сссТсТссп

5. Scratch ор та сын да блок тар дың ма ңыз ды лы ғы қан дай?п5. Scratch ор та сын да блок тар дың ма ңыз ды лы ғы қан дай?
6. Ма те ма ти ка лық есеп теу лер қай блок та ор на лас қан?п6. Ма те ма ти ка лық есеп теу лер қай блок та ор на лас қан?
7. Ск рип ті лер де ды быс тар ды қол да ну қай блок та ор на лас қан?п7. Ск рип ті лер де ды быс тар ды қол да ну қай блок та ор на лас қан?

а4. Жа ңа ай ны ма лы ны қа лай құ ру ға жә не жоюға бо ла ды?а4. Жа ңа ай ны ма лы ны қа лай құ ру ға жә не жоюға бо ла ды?
5. Scratch ор та сын да блок тар дың ма ңыз ды лы ғы қан дай?а5. Scratch ор та сын да блок тар дың ма ңыз ды лы ғы қан дай?
6. Ма те ма ти ка лық есеп теу лер қай блок та ор на лас қан?а6. Ма те ма ти ка лық есеп теу лер қай блок та ор на лас қан?

ссыыыыы
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1. Суретте гі дей прог рам ма құ
рың дар, қа лай жұ мыс жа
сай ты нын тек се рің дер жә не 
тү сін ді рің дер.

2. Scratch ор та сын да прог рам
 ма құ рас ты рың дар. 

Мы сық сп рай ты эк ран ды 
диаго наль бойымен жү ріп 
өту ке рек. Орын дау ал го
рит мі:  
1) Мы сық ты эк ран ның сол 

жақ тө мен гі бұ ры шы на 
алып барамыз. 

2) «Тек қа на сол ға бұ ры лу – 
оң ға» ба тыр ма ла рын ба су 
ке рек. 

3) Ке рек ті ко ман да лар ды 
пайдаланып, ск рипт құ  
ра мыз, диаго наль бойы 
мен жү ру үшін Х пен 
Yтің мә нін өз гер ту ке
рек. 
Қай талау (Пов то рить) ко ман да сы на 35ті таң дап, ке

рі қай ту үшін (–) ми нус таң ба сы мен ала мыз. 
3. Scratch ор та сын да өз жо ба ла рың ды жа сап кө рің дер. 

Прог рам ма да қан дай блок тар қол дан дың дар? Олар дың 
бірбі рі мен бай ла ны сын тү сін ді рің дер.

 Б   

1. Қа лай ой лай сың дар, кез келген екі блок түрін ғана 
пайдаланып, жаңа программа құруға бола ма? Мысалы, 
қылқалам блогы және басқару блогы.

2. Не ге әр блок әр түр лі қыз мет ат қа ра ды? Та қы рып тан тү
сін ген де рің ді бір сөй лем мен түй ін дең дер.

Б 

АААА134А134

Р2. Не ге әр блок әр түр лі қыз мет ат қа ра ды? Та қы рып тан түР2. Не ге әр блок әр түр лі қыз мет ат қа ра ды? Та қы рып тан түМ1. Қа лай ой лай сың дар, кез келген екі блок түрін ғана М1. Қа лай ой лай сың дар, кез келген екі блок түрін ғана 
пайдаланып, жаңа программа құруға бола ма? Мысалы, Мпайдаланып, жаңа программа құруға бола ма? Мысалы, 
қылқалам блогы және басқару блогы.Мқылқалам блогы және басқару блогы.

2. Не ге әр блок әр түр лі қыз мет ат қа ра ды? Та қы рып тан түМ2. Не ге әр блок әр түр лі қыз мет ат қа ра ды? Та қы рып тан түМА

3. Scratch ор та сын да өз жо ба ла рың ды жа сап кө рің дер. 

А

3. Scratch ор та сын да өз жо ба ла рың ды жа сап кө рің дер. 
Прог рам ма да қан дай блок тар қол дан дың дар? Олар дың 

А

Прог рам ма да қан дай блок тар қол дан дың дар? Олар дың 
бірбі рі мен бай ла ны сын тү сін ді рің дер.Абірбі рі мен бай ла ны сын тү сін ді рің дер.

1. Қа лай ой лай сың дар, кез келген екі блок түрін ғана А1. Қа лай ой лай сың дар, кез келген екі блок түрін ғана АН

Қай талау (Пов то рить) ко ман да сы на 35ті таң дап, ке

Н

Қай талау (Пов то рить) ко ман да сы на 35ті таң дап, ке
рі қай ту үшін (–) ми нус таң ба сы мен ала мыз. Нрі қай ту үшін (–) ми нус таң ба сы мен ала мыз. 

3. Scratch ор та сын да өз жо ба ла рың ды жа сап кө рің дер. Н3. Scratch ор та сын да өз жо ба ла рың ды жа сап кө рің дер. 
Прог рам ма да қан дай блок тар қол дан дың дар? Олар дың НПрог рам ма да қан дай блок тар қол дан дың дар? Олар дың 
бірбі рі мен бай ла ны сын тү сін ді рің дер.Нбірбі рі мен бай ла ны сын тү сін ді рің дер.

-Қай талау (Пов то рить) ко ман да сы на 35ті таң дап, ке-Қай талау (Пов то рить) ко ман да сы на 35ті таң дап, кеП
пайдаланып, ск рипт құ  

П
пайдаланып, ск рипт құ  
ра мыз, диаго наль бойы 

П
ра мыз, диаго наль бойы 
мен жү ру үшін Х пен Пмен жү ру үшін Х пен 
Yтің мә нін өз гер ту кеПYтің мә нін өз гер ту ке

В
оң ға» ба тыр ма ла рын ба су 

В
оң ға» ба тыр ма ла рын ба су 

3) Ке рек ті ко ман да лар ды В3) Ке рек ті ко ман да лар ды 
пайдаланып, ск рипт құ  Впайдаланып, ск рипт құ  
ра мыз, диаго наль бойы Вра мыз, диаго наль бойы 

б
1) Мы сық ты эк ран ның сол 

б
1) Мы сық ты эк ран ның сол 

жақ тө мен гі бұ ры шы на бжақ тө мен гі бұ ры шы на 

2) «Тек қа на сол ға бұ ры лу – б2) «Тек қа на сол ға бұ ры лу – 
оң ға» ба тыр ма ла рын ба су боң ға» ба тыр ма ла рын ба су баа

сп
асссс
ыыыыы
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§ 24. Анимациялық графиканы құру

Сурет,графикаарқылыберілген
ақпараттарқаншалықтытүсініктіболады?

Су рет, графика ар қы лы бе ріл ген кез 
кел ген ақпарат же ңіл, оңай игеріледі. Сон
дық тан Scratсh прог рам ма сын да жұ мыс 
істегенде кез кел ген бей не ні гра фи ка лық 
мүм кін дік терді қолдану ар қы лы алу ан түр лі 
етіп көр се ту ге мүм кін дік бо ла ды.

Scratсh прог рам ма сын да гра фи ка лық 
блок тар ды құ рас ты ру ар қы лы ал го ритм деу 
мен прог рам ма лау дың прак ти ка лық мә ні 
көр се ті ле ді. 

Scratch – нақ ты әлем нің ком пью тер лік 
мо де лі. Әлем көп те ген ны сан дар дың жи ыны
нан тұ ра ды. Прог рам ма лау ор та сын да ны
сан дар ды спр айт  (ағылш. Sprite – кей іп кер, 

эльф) деп, ке ңіс ті гін сах на, олар дың ісәре кет ре тін ск рипт деп 
атай ды. Прог рам ма ны ал ғаш іске қос қан  кезде ав то мат ты түр де 

   

• Спрайтдегенне?
• Scratсhпрограм
масындақанша
блокбар?

М      

• блоктарменжұмыс
жасау;

• анимациялық
графика;

• Scratсhпрограм
малауортасында
графиканыңмүмкін
діктерінпайдалану;

• біліп,үйренген
дерінпрактикада
қолдану.

 Scratсhпрограммасыныңтерезесі

ААРРРРРР
МА

Н-
П

,

П
, олар дың ісәре кет ре тін 

П
олар дың ісәре кет ре тін 

атай ды. Прог рам ма ны ал ғаш іске қос қан  кезде ав то мат ты түр де Патай ды. Прог рам ма ны ал ғаш іске қос қан  кезде ав то мат ты түр де ППППВ
мо де лі. Әлем көп те ген ны сан дар дың жи ыны

В
мо де лі. Әлем көп те ген ны сан дар дың жи ыны
нан тұ ра ды. Прог рам ма лау ор та сын да ны

В
нан тұ ра ды. Прог рам ма лау ор та сын да ны

спр айт Вспр айт  (ағылш. В (ағылш. 
олар дың ісәре кет ре тін Волар дың ісәре кет ре тін 

атай ды. Прог рам ма ны ал ғаш іске қос қан  кезде ав то мат ты түр де Ватай ды. Прог рам ма ны ал ғаш іске қос қан  кезде ав то мат ты түр де 

б
блок тар ды құ рас ты ру ар қы лы ал го ритм деу 

б
блок тар ды құ рас ты ру ар қы лы ал го ритм деу 
мен прог рам ма лау дың прак ти ка лық мә ні бмен прог рам ма лау дың прак ти ка лық мә ні 

Scratch – нақ ты әлем нің ком пью тер лік бScratch – нақ ты әлем нің ком пью тер лік 
мо де лі. Әлем көп те ген ны сан дар дың жи ыныбмо де лі. Әлем көп те ген ны сан дар дың жи ыны

аScratсh прог рам ма сын да гра фи ка лық аScratсh прог рам ма сын да гра фи ка лық 
блок тар ды құ рас ты ру ар қы лы ал го ритм деу аблок тар ды құ рас ты ру ар қы лы ал го ритм деу 
мен прог рам ма лау дың прак ти ка лық мә ні амен прог рам ма лау дың прак ти ка лық мә ні 

сістегенде кез кел ген бей не ні гра фи ка лық сістегенде кез кел ген бей не ні гра фи ка лық 
мүм кін дік терді қолдану ар қы лы алу ан түр лі смүм кін дік терді қолдану ар қы лы алу ан түр лі 
етіп көр се ту ге мүм кін дік бо ла ды.сетіп көр се ту ге мүм кін дік бо ла ды.

Scratсh прог рам ма сын да гра фи ка лық сScratсh прог рам ма сын да гра фи ка лық 
блок тар ды құ рас ты ру ар қы лы ал го ритм деу сблок тар ды құ рас ты ру ар қы лы ал го ритм деу 

пкел ген ақпарат же ңіл, оңай игеріледі. Сонпкел ген ақпарат же ңіл, оңай игеріледі. Сон
дық тан Scratсh прог рам ма сын да жұ мыс пдық тан Scratсh прог рам ма сын да жұ мыс 
істегенде кез кел ген бей не ні гра фи ка лық пістегенде кез кел ген бей не ні гра фи ка лық 
мүм кін дік терді қолдану ар қы лы алу ан түр лі пмүм кін дік терді қолдану ар қы лы алу ан түр лі 

аақпараттарқаншалықтытүсініктіболады?аақпараттарқаншалықтытүсініктіболады?
Су рет, графика ар қы лы бе ріл ген кез аСу рет, графика ар қы лы бе ріл ген кез 

кел ген ақпарат же ңіл, оңай игеріледі. Сонакел ген ақпарат же ңіл, оңай игеріледі. Сон
дық тан Scratсh прог рам ма сын да жұ мыс адық тан Scratсh прог рам ма сын да жұ мыс 

сақпараттарқаншалықтытүсініктіболады?сақпараттарқаншалықтытүсініктіболады?

ыы
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 Спрайттықұрубатырмалары

 Спрайттаркітапханасы

Спр айт  1 атауы мен мы сық сп рай ты құ ры ла ды (80-су рет). Оның 
ор ны на бас қа спр айт тар ды жа ңа ны сан ба тыр масы ның кө ме гі
мен 
ор ны на бас қа спр айт тар ды жа ңа ны сан ба тыр масы ның кө ме гі

 спр айт   тар кі тап ха на сы нан 
ор ны на бас қа спр айт тар ды жа ңа ны сан ба тыр масы ның кө ме гі

 гра фи ка лық ре дак тор да 
су ре тін са лу, 

 спр айт   тар кі тап ха на сы нан 
 файл дан жүк теу,  ка ме ра дан алу ар қы лы 

ен гі зу ге бо ла ды (81-су рет). Спр айт тар кі тап ха на сы нан таң дап 
ал ынған ка те го рия  бойынша қа жет ті спр айт ты ерек ше леп, OK 
ба тыр ма сын шер те міз (82-су рет). Кез кел ген жо ба ны да йын
дау ба ры сын да фон дар кі тап ха на сы нан қа жет ті фон ды таң дап 
алу ға бо ла ды (83-су рет). 

АААА136А136

РММММММ
АН

-П
В

Спрайттықұрубатырмалары

В
Спрайттықұрубатырмалары

ВВВВВ
ббббСпрайттықұрубатырмаларыбСпрайттықұрубатырмалары

ааассс

дау ба ры сын да фон дар кі тап ха на сы нан қа жет ті фон ды таң дап 

с

дау ба ры сын да фон дар кі тап ха на сы нан қа жет ті фон ды таң дап пал ынған ка те го рия  бойынша қа жет ті спр айт ты ерек ше леп, OK пал ынған ка те го рия  бойынша қа жет ті спр айт ты ерек ше леп, OK 
. Кез кел ген жо ба ны да йынп. Кез кел ген жо ба ны да йынпдау ба ры сын да фон дар кі тап ха на сы нан қа жет ті фон ды таң дап пдау ба ры сын да фон дар кі тап ха на сы нан қа жет ті фон ды таң дап 

а ка ме ра дан алу ар қы лы а ка ме ра дан алу ар қы лы 
 Спр айт тар кі тап ха на сы нан таң дап а Спр айт тар кі тап ха на сы нан таң дап 

ал ынған ка те го рия  бойынша қа жет ті спр айт ты ерек ше леп, OK аал ынған ка те го рия  бойынша қа жет ті спр айт ты ерек ше леп, OK 
. Кез кел ген жо ба ны да йына. Кез кел ген жо ба ны да йын

с

(80-су рет).

с

(80-су рет).
ор ны на бас қа спр айт тар ды жа ңа ны сан ба тыр масы ның кө ме гісор ны на бас қа спр айт тар ды жа ңа ны сан ба тыр масы ның кө ме гі

 гра фи ка лық ре дак тор да с гра фи ка лық ре дак тор да 
 ка ме ра дан алу ар қы лы с ка ме ра дан алу ар қы лы 

 Спр айт тар кі тап ха на сы нан таң дап с Спр айт тар кі тап ха на сы нан таң дап 

ыыы Оның ы Оның 
ор ны на бас қа спр айт тар ды жа ңа ны сан ба тыр масы ның кө ме гіыор ны на бас қа спр айт тар ды жа ңа ны сан ба тыр масы ның кө ме гі
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 Фондаркітапханасы

1 2 3 4 5

 Нысандыөңдеубатырмалары

Scratch прог рам ма лау ор та сының  те ре зе сі нің жо ғар ы 
жа ғын да ны сан ды өң деу ба тыр ма ла ры ор на лас қан (84-су рет):
1) штамп құ ра лы, көшірме (дуб ли кат) алу;
2) қи ып алу құ ра лы;
3) ны сан ның өл ше мін үл кей ту;
4) ны сан ның өл ше мін кі ші рей ту;
5) кө мек.

ААР
МММММММММАААА

1 А1 АА2А2ААААННН2Н2НН

4) ны сан ның өл ше мін кі ші рей ту;

Н

4) ны сан ның өл ше мін кі ші рей ту;-3) ны сан ның өл ше мін үл кей ту;-3) ны сан ның өл ше мін үл кей ту;-4) ны сан ның өл ше мін кі ші рей ту;-4) ны сан ның өл ше мін кі ші рей ту;П
Scratch прог рам ма лау ор та сының  те ре зе сі нің жо ғар ы 

П
Scratch прог рам ма лау ор та сының  те ре зе сі нің жо ғар ы 

жа ғын да ны сан ды өң деу ба тыр ма ла ры ор на лас қан 

П
жа ғын да ны сан ды өң деу ба тыр ма ла ры ор на лас қан 
1) штамп құ ра лы, көшірме (дуб ли кат) алу;П1) штамп құ ра лы, көшірме (дуб ли кат) алу;

3) ны сан ның өл ше мін үл кей ту;П3) ны сан ның өл ше мін үл кей ту;

В
Фондаркітапханасы

В
Фондаркітапханасы

ВScratch прог рам ма лау ор та сының  те ре зе сі нің жо ғар ы ВScratch прог рам ма лау ор та сының  те ре зе сі нің жо ғар ы 
жа ғын да ны сан ды өң деу ба тыр ма ла ры ор на лас қан Вжа ғын да ны сан ды өң деу ба тыр ма ла ры ор на лас қан 

ббббббббФондаркітапханасыбФондаркітапханасы

ас
паааа
сссссыыыыыы
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Сах на шарт ты түр де де ка рт тық коор ди нат тар жүй е сін де гі
дей х жә не у осьте рі не бө лін ген. Сах на ор та сын да са нақ жүй есі 
бас тала ды. Әр бір ось тің оң жә не те ріс ба ғы ты бар (85-су рет). 
Прог рам ма лау ор та сы ның сах на сы элект рон дық  кес те ге ұқ сас 
бо лып ке леді.
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 Программалауортасыныңсахнасы

М 

Тікбұрышты координаттар жүйесінде нақты сандардың әрбір реттелген 
жұбына (x, y) жазықтықтың бір нүктесі сәйкес қойылады. Керісінше, жа          зық -
тықтың әрбір нүктесіне реттелген сандар жұбы сәй кес болады. Осы сан 
жұ   бын дағы сандар сәйкес   деп аталған. Коорди-
наттар дың бас нүктесіне реттелген сан дар жұбы (0, 0) сәйкес келеді. Коорди- 
наттардың бас нүктесі O (латынша «ориго» – «басы» деген сөз дің алғашқы 
әрпі нен алынған) нүктесімен белгіленеді. 1679 жылы француз ма     тематигі 
Филипп де Лайр (1640–1718) «координаттың бас нүктесі» деген ғылыми 
атауды енгізген (https://kk.wikipedia.org/wiki/Декарттықкоординаттар
жүйесісайтынанқосымшаақпараттаралуғаболады).

АААА138А138

РРР

атауды енгізген 

Р

атауды енгізген 
жүйесісайтынанқосымшаақпараттаралуғаболады)Ржүйесісайтынанқосымшаақпараттаралуғаболады)М

жұ   бын дағы сандар сәйкес 

М

жұ   бын дағы сандар сәйкес 
наттар дың бас нүктесіне реттелген сан дар жұбы (0, 0) сәйкес келеді. Коорди- 

М

наттар дың бас нүктесіне реттелген сан дар жұбы (0, 0) сәйкес келеді. Коорди- 
наттардың бас нүктесі O (латынша «ориго» – «басы» деген сөз дің алғашқы Мнаттардың бас нүктесі O (латынша «ориго» – «басы» деген сөз дің алғашқы 
әрпі нен алынған) нүктесімен белгіленеді. 1679 жылы француз ма     тематигі Мәрпі нен алынған) нүктесімен белгіленеді. 1679 жылы француз ма     тематигі МФилипп де Лайр (1640–1718) «координаттың бас нүктесі» деген ғылыми МФилипп де Лайр (1640–1718) «координаттың бас нүктесі» деген ғылыми 
атауды енгізген Матауды енгізген 
жүйесісайтынанқосымшаақпараттаралуғаболады)Мжүйесісайтынанқосымшаақпараттаралуғаболады)

АА

Тікбұрышты координаттар жүйесінде нақты сандардың әрбір реттелген 

А

Тікбұрышты координаттар жүйесінде нақты сандардың әрбір реттелген 
жұбына (x, y) жазықтықтың бір нүктесі сәйкес қойылады. Керісінше, жа          зық -Ажұбына (x, y) жазықтықтың бір нүктесі сәйкес қойылады. Керісінше, жа          зық -
тықтың әрбір нүктесіне реттелген сандар жұбы сәй кес болады. Осы сан Атықтың әрбір нүктесіне реттелген сандар жұбы сәй кес болады. Осы сан Ажұ   бын дағы сандар сәйкес Ажұ   бын дағы сандар сәйкес 
наттар дың бас нүктесіне реттелген сан дар жұбы (0, 0) сәйкес келеді. Коорди- Анаттар дың бас нүктесіне реттелген сан дар жұбы (0, 0) сәйкес келеді. Коорди- 
наттардың бас нүктесі O (латынша «ориго» – «басы» деген сөз дің алғашқы Анаттардың бас нүктесі O (латынша «ориго» – «басы» деген сөз дің алғашқы 

ННННМ  НМ 

Тікбұрышты координаттар жүйесінде нақты сандардың әрбір реттелген НТікбұрышты координаттар жүйесінде нақты сандардың әрбір реттелген 
жұбына (x, y) жазықтықтың бір нүктесі сәйкес қойылады. Керісінше, жа          зық -Нжұбына (x, y) жазықтықтың бір нүктесі сәйкес қойылады. Керісінше, жа          зық -

-Программалауортасыныңсахнасы-ПрограммалауортасыныңсахнасыППППППППППрограммалауортасыныңсахнасыППрограммалауортасыныңсахнасы
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(85-су рет).

а

(85-су рет).
Прог рам ма лау ор та сы ның сах на сы элект рон дық  кес те ге ұқ сас аПрог рам ма лау ор та сы ның сах на сы элект рон дық  кес те ге ұқ сас аас

Сах на шарт ты түр де де ка рт тық коор ди нат тар жүй е сін де гісСах на шарт ты түр де де ка рт тық коор ди нат тар жүй е сін де гі
дей х жә не у осьте рі не бө лін ген. Сах на ор та сын да са нақ жүй есі сдей х жә не у осьте рі не бө лін ген. Сах на ор та сын да са нақ жүй есі 

(85-су рет).с(85-су рет).
Прог рам ма лау ор та сы ның сах на сы элект рон дық  кес те ге ұқ сас сПрог рам ма лау ор та сы ның сах на сы элект рон дық  кес те ге ұқ сас 

ыыСах на шарт ты түр де де ка рт тық коор ди нат тар жүй е сін де гіыСах на шарт ты түр де де ка рт тық коор ди нат тар жүй е сін де гі
дей х жә не у осьте рі не бө лін ген. Сах на ор та сын да са нақ жүй есі ыдей х жә не у осьте рі не бө лін ген. Сах на ор та сын да са нақ жүй есі 
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Б 

1. Sprite қан дай ма ғы на ны біл ді ре ді?
2. Scratch прог рам ма сын да қан дай блок тар ды пай да ла на

мыз?
3. Scratсh прог рам ма сы ның не гіз гі те ре зе сі не ше бө лік тен 

тұ ра ды?
4. Scratch прог рам ма сын да нысанды өңдеудің қандай ба

тырмалары бар? 

Т  

1. Не лік тен кей іп кер ді «спр айт » деп ата ған?
2. «Анимациялық гра фи ка» ұғы мы не үшін қол да ны ла ды?
3. Сах на неліктен де ка рт тық коор ди на талар ға бө лін ген? 

Се бе бін тү сін ді рің дер.

Т 

Scratch прог рам ма сын да мы сық сп рай ты үшін қа ра
пай ым жо ба  жа саң дар.
1. Прог рам ма ны іс ке қо сың дар. 
2. Ор та ның ны сан да ры мен та ныс ың дар. 
3. Мы сық сп рай тын жо ба ның тө мен гі сол жақ бұ ры шы на 

апа рып ор на лас ты рың дар. 
4. Мы сық сп рай ты үшін ск рипт жа зың дар. 
5. Блок тар па лит ра сы нан Қоз ға лыс бло гы ар қы лы кей іп

кер ді сах на да қоз ға лыс қа кел ті рің дер.
6. Жа сал ған жо ба ны сақ таң дар жә не то лық эк ран да кө ріп 

та ма ша лаң дар. 
Өз де рің нің жа са ған жо ба ла рың ұна ды ма? Та қы рып тың 

бас ты идея сы не де?

 

Тап сыр ма ны дәп тер ле рі ңде орын даң дар.
1. Scratсh прог рам ма лау ор та сы нда ал ғаш қы жо ба ны жа

сау ке зін де гі орын дау ал го рит мін жа зың дар. Қан дай 
әре кет тер ді орын да дың дар? 

Б 
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2. Бе ріл ген ба тыр ма лар дың қыз ме ттерін жа зың дар.

№ Батырма Қызметі

1
 

2

3

4

5

6

 

Ком пью тер де орын даң дар.
1. Scratch прог рам ма сын да мы сық сп рай тын кі тап ха на да ғы 

бас қа спр айт пен ал мас ты рың дар. Фон дар кі тап ха на сы нан 
алын ған спр айт қа сәй кес ке ле тін дей фон ды таң дап, ау ыс
ты рып кө рің дер. 

2. Блок тар па лит ра сы нан қоз ға лыс бло гы ар қы лы кей іп
кер ді қоз ға лыс қа кел ті рің дер.

3. Қа дам са нын өз қа лау ла рың ша ен гі зің дер.
4. Кей іп кер сах на со ңы на жет кен де оны ке рі қай та ру ке

рек.
Осы жо ба ны тек се рің дер. Жо ба ла рың ды сақ таң дар.

  Б   

Қа лай ой лай сың дар, прог рам ма да қан дай гра фи ка лық 
кес кін дер ді пай да ла ну ға бо ла ды?

Б 

АААА140А140

Ркес кін дер ді пай да ла ну ға бо ла ды?Ркес кін дер ді пай да ла ну ға бо ла ды?М

Осы жо ба ны тек се рің дер. Жо ба ла рың ды сақ таң дар.

М

Осы жо ба ны тек се рің дер. Жо ба ла рың ды сақ таң дар.

МҚа лай ой лай сың дар, прог рам ма да қан дай гра фи ка лық МҚа лай ой лай сың дар, прог рам ма да қан дай гра фи ка лық 
кес кін дер ді пай да ла ну ға бо ла ды?Мкес кін дер ді пай да ла ну ға бо ла ды?ММММА

кер ді қоз ға лыс қа кел ті рің дер.

А

кер ді қоз ға лыс қа кел ті рің дер.
3. Қа дам са нын өз қа лау ла рың ша ен гі зің дер.

А

3. Қа дам са нын өз қа лау ла рың ша ен гі зің дер.
4. Кей іп кер сах на со ңы на жет кен де оны ке рі қай та ру кеА4. Кей іп кер сах на со ңы на жет кен де оны ке рі қай та ру ке

рек. Арек.
Осы жо ба ны тек се рің дер. Жо ба ла рың ды сақ таң дар.АОсы жо ба ны тек се рің дер. Жо ба ла рың ды сақ таң дар.

Н

ты рып кө рің дер. 

Н

ты рып кө рің дер. 
2. Блок тар па лит ра сы нан қоз ға лыс бло гы ар қы лы кей іпН2. Блок тар па лит ра сы нан қоз ға лыс бло гы ар қы лы кей іп

кер ді қоз ға лыс қа кел ті рің дер.Нкер ді қоз ға лыс қа кел ті рің дер.
3. Қа дам са нын өз қа лау ла рың ша ен гі зің дер.Н3. Қа дам са нын өз қа лау ла рың ша ен гі зің дер.
4. Кей іп кер сах на со ңы на жет кен де оны ке рі қай та ру кеН4. Кей іп кер сах на со ңы на жет кен де оны ке рі қай та ру ке

-алын ған спр айт қа сәй кес ке ле тін дей фон ды таң дап, ау ыс-алын ған спр айт қа сәй кес ке ле тін дей фон ды таң дап, ау ыс
ты рып кө рің дер. -ты рып кө рің дер. П
Ком пью тер де орын даң дар.

П
Ком пью тер де орын даң дар.

1. Scratch прог рам ма сын да мы сық сп рай тын кі тап ха на да ғы П1. Scratch прог рам ма сын да мы сық сп рай тын кі тап ха на да ғы 
бас қа спр айт пен ал мас ты рың дар. Фон дар кі тап ха на сы нан Пбас қа спр айт пен ал мас ты рың дар. Фон дар кі тап ха на сы нан 
алын ған спр айт қа сәй кес ке ле тін дей фон ды таң дап, ау ысПалын ған спр айт қа сәй кес ке ле тін дей фон ды таң дап, ау ыс

ВВВВКом пью тер де орын даң дар.ВКом пью тер де орын даң дар.В
бббббббаааааа
сссппп
ааааа

Қызметі

а

Қызметі с2. Бе ріл ген ба тыр ма лар дың қыз ме ттерін жа зың дар. с2. Бе ріл ген ба тыр ма лар дың қыз ме ттерін жа зың дар. ссссссҚызметі сҚызметі

ыы



141

§ 25. Ойын программалау ортасында нысандар 
мен оқиғалардың анимациясын құру

Сен дер те ле ди дар дан ба ла лар ға ар нал ған 
түр лі ер те гі лер мен мульт фильм дер кө ру 
ба ры сын да, ком пью тер лік ой ын дар да әр бір 
кей іп кер дің қи мылқоз ға лы сын кө ріп, та ма
ша лап жүр сің дер. Мұн дай қоз ға лыс тар дың 
бар лы ғын ком пью тер лік прог рам ма лар дың 
кө ме гі мен орын дай мыз. 

Нысандарменоқиғаларға
қалайанимацияқұрамыз?

Ол үшін ал ды мен ани ма ция ұғы мы мен 
та ны сып алай ық. 

А  (аnimation) – нысанның қозға-
лысы немесе өзгерісін, қозғалыстың әртүрлі 
кезеңіне сәйкес кескіндер тізбегін экранда 
жылдамдата көрсету арқылы дене қозғалысы 
динамикасын экранда бейнелеу тәсілі.

Анимация термині латынның «anima» – 
жан сөзінен шыққан, жандану, тірілу деген 
мағынаны білдіреді.

Ани ма ция құ ру дың екі жо лы бар:
1. Дай ын су рет тер ді қол да ну ар қы лы анимация жа сау  

клас си ка лық әдіс деп атала ды. Клас си ка лық әдіс су рет 
фай лда ры ар қы лы жа са ла ды. 

2. Ком пью тер лік ой ын дар ды жа сау кадр лық ани ма ция лар 
деп атала ды.  

Ком пью тер лік жо ба лар ды ани ма ция эле ме нт те рін сіз 
елес те ту мүм кін емес. Сон дық тан Scratсh прог рам ма лау 
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кезеңіне сәйкес кескіндер тізбегін экранда 

П
кезеңіне сәйкес кескіндер тізбегін экранда 
жылдамдата көрсету арқылы дене қозғалысы Пжылдамдата көрсету арқылы дене қозғалысы 
динамикасын экранда бейнелеу тәсілі.Пдинамикасын экранда бейнелеу тәсілі.
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жылдамдата көрсету арқылы дене қозғалысы Вжылдамдата көрсету арқылы дене қозғалысы 
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ор та сы ның ны сан дар мен оқи ға лар дың ани ма ция сын құ ру 
мүм кін ді гі жо ға ры. Кез кел ген ны санға қи мылқоз ға лыс 
жа сап, ды быс әсер ле рін жә не муль ти ме диа мүм кін дік те рін 
пай да ла ну ар қы лы да түр лі шы ғар ма шы лық жо ба лар ды, оқи
ға лар мен та ным дық ой ын дар ды, ани ма ция лық ер те гі лер мен 
мульт фильм дер ді ой лас ты рып, ком пью тер лік мо дель ді құ рас
ты ру ға бо ла ды. 

Scratсh прог рам ма лау ор та сын да прог рам ма ның ал го рит мі 
дұ рыс құ рыл ма са, қа жет ті ани ма ция лық әсер ге қол жет кі зе 
ал май мыз. Прог рам ма лау ор та сын да кей іп кер лер мен ны сан
дар ды әр түр лі ба ғыт тар ға, тү зу сы зық немесе шең бер бойы мен 
қоз ғал ту ға бо ла ды. 

Прог рам ма лау ор та сын да бірнеше мы сал қа рас ты рай ық. 

1-мы сал.
1. Кі тап ха на қо ры нан жер ша ры ның су ре тін таң дап алып, 

сах на ға ор на лас ты ра мыз (86-су рет). 
2. Ен ді ск рип ті  блок тарымен қа жет ті прог рам ма ен гі зейік. 
3. Шар ды ал ға 10 қа дам қоз ғал тып, 15 гра дус қа қа рай шең

бер бойы мен бұ рай ық.
4. Нә ти же сін де шар шең бер бойы мен қоз ға ла ды. 

Осы си яқ ты түр лі ани ма ция лық жо ба лар жа сау ға бо лады. 

 Шардыңайналуқозғалысы
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3. Шар ды ал ға 10 қа дам қоз ғал тып, 15 гра дус қа қа рай шең

П
3. Шар ды ал ға 10 қа дам қоз ғал тып, 15 гра дус қа қа рай шең

бер бойы мен бұ рай ық.

П
бер бойы мен бұ рай ық.

4. Нә ти же сін де шар шең бер бойы мен қоз ға ла ды. П4. Нә ти же сін де шар шең бер бойы мен қоз ға ла ды. 
Осы си яқ ты түр лі ани ма ция лық жо ба лар жа сау ға бо лады. ПОсы си яқ ты түр лі ани ма ция лық жо ба лар жа сау ға бо лады. ППППВ

1. Кі тап ха на қо ры нан жер ша ры ның су ре тін таң дап алып, 
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1. Кі тап ха на қо ры нан жер ша ры ның су ре тін таң дап алып, 

сах на ға ор на лас ты ра мыз

В
сах на ға ор на лас ты ра мыз (86-су рет). 

В
 (86-су рет). 

2. Ен ді ск рип ті  блок тарымен қа жет ті прог рам ма ен гі зейік. В2. Ен ді ск рип ті  блок тарымен қа жет ті прог рам ма ен гі зейік. 
3. Шар ды ал ға 10 қа дам қоз ғал тып, 15 гра дус қа қа рай шеңВ3. Шар ды ал ға 10 қа дам қоз ғал тып, 15 гра дус қа қа рай шең

бПрог рам ма лау ор та сын да бірнеше мы сал қа рас ты рай ық. бПрог рам ма лау ор та сын да бірнеше мы сал қа рас ты рай ық. 

1. Кі тап ха на қо ры нан жер ша ры ның су ре тін таң дап алып, б1. Кі тап ха на қо ры нан жер ша ры ның су ре тін таң дап алып, 

адар ды әр түр лі ба ғыт тар ға, тү зу сы зық немесе шең бер бойы мен адар ды әр түр лі ба ғыт тар ға, тү зу сы зық немесе шең бер бойы мен 

Прог рам ма лау ор та сын да бірнеше мы сал қа рас ты рай ық. аПрог рам ма лау ор та сын да бірнеше мы сал қа рас ты рай ық. 

сScratсh прог рам ма лау ор та сын да прог рам ма ның ал го рит мі сScratсh прог рам ма лау ор та сын да прог рам ма ның ал го рит мі 
дұ рыс құ рыл ма са, қа жет ті ани ма ция лық әсер ге қол жет кі зе сдұ рыс құ рыл ма са, қа жет ті ани ма ция лық әсер ге қол жет кі зе 
ал май мыз. Прог рам ма лау ор та сын да кей іп кер лер мен ны сансал май мыз. Прог рам ма лау ор та сын да кей іп кер лер мен ны сан
дар ды әр түр лі ба ғыт тар ға, тү зу сы зық немесе шең бер бойы мен сдар ды әр түр лі ба ғыт тар ға, тү зу сы зық немесе шең бер бойы мен 

пмульт фильм дер ді ой лас ты рып, ком пью тер лік мо дель ді құ распмульт фильм дер ді ой лас ты рып, ком пью тер лік мо дель ді құ рас

Scratсh прог рам ма лау ор та сын да прог рам ма ның ал го рит мі пScratсh прог рам ма лау ор та сын да прог рам ма ның ал го рит мі 
дұ рыс құ рыл ма са, қа жет ті ани ма ция лық әсер ге қол жет кі зе пдұ рыс құ рыл ма са, қа жет ті ани ма ция лық әсер ге қол жет кі зе 
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жа сап, ды быс әсер ле рін жә не муль ти ме диа мүм кін дік те рін 
пай да ла ну ар қы лы да түр лі шы ғар ма шы лық жо ба лар ды, оқиапай да ла ну ар қы лы да түр лі шы ғар ма шы лық жо ба лар ды, оқи
ға лар мен та ным дық ой ын дар ды, ани ма ция лық ер те гі лер мен аға лар мен та ным дық ой ын дар ды, ани ма ция лық ер те гі лер мен 
мульт фильм дер ді ой лас ты рып, ком пью тер лік мо дель ді құ расамульт фильм дер ді ой лас ты рып, ком пью тер лік мо дель ді құ рас

сор та сы ның ны сан дар мен оқи ға лар дың ани ма ция сын құ ру сор та сы ның ны сан дар мен оқи ға лар дың ани ма ция сын құ ру 
мүм кін ді гі жо ға ры. Кез кел ген ны санға қи мылқоз ға лыс смүм кін ді гі жо ға ры. Кез кел ген ны санға қи мылқоз ға лыс 
жа сап, ды быс әсер ле рін жә не муль ти ме диа мүм кін дік те рін сжа сап, ды быс әсер ле рін жә не муль ти ме диа мүм кін дік те рін 
пай да ла ну ар қы лы да түр лі шы ғар ма шы лық жо ба лар ды, оқиспай да ла ну ар қы лы да түр лі шы ғар ма шы лық жо ба лар ды, оқи

ыыор та сы ның ны сан дар мен оқи ға лар дың ани ма ция сын құ ру ыор та сы ның ны сан дар мен оқи ға лар дың ани ма ция сын құ ру 
мүм кін ді гі жо ға ры. Кез кел ген ны санға қи мылқоз ға лыс ымүм кін ді гі жо ға ры. Кез кел ген ны санға қи мылқоз ға лыс 
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2-мы сал.
Ани ма ция жа сау. «Жат ты ғу жа са ған қыздың жо ба сы» (87-су-

рет):
1) кей іп керді таң дап, сах на ға ор на лас ты ру (қыздың сп рай ты);
2) кей іп кер ге кі тап ха на қо ры нан ар найы үш түр лі фон таң дау 

(88-су рет);
3) қыздың сп рай тын үне мі қоз ғал ту үшін кос тюм бө лі мі нен 

бір не ше кос тюм ді таң дау; 
4) әр түр лі қоз ға лыс әре ке тін де фон ды ау ыс ты ру; 
5) жо ба нә ти же сін  кө ру.

 Жаттығужобасыныңскриптісі

 Фондағыанимация

Б 

1. Ани ма ция де ген не?
2. «Ани ма ция» сө зі қан дай ма ғы на ны біл ді ре ді?

Б 

ААР

1. Ани ма ция де ген не?Р1. Ани ма ция де ген не?
2. «Ани ма ция» сө зі қан дай ма ғы на ны біл ді ре ді?Р2. «Ани ма ция» сө зі қан дай ма ғы на ны біл ді ре ді?

М1. Ани ма ция де ген не?М1. Ани ма ция де ген не?МАААААААААА

 А  

НННННННННН-
П

Жаттығужобасыныңскриптісі

П
Жаттығужобасыныңскриптісі

ППППВВ
ЖаттығужобасыныңскриптісіВЖаттығужобасыныңскриптісі

баа
с4) әр түр лі қоз ға лыс әре ке тін де фон ды ау ыс ты ру; с4) әр түр лі қоз ға лыс әре ке тін де фон ды ау ыс ты ру; п3) қыздың сп рай тын үне мі қоз ғал ту үшін кос тюм бө лі мі нен п3) қыздың сп рай тын үне мі қоз ғал ту үшін кос тюм бө лі мі нен а1) кей іп керді таң дап, сах на ға ор на лас ты ру (қыздың сп рай ты);а1) кей іп керді таң дап, сах на ға ор на лас ты ру (қыздың сп рай ты);

2) кей іп кер ге кі тап ха на қо ры нан ар найы үш түр лі фон таң дау а2) кей іп кер ге кі тап ха на қо ры нан ар найы үш түр лі фон таң дау 

3) қыздың сп рай тын үне мі қоз ғал ту үшін кос тюм бө лі мі нен а3) қыздың сп рай тын үне мі қоз ғал ту үшін кос тюм бө лі мі нен 

с(87-су-с(87-су-

1) кей іп керді таң дап, сах на ға ор на лас ты ру (қыздың сп рай ты);с1) кей іп керді таң дап, сах на ға ор на лас ты ру (қыздың сп рай ты);

ыы
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3. Ани ма ция жа сау үшін қан дай мүм кін дік тер ді қол да на
мыз?

4. Ани ма ция жа сау ке зін де қан дай блок тар ды бел сен ді 
қол да на мыз?

Т  

1. Ойын программалау ортасында анимация құру неліктен 
маңызды? Се бе бін тү сін ді рің дер.

2. Не үшін кей іп кер дің кос тю мін ау ыс ты ра мыз?
3. Кадрлық анимация неліктен классикалық әдістен кейін 

пайда болды?
4. Не себепті анимация құруда классикалық әдіс жеңі лірек 

болып есептеледі?
5. Кадрлық анимация неліктен классикалық әдістен кейін 

пайда болды?

Т 

Ком пью тер де орын даң дар. Кей іп кер ге ба лық тың су ре тін 
алың дар. Ба лық қа екі кос тюм таң даң дар. Нә ти же сін қа раң
дар. Та қы рып та қа рас тыр ған 2мы сал мен (Ани ма ция жа сау. 
«Жат ты ғу жа са ған қыздың жо ба сы») са лыс ты рың дар.

Т

Т
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дар. Та қы рып та қа рас тыр ған 2мы сал мен 
«Жат ты ғу жа са ған қыздың жо ба сы»)П«Жат ты ғу жа са ған қыздың жо ба сы»)ППППВ

Ком пью тер де орын даң дар. Кей іп кер ге ба лық тың су ре тін ВКом пью тер де орын даң дар. Кей іп кер ге ба лық тың су ре тін 
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б
4. Не себепті анимация құруда классикалық әдіс жеңі лірек 

б
4. Не себепті анимация құруда классикалық әдіс жеңі лірек 

5. Кадрлық анимация неліктен классикалық әдістен кейін б5. Кадрлық анимация неліктен классикалық әдістен кейін бба
4. Не себепті анимация құруда классикалық әдіс жеңі лірек а4. Не себепті анимация құруда классикалық әдіс жеңі лірек 

5. Кадрлық анимация неліктен классикалық әдістен кейін а5. Кадрлық анимация неліктен классикалық әдістен кейін 

с2. Не үшін кей іп кер дің кос тю мін ау ыс ты ра мыз?с2. Не үшін кей іп кер дің кос тю мін ау ыс ты ра мыз?
3. Кадрлық анимация неліктен классикалық әдістен кейін с3. Кадрлық анимация неліктен классикалық әдістен кейін 

4. Не себепті анимация құруда классикалық әдіс жеңі лірек с4. Не себепті анимация құруда классикалық әдіс жеңі лірек 

п1. Ойын программалау ортасында анимация құру неліктен п1. Ойын программалау ортасында анимация құру неліктен 

2. Не үшін кей іп кер дің кос тю мін ау ыс ты ра мыз?п2. Не үшін кей іп кер дің кос тю мін ау ыс ты ра мыз?ппа

4. Ани ма ция жа сау ке зін де қан дай блок тар ды бел сен ді 

а

4. Ани ма ция жа сау ке зін де қан дай блок тар ды бел сен ді 

ааа1. Ойын программалау ортасында анимация құру неліктен а1. Ойын программалау ортасында анимация құру неліктен 

Т аТ аас

3. Ани ма ция жа сау үшін қан дай мүм кін дік тер ді қол да нас3. Ани ма ция жа сау үшін қан дай мүм кін дік тер ді қол да на

4. Ани ма ция жа сау ке зін де қан дай блок тар ды бел сен ді с4. Ани ма ция жа сау ке зін де қан дай блок тар ды бел сен ді 

ыы3. Ани ма ция жа сау үшін қан дай мүм кін дік тер ді қол да наы3. Ани ма ция жа сау үшін қан дай мүм кін дік тер ді қол да на
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Кес те ні тол ты рың дар.

 Әр бір қа дам ның 
сипаттамасы

 Scratch ті лін де гі
 прог рам ма 

1.

2.

3.

4.

5.

 

Ком пью тер де орын даң дар. Ани ма ция құ ру.
1. Кез кел ген кей іп кер ді алың дар. Оны ал ға қа рай 10 қа

дам жылжытыңдар. Оң жақ шет кі бұ рыш қа кел ген соң, 
жо ға ры қа рай жү ре тін дей етіп өз гер тің дер.

2. Келесі кей іп кер үшін мы на ани ма ция ны құ рың дар: 
  Кей іп кер бас тап қы кез де оң жақ тө мен гі бұ рыш та тұ

ра ды, со сын эк ран ның ор та сы на ке ліп, бұ ры лып арт қа 
ке те ді.

3. Скриптілерді тексеріп көріңдер.

  Б   

1. Ани ма ция лық жо ба лар ды жа сау ба ры сын да қан дай 
ск рипт ілер ді, ко ман да лар ды қол дан дың дар? Не үшін 
жо ба лар ға ани ма ция лық әсер лер ді пай да ла на мыз? Ой
ла рың мен бө лі сің дер.

2. Қалай ойлайсыңдар, қазіргі кездегі теледидардан 
берілетін мультфильмдерді жасауда Scratch програм
масы қолданыла ма?

Б 

ААР

2. Қалай ойлайсыңдар, қазіргі кездегі теледидардан Р2. Қалай ойлайсыңдар, қазіргі кездегі теледидардан 
берілетін мультфильмдерді жасауда Scratch програмРберілетін мультфильмдерді жасауда Scratch програм
масы қолданыла ма?Рмасы қолданыла ма?

М

1. Ани ма ция лық жо ба лар ды жа сау ба ры сын да қан дай 

М

1. Ани ма ция лық жо ба лар ды жа сау ба ры сын да қан дай 
ск рипт ілер ді, ко ман да лар ды қол дан дың дар? Не үшін Мск рипт ілер ді, ко ман да лар ды қол дан дың дар? Не үшін 
жо ба лар ға ани ма ция лық әсер лер ді пай да ла на мыз? ОйМжо ба лар ға ани ма ция лық әсер лер ді пай да ла на мыз? Ой
ла рың мен бө лі сің дер.Мла рың мен бө лі сің дер.

2. Қалай ойлайсыңдар, қазіргі кездегі теледидардан М2. Қалай ойлайсыңдар, қазіргі кездегі теледидардан 

А

3. Скриптілерді тексеріп көріңдер.

А

3. Скриптілерді тексеріп көріңдер.

А1. Ани ма ция лық жо ба лар ды жа сау ба ры сын да қан дай А1. Ани ма ция лық жо ба лар ды жа сау ба ры сын да қан дай 
ск рипт ілер ді, ко ман да лар ды қол дан дың дар? Не үшін Аск рипт ілер ді, ко ман да лар ды қол дан дың дар? Не үшін АН

  Кей іп кер бас тап қы кез де оң жақ тө мен гі бұ рыш та тұ

Н

  Кей іп кер бас тап қы кез де оң жақ тө мен гі бұ рыш та тұ
ра ды, со сын эк ран ның ор та сы на ке ліп, бұ ры лып арт қа Нра ды, со сын эк ран ның ор та сы на ке ліп, бұ ры лып арт қа 

3. Скриптілерді тексеріп көріңдер.Н3. Скриптілерді тексеріп көріңдер.

-2. Келесі кей іп кер үшін мы на ани ма ция ны құ рың дар: -2. Келесі кей іп кер үшін мы на ани ма ция ны құ рың дар: 
  Кей іп кер бас тап қы кез де оң жақ тө мен гі бұ рыш та тұ-  Кей іп кер бас тап қы кез де оң жақ тө мен гі бұ рыш та тұП

Ком пью тер де орын даң дар. Ани ма ция құ ру.

П
Ком пью тер де орын даң дар. Ани ма ция құ ру.

1. Кез кел ген кей іп кер ді алың дар. Оны ал ға қа рай 10 қа

П
1. Кез кел ген кей іп кер ді алың дар. Оны ал ға қа рай 10 қа

дам жылжытыңдар. Оң жақ шет кі бұ рыш қа кел ген соң, Пдам жылжытыңдар. Оң жақ шет кі бұ рыш қа кел ген соң, 
жо ға ры қа рай жү ре тін дей етіп өз гер тің дер.Пжо ға ры қа рай жү ре тін дей етіп өз гер тің дер.

2. Келесі кей іп кер үшін мы на ани ма ция ны құ рың дар: П2. Келесі кей іп кер үшін мы на ани ма ция ны құ рың дар: 

ВКом пью тер де орын даң дар. Ани ма ция құ ру.ВКом пью тер де орын даң дар. Ани ма ция құ ру.
1. Кез кел ген кей іп кер ді алың дар. Оны ал ға қа рай 10 қаВ1. Кез кел ген кей іп кер ді алың дар. Оны ал ға қа рай 10 қаВ

бббба
спп
аааассссс
ыыыыыы
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§ 26. Жобаға дыбыс әсерлерін қосу

Қалайойлайсыңдар,жобағадыбысқоюдың
қандаймаңыздылығыбар?

Ды быс тық әсер лер ком пью тер де жа
сал ған кез кел ген өнім ді, мы са лы, презен
тация, бейнефильм, элект рон дық оқу лық 
не ме се  Scratch прог рам ма сы бол сын, әсе мдеп, 
көп қыр лы ете ді.  Scratch прог рам ма лау 
ор та сын да сах на мен спр айт тың жан да нуы 
үшін гра фи ка лық әсе рі мен қа тар, ды быс
тар ды қол да ну ға бо ла ды. Ды быс тар бө лі
гін де бұл әре кет ті орын дау үшін 3 ба тыр ма 
бар:
• Ды быс тар кі тап ха на сы нан таң дау (89-су-

рет);
• Жа ңа ды быс жа зу (90-су рет);
• Файл ды таң дау ар қы лы қою.

сomputer beeps2 cough-female

dance around dance celebrate

dog2 door creak

 Дыбыстаңдау  Дыбысжазу

Мы са лы:
1. Спр айт тар кі тап ха на сы ндағы «Адам дар» бу ма сы нан бір 

кей іп кер ді жо ба ға қо су. 

   

• жобағажаңанысан
қалайқойылады?

• нысанғаанимация
қалайқойылады?

• анимацияқоюға
арналғанқандай
командаларбар?

М      

• дыбысблогымен
жұмысжасау;

• жобағадыбысқосу;
• дыбысжазу;
• түрлінысандарға
қимыленгізу;

• дыбыскоманда
ларынқолдану
арқылыпрограмма
құру.

АААА146А146

РМы са лы:РМы са лы:
1. Спр айт тар кі тап ха на сы ндағы «Адам дар» бу ма сы нан бір Р1. Спр айт тар кі тап ха на сы ндағы «Адам дар» бу ма сы нан бір 

кей іп кер ді жо ба ға қо су. Ркей іп кер ді жо ба ға қо су. 

ММММММ М 

Мы са лы:ММы са лы:

ААААААААААААА

dance around dance celebrate

А

dance around dance celebrate

dog2 Аdog2 ААННННННННН

dance around dance celebrateНdance around dance celebrate

--ПППППППППППсomputer beeps2 cough-femaleПсomputer beeps2 cough-femaleППВ
• Жа ңа ды быс жа зу 

В
• Жа ңа ды быс жа зу 
• Файл ды таң дау ар қы лы қою.В• Файл ды таң дау ар қы лы қою.В

б
тар ды қол да ну ға бо ла ды. Ды быс тар бө лі

б
тар ды қол да ну ға бо ла ды. Ды быс тар бө лі
гін де бұл әре кет ті орын дау үшін 3бгін де бұл әре кет ті орын дау үшін 3

• Ды быс тар кі тап ха на сы нан таң дау б• Ды быс тар кі тап ха на сы нан таң дау 

аүшін гра фи ка лық әсе рі мен қа тар, ды бысаүшін гра фи ка лық әсе рі мен қа тар, ды быс
тар ды қол да ну ға бо ла ды. Ды быс тар бө ліатар ды қол да ну ға бо ла ды. Ды быс тар бө лі
гін де бұл әре кет ті орын дау үшін 3агін де бұл әре кет ті орын дау үшін 3

сне ме се  Scratch прог рам ма сы бол сын, әсе мдеп, сне ме се  Scratch прог рам ма сы бол сын, әсе мдеп, 
көп қыр лы ете ді.  Scratch прог рам ма лау скөп қыр лы ете ді.  Scratch прог рам ма лау 
ор та сын да сах на мен спр айт тың жан да нуы сор та сын да сах на мен спр айт тың жан да нуы 
үшін гра фи ка лық әсе рі мен қа тар, ды быссүшін гра фи ка лық әсе рі мен қа тар, ды быс
тар ды қол да ну ға бо ла ды. Ды быс тар бө лістар ды қол да ну ға бо ла ды. Ды быс тар бө лі

псал ған кез кел ген өнім ді, мы са лы, презенпсал ған кез кел ген өнім ді, мы са лы, презен
тация, бейнефильм, элект рон дық оқу лық птация, бейнефильм, элект рон дық оқу лық 
не ме се  Scratch прог рам ма сы бол сын, әсе мдеп, пне ме се  Scratch прог рам ма сы бол сын, әсе мдеп, 
көп қыр лы ете ді.  Scratch прог рам ма лау пкөп қыр лы ете ді.  Scratch прог рам ма лау 

а

Қалайойлайсыңдар,жобағадыбысқоюдың

а

Қалайойлайсыңдар,жобағадыбысқоюдың

Ды быс тық әсер лер ком пью тер де жааДы быс тық әсер лер ком пью тер де жа
сал ған кез кел ген өнім ді, мы са лы, презенасал ған кез кел ген өнім ді, мы са лы, презен
тация, бейнефильм, элект рон дық оқу лық атация, бейнефильм, элект рон дық оқу лық 

сҚалайойлайсыңдар,жобағадыбысқоюдыңсҚалайойлайсыңдар,жобағадыбысқоюдың

ыы



147

2. Кос тюм дер қо сым ша сы нан Спр айт  үшін 3 кос тюм таң дау.
3. Фон дар тір ке ме бе тін бел сен ді етіп, Фон дар кі тап ха на сы нан 

сәй кес фон таң дау. Фон дар тір ке ме бе тін бел сен ді етіп, Ды
быс тар қо сым ша сы нан ды бысты таңдау. Таң да ған ды быс ты 
жо ба ға ен гі зу.

4. Спр айт  1 үшін прог рам ма құ ру (91-су рет). 

       

 Скриптілер

5. Ен ді сах на ны бел сен ді етіп, оған ск рипті лер тіз бе гін құ ру 
ке рек.

6. Жо ба ны то лық эк ран да кө ру.  

Б 

1. Ды быс ты қою кезінде қандай әрекеттерді орындаймыз?
2. Ды быс ты қа лай жа за мыз?
3. Ды быс тар ды қан дай бу ма дан із деу ге бо ла ды?

Е 

Scratch ортасында ком пьютердің кез келген бумасынан wav, mp3 кеңей-
тілімдегі дыбыс тарды қоюға болады.

Б 

ААР

1. Ды быс ты қою кезінде қандай әрекеттерді орындаймыз?Р1. Ды быс ты қою кезінде қандай әрекеттерді орындаймыз?
2. Ды быс ты қа лай жа за мыз?Р2. Ды быс ты қа лай жа за мыз?
3. Ды быс тар ды қан дай бу ма дан із деу ге бо ла ды?Р3. Ды быс тар ды қан дай бу ма дан із деу ге бо ла ды?

ММММ1. Ды быс ты қою кезінде қандай әрекеттерді орындаймыз?М1. Ды быс ты қою кезінде қандай әрекеттерді орындаймыз?

тілімдегі дыбыс тарды қоюға болады.

М

тілімдегі дыбыс тарды қоюға болады.

МАААААААА

Е 

А

Е 

Scratch ортасында ком пьютердің кез келген бумасынан wav, mp3 кеңей-АScratch ортасында ком пьютердің кез келген бумасынан wav, mp3 кеңей-
тілімдегі дыбыс тарды қоюға болады.Атілімдегі дыбыс тарды қоюға болады.

Н6. Жо ба ны то лық эк ран да кө ру.  Н6. Жо ба ны то лық эк ран да кө ру.  ННН-

5. Ен ді сах на ны бел сен ді етіп, оған ск рипті лер тіз бе гін құ ру -5. Ен ді сах на ны бел сен ді етіп, оған ск рипті лер тіз бе гін құ ру ППП П СкриптілерПСкриптілер5. Ен ді сах на ны бел сен ді етіп, оған ск рипті лер тіз бе гін құ ру П5. Ен ді сах на ны бел сен ді етіп, оған ск рипті лер тіз бе гін құ ру 

ВВВ       В       ВВСкриптілерВСкриптілер

бба
спп
а

сәй кес фон таң дау. Фон дар тір ке ме бе тін бел сен ді етіп, Ды

а

сәй кес фон таң дау. Фон дар тір ке ме бе тін бел сен ді етіп, Ды
быс тар қо сым ша сы нан ды бысты таңдау. Таң да ған ды быс ты абыс тар қо сым ша сы нан ды бысты таңдау. Таң да ған ды быс ты с2. Кос тюм дер қо сым ша сы нан Спр айт  үшін 3 кос тюм таң дау. с2. Кос тюм дер қо сым ша сы нан Спр айт  үшін 3 кос тюм таң дау.

3. Фон дар тір ке ме бе тін бел сен ді етіп, Фон дар кі тап ха на сы нан с3. Фон дар тір ке ме бе тін бел сен ді етіп, Фон дар кі тап ха на сы нан 
сәй кес фон таң дау. Фон дар тір ке ме бе тін бел сен ді етіп, Дыссәй кес фон таң дау. Фон дар тір ке ме бе тін бел сен ді етіп, Ды
быс тар қо сым ша сы нан ды бысты таңдау. Таң да ған ды быс ты сбыс тар қо сым ша сы нан ды бысты таңдау. Таң да ған ды быс ты 

ыы
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Т  

1. Прог рам ма ба ры сын да ды быс әсер ле рін не үшін қол
да на мыз?

2. Түр лі жол дар мен ды быс тар ды қалай жүк теу ге бо
ла ды?

3. Не лік тен жасалған скриптілер оқиғасына дыбысты 
өзіміз жазамыз? Себебін түсіндіріңдер.

4. Жоба жасағанда неліктен дыбыс қосу маңызды болып 
есептеледі?

Т 

1. Scratсh прог рам ма лау ор та сын да ды быс пай да ла ну дың 
ма ңыз ды лы ғы қан дай? 

2. Scrath прог рам ма лау ор та сын да та ғы да қан дай мүм кін
дік тер қол да ну ға бо ла ды? 

3. Scrath прог рам ма лау ор та сын да дыбыстарды қолдану 
арқылы қандай  жобалар жасауға бо ла ды? Ой ла рың мен 
бө лі сің дер.

 

Бе ріл ген ба тыр ма лар мен блок ко ман да ла ры ның қыз ме
тін сәй кес тен ді ріп шы ғың дар.

Ды быс тар кі тап ха на сы нан 
таң дау

Ды быс ты ой на ту 

 Дау ыл паз көр се тіл ген сан ға 
сәй кес так ті ні ой най ды

Жа ңа ды быс жа зу

 Файл ды таң дау ар қы лы 
қоюға бо ла ды

Т

Т
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РРМММ
АААААААААННННННННННННННННН

--П

Бе ріл ген ба тыр ма лар мен блок ко ман да ла ры ның қыз меПБе ріл ген ба тыр ма лар мен блок ко ман да ла ры ның қыз ме
тін сәй кес тен ді ріп шы ғың дар.Птін сәй кес тен ді ріп шы ғың дар.ПВ
3. Scrath прог рам ма лау ор та сын да дыбыстарды қолдану 

В
3. Scrath прог рам ма лау ор та сын да дыбыстарды қолдану 

арқылы қандай  жобалар жасауға бо ла ды? Ой ла рың мен 

В
арқылы қандай  жобалар жасауға бо ла ды? Ой ла рың мен 

ВВ
б

1. Scratсh прог рам ма лау ор та сын да ды быс пай да ла ну дың 

б
1. Scratсh прог рам ма лау ор та сын да ды быс пай да ла ну дың 

2. Scrath прог рам ма лау ор та сын да та ғы да қан дай мүм кінб2. Scrath прог рам ма лау ор та сын да та ғы да қан дай мүм кін
дік тер қол да ну ға бо ла ды? бдік тер қол да ну ға бо ла ды? 

3. Scrath прог рам ма лау ор та сын да дыбыстарды қолдану б3. Scrath прог рам ма лау ор та сын да дыбыстарды қолдану 

ааа1. Scratсh прог рам ма лау ор та сын да ды быс пай да ла ну дың а1. Scratсh прог рам ма лау ор та сын да ды быс пай да ла ну дың 

2. Scrath прог рам ма лау ор та сын да та ғы да қан дай мүм кіна2. Scrath прог рам ма лау ор та сын да та ғы да қан дай мүм кінаааас

4. Жоба жасағанда неліктен дыбыс қосу маңызды болып с4. Жоба жасағанда неліктен дыбыс қосу маңызды болып ссс1. Scratсh прог рам ма лау ор та сын да ды быс пай да ла ну дың с1. Scratсh прог рам ма лау ор та сын да ды быс пай да ла ну дың 

ТсТссп

3. Не лік тен жасалған скриптілер оқиғасына дыбысты п3. Не лік тен жасалған скриптілер оқиғасына дыбысты 
өзіміз жазамыз? Себебін түсіндіріңдер. пөзіміз жазамыз? Себебін түсіндіріңдер.

4. Жоба жасағанда неліктен дыбыс қосу маңызды болып п4. Жоба жасағанда неліктен дыбыс қосу маңызды болып 

а2. Түр лі жол дар мен ды быс тар ды қалай жүк теу ге боа2. Түр лі жол дар мен ды быс тар ды қалай жүк теу ге бо

3. Не лік тен жасалған скриптілер оқиғасына дыбысты а3. Не лік тен жасалған скриптілер оқиғасына дыбысты 

с1. Прог рам ма ба ры сын да ды быс әсер ле рін не үшін қолс1. Прог рам ма ба ры сын да ды быс әсер ле рін не үшін қол

2. Түр лі жол дар мен ды быс тар ды қалай жүк теу ге бос2. Түр лі жол дар мен ды быс тар ды қалай жүк теу ге босыы1. Прог рам ма ба ры сын да ды быс әсер ле рін не үшін қолы1. Прог рам ма ба ры сын да ды быс әсер ле рін не үшін қолыыы
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1. Су рет те гі дей прог рам ма 
құ рың дар, қа лай жұ мыс 
жа сай ты нын тек се рің дер 
жә не тү сін ді рің дер.

2. Спр айт  ор ны на жыл қы 
кей іп ке рін алу:
• жыл қы ның ды быс 

ыр ға ғы на қи мыл дап, 
би лей тін прог рам ма ны 
құ ру (http://audio.nur.
kz сай  тынан қазақша 
күйді жүктеңдер);

• прог рам ма ны сақ тау 
жә не тек се ру.

3. Спр айт тың ор ны на балапан 
мен кү шік кей іп ке рін таң
дау:
• әр кей іп кер ге ды быс ен

гі зу;
• прог рам ма ны сақ тау жә не тек се ру.

4. Суреттегі адамдардың көңіл күйлеріне сәйкес келетін 
смайликтерді таңдау.
• сәйкес дыбыстарды жүктеу;
• программаның орындалуын тексеру.

  Б   

Қалай ойлайсыңдар, ХХ ғасырдың басындағы дыбыссыз 
фильмдердің адамдарға пайдалы жағы болды ма?  Ойла
рыңмен бөлісіңдер.

Б 

ААР

Қалай ойлайсыңдар, ХХ ғасырдың басындағы дыбыссыз РҚалай ойлайсыңдар, ХХ ғасырдың басындағы дыбыссыз 
фильмдердің адамдарға пайдалы жағы болды ма?  ОйлаРфильмдердің адамдарға пайдалы жағы болды ма?  Ойла
рыңмен бөлісіңдер.Ррыңмен бөлісіңдер.

МММҚалай ойлайсыңдар, ХХ ғасырдың басындағы дыбыссыз МҚалай ойлайсыңдар, ХХ ғасырдың басындағы дыбыссыз МААА
Н

• сәйкес дыбыстарды жүктеу;

Н

• сәйкес дыбыстарды жүктеу;
• программаның орындалуын тексеру.Н• программаның орындалуын тексеру.Н-

смайликтерді таңдау.-смайликтерді таңдау.
• сәйкес дыбыстарды жүктеу;-• сәйкес дыбыстарды жүктеу;П
• әр кей іп кер ге ды быс ен

П
• әр кей іп кер ге ды быс ен

• прог рам ма ны сақ тау жә не тек се ру.П• прог рам ма ны сақ тау жә не тек се ру.
4. Суреттегі адамдардың көңіл күйлеріне сәйкес келетін П4. Суреттегі адамдардың көңіл күйлеріне сәйкес келетін 

смайликтерді таңдау. Псмайликтерді таңдау.

В
3. Спр айт тың ор ны на балапан 

В
3. Спр айт тың ор ны на балапан 

мен кү шік кей іп ке рін таң

В
мен кү шік кей іп ке рін таң

• әр кей іп кер ге ды быс енВ• әр кей іп кер ге ды быс енВВ
ббба
сп
асссс
ыыыыыы
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§ 27. Ойын программалау ортасында 
диалог құру

Прог рам ма да кез кел ген жо ба жа сау 
ба ры сын да әр кей іп кер дің өзін дік рө лін 
сом дау ке зін де диа лог тің ор ны ерек ше. 
Ер те гі лер мен мульт фильм дер, қойы лым дар 
құ ру ке зін де диа лог ті көп теп пай да ла ну ға 
ту ра ке ле ді. Диа лог ск рип тіле рін қол да ну 
ар қы лы кез кел ген кей іп керлер дің әң гі ме
ле рін құ ра ала мыз. Әң гі мекөр се ті лім нің 
нә ти же сін де оқи ғаның қы зық ты бағыт ала
тыны бел гі лі. 

Диа лог құ ру үшін түр бло гы ның коман
далары мен қызметтерін ес ке тү сі рейік:

Блок командасы  Қыз ме ті 

 Кей іп кер бір не ше се кунд бойы 
«сөй леп» тұ ра ды.
 Кей іп кер бір не ше се кунд бойы 
«ой ла нып» тұ рады.

 Кей іп кер «ой ла нып» тұ ра ды.

 Кей іп кер «сөй леп» тұ ра ды.

Біз ен ді жо ба да диа лог құ ру үшін Ме руерт пен Диас тың сұх
бат та су мы са лын қа рас ты рай ық. Ол үшін ең ал ды мен Ме руерт 
пен Диас үшін кез кел ген екі кей іп кер ді таң дап алай ық (92-су-
рет). 

Диа лог тің ор та сын да фон ау ыс ады де лік (93-су рет). Ол 
үшін екі түр лі фон ды таң дап ала мыз. Осы екі кей іп кер диа лог 
ба ры сын да әр түр лі қи мыл ды кел ті ру үшін 3–4 түр лі кос тюм 
таң дап алу ға бо ла ды. 

   

• жобағақандай
әсерлердіқосуға
болады?

• түрблогықандай
түспенберіледі?

М      

• Scratсhпрограм
малауортасында
кейіпкерлермен
диалогқұру;

• нысандарменоқи
ғаларғаанимация
құру.

АААА150А150

Рүшін екі түр лі фон ды таң дап ала мыз. Осы екі кей іп кер диа лог Рүшін екі түр лі фон ды таң дап ала мыз. Осы екі кей іп кер диа лог 
ба ры сын да әр түр лі қи мыл ды кел ті ру үшін 3–4 түр лі кос тюм Рба ры сын да әр түр лі қи мыл ды кел ті ру үшін 3–4 түр лі кос тюм 
таң дап алу ға бо ла ды. Ртаң дап алу ға бо ла ды. 

М

бат та су мы са лын қа рас ты рай ық. Ол үшін ең ал ды мен Ме руерт 

М

бат та су мы са лын қа рас ты рай ық. Ол үшін ең ал ды мен Ме руерт 
пен Диас үшін кез кел ген екі кей іп кер ді таң дап алай ық Мпен Диас үшін кез кел ген екі кей іп кер ді таң дап алай ық 
рет).Мрет).

Диа лог тің ор та сын да фон ау ыс ады де лік МДиа лог тің ор та сын да фон ау ыс ады де лік Мүшін екі түр лі фон ды таң дап ала мыз. Осы екі кей іп кер диа лог Мүшін екі түр лі фон ды таң дап ала мыз. Осы екі кей іп кер диа лог 

ААААБіз ен ді жо ба да диа лог құ ру үшін Ме руерт пен Диас тың сұхАБіз ен ді жо ба да диа лог құ ру үшін Ме руерт пен Диас тың сұх
бат та су мы са лын қа рас ты рай ық. Ол үшін ең ал ды мен Ме руерт Абат та су мы са лын қа рас ты рай ық. Ол үшін ең ал ды мен Ме руерт 
пен Диас үшін кез кел ген екі кей іп кер ді таң дап алай ық Апен Диас үшін кез кел ген екі кей іп кер ді таң дап алай ық 

НННН--
ППППП

Блок командасы

П
Блок командасы

ПВВВВВВВВВКей іп кер бір не ше се кунд бойы ВКей іп кер бір не ше се кунд бойы 

б
нә ти же сін де оқи ғаның қы зық ты бағыт ала

б
нә ти же сін де оқи ғаның қы зық ты бағыт ала

Диа лог құ ру үшін түр бло гы ның команбДиа лог құ ру үшін түр бло гы ның коман
далары мен қызметтерін ес ке тү сі рейік:бдалары мен қызметтерін ес ке тү сі рейік:

але рін құ ра ала мыз. Әң гі мекөр се ті лім нің але рін құ ра ала мыз. Әң гі мекөр се ті лім нің 
нә ти же сін де оқи ғаның қы зық ты бағыт алаанә ти же сін де оқи ғаның қы зық ты бағыт ала

Диа лог құ ру үшін түр бло гы ның команаДиа лог құ ру үшін түр бло гы ның коман

сқұ ру ке зін де диа лог ті көп теп пай да ла ну ға сқұ ру ке зін де диа лог ті көп теп пай да ла ну ға 
ту ра ке ле ді. Диа лог ск рип тіле рін қол да ну сту ра ке ле ді. Диа лог ск рип тіле рін қол да ну 
ар қы лы кез кел ген кей іп керлер дің әң гі месар қы лы кез кел ген кей іп керлер дің әң гі ме
ле рін құ ра ала мыз. Әң гі мекөр се ті лім нің сле рін құ ра ала мыз. Әң гі мекөр се ті лім нің 
нә ти же сін де оқи ғаның қы зық ты бағыт аласнә ти же сін де оқи ғаның қы зық ты бағыт ала

псом дау ке зін де диа лог тің ор ны ерек ше. псом дау ке зін де диа лог тің ор ны ерек ше. 
Ер те гі лер мен мульт фильм дер, қойы лым дар пЕр те гі лер мен мульт фильм дер, қойы лым дар 
құ ру ке зін де диа лог ті көп теп пай да ла ну ға пқұ ру ке зін де диа лог ті көп теп пай да ла ну ға 
ту ра ке ле ді. Диа лог ск рип тіле рін қол да ну пту ра ке ле ді. Диа лог ск рип тіле рін қол да ну 

аПрог рам ма да кез кел ген жо ба жа сау аПрог рам ма да кез кел ген жо ба жа сау 
ба ры сын да әр кей іп кер дің өзін дік рө лін аба ры сын да әр кей іп кер дің өзін дік рө лін 
сом дау ке зін де диа лог тің ор ны ерек ше. асом дау ке зін де диа лог тің ор ны ерек ше. 
Ер те гі лер мен мульт фильм дер, қойы лым дар аЕр те гі лер мен мульт фильм дер, қойы лым дар 

сПрог рам ма да кез кел ген жо ба жа сау сПрог рам ма да кез кел ген жо ба жа сау 

ыы
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 Кейіпкердітаңдау

 


С 

 Фонтүрі

Ме руерт пен Диас үшін тө мен де гі дей диа лог ті құ рай ық: 

– Са лем! 
– Қа лай сың?
– Жақ сы, атың кім?
– Диас, се нің ше?
– Ме руерт, 4ке 4ті қос қан да не ше бо ла ды?

ААР

– Қа лай сың?

Р

– Қа лай сың?
– Жақ сы, атың кім?Р– Жақ сы, атың кім?
– Диас, се нің ше?Р– Диас, се нің ше?
– Ме руерт, 4ке 4ті қос қан да не ше бо ла ды?Р– Ме руерт, 4ке 4ті қос қан да не ше бо ла ды?

М

Ме руерт пен Диас үшін тө мен де гі дей диа лог ті құ рай ық

М

Ме руерт пен Диас үшін тө мен де гі дей диа лог ті құ рай ық

– Са лем! М– Са лем! 
– Қа лай сың?М– Қа лай сың?
– Жақ сы, атың кім?М– Жақ сы, атың кім?

ААААААМе руерт пен Диас үшін тө мен де гі дей диа лог ті құ рай ықАМе руерт пен Диас үшін тө мен де гі дей диа лог ті құ рай ық

ННННН-
П

 

П
 

 П В
бббббКейіпкердітаңдаубКейіпкердітаңдауббббааааа
сп
ааааассссс
ыы
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– Ммм, сегіз.
– Дұ рыс.
– Сау бол!
– Кө ріс кен ше күн жақ сы бол сын!

Scratсh прог рам ма лау ор та сын да диа лог ті құ ру үшін екі 
кей іп кер ге же кеже ке скрипті дайын дай мыз.

Ме руерт пен Диас үшін мынадай ск рип ті лер ді пай да ла ну ға 
бо ла ды (94-су рет):

Ме руерт Диас 

   
   

Д  
А 

 Диалогтерезесі

АААА152А152

РРРРРММММ
АД   АД   НННННН--

ПВВ
бб

Диас 

б
Диас ааДиас аДиас ас

Ме руерт пен Диас үшін мынадай ск рип ті лер ді пай да ла ну ға сМе руерт пен Диас үшін мынадай ск рип ті лер ді пай да ла ну ға сп

Scratсh прог рам ма лау ор та сын да диа лог ті құ ру үшін екі пScratсh прог рам ма лау ор та сын да диа лог ті құ ру үшін екі 

Ме руерт пен Диас үшін мынадай ск рип ті лер ді пай да ла ну ға пМе руерт пен Диас үшін мынадай ск рип ті лер ді пай да ла ну ға 

аScratсh прог рам ма лау ор та сын да диа лог ті құ ру үшін екі аScratсh прог рам ма лау ор та сын да диа лог ті құ ру үшін екі 

сыы
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Нә ти же сін де екі түр лі фон да 
Диас пен Ме руерт тің әң гі ме сі орын
да ла ды. Әр түр лі ны сан дар ға ск рип
ті лер ді пай да ла ну ар қы лы диа лог ті 
өз қа ла уымыз ша құ рас ты ру ға бо
лады. 

Б 

1. Түр бло гы ның қан дай командаларын бі ле сің дер?
2. Прог рам ма лау ор та сын дағы диа лог де ген не?
3. Диа лог ба ры сын да фон мен ани ма ция жа сау ға бо ла ма? 
4. Кей іп кер дің кос тю мі де ген не?

Т  

1. Жо ба лар жа сау да не үшін диа лог құ ра мыз?
2. Не лік тен диа лог ті құ ру ба ры сын да кей іп кер лер ге же ке 

ск рип ті лер құ ры ла ды?
3. Диа лог ба ры сын да неге фон ды ау ыс ты ра мыз? Се бе бін 

тү сін ді рің дер.

Т 

Бе ріл ген блок командаларының қыз ме тін анық таң дар.

Блок командасы  Қыз ме ті 

 

Жо ба да әң гі мекөр се ті лім жа сау дың ма ңы зы ту ра лы өз 
ой ла рың мен бө лі сің дер (Эс се жа зу).

Б 

Т

Т

Е 

Scratсh программалау 
ортасында диалогті құру 
алгоритмі әр спрайтқа жеке-
жеке құрылады.

ААР

Жо ба да әң гі мекөр се ті лім жа сау дың ма ңы зы ту ра лы өз РЖо ба да әң гі мекөр се ті лім жа сау дың ма ңы зы ту ра лы өз 
ой ла рың мен бө лі сің дер (Эс се жа зу).Рой ла рың мен бө лі сің дер (Эс се жа зу).РРММММММММ
ААААААННННН

Блок командасы

Н

Блок командасы

Н----

Блок командасы -Блок командасы ПБе ріл ген блок командаларының қыз ме тін анық таң дар.ПБе ріл ген блок командаларының қыз ме тін анық таң дар.ППППВ
2. Не лік тен диа лог ті құ ру ба ры сын да кей іп кер лер ге же ке 

В
2. Не лік тен диа лог ті құ ру ба ры сын да кей іп кер лер ге же ке 

3. Диа лог ба ры сын да неге фон ды ау ыс ты ра мыз? Се бе бін В3. Диа лог ба ры сын да неге фон ды ау ыс ты ра мыз? Се бе бін ВВ
б1. Жо ба лар жа сау да не үшін диа лог құ ра мыз?б1. Жо ба лар жа сау да не үшін диа лог құ ра мыз?

2. Не лік тен диа лог ті құ ру ба ры сын да кей іп кер лер ге же ке б2. Не лік тен диа лог ті құ ру ба ры сын да кей іп кер лер ге же ке ббббба
3. Диа лог ба ры сын да фон мен ани ма ция жа сау ға бо ла ма? а3. Диа лог ба ры сын да фон мен ани ма ция жа сау ға бо ла ма? ааааас

1. Түр бло гы ның қан дай командаларын бі ле сің дер?с1. Түр бло гы ның қан дай командаларын бі ле сің дер?
2. Прог рам ма лау ор та сын дағы диа лог де ген не?с2. Прог рам ма лау ор та сын дағы диа лог де ген не?
3. Диа лог ба ры сын да фон мен ани ма ция жа сау ға бо ла ма? с3. Диа лог ба ры сын да фон мен ани ма ция жа сау ға бо ла ма? 

п1. Түр бло гы ның қан дай командаларын бі ле сің дер?п1. Түр бло гы ның қан дай командаларын бі ле сің дер?пБ  пБ  ппаааа

алгоритмі әр спрайтқа жеке-аалгоритмі әр спрайтқа жеке- ссссортасында диалогті құру сортасында диалогті құру 
алгоритмі әр спрайтқа жеке- салгоритмі әр спрайтқа жеке-

ыыыы
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1. Су рет те көр се тіл ген дей Paint ре дак то рын да су рет са лың
дар. Ол су рет ті Жұ мыс үс те лі не сақ тап, Scratсh прог рам
масына жүк тең дер. Екі ны сан ның диало гін көр се те тін 
прог рам ма құ рың дар.

2. Ком пью тер де орын даң дар.
1) Scratсh программасын іске қосып, қазақтың ұлттық 

киімін киген екі кейіпкердің суретін Интернеттен 
жүктеңдер. 

АААА154А154

РМ
ААННН

--П
2. Ком пью тер де орын даң дар.

П
2. Ком пью тер де орын даң дар.

1) Scratсh программасын іске қосып, қазақтың ұлттық 

П
1) Scratсh программасын іске қосып, қазақтың ұлттық 

киімін киген екі кейіпкердің суретін Интернеттен Пкиімін киген екі кейіпкердің суретін Интернеттен 
жүктеңдер. Пжүктеңдер. ПВВВВВВ

2. Ком пью тер де орын даң дар.В2. Ком пью тер де орын даң дар.
1) Scratсh программасын іске қосып, қазақтың ұлттық В1) Scratсh программасын іске қосып, қазақтың ұлттық 

баааааа
сссссспп
а

дар. Ол су рет ті Жұ мыс үс те лі не сақ тап, Scratсh прог рам

а

дар. Ол су рет ті Жұ мыс үс те лі не сақ тап, Scratсh прог рам
масына жүк тең дер. Екі ны сан ның диало гін көр се те тін амасына жүк тең дер. Екі ны сан ның диало гін көр се те тін с1. Су рет те көр се тіл ген дей Paint ре дак то рын да су рет са лыңс1. Су рет те көр се тіл ген дей Paint ре дак то рын да су рет са лың
дар. Ол су рет ті Жұ мыс үс те лі не сақ тап, Scratсh прог рамсдар. Ол су рет ті Жұ мыс үс те лі не сақ тап, Scratсh прог рам
масына жүк тең дер. Екі ны сан ның диало гін көр се те тін смасына жүк тең дер. Екі ны сан ның диало гін көр се те тін сыы1. Су рет те көр се тіл ген дей Paint ре дак то рын да су рет са лыңы1. Су рет те көр се тіл ген дей Paint ре дак то рын да су рет са лыңыыы



155

2) Екі кейіпкерді қатыстырып, төмендегі суретті пай
далана отырып,  «Наурыз мейрамы» тақырыбында 
шағын диалог құрыңдар.

 Үлгі:
   – Сәлем, Ажар! 
   – Сәлем, Талғат!
   – Көйлегің қандай әдемі! 
   – Рақмет, сенің киімің де өзіңе жақсы жарасып тұр.
   – Наурыз құтты болсын!
   – Ұлыс оң болсын, қайда барсаң жол болсын! 
3) Жобаны  «Наурыз» деп сақтаңдар.

Б   

Қа лай ой лай сың дар, тақырыпта берілген Диас пен 
Меруерттің диалогін монологқа ауыстырып, Scratсh програм
малау ортасында анимация құруға бола ма?

Б 

ААР

Қа лай ой лай сың дар, тақырыпта берілген Диас пен РҚа лай ой лай сың дар, тақырыпта берілген Диас пен 
Меруерттің диалогін монологқа ауыстырып, Scratсh програмРМеруерттің диалогін монологқа ауыстырып, Scratсh програмРмалау ортасында анимация құруға бола ма?Рмалау ортасында анимация құруға бола ма?

МММММҚа лай ой лай сың дар, тақырыпта берілген Диас пен МҚа лай ой лай сың дар, тақырыпта берілген Диас пен МАААА
Н-
ПВ

бба
3) Жобаны  «Наурыз» деп сақтаңдар. а3) Жобаны  «Наурыз» деп сақтаңдар. аас

   – Рақмет, сенің киімің де өзіңе жақсы жарасып тұр.с   – Рақмет, сенің киімің де өзіңе жақсы жарасып тұр.

   – Ұлыс оң болсын, қайда барсаң жол болсын! с   – Ұлыс оң болсын, қайда барсаң жол болсын! 

п   – Рақмет, сенің киімің де өзіңе жақсы жарасып тұр.п   – Рақмет, сенің киімің де өзіңе жақсы жарасып тұр.

ас

2) Екі кейіпкерді қатыстырып, төмендегі суретті пайс2) Екі кейіпкерді қатыстырып, төмендегі суретті пай
далана отырып,  «Наурыз мейрамы» тақырыбында сдалана отырып,  «Наурыз мейрамы» тақырыбында ыы2) Екі кейіпкерді қатыстырып, төмендегі суретті пай ы2) Екі кейіпкерді қатыстырып, төмендегі суретті пай
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§ 28–29. Сызықтық, тармақталған және циклдік 
командаларды ойын программалау ортасында 
қолдану

Прог рам ма ал го ритм ар қы лы жа зы ла ды. 
Ал го ритм бе ріл ген есеп тің шы ға ру жо лын 
көр се те тін ко ман да лар жи ыны еке нін ай тып 
кет кен бо ла тын быз.

Scratchпрограммалауортасында
алгоритмдерқалайжазылады?

Ал го ритм құ ры лы мы на қа рай үш түр ге 
бө ліп қа рас тыр ған бо ла тын быз. Атап айт
сақ, сы зық тық, тар мақ тал ған, цикл дік. 
Ал го ритм жа зы лу ы мен Scratch прог рам
ма лау ор та сын да сце на рий мен ск рипт тер
мин де рі ал го ритм ұғы мы мен бірдей бо лып 
та бы ла ды.

=Алгоритм +Cценарий Cкрипт

Scratch прог рам ма лау ор та сын да да түр лі 
жо ба лар дай ын дау ба ры сын да сы зық тық, 
тар мақ тал ған жә не циклдік ко ман да ла р  
қол да ны ла ды. 

Сызықтық алгоритм командаларының 
тізбектеле орындалуы секілді Scratch про
граммалау ортасында блок командаларын 
бірінен соң бірін орналастырамыз (95-сурет). 
Мысалы, Scratch программалау ортасында 
қарапайым нысанның жай ғана қозғалысы, 
нысанның кедергісіз жүруі барысында 
сызықтық алгоритмдерді тиімді пайдала
нуға болады.

   

• сызықтық,тар
мақталғанжәне
циклдікалгоритм
дердегенне?

• алгоритмқалай
жазылады?

М      

• Scratсh(Скретч)
программалау
ортасындағы
алгоритмдер;

• сызықтық,тар
мақталғанжәне
циклдіккоманда
лар;

• біліпүйренгенде
ріңдіпрактикада
қолдану.

Соңы

2команда

1команда

3команда

Басы

Алгоритм 
түріндетүрінде

АААА156А156

РРРСоңыРСоңыРРРММММММММММММММММММММММММММММММММ

2команда

М

2команда

ММММММММММ3командаМ3командаМММММААААААААААААААААА

2командаА2командаААААААААА1командаА1командаААААААААААААННН

тар мақ тал ған жә не циклдік ко ман да ла р  Нтар мақ тал ған жә не циклдік ко ман да ла р  
қол да ны ла ды. Нқол да ны ла ды. 

тізбектеле орындалуы секілді Scratch проНтізбектеле орындалуы секілді Scratch проНННННННННННН-

Scratch прог рам ма лау ор та сын да да түр лі -Scratch прог рам ма лау ор та сын да да түр лі 
жо ба лар дай ын дау ба ры сын да сы зық тық, -жо ба лар дай ын дау ба ры сын да сы зық тық, ПППАлгоритмПАлгоритмПScratch прог рам ма лау ор та сын да да түр лі ПScratch прог рам ма лау ор та сын да да түр лі 

В
ма лау ор та сын да сце на рий мен ск рипт тер

В
ма лау ор та сын да сце на рий мен ск рипт тер
мин де рі ал го ритм ұғы мы мен бірдей бо лып 

В
мин де рі ал го ритм ұғы мы мен бірдей бо лып 
та бы ла ды.Вта бы ла ды.ВВВ

б
Ал го ритм құ ры лы мы на қа рай үш түр ге 

б
Ал го ритм құ ры лы мы на қа рай үш түр ге 

бө ліп қа рас тыр ған бо ла тын быз. Атап айтббө ліп қа рас тыр ған бо ла тын быз. Атап айт
сақ, сы зық тық, тар мақ тал ған, цикл дік. бсақ, сы зық тық, тар мақ тал ған, цикл дік. 
Ал го ритм жа зы лу ы мен Scratch прог рамбАл го ритм жа зы лу ы мен Scratch прог рам
ма лау ор та сын да сце на рий мен ск рипт тербма лау ор та сын да сце на рий мен ск рипт тер

аалгоритмдерқалайжазылады?аалгоритмдерқалайжазылады?
Ал го ритм құ ры лы мы на қа рай үш түр ге аАл го ритм құ ры лы мы на қа рай үш түр ге 

бө ліп қа рас тыр ған бо ла тын быз. Атап айтабө ліп қа рас тыр ған бо ла тын быз. Атап айт
сақ, сы зық тық, тар мақ тал ған, цикл дік. асақ, сы зық тық, тар мақ тал ған, цикл дік. 

сScratchпрограммалауортасындасScratchпрограммалауортасында
алгоритмдерқалайжазылады?салгоритмдерқалайжазылады?

Ал го ритм құ ры лы мы на қа рай үш түр ге сАл го ритм құ ры лы мы на қа рай үш түр ге 

пАл го ритм бе ріл ген есеп тің шы ға ру жо лын пАл го ритм бе ріл ген есеп тің шы ға ру жо лын 
көр се те тін ко ман да лар жи ыны еке нін ай тып пкөр се те тін ко ман да лар жи ыны еке нін ай тып аПрог рам ма ал го ритм ар қы лы жа зы ла ды. аПрог рам ма ал го ритм ар қы лы жа зы ла ды. 
Ал го ритм бе ріл ген есеп тің шы ға ру жо лын аАл го ритм бе ріл ген есеп тің шы ға ру жо лын 
көр се те тін ко ман да лар жи ыны еке нін ай тып акөр се те тін ко ман да лар жи ыны еке нін ай тып 

с§ 28–29. Сызықтық, тармақталған және циклдік с§ 28–29. Сызықтық, тармақталған және циклдік 
командаларды ойын программалау ортасында скомандаларды ойын программалау ортасында ыы§ 28–29. Сызықтық, тармақталған және циклдік ы§ 28–29. Сызықтық, тармақталған және циклдік 
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Scratch 
түрінде

Сызықтықалгоритм

Цикл дік жә не тар мақ тал ған ко ман да ла рды тү сі ну үшін 
бас қа ру бло гын есі міз ге тү сі рейік. Бұл алгоритмдерде бас қа ру 
бло гы ның ко ман да ла рын пай да ла на тын бо ла мыз.

Циклдік алгоритмде іcәрекеттер бірнеше рет орындалады. 
Scratch программалау ортасында циклдік алгоритмнің үш түрлі 
командаларын пайдаланамыз.

Циклдік алгоритмнің блоксызба түрінде және Scratch 
программалау ортасындағы блок командалары 96-суретте 
берілген.

Басы

Соңы

Қызыл алманы іздеу

Табылды 
ма?

Қызыл алманы іздеу

жоқ

иә

Құрылым ішіндегі 
командалар үнемі 

орындалып тұрады

Шартты тексеру. 
Блок ішіндегі әре
кеттер шарт орын
далғанша қайтала

нады

Командалар блогы
ның неше рет қай
талау қажеттігін 

көрсетеді

 Циклдікалгоритм

ААР
ММММСоңыМСоңыММММММММММММММММММММММММММААААААААААА

Табылды АТабылды 
ма? Ама? АААААААААААиә Аиә

ННННҚызыл алманы іздеу НҚызыл алманы іздеу ННННН-
ПППВ

Циклдік алгоритмнің блоксызба түрінде және Scratch 

В
Циклдік алгоритмнің блоксызба түрінде және Scratch 

программалау ортасындағы блок командалары 

В
программалау ортасындағы блок командалары 

В
б

бло гы ның ко ман да ла рын пай да ла на тын бо ла мыз.

б
бло гы ның ко ман да ла рын пай да ла на тын бо ла мыз.

 іcәрекеттер бірнеше рет орындалады. б іcәрекеттер бірнеше рет орындалады. 
Scratch программалау ортасында циклдік алгоритмнің үш түрлі бScratch программалау ортасында циклдік алгоритмнің үш түрлі 

Циклдік алгоритмнің блоксызба түрінде және Scratch бЦиклдік алгоритмнің блоксызба түрінде және Scratch 

абас қа ру бло гын есі міз ге тү сі рейік. Бұл алгоритмдерде бас қа ру абас қа ру бло гын есі міз ге тү сі рейік. Бұл алгоритмдерде бас қа ру 
бло гы ның ко ман да ла рын пай да ла на тын бо ла мыз.абло гы ның ко ман да ла рын пай да ла на тын бо ла мыз.

 іcәрекеттер бірнеше рет орындалады. а іcәрекеттер бірнеше рет орындалады. 
Scratch программалау ортасында циклдік алгоритмнің үш түрлі аScratch программалау ортасында циклдік алгоритмнің үш түрлі 

сЦикл дік жә не тар мақ тал ған ко ман да ла рды тү сі ну үшін сЦикл дік жә не тар мақ тал ған ко ман да ла рды тү сі ну үшін 
бас қа ру бло гын есі міз ге тү сі рейік. Бұл алгоритмдерде бас қа ру сбас қа ру бло гын есі міз ге тү сі рейік. Бұл алгоритмдерде бас қа ру 

па
сыы
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 Циклдікалгоритмніңорындалуы

Осы кел ті ріл ген прог рам ма да цикл дік ал го ритм ді пай да
ла ну ар қы лы ны сан ды 5 қа дам жүр гі зіп, бір не ше рет қай талау ға 
бо ла ды (97-су рет). 

Тармақталған алгоритм шарттың орындалуына байланысты 
болады. Тармақталу командасы логикалық шартты тексере 
отырып, тармақтала орындалуын сипаттайды. Тармақталу коман
даларын екі түрге бөліп қарастыруға болады: толық емес және 
толық тармақталу. Толық емес тармақталу шарт орындалған 
кезде қарастырылады. Толық тармақталу шарт орындалғанда    
да орындалмаған жағдайда да қарастырылады (98-сурет).

Соңы

Басы

Енгізу

жоқ (–) иә (+)

1команда 2команда

иә (+)
Шарт

Егер (если) шарт 
орындалса, онда (то) 

сөзінен кейінгі әрекет
тер орындалады

Шарттан кейін онда 
(то) сөзінен кейінгі іш
кі құ ры лым орын  да
ла ды. Шарт қа на ғат
тан ды рыл ма ған жағ
дай да әйт пе се (ина че) 
тар ма ғы орында ла ды

Шарт орындалған
ша күту

 Тармақталғаналгоритм

АААА158А158

РММММММММММММММММ

1команда

М

1команда

МММММММААААААААААА

жоқ (–) Ажоқ (–) ААААААААААААААААААААААААААААААААААШартАШартАААААААНННННННННННН

Басы

Н

Басы

НННННЕнгізу НЕнгізу НННННН-
П

Толық емес тармақталу

П
Толық емес тармақталу

кезде қарастырылады. 

П
кезде қарастырылады. Толық тармақталу

П
Толық тармақталу

да орындалмаған жағдайда да қарастырыладыПда орындалмаған жағдайда да қарастырыладыППВ
болады. Тармақталу командасы логикалық шартты тексере 

В
болады. Тармақталу командасы логикалық шартты тексере 
отырып, тармақтала орындалуын сипаттайды. Тармақталу коман

В
отырып, тармақтала орындалуын сипаттайды. Тармақталу коман
даларын екі түрге бөліп қарастыруға болады: толық емес және Вдаларын екі түрге бөліп қарастыруға болады: толық емес және 

Толық емес тармақталуВТолық емес тармақталу
Толық тармақталуВТолық тармақталу

б
Осы кел ті ріл ген прог рам ма да цикл дік ал го ритм ді пай да

б
Осы кел ті ріл ген прог рам ма да цикл дік ал го ритм ді пай да

ла ну ар қы лы ны сан ды 5 қа дам жүр гі зіп, бір не ше рет қай талау ға бла ну ар қы лы ны сан ды 5 қа дам жүр гі зіп, бір не ше рет қай талау ға 

 шарттың орындалуына байланысты б шарттың орындалуына байланысты 
болады. Тармақталу командасы логикалық шартты тексере бболады. Тармақталу командасы логикалық шартты тексере 

аОсы кел ті ріл ген прог рам ма да цикл дік ал го ритм ді пай дааОсы кел ті ріл ген прог рам ма да цикл дік ал го ритм ді пай да
ла ну ар қы лы ны сан ды 5 қа дам жүр гі зіп, бір не ше рет қай талау ға ала ну ар қы лы ны сан ды 5 қа дам жүр гі зіп, бір не ше рет қай талау ға 

сЦиклдікалгоритмніңорындалуысЦиклдікалгоритмніңорындалуы

Осы кел ті ріл ген прог рам ма да цикл дік ал го ритм ді пай дасОсы кел ті ріл ген прог рам ма да цикл дік ал го ритм ді пай да

па
сыы
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 Тармақталғаналгоритмніңорындалуы

Бұл прог рам ма да егер жо ға ры ба ғыт тау шы ба тыр масын 
бас қан бол сақ, кей іп кер ал ға жү ріп, қа быр ға ға жа нас қан да  
бұ ры лып, қай тадан жү рі сін жал ғас ты ра ды. Егер жо ға ры ба тыр
масы ба сыл ма ған бол са, әйт пе се орын да ла ды. Оның ко ман
да сы жо ға ры ба ғыт тау шы ба тыр масы ба сыл ма са, мяу ды бы сы 
ой най ды. Тар мақ тал ған ал го ритм орын да ла ды (99-су рет). 

Б 

1. Ал го ритм нің қан дай түр ле рін білесіңдер?
2. Сы зық тық, тар мақ тал ған, циклдік ко ман да ла рды қол

дан ған да қан дай блок тар ды пай да ла на мыз?
3. Сы зық тық ко ман да ларды Scratchте қа лай қол да на мыз?
4. Циклдік ко ман да ла рды прог рам ма лау ор та сын да қа лай 

қол да на мыз?
5. Scratchте тар мақ та лу ко ман да ларын қанша түрге бөліп 

қарастыруға болады? 

Т  

1. Scratсh прог рам ма лау ор та сын да не се беп ті ал го ритм 
түр ле рін қол да на мыз?

2. Скриптілерді құру барысында прог рам ма лау ортасында 
не лік тен шарт қой ыла ды?

3. Не үшін бір әре кет ті бір не ше рет қай талай мыз?

Б 

Т

ААР

2. Скриптілерді құру барысында прог рам ма лау ортасында Р2. Скриптілерді құру барысында прог рам ма лау ортасында 
не лік тен шарт қой ыла ды?Рне лік тен шарт қой ыла ды?Р3. Не үшін бір әре кет ті бір не ше рет қай талай мыз?Р3. Не үшін бір әре кет ті бір не ше рет қай талай мыз?

М1. Scratсh прог рам ма лау ор та сын да не се беп ті ал го ритм М1. Scratсh прог рам ма лау ор та сын да не се беп ті ал го ритм 
түр ле рін қол да на мыз?Мтүр ле рін қол да на мыз?

2. Скриптілерді құру барысында прог рам ма лау ортасында М2. Скриптілерді құру барысында прог рам ма лау ортасында МА

4. Циклдік ко ман да ла рды прог рам ма лау ор та сын да қа лай 

А

4. Циклдік ко ман да ла рды прог рам ма лау ор та сын да қа лай 
қол да на мыз?

А

қол да на мыз?
5. Scratchте тар мақ та лу ко ман да ларын қанша түрге бөліп А5. Scratchте тар мақ та лу ко ман да ларын қанша түрге бөліп 

қарастыруға болады? Ақарастыруға болады? ААН

дан ған да қан дай блок тар ды пай да ла на мыз?

Н

дан ған да қан дай блок тар ды пай да ла на мыз?
3. Сы зық тық ко ман да ларды Scratchте қа лай қол да на мыз?Н3. Сы зық тық ко ман да ларды Scratchте қа лай қол да на мыз?Н4. Циклдік ко ман да ла рды прог рам ма лау ор та сын да қа лай Н4. Циклдік ко ман да ла рды прог рам ма лау ор та сын да қа лай 

қол да на мыз? Нқол да на мыз?
5. Scratchте тар мақ та лу ко ман да ларын қанша түрге бөліп Н5. Scratchте тар мақ та лу ко ман да ларын қанша түрге бөліп 

-2. Сы зық тық, тар мақ тал ған, циклдік ко ман да ла рды қол-2. Сы зық тық, тар мақ тал ған, циклдік ко ман да ла рды қол
дан ған да қан дай блок тар ды пай да ла на мыз?-дан ған да қан дай блок тар ды пай да ла на мыз?П1. Ал го ритм нің қан дай түр ле рін білесіңдер?П1. Ал го ритм нің қан дай түр ле рін білесіңдер?

2. Сы зық тық, тар мақ тал ған, циклдік ко ман да ла рды қолП2. Сы зық тық, тар мақ тал ған, циклдік ко ман да ла рды қолПВ
әйт пе се

В
әйт пе се

да сы жо ға ры ба ғыт тау шы ба тыр масы ба сыл ма са, 

В
да сы жо ға ры ба ғыт тау шы ба тыр масы ба сыл ма са, 
ой най ды. Тар мақ тал ған ал го ритм орын да ла ды Вой най ды. Тар мақ тал ған ал го ритм орын да ла ды ВВ

бБұл прог рам ма да егер жо ға ры ба ғыт тау шы ба тыр масын бБұл прог рам ма да егер жо ға ры ба ғыт тау шы ба тыр масын 
бас қан бол сақ, кей іп кер ал ға жү ріп, қа быр ға ға жа нас қан да  ббас қан бол сақ, кей іп кер ал ға жү ріп, қа быр ға ға жа нас қан да  
бұ ры лып, қай тадан жү рі сін жал ғас ты ра ды. Егер жо ға ры ба тырббұ ры лып, қай тадан жү рі сін жал ғас ты ра ды. Егер жо ға ры ба тыр

 орын да ла ды. Оның ко манб орын да ла ды. Оның ко ман

аТармақталғаналгоритмніңорындалуыаТармақталғаналгоритмніңорындалуы

Бұл прог рам ма да егер жо ға ры ба ғыт тау шы ба тыр масын аБұл прог рам ма да егер жо ға ры ба ғыт тау шы ба тыр масын 
бас қан бол сақ, кей іп кер ал ға жү ріп, қа быр ға ға жа нас қан да  абас қан бол сақ, кей іп кер ал ға жү ріп, қа быр ға ға жа нас қан да  

сссТармақталғаналгоритмніңорындалуысТармақталғаналгоритмніңорындалуы

па
сыы
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Т 

Бе ріл ген мы сал ды қан дай ал го ритм ге жат қы за мыз? 
Шай ды дем деу ал го рит мі:
Ба сы
ыс тық су мен шәй нек ті шаю 
шәй нек ке шай са лу
қай на ған су құю
3–5 ми нут кү ту
шай ды кесеге құю
Со ңы.
Тар мақ тал ған алгоритм мен цикл дік ал го ритмнің ай ыр

ма шы лы ғы не де? 

 

1. Алгоритмдерге мы салдар кел ті ріп, кестені толтырыңдар.

Сы зық тық 
ал го ритм

Тар мақ тал ған 
ал го ритм

Цикл дік  ал го ритм

2. Ребусты шешіңдер.

1) 

2) 

Т
АААА160А160

РМ

2) М2) ММАА
ННННННН----
ППППП2. Ребусты шешіңдер.П2. Ребусты шешіңдер.

ВВВВВВВВ
Тар мақ тал ған 

В
Тар мақ тал ған 

ал го ритмВал го ритм

б1. Алгоритмдерге мы салдар кел ті ріп, кестені толтырыңдар.б1. Алгоритмдерге мы салдар кел ті ріп, кестені толтырыңдар.бббба
Тар мақ тал ған алгоритм мен цикл дік ал го ритмнің ай ыраТар мақ тал ған алгоритм мен цикл дік ал го ритмнің ай ырааааасТар мақ тал ған алгоритм мен цикл дік ал го ритмнің ай ырсТар мақ тал ған алгоритм мен цикл дік ал го ритмнің ай ыр

па
сБе ріл ген мы сал ды қан дай ал го ритм ге жат қы за мыз? сБе ріл ген мы сал ды қан дай ал го ритм ге жат қы за мыз? сыыыыы
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Ком пью тер де орын даң дар.
1. Сы зық тық ал го ритм орын да ла тын дай жо ба жа саң дар. 

Кей іп кер ге кі тап ха на қо ры нан қыздың бей не сін таң даң
дар. 

2. Прог рам ма ны іс ке қо сып, кей іп кер ді ал ға қа рай 5 қа дам 
жүр гі зіп, қа быр ға ға тірелгеннен кей ін оны қай та рыңдар, 
жү ргізіңдер жә не осы әре кет ті  бір не ше  рет қай талау мүм
кін ді гін жа саң дар.

3. Суреттегідей етіп, прог рам ма ны орын даң дар. Қан дай ал
го ритм орын дал ға нын сипаттаңдар. 

Б   

  Тіз бек ті орын даң дар. Қо ры тын ды жа саң дар, қан дай ко
ман да ны қол дан дың дар? 

72

2

14 28

+10

63

4

2 18

Б 

ААРРРРРРР
ММММММММ3 М3 ММММММАААААААААА

2 А2 АААААН

  Тіз бек ті орын даң дар. Қо ры тын ды жа саң дар, қан дай ко

Н

  Тіз бек ті орын даң дар. Қо ры тын ды жа саң дар, қан дай ко
ман да ны қол дан дың дар? Нман да ны қол дан дың дар? ННН-

  Тіз бек ті орын даң дар. Қо ры тын ды жа саң дар, қан дай ко-  Тіз бек ті орын даң дар. Қо ры тын ды жа саң дар, қан дай коПППВ
ббаа
сжү ргізіңдер жә не осы әре кет ті  бір не ше  рет қай талау мүмсжү ргізіңдер жә не осы әре кет ті  бір не ше  рет қай талау мүм

3. Суреттегідей етіп, прог рам ма ны орын даң дар. Қан дай алс3. Суреттегідей етіп, прог рам ма ны орын даң дар. Қан дай ал

п2. Прог рам ма ны іс ке қо сып, кей іп кер ді ал ға қа рай 5 қа дам п2. Прог рам ма ны іс ке қо сып, кей іп кер ді ал ға қа рай 5 қа дам 
жүр гі зіп, қа быр ға ға тірелгеннен кей ін оны қай та рыңдар, пжүр гі зіп, қа быр ға ға тірелгеннен кей ін оны қай та рыңдар, 
жү ргізіңдер жә не осы әре кет ті  бір не ше  рет қай талау мүмпжү ргізіңдер жә не осы әре кет ті  бір не ше  рет қай талау мүм

а

1. Сы зық тық ал го ритм орын да ла тын дай жо ба жа саң дар. 

а

1. Сы зық тық ал го ритм орын да ла тын дай жо ба жа саң дар. 
Кей іп кер ге кі тап ха на қо ры нан қыздың бей не сін таң даңаКей іп кер ге кі тап ха на қо ры нан қыздың бей не сін таң даң

2. Прог рам ма ны іс ке қо сып, кей іп кер ді ал ға қа рай 5 қа дам а2. Прог рам ма ны іс ке қо сып, кей іп кер ді ал ға қа рай 5 қа дам 
жүр гі зіп, қа быр ға ға тірелгеннен кей ін оны қай та рыңдар, ажүр гі зіп, қа быр ға ға тірелгеннен кей ін оны қай та рыңдар, 

с1. Сы зық тық ал го ритм орын да ла тын дай жо ба жа саң дар. с1. Сы зық тық ал го ритм орын да ла тын дай жо ба жа саң дар. 
Кей іп кер ге кі тап ха на қо ры нан қыздың бей не сін таң даңсКей іп кер ге кі тап ха на қо ры нан қыздың бей не сін таң даңсыыыыы
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§ 30. Жаңа нысан және костюм құру

Scratch ор та сын да дай ын спр айт тар кол
лек ция сы мен фон дар әзір лен ген. Прог рам
ма құ ру ба ры сын да олар ды қол да на мыз. 

Егерқандайдабірсахнаменпрограммақұру
кезіндекеректінысандарболмағанжағдайда
неістеугеболады?

Scratch ор та сын да нысандарды өзі міз 
са ла аламыз. Мұн да жа ңа спр айт  құ ру ға 
ар нал ған кі рік ті ріл ген гра фи ка лық ре дак тор 
бар. Жа ңа спр айт  құ ру үшін Жа ңа ны сан 
са лу (Ри со вать но вый объ ект) ба тыр ма сын 
ба су ке рек (100-су рет).

 

  Жаңаспрайтқұру

Г            
Егер сен дер кез кел ген гра фи ка лық ре дак тор мен жұ мыс жа

сау ды біл сең дер, он да Scratch ор та сын да да гра фи ка лық ре дак
тор мен жұ мыс жа сау қи ын ға түс пей ді (101-су рет).

   

• анимацияқою
үшінқандайблок
қолданамыз?

• анимацияқоюға
арналғанқандай
командаларбар?

М      

• жаңанысанқұру;
• графикалықредак
тордыпайдалану;

• спрайттыңкос
тюмінауыстыру.

АААА162А162

Рсау ды біл сең дер, он да Scratch ор та сын да да гра фи ка лық ре дакРсау ды біл сең дер, он да Scratch ор та сын да да гра фи ка лық ре дак
тор мен жұ мыс жа сау қи ын ға түс пей ді Ртор мен жұ мыс жа сау қи ын ға түс пей ді 

МГ            МГ            
Егер сен дер кез кел ген гра фи ка лық ре дак тор мен жұ мыс жаМЕгер сен дер кез кел ген гра фи ка лық ре дак тор мен жұ мыс жа

сау ды біл сең дер, он да Scratch ор та сын да да гра фи ка лық ре дакМсау ды біл сең дер, он да Scratch ор та сын да да гра фи ка лық ре дак

АААААННННН
-П
ВВВВВ
б

ар нал ған кі рік ті ріл ген гра фи ка лық ре дак тор 

б
ар нал ған кі рік ті ріл ген гра фи ка лық ре дак тор 
бар. Жа ңа спр айт  құ ру үшін ббар. Жа ңа спр айт  құ ру үшін 

 (Ри со вать но вый объ ект) ба тыр ма сын б (Ри со вать но вый объ ект) ба тыр ма сын 
(100-су рет).б(100-су рет).

аса ла аламыз. Мұн да жа ңа спр айт  құ ру ға аса ла аламыз. Мұн да жа ңа спр айт  құ ру ға 
ар нал ған кі рік ті ріл ген гра фи ка лық ре дак тор аар нал ған кі рік ті ріл ген гра фи ка лық ре дак тор 
бар. Жа ңа спр айт  құ ру үшін абар. Жа ңа спр айт  құ ру үшін 

 (Ри со вать но вый объ ект) ба тыр ма сын а (Ри со вать но вый объ ект) ба тыр ма сын 

скезіндекеректінысандарболмағанжағдайдаскезіндекеректінысандарболмағанжағдайда

Scratch ор та сын да нысандарды өзі міз сScratch ор та сын да нысандарды өзі міз 
са ла аламыз. Мұн да жа ңа спр айт  құ ру ға сса ла аламыз. Мұн да жа ңа спр айт  құ ру ға 
ар нал ған кі рік ті ріл ген гра фи ка лық ре дак тор сар нал ған кі рік ті ріл ген гра фи ка лық ре дак тор 

пЕгерқандайдабірсахнаменпрограммақұрупЕгерқандайдабірсахнаменпрограммақұру
кезіндекеректінысандарболмағанжағдайдапкезіндекеректінысандарболмағанжағдайда

а

Scratch ор та сын да дай ын спр айт тар кол

а

Scratch ор та сын да дай ын спр айт тар кол
лек ция сы мен фон дар әзір лен ген. Прог рамалек ция сы мен фон дар әзір лен ген. Прог рам
ма құ ру ба ры сын да олар ды қол да на мыз. ама құ ру ба ры сын да олар ды қол да на мыз. 

ЕгерқандайдабірсахнаменпрограммақұруаЕгерқандайдабірсахнаменпрограммақұру

сScratch ор та сын да дай ын спр айт тар колсScratch ор та сын да дай ын спр айт тар кол
лек ция сы мен фон дар әзір лен ген. Прог рамслек ция сы мен фон дар әзір лен ген. Прог рам

ыы
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 Графикалықредактор

 Түстер

Су рет са лу ба тыр ма ла ры:

•     – ны сан ның өл ше мін үл кей ту жә не кі ші рей ту, са ғат 
ті лі бой ын ша жә не қар сы ба ғыт қа бұ ру, тік жә не көл де нең 
ба ғыт қа ау да ру; 

•  – дай ын ны сан ды им по рт тап, оны өз гер ту; 
•  – кос тюм дер кі тап ха на сы нан кос тюм таң дап, қою;
•  – жұ мыс ай ма ғын то лық та за лау;
•  – қыл қа лам құ ра лы мен гео мет рия лық фи гу ра лар ды (эл

липс, тік төрт бұ рыш, тү зу сы зық) са лу ға бо ла ды;
•  – тү зу сы зық сы зу;

ААРРР

 – қыл қа лам құ ра лы мен гео мет рия лық фи гу ра лар ды (эл

Р

 – қыл қа лам құ ра лы мен гео мет рия лық фи гу ра лар ды (эл
липс, тік төрт бұ рыш, тү зу сы зық) са лу ға бо ла ды;Рлипс, тік төрт бұ рыш, тү зу сы зық) са лу ға бо ла ды;

• Р• РР – тү зу сы зық сы зу;Р – тү зу сы зық сы зу; – тү зу сы зық сы зу;Р – тү зу сы зық сы зу;

М

 – дай ын ны сан ды им по рт тап, оны өз гер ту; 

М

 – дай ын ны сан ды им по рт тап, оны өз гер ту; 

ММ – кос тюм дер кі тап ха на сы нан кос тюм таң дап, қою;М – кос тюм дер кі тап ха на сы нан кос тюм таң дап, қою; – кос тюм дер кі тап ха на сы нан кос тюм таң дап, қою;М – кос тюм дер кі тап ха на сы нан кос тюм таң дап, қою;ММ – жұ мыс ай ма ғын то лық та за лау;М – жұ мыс ай ма ғын то лық та за лау; – жұ мыс ай ма ғын то лық та за лау;М – жұ мыс ай ма ғын то лық та за лау;ММ – қыл қа лам құ ра лы мен гео мет рия лық фи гу ра лар ды (элМ – қыл қа лам құ ра лы мен гео мет рия лық фи гу ра лар ды (эл
липс, тік төрт бұ рыш, тү зу сы зық) са лу ға бо ла ды;Млипс, тік төрт бұ рыш, тү зу сы зық) са лу ға бо ла ды;

А

  – ны сан ның өл ше мін үл кей ту жә не кі ші рей ту, са ғат 

А

  – ны сан ның өл ше мін үл кей ту жә не кі ші рей ту, са ғат 
ті лі бой ын ша жә не қар сы ба ғыт қа бұ ру, тік жә не көл де нең Аті лі бой ын ша жә не қар сы ба ғыт қа бұ ру, тік жә не көл де нең 
ба ғыт қа ау да ру; Аба ғыт қа ау да ру; 

 – дай ын ны сан ды им по рт тап, оны өз гер ту; А – дай ын ны сан ды им по рт тап, оны өз гер ту; 
 – кос тюм дер кі тап ха на сы нан кос тюм таң дап, қою;А – кос тюм дер кі тап ха на сы нан кос тюм таң дап, қою;

НСу рет са лу ба тыр ма ла ры:НСу рет са лу ба тыр ма ла ры:

  – ны сан ның өл ше мін үл кей ту жә не кі ші рей ту, са ғат Н  – ны сан ның өл ше мін үл кей ту жә не кі ші рей ту, са ғат 
ті лі бой ын ша жә не қар сы ба ғыт қа бұ ру, тік жә не көл де нең Нті лі бой ын ша жә не қар сы ба ғыт қа бұ ру, тік жә не көл де нең 

- - ПППППП П 

В
бббббГрафикалықредакторбГрафикалықредакторббббаааааГрафикалықредактор аГрафикалықредактор

сссссппппп
ас
ыы
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•  – тік төрт бұ рыш са лу;
•  – эл липс са лу;
•  – мә тін мен жұ мыс;
•  – түс пен сурет ай ма ғын бояу (102-су рет); 
•  – өшір гіш;
•  – жыл жы ту не ме се кө бей ту үшін кес кін ай ма ғын ерек

ше леу;
•  – фон ды өші ру;
•  – таң дау жә не кө ші ру.

Н   
Scratch ор та сын да прог рам ма құ ра мыз. Сах на  эмо ция лық 

бел гі, түс пуль ті жә не көр сет кіштен тұ ра ды. Көр сет кіш түс 
пуль ті не бар ған да, сол түс ке сәй кес эмо ция лық бел гі де тү сін 
ау ыс ты ра ды. Бұл прог рам ма ны құ ру үшін біз ге суреттегідей 
ны сан дар ке рек (103-су рет). 

Бұл ны сан дар ды гра фи ка лық ре дак тор да са лып, әр қай сы
сы на атау бе ру ке рек. Мы са лы, «Көр сет кіш», «Эмо ция лық бел
гі» жә не «Түс пуль ті».

М 

Н            
 жа сыл, көк, ал тын түс тес са ры, сұр 

   кү рең қы зыл, қо ңыр, сұр 
    ас пан көк, жа сыл, күл гін, ашық күл гін, қо ңыр, ақ

  сар ғыш қо ңыр, жа сыл рең ді көк, сұр, ал тын түс тес
С   жа сыл, қо ңыр, ал тын түс тес

А   қы зыл, қо ңыр, көк, қыз ғылт са ры, ақ шыл күл гін
  қы зыл, сұр, ал тын түс тес, кү рең қы зыл

  ал тын түс ті, са ры, қыз ғылт са ры, ашық жа сыл, жа сыл, шөп түс ті, 
те ңіз суы түс тес

А     сұр, қыз ғылт қо ңыр, ашық күл гін, жа сыл 
   жа сыл, көк шіл жа сыл, сұр, қыз ғылт, көк 

С  қа ра, жа сыл, қы зыл, көк, қыз ғылт, са ры, ашық көк 

АААА164А164

Р

ны сан дар ке рек 

Р

ны сан дар ке рек 
Бұл ны сан дар ды гра фи ка лық ре дак тор да са лып, әр қай сыРБұл ны сан дар ды гра фи ка лық ре дак тор да са лып, әр қай сы

сы на атау бе ру ке рек. Мы са лы, «Көр сет кіш», «Эмо ция лық белРсы на атау бе ру ке рек. Мы са лы, «Көр сет кіш», «Эмо ция лық бел
гі» жә не «Түс пуль ті».Ргі» жә не «Түс пуль ті».

М

бел гі, түс пуль ті жә не көр сет кіштен тұ ра ды. Көр сет кіш түс 

М

бел гі, түс пуль ті жә не көр сет кіштен тұ ра ды. Көр сет кіш түс 
пуль ті не бар ған да, сол түс ке сәй кес эмо ция лық бел гі де тү сін Мпуль ті не бар ған да, сол түс ке сәй кес эмо ция лық бел гі де тү сін 
ау ыс ты ра ды. Бұл прог рам ма ны құ ру үшін біз ге суреттегідей Мау ыс ты ра ды. Бұл прог рам ма ны құ ру үшін біз ге суреттегідей 
ны сан дар ке рек Мны сан дар ке рек 

Бұл ны сан дар ды гра фи ка лық ре дак тор да са лып, әр қай сыМБұл ны сан дар ды гра фи ка лық ре дак тор да са лып, әр қай сы

АН    АН   
Scratch ор та сын да прог рам ма құ ра мыз. Сах на  эмо ция лық АScratch ор та сын да прог рам ма құ ра мыз. Сах на  эмо ция лық 

бел гі, түс пуль ті жә не көр сет кіштен тұ ра ды. Көр сет кіш түс Абел гі, түс пуль ті жә не көр сет кіштен тұ ра ды. Көр сет кіш түс 
пуль ті не бар ған да, сол түс ке сәй кес эмо ция лық бел гі де тү сін Апуль ті не бар ған да, сол түс ке сәй кес эмо ция лық бел гі де тү сін АНННННННННН

жа сыл, көк шіл жа сыл, сұр, қыз ғылт, көк 

Н

жа сыл, көк шіл жа сыл, сұр, қыз ғылт, көк 
қа ра, жа сыл, қы зыл, көк, қыз ғылт, са ры, ашық көк Нқа ра, жа сыл, қы зыл, көк, қыз ғылт, са ры, ашық көк ---- сұр, қыз ғылт қо ңыр, ашық күл гін, жа сыл - сұр, қыз ғылт қо ңыр, ашық күл гін, жа сыл 
жа сыл, көк шіл жа сыл, сұр, қыз ғылт, көк -жа сыл, көк шіл жа сыл, сұр, қыз ғылт, көк ПППП
қы зыл, қо ңыр, көк, қыз ғылт са ры, ақ шыл күл гін

П
қы зыл, қо ңыр, көк, қыз ғылт са ры, ақ шыл күл гін
қы зыл, сұр, ал тын түс тес, кү рең қы зыл

П
қы зыл, сұр, ал тын түс тес, кү рең қы зыл

ППППал тын түс ті, са ры, қыз ғылт са ры, ашық жа сыл, жа сыл, шөп түс ті, Пал тын түс ті, са ры, қыз ғылт са ры, ашық жа сыл, жа сыл, шөп түс ті, 
те ңіз суы түс тесПте ңіз суы түс тес
 сұр, қыз ғылт қо ңыр, ашық күл гін, жа сыл П сұр, қыз ғылт қо ңыр, ашық күл гін, жа сыл 
жа сыл, көк шіл жа сыл, сұр, қыз ғылт, көк Пжа сыл, көк шіл жа сыл, сұр, қыз ғылт, көк 

ВВВВВВВВВВ
ас пан көк, жа сыл, күл гін, ашық күл гін, қо ңыр, ақ

В
ас пан көк, жа сыл, күл гін, ашық күл гін, қо ңыр, ақ
 сар ғыш қо ңыр, жа сыл рең ді көк, сұр, ал тын түс тес

В
 сар ғыш қо ңыр, жа сыл рең ді көк, сұр, ал тын түс тес
жа сыл, қо ңыр, ал тын түс тесВжа сыл, қо ңыр, ал тын түс тес
қы зыл, қо ңыр, көк, қыз ғылт са ры, ақ шыл күл гінВқы зыл, қо ңыр, көк, қыз ғылт са ры, ақ шыл күл гін
қы зыл, сұр, ал тын түс тес, кү рең қы зылВқы зыл, сұр, ал тын түс тес, кү рең қы зыл

бббббббб
       

б
       

жа сыл, көк, ал тын түс тес са ры, сұр бжа сыл, көк, ал тын түс тес са ры, сұр 

ас пан көк, жа сыл, күл гін, ашық күл гін, қо ңыр, ақбас пан көк, жа сыл, күл гін, ашық күл гін, қо ңыр, ақ

ааааа       а       

ссссп

 – жыл жы ту не ме се кө бей ту үшін кес кін ай ма ғын ерекп – жыл жы ту не ме се кө бей ту үшін кес кін ай ма ғын ерека – жыл жы ту не ме се кө бей ту үшін кес кін ай ма ғын ерека – жыл жы ту не ме се кө бей ту үшін кес кін ай ма ғын ерек

сыы
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Прог рам ма бой ын ша эмо ция лық бел гі түр лі кей іп те өз ге ріп 

оты руы қа жет. Со ны мен қа тар көр сет кіш пен қа жет ті түс ті таң
да ған да со ған сәй кес түс ке бояуға тиіс. Өз ге рту үшін Scratch 
ор та сын да кос тюм дер ді қол да на мыз. Әр ны сан ға бір кос тюм 
бо лу ке рек. Ол үшін кос тюм бө лі гі не өте міз. Жа ңа кос тюм құ ру 
үшін Са лу (Ри со вать), Им порт не ме се Ка ме ра ба тыр ма ла рын 
қол да на мыз. Алай да, біз ге дай ын кос тюм ді өз гер ту қа жет. Бұл 
жағ дай да дай ын кос тюм ді кө ші ріп, өз гер те міз. Эмо ция лық бел
гі ге бес түр лі кос тюм әзір леу ке рек (104-су рет).

П    
Көр сет кіш пен эмо ция лық бел гі ге суреттегідей ск рип

тілер құ ру қа жет (105-су рет). 
Түс ті анық та у сен сорлар бло гын да ғы Түске қатысты (Ка

сает ся цве та) ко ман да сы ар қы лы жү зе ге аса ды. Ол үшін түс 
пуль тін де гі қа жет ті түс ті таң дай мыз.

 Костюмқұру Программағакеректінысандар

Е 

Scratch ортасында растр    лық жә не векторлық кескін дер мен жұмыс жасауға 
бо ла ды. «Растр» сөзі латын ті лі нен ау дар ған да – «тырна уыш» де ген ма ғы на 
береді. Рас  тр лық кескіндер түрлі түсті нүктелерден тұрады. Рас тр лық кескінді 
үлкейтетін бол сақ, оның әр нүктесі шаршыға ай налып кетеді (106сурет).

АА

 

А

 Р Р ПрограммағакеректінысандарРПрограммағакеректінысандарРРРРРММ
ААААААННННННН

---үлкейтетін бол сақ, оның әр нүктесі шаршыға ай налып кетеді -үлкейтетін бол сақ, оның әр нүктесі шаршыға ай налып кетеді ПППScratch ортасында растр    лық жә не векторлық кескін дер мен жұмыс жасауға ПScratch ортасында растр    лық жә не векторлық кескін дер мен жұмыс жасауға 
бо ла ды. «Растр» сөзі латын ті лі нен ау дар ған да – «тырна уыш» де ген ма ғы на Пбо ла ды. «Растр» сөзі латын ті лі нен ау дар ған да – «тырна уыш» де ген ма ғы на 
береді. Рас  тр лық кескіндер түрлі түсті нүктелерден тұрады. Рас тр лық кескінді Пбереді. Рас  тр лық кескіндер түрлі түсті нүктелерден тұрады. Рас тр лық кескінді 
үлкейтетін бол сақ, оның әр нүктесі шаршыға ай налып кетеді Пүлкейтетін бол сақ, оның әр нүктесі шаршыға ай налып кетеді 

В
ко ман да сы ар қы лы жү зе ге аса ды. Ол үшін түс 

В
ко ман да сы ар қы лы жү зе ге аса ды. Ол үшін түс 

пуль тін де гі қа жет ті түс ті таң дай мыз.

В
пуль тін де гі қа жет ті түс ті таң дай мыз.

ВВВScratch ортасында растр    лық жә не векторлық кескін дер мен жұмыс жасауға ВScratch ортасында растр    лық жә не векторлық кескін дер мен жұмыс жасауға 

бКөр сет кіш пен эмо ция лық бел гі ге суреттегідей ск рипбКөр сет кіш пен эмо ция лық бел гі ге суреттегідей ск рип

Түс ті анық та у сен сорлар бло гын да ғы бТүс ті анық та у сен сорлар бло гын да ғы Түске қатысты бТүске қатысты 
ко ман да сы ар қы лы жү зе ге аса ды. Ол үшін түс бко ман да сы ар қы лы жү зе ге аса ды. Ол үшін түс 

аКөр сет кіш пен эмо ция лық бел гі ге суреттегідей ск рипаКөр сет кіш пен эмо ция лық бел гі ге суреттегідей ск рип

сқол да на мыз. Алай да, біз ге дай ын кос тюм ді өз гер ту қа жет. Бұл сқол да на мыз. Алай да, біз ге дай ын кос тюм ді өз гер ту қа жет. Бұл 
жағ дай да дай ын кос тюм ді кө ші ріп, өз гер те міз. Эмо ция лық белсжағ дай да дай ын кос тюм ді кө ші ріп, өз гер те міз. Эмо ция лық бел

(104-су рет). с(104-су рет).

пбо лу ке рек. Ол үшін кос тюм бө лі гі не өте міз. Жа ңа кос тюм құ ру пбо лу ке рек. Ол үшін кос тюм бө лі гі не өте міз. Жа ңа кос тюм құ ру 
ба тыр ма ла рын пба тыр ма ла рын 

қол да на мыз. Алай да, біз ге дай ын кос тюм ді өз гер ту қа жет. Бұл пқол да на мыз. Алай да, біз ге дай ын кос тюм ді өз гер ту қа жет. Бұл 
жағ дай да дай ын кос тюм ді кө ші ріп, өз гер те міз. Эмо ция лық белпжағ дай да дай ын кос тюм ді кө ші ріп, өз гер те міз. Эмо ция лық бел

а

оты руы қа жет. Со ны мен қа тар көр сет кіш пен қа жет ті түс ті таң

а

оты руы қа жет. Со ны мен қа тар көр сет кіш пен қа жет ті түс ті таң
да ған да со ған сәй кес түс ке бояуға тиіс. Өз ге рту үшін Scratch ада ған да со ған сәй кес түс ке бояуға тиіс. Өз ге рту үшін Scratch 
ор та сын да кос тюм дер ді қол да на мыз. Әр ны сан ға бір кос тюм аор та сын да кос тюм дер ді қол да на мыз. Әр ны сан ға бір кос тюм 
бо лу ке рек. Ол үшін кос тюм бө лі гі не өте міз. Жа ңа кос тюм құ ру або лу ке рек. Ол үшін кос тюм бө лі гі не өте міз. Жа ңа кос тюм құ ру 

ба тыр ма ла рын аба тыр ма ла рын 

сПрог рам ма бой ын ша эмо ция лық бел гі түр лі кей іп те өз ге ріп сПрог рам ма бой ын ша эмо ция лық бел гі түр лі кей іп те өз ге ріп 
оты руы қа жет. Со ны мен қа тар көр сет кіш пен қа жет ті түс ті таңсоты руы қа жет. Со ны мен қа тар көр сет кіш пен қа жет ті түс ті таң
да ған да со ған сәй кес түс ке бояуға тиіс. Өз ге рту үшін Scratch сда ған да со ған сәй кес түс ке бояуға тиіс. Өз ге рту үшін Scratch 

ыы
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 Көрсеткішпенэмоциялықбелгініңскриптілері

 Растрлықкескін

Б 

1. Scratch программалау ор та сын да су рет қа лай са лы на ды?
2. Scratch программалау ор та сын да қан дай кес кін дер мен 

жұ мыс жа сай мыз?
3. «Растр» сө зі нің ма ғы на сы қан дай?

Б 

АААА166А166

Р3. «Растр» сө зі нің ма ғы на сы қан дай?Р3. «Растр» сө зі нің ма ғы на сы қан дай?

М1. Scratch программалау ор та сын да су рет қа лай са лы на ды?М1. Scratch программалау ор та сын да су рет қа лай са лы на ды?
2. Scratch программалау ор та сын да қан дай кес кін дер мен М2. Scratch программалау ор та сын да қан дай кес кін дер мен 

жұ мыс жа сай мыз?Мжұ мыс жа сай мыз?ММАА
НННННН--
П

Көрсеткішпенэмоциялықбелгініңскриптілері

П
Көрсеткішпенэмоциялықбелгініңскриптілері

ППППППВВВВВВВВ
КөрсеткішпенэмоциялықбелгініңскриптілеріВКөрсеткішпенэмоциялықбелгініңскриптілеріВВВВ

ббббббба
сп
аааааасссссс
ыы
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4. Жа ңа ны сан құ ру ба ры сын да қан дай ба тыр ма лар қол да
ны ла ды?

Т  

1. Не лік тен ны сан дар ға өз ге ріс тер ен гі зе міз?
2. Гра фи ка лық мүм кін дік тер ді пай да ла ну да ғы ұқ сас тық

тар ды не үшін қол да на мыз? Се бе бін тү сін ді рің дер.
3. Не үшін растр лық кес кін ді өз гер ту ба ры сын да кес кін кө

ле мін ұл ғай та мыз?

Т 

Paint гра фи ка лық ре дак то ры мен Scratch программалау 
ор та сын да ғы гра фи ка лық ре дак торды са лыс ты рып, ай ыр
ма шы лы ғын анық тап, кестені толтырыңдар. 

Гра фи ка лық ре дак тор лар Ұқ сас тығы Ерек ше лігі 

Paint гра фи ка лық ре дак то ры 

Scratch ор та сын да ғы гра фи
ка лық ре дак то р 

 

1. Ребусты шешіңдер.

1)  

2) 

Т

Т

ААРР
М2) М2) ММММММММААА

Н

1. Ребусты шешіңдер.

Н

1. Ребусты шешіңдер.

НН-

1. Ребусты шешіңдер. -1. Ребусты шешіңдер. ППППП
Scratch ор та сын да ғы гра фи

П
Scratch ор та сын да ғы гра фи

ППВВВВВВВВ
Гра фи ка лық ре дак тор лар Ұқ сас тығы Ерек ше лігі 

В
Гра фи ка лық ре дак тор лар Ұқ сас тығы Ерек ше лігі 

Paint гра фи ка лық ре дак то ры ВPaint гра фи ка лық ре дак то ры 
б

Paint гра фи ка лық ре дак то ры мен Scratch программалау 

б
Paint гра фи ка лық ре дак то ры мен Scratch программалау 

ор та сын да ғы гра фи ка лық ре дак торды са лыс ты рып, ай ырбор та сын да ғы гра фи ка лық ре дак торды са лыс ты рып, ай ыр
ма шы лы ғын анық тап, кестені толтырыңдар. бма шы лы ғын анық тап, кестені толтырыңдар. ббббГра фи ка лық ре дак тор лар Ұқ сас тығы Ерек ше лігі бГра фи ка лық ре дак тор лар Ұқ сас тығы Ерек ше лігі 

ааPaint гра фи ка лық ре дак то ры мен Scratch программалау аPaint гра фи ка лық ре дак то ры мен Scratch программалау 
ор та сын да ғы гра фи ка лық ре дак торды са лыс ты рып, ай ыраор та сын да ғы гра фи ка лық ре дак торды са лыс ты рып, ай ыр
ма шы лы ғын анық тап, кестені толтырыңдар. ама шы лы ғын анық тап, кестені толтырыңдар. аас

3. Не үшін растр лық кес кін ді өз гер ту ба ры сын да кес кін көс3. Не үшін растр лық кес кін ді өз гер ту ба ры сын да кес кін көсссPaint гра фи ка лық ре дак то ры мен Scratch программалау сPaint гра фи ка лық ре дак то ры мен Scratch программалау 

ТсТссп

2. Гра фи ка лық мүм кін дік тер ді пай да ла ну да ғы ұқ сас тықп2. Гра фи ка лық мүм кін дік тер ді пай да ла ну да ғы ұқ сас тық
тар ды не үшін қол да на мыз? Се бе бін тү сін ді рің дер.птар ды не үшін қол да на мыз? Се бе бін тү сін ді рің дер.

3. Не үшін растр лық кес кін ді өз гер ту ба ры сын да кес кін көп3. Не үшін растр лық кес кін ді өз гер ту ба ры сын да кес кін кө

а2. Гра фи ка лық мүм кін дік тер ді пай да ла ну да ғы ұқ сас тықа2. Гра фи ка лық мүм кін дік тер ді пай да ла ну да ғы ұқ сас тықааас

4. Жа ңа ны сан құ ру ба ры сын да қан дай ба тыр ма лар қол дас4. Жа ңа ны сан құ ру ба ры сын да қан дай ба тыр ма лар қол дасссыы4. Жа ңа ны сан құ ру ба ры сын да қан дай ба тыр ма лар қол да ы4. Жа ңа ны сан құ ру ба ры сын да қан дай ба тыр ма лар қол да
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2. Ба тыр ма ның қыз ме ті не сәй кес нұс қа сын таң даң дар.

№ Ба тыр ма  Нұс қа сы Ат қа ра тын қыз ме ті 

1 А мә тін мен жұ мыс

2 В өшір гіш

3 С
 тік төрт бұ рыш са лу

4 D  түс пен сурет ай ма ғын бояу

5 Е тү зу сы зық сы зу 

6 F  таң дау жә не кө ші ру 

7 G эл липс са лу 

8 H  фон ды өші ру 

9 I
жылжы ту не ме се кө бей ту үшін 
кес кін ай ма ғын ерек ше леу

 

1. «Күн ас тын да ғы үй» та қы ры бын да гра фи ка лық ре дак
тор ды пай да ла нып, сах на са лың дар.

2. Өз спр айт та рың ды құ рың дар жә не түр лен ді рі ңдер. Тін
туір батырмасын бас қан да спр айт  кос тю мін ау ыс ты ра
тын ск рип тілер құ рың дар.

3. Көбелектің гүлге қонуын бей не лей тін ск риптілер құ
рың дар.

Б   

Қалай ойлайсыңдар, бүгінгі үйренгендеріңді күнделікті 
өмірде қайда қолданар едіңдер?

Б 
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Рөмірде қайда қолданар едіңдер?Рөмірде қайда қолданар едіңдер?

М

3. Көбелектің гүлге қонуын бей не лей тін ск риптілер құ

М

3. Көбелектің гүлге қонуын бей не лей тін ск риптілер құ
рың дар.Мрың дар.

Қалай ойлайсыңдар, бүгінгі үйренгендеріңді күнделікті МҚалай ойлайсыңдар, бүгінгі үйренгендеріңді күнделікті ММММА

тор ды пай да ла нып, сах на са лың дар.

А

тор ды пай да ла нып, сах на са лың дар.
2. Өз спр айт та рың ды құ рың дар жә не түр лен ді рі ңдер. Тін

А

2. Өз спр айт та рың ды құ рың дар жә не түр лен ді рі ңдер. Тін
туір батырмасын бас қан да спр айт  кос тю мін ау ыс ты раАтуір батырмасын бас қан да спр айт  кос тю мін ау ыс ты ра
тын ск рип тілер құ рың дар.Атын ск рип тілер құ рың дар.

3. Көбелектің гүлге қонуын бей не лей тін ск риптілер құА3. Көбелектің гүлге қонуын бей не лей тін ск риптілер құ
рың дар.Арың дар.

Н1. «Күн ас тын да ғы үй» та қы ры бын да гра фи ка лық ре дакН1. «Күн ас тын да ғы үй» та қы ры бын да гра фи ка лық ре дак
тор ды пай да ла нып, сах на са лың дар.Нтор ды пай да ла нып, сах на са лың дар.

2. Өз спр айт та рың ды құ рың дар жә не түр лен ді рі ңдер. ТінН2. Өз спр айт та рың ды құ рың дар жә не түр лен ді рі ңдер. Тін
туір батырмасын бас қан да спр айт  кос тю мін ау ыс ты раНтуір батырмасын бас қан да спр айт  кос тю мін ау ыс ты раН--

ПППППППППIПIПВВВВВВ
G 

В
G 

H ВH  фон ды өші ру В фон ды өші ру 

ббббббббтү зу сы зық сы зу бтү зу сы зық сы зу 

 таң дау жә не кө ші ру б таң дау жә не кө ші ру 

ааааа түс пен сурет ай ма ғын бояуа түс пен сурет ай ма ғын бояу

тү зу сы зық сы зу атү зу сы зық сы зу 

сссс тік төрт бұ рыш са лус тік төрт бұ рыш са лу

 түс пен сурет ай ма ғын бояус түс пен сурет ай ма ғын бояу

ппп

мә тін мен жұ мыс

п

мә тін мен жұ мыс

 тік төрт бұ рыш са луп тік төрт бұ рыш са лу

аааааБа тыр ма  Нұс қа сы Ат қа ра тын қыз ме ті аБа тыр ма  Нұс қа сы Ат қа ра тын қыз ме ті с2. Ба тыр ма ның қыз ме ті не сәй кес нұс қа сын таң даң дар.с2. Ба тыр ма ның қыз ме ті не сәй кес нұс қа сын таң даң дар.сссБа тыр ма  Нұс қа сы Ат қа ра тын қыз ме ті сБа тыр ма  Нұс қа сы Ат қа ра тын қыз ме ті 

ыы
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ТАРА БОЙЫН А ОРЫТЫНДЫТЕСТТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Scratсh (Ск ретч) қан дай прог рам ма? Сәй кес кел мей тін жа уа бын 
таң даң дар.
A) ой ын топтамасын мәтін

дер арқылы жасау
В) Ле го конст рук то ры на ұқ сас
C) ой ын прог рам ма лау ор

та сы

D) ой ын, мульт фильм, оқи
ға жа сау құ ра лы

E) прог рам ма ны ал го ритм 
ар қы лы құ рас ты ру

2. Ком пью тер ге түсінікті ко ман да лар дың жи ын ты ғы:
A) ал го ритм
В) прог рам ма
C) конст рук тор 

D) транс ля тор 
E) ко ман да 

3. Scratсh 2 ор та сы ның ке ңей ті лі мі қан дай?
A) .sc
В) .sh
C) .sb2

D) .ch
E) .sch

4. Блок тар топ та ма сы бас қа ша қа лай атала ды?
A) түс тер бло гы
В) түс тер па лит ра сы
C) блок тар па лит ра сы 

D) блок тар жи ыны
E) бас қа ру блок та ры

5. Көк түсті блок қалай аталады?
A) қозғалыс бло гы
В) сенсорлар блогы
C) түр блогы

D) дыбыс блогы 
E) қылқалам блогы

6. Scratсh прог рам ма лау ор та сын да ны сан ды қа лай атай ды?
A) спринт
В) сп райт
C) кей іп кер

D) сах на 
E) кес кін 

ААР

В)

Р

В)
C) РC) кейРкей МScratсh МScratсh прогМпрограмМрам

спринтМспринт
сп МспрайтМрайт

іпМіпМкерМкер

А

Көк түсті блок қалай аталады?

А

Көк түсті блок қалай аталады?
қозғалыс 

А

қозғалыс бло

А

блогы

А

гы
сенсорлар блогыАсенсорлар блогы
түр блогы Атүр блогы

рамАраммаАма

Н

ра

Н

расы 

Н

сы 

Көк түсті блок қалай аталады?НКөк түсті блок қалай аталады?
гы Нгы

-П

сы бас Псы басқа Пқаша қаПша қалай аталаПлай аталаВ
мі қан

В
мі қан

D)

В
D)
E)ВE) .schВ.sch

б
D)

б
D)
E) бE) кобкоманбман

дай?бдай?

аын аынтыатығы:ағы:
транс атрансляалятор атор 

ман аманда ада 

слы құслы құрассрас

ғы:сғы:

пра пралыплы
ны алпны алгопгоритм притм 
рас прастыптырупру

а

уа

а

уа

фильм, оқиафильм, оқи

ритм аритм 

сРЫсРЫ

уа суабын сбын 

ыы
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7.  қан дай ба тыр ма? 
A) фон дар кі тап ха на сы
В) спр айт тар кі тап ха на сы
C) су рет са лу

D) су рет жүк теу
E) ка ме ра дан су рет қою

8.  батырмасының қызметі қандай?
A) мә тін мен жұ мыс
В) фонды өшіру
C) су рет са лу

D) су рет жүк теу
E) қыл қа лам

9. Жаңа спрайт салу үшін қандай команда орындалады? 
A) Фон бетін таңдау батыр

масын басу керек
В) Файл ⇒ Сақтау  батыр

масын басу керек
C) Файл ⇒ Ашу батырма

сын басу керек

D) Файл ⇒ Шығу батырма
сын басу керек

E) Жаңа нысан салу батыр
масын басу керек 

10.    блогының қыз ме ті қан дай?
A) әріп тер са ны
В) қа тар дың ұзын ды ғы
C) сөз де г і әріп мә ні

D) сөз дер дің бі рі гуі
E) сөз дер дің бе рі луі
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РМ
АН

-П
   блогының қыз ме ті қан дай?

П
   блогының қыз ме ті қан дай?

В) қа тар дың ұзын ды ғыПВ) қа тар дың ұзын ды ғы
C) сөз де г і әріп мә ні ПC) сөз де г і әріп мә ні

В   блогының қыз ме ті қан дай?В   блогының қыз ме ті қан дай?

бE) Жаңа нысан салу батырбE) Жаңа нысан салу батыр
масын басу керек бмасын басу керек 

а9. Жаңа спрайт салу үшін қандай команда орындалады? а9. Жаңа спрайт салу үшін қандай команда орындалады? 
D) Файл аD) Файл ⇒а⇒

сын басу керекасын басу керек
E) Жаңа нысан салу батыраE) Жаңа нысан салу батыр

сE) қыл қа ламсE) қыл қа лам

9. Жаңа спрайт салу үшін қандай команда орындалады? с9. Жаңа спрайт салу үшін қандай команда орындалады? 

пD) су рет жүк теупD) су рет жүк теу
E) қыл қа лампE) қыл қа лам

а

E) ка ме ра дан су рет қою

а

E) ка ме ра дан су рет қоюсE) ка ме ра дан су рет қоюсE) ка ме ра дан су рет қою

ыы
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ААРРР
ММ

§ 34. Жобаның презентациясы

М

§ 34. Жобаның презентациясыА

§ 31. Практикум. Анимация құру 

А

§ 31. Практикум. Анимация құру 
§ 32. Практикум. Нысан құру және костюм ауыстыру 

А

§ 32. Практикум. Нысан құру және костюм ауыстыру 
§ 33. «Құжатты баспаға дайындау» жобалық жұмысыА§ 33. «Құжатты баспаға дайындау» жобалық жұмысыА§ 34. Жобаның презентациясыА§ 34. Жобаның презентациясы

Н§ 31. Практикум. Анимация құру Н§ 31. Практикум. Анимация құру 
§ 32. Практикум. Нысан құру және костюм ауыстыру Н§ 32. Практикум. Нысан құру және костюм ауыстыру 
§ 33. «Құжатты баспаға дайындау» жобалық жұмысыН§ 33. «Құжатты баспаға дайындау» жобалық жұмысы

--ПППП
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аааЖОБАНЫ ҚҰРУ аЖОБАНЫ ҚҰРУ ЖОБАНЫ ҚҰРУ аЖОБАНЫ ҚҰРУ 

сссппп
ааасссссс
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172

§ 31. Практикум. Анимация құру

Мақ са ты: спр айт тар ды құ ру жә не оған 
ани ма ция, фон, ды быс жа сау. 

Жұ мыс ба ры сы: 
Жо ба ға ды быс, фон, ани ма ция, муль ти

ме диа лық әсер лер ді қо су ар қы лы өз жо ба
мыз ды жа сау ға жә не түр лі қойы лым дар 
дайындау ға бо ла ды. 

Мы са лы, біз анимация құруға арналған 
прак ти ка лық тап сыр ма ны орын дау ал го
рит мін қа рас ты рамыз.

Сах на да әуен жүріп жатқанда фон дық 
су рет тер ді ау ыс ты ратындай етіп, скрипті 
дайындаймыз. 

Ол үшін:
1. Ин тер нет же лі сі нен кез кел ген ды быс ты 

мы са лы, «Ана» әуенін бу ма ға жүк тей міз. 
2. Scratch прог рам ма лау ор та сын іс ке қо са мыз.
3. Жүк теу үшін Scratch жұ мыс ор та сы ның жо ғар ы бө лі гін де 

ор на лас қан ды быс ба ға ны на өтіп, файл дан жүк теу батырма сын 
ба сып, қа жет әуен ді таң дап, жүк тей міз (107-су рет).

 Əуендіжүктеу

   

• анимациядеген
не?

• жобағаанима
циянынеүшін
жасаймыз?

М      

• анимациялықжоба
жасаумүмкіндік
тері;

• нысандарменоқи
ғаларғаанимация
құру;

• программада
практикалық
тапсырмалармен
жобаларжасау.
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------П
2. Scratch прог рам ма лау ор та сын іс ке қо са мыз.

П
2. Scratch прог рам ма лау ор та сын іс ке қо са мыз.
3. Жүк теу үшін Scratch жұ мыс ор та сы ның жо ғар ы бө лі гін де 

П
3. Жүк теу үшін Scratch жұ мыс ор та сы ның жо ғар ы бө лі гін де 

ор на лас қан ды быс ба ға ны на өтіп, файл дан жүк теу батырма сын Пор на лас қан ды быс ба ға ны на өтіп, файл дан жүк теу батырма сын 
ба сып, қа жет әуен ді таң дап, жүк тей міз Пба сып, қа жет әуен ді таң дап, жүк тей міз ПППППВ

Ол үшін:

В
Ол үшін:

1. Ин тер нет же лі сі нен кез кел ген ды быс ты 

В
1. Ин тер нет же лі сі нен кез кел ген ды быс ты 

мы са лы, «Ана» әуенін бу ма ға жүк тей міз. Вмы са лы, «Ана» әуенін бу ма ға жүк тей міз. 
2. Scratch прог рам ма лау ор та сын іс ке қо са мыз.В2. Scratch прог рам ма лау ор та сын іс ке қо са мыз.
3. Жүк теу үшін Scratch жұ мыс ор та сы ның жо ғар ы бө лі гін де В3. Жүк теу үшін Scratch жұ мыс ор та сы ның жо ғар ы бө лі гін де 

б
рит мін қа рас ты рамыз.

б
рит мін қа рас ты рамыз.

Сах на да әуен жүріп жатқанда фон дық бСах на да әуен жүріп жатқанда фон дық 
су рет тер ді ау ыс ты ратындай етіп, скрипті бсу рет тер ді ау ыс ты ратындай етіп, скрипті 
дайындаймыз. бдайындаймыз. 

апрак ти ка лық тап сыр ма ны орын дау ал гоапрак ти ка лық тап сыр ма ны орын дау ал го
рит мін қа рас ты рамыз.арит мін қа рас ты рамыз.

Сах на да әуен жүріп жатқанда фон дық аСах на да әуен жүріп жатқанда фон дық 
су рет тер ді ау ыс ты ратындай етіп, скрипті асу рет тер ді ау ыс ты ратындай етіп, скрипті 

смыз ды жа сау ға жә не түр лі қойы лым дар смыз ды жа сау ға жә не түр лі қойы лым дар 

Мы са лы, біз анимация құруға арналған сМы са лы, біз анимация құруға арналған 
прак ти ка лық тап сыр ма ны орын дау ал госпрак ти ка лық тап сыр ма ны орын дау ал го

пЖо ба ға ды быс, фон, ани ма ция, муль типЖо ба ға ды быс, фон, ани ма ция, муль ти
ме диа лық әсер лер ді қо су ар қы лы өз жо бапме диа лық әсер лер ді қо су ар қы лы өз жо ба
мыз ды жа сау ға жә не түр лі қойы лым дар пмыз ды жа сау ға жә не түр лі қойы лым дар 

а

 спр айт тар ды құ ру жә не оған 

а

 спр айт тар ды құ ру жә не оған 

Жо ба ға ды быс, фон, ани ма ция, муль тиаЖо ба ға ды быс, фон, ани ма ция, муль ти
ме диа лық әсер лер ді қо су ар қы лы өз жо бааме диа лық әсер лер ді қо су ар қы лы өз жо ба

с спр айт тар ды құ ру жә не оған с спр айт тар ды құ ру жә не оған 

ыы
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4. Фон дар ба тыр ма сы ар қы лы осы әуен ге қа тыс ты бір не ше фон 
бо ла тын дай ана  мен баланың су рет те рін Ин тер нет тен жүк
теп алай ық (108-су рет). Ен ді прог рам ма ның ал го рит мін 
құ рай ық. Кел ті ріл ген ск рип ті лер ді пай да ла на мыз. 

 Фондағыанимация

Ол үшін үне мі  бло гы нан бас тай мыз.

ААР
МАА

НН-
ПП

 бло гы нан бас тай мыз.

П
 бло гы нан бас тай мыз.

ПВВВВВВВ
ФондағыанимацияВФондағыанимация

 бло гы нан бас тай мыз.В бло гы нан бас тай мыз.

ббббба
спппппп
а

 Ен ді прог рам ма ның ал го рит мін 

а

 Ен ді прог рам ма ның ал го рит мін 

ааааас

4. Фон дар ба тыр ма сы ар қы лы осы әуен ге қа тыс ты бір не ше фон с4. Фон дар ба тыр ма сы ар қы лы осы әуен ге қа тыс ты бір не ше фон 
бо ла тын дай ана  мен баланың су рет те рін Ин тер нет тен жүксбо ла тын дай ана  мен баланың су рет те рін Ин тер нет тен жүк

 Ен ді прог рам ма ның ал го рит мін с Ен ді прог рам ма ның ал го рит мін 

ыы4. Фон дар ба тыр ма сы ар қы лы осы әуен ге қа тыс ты бір не ше фон ы4. Фон дар ба тыр ма сы ар қы лы осы әуен ге қа тыс ты бір не ше фон 
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Нә ти же сін де бір не ше су рет пен 
көр се тіл ген фон дар ав то мат ты 
түр де ау ысып, әуен орын да ла ды. 

А дең гейі
Прог рам ма ны ком пью тер де 

орын даң дар. Қан дай әре кет тер 
жа сал ды?

Scratch прог рам ма сын да не лік
тен бір не ше кос тюм таң дай мыз? 
Се бе бін тү сін ді рің дер.

В дең гейі
Прог рам ма да су рет тегіге ұқсас кей іп кер мен оның ани ма

ция сын жа саң дар.

АААА174А174

РММММ
ААААННННННН

-П
ВВВВВВВ
бПрог рам ма да су рет тегіге ұқсас кей іп кер мен оның ани мабПрог рам ма да су рет тегіге ұқсас кей іп кер мен оның ани маббба

Се бе бін тү сін ді рің дер.аСе бе бін тү сін ді рің дер.

Прог рам ма да су рет тегіге ұқсас кей іп кер мен оның ани мааПрог рам ма да су рет тегіге ұқсас кей іп кер мен оның ани ма

сScratch прог рам ма сын да не ліксScratch прог рам ма сын да не лік
тен бір не ше кос тюм таң дай мыз? стен бір не ше кос тюм таң дай мыз? 
Се бе бін тү сін ді рің дер.сСе бе бін тү сін ді рің дер.

пПрог рам ма ны ком пью тер де пПрог рам ма ны ком пью тер де 
орын даң дар. Қан дай әре кет тер порын даң дар. Қан дай әре кет тер 

Scratch прог рам ма сын да не лікпScratch прог рам ма сын да не лік

а

түр де ау ысып, әуен орын да ла ды. 

а

түр де ау ысып, әуен орын да ла ды. 

Прог рам ма ны ком пью тер де аПрог рам ма ны ком пью тер де 
орын даң дар. Қан дай әре кет тер аорын даң дар. Қан дай әре кет тер 

сНә ти же сін де бір не ше су рет пен сНә ти же сін де бір не ше су рет пен 
көр се тіл ген фон дар ав то мат ты скөр се тіл ген фон дар ав то мат ты 
түр де ау ысып, әуен орын да ла ды. стүр де ау ысып, әуен орын да ла ды. 

ыыНә ти же сін де бір не ше су рет пен ыНә ти же сін де бір не ше су рет пен 
көр се тіл ген фон дар ав то мат ты ыкөр се тіл ген фон дар ав то мат ты 
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Cу рет ке мұ қи ят қа раң дар. Қан дай өз ге ріс бай қа дың дар? 
Кей іп кер ді не үшін өз ге ріс ке кел тір дік?

С дең гейі
Қыз бен мы сық сп рай ты үшін су рет те көр се тіл ген дей жо ба 

құ рың дар.

Кей іп кер лер ге қа тыс ты ани ма ция, ды быс әсер ле рін кі ріс ті
рің дер. Өз жо ба ла рың ды сақ таң дар.

АА

рің дер. Өз жо ба ла рың ды сақ таң дар.

А

рің дер. Өз жо ба ла рың ды сақ таң дар.РРКей іп кер лер ге қа тыс ты ани ма ция, ды быс әсер ле рін кі ріс тіРКей іп кер лер ге қа тыс ты ани ма ция, ды быс әсер ле рін кі ріс тіРрің дер. Өз жо ба ла рың ды сақ таң дар.Ррің дер. Өз жо ба ла рың ды сақ таң дар.

ММММММА
Н-
ПППППППППВВВВВВ

ба
сссппп
аҚыз бен мы сық сп рай ты үшін су рет те көр се тіл ген дей жо ба аҚыз бен мы сық сп рай ты үшін су рет те көр се тіл ген дей жо ба 

сCу рет ке мұ қи ят қа раң дар. Қан дай өз ге ріс бай қа дың дар? сCу рет ке мұ қи ят қа раң дар. Қан дай өз ге ріс бай қа дың дар? ыыCу рет ке мұ қи ят қа раң дар. Қан дай өз ге ріс бай қа дың дар? ыCу рет ке мұ қи ят қа раң дар. Қан дай өз ге ріс бай қа дың дар? 
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§ 32. Практикум. Нысан құру және костюм ауыстыру

Мақ са ты: жа ңа спр айт  құ ру жә не оған 
ани ма ция жа сау. 

Жұ мыс ба ры сы: 
1. «Күн» жа ңа ны са нын құ ру.
2. Күн шы ғыстан шы ғу үшін диаго наль бо 

йын ша тінтуір мен ақ па рат тық па нель ге 
ба ғыт тал ған көк век тор ды алып, са ғат 
ті лі ба ғы ты мен бұ ру ке рек (109-су рет). 

 Күнменгүлнысандарынқұру

3. «Ашыл ма ған гүл» жа ңа ны санын құ ру.
4. Ны сан ды бір не ше рет кө ші ріп, гүл дің ашы лу ке зең де рін 

құ ру қа жет. 
5. Аз ға на кі ді ріс ішін де ны санның кос тюм де рін ау ыс ты ра тын 

ани ма ция жа сау ке рек (110-су рет). 
6. Жо ба ға атау бе ріп, сақ таймыз. 

Жо ба ның да му ба ғыт та ры: ды быс кі ріс ті ру; күн нің 
шы ғу ын қо су. Гүл та ңер тең ға на ашы луы ти іс. 

Спр айт  кос тю мін құ ру. Ал ғаш қы кос тюм ді жа ңа дан са лу 
ке рек. Ал ке ле сі кос тюм дер ді бі рін ші кос тюм ді өз гер ту ар қы лы 
дай ын дау ға бо ла ды. Ол үшін Кос тюм дер (Кос тю мы) бө лі мін де гі 
Кө ші ру (Ко пи ро вать) ко ман да сын таң даймыз. Бі рін ші кос
тюм ді кө ші ріп алып, Ре дак ция лау (Ре дак ти ро вать) ко ман да сын 
орын дай мыз. Өшір гіш пен кей бір бө лік те рін өші ріп, өз гер те міз. 
Жа ңа кос тюм дай ын бо л ды. Са лын ған ны сан ның бар лы ғы 

   

• жаңанысанды
қалайқұруғабола
ды?

• графикалықредак
тордыңсурет
салуқұралдары
қандай?

• костюмауыс
тырғандақандай
командалар
қолданылады?

М      

• жаңанысанқұру;
• нысанғаанимация
жасау;

• жаңакостюмқұру
жәнеоныөзгерту.

АААА176А176

Р

Кө ші ру

Р

Кө ші ру
тюм ді кө ші ріп алып, Ртюм ді кө ші ріп алып, 
орын дай мыз. Өшір гіш пен кей бір бө лік те рін өші ріп, өз гер те міз. Рорын дай мыз. Өшір гіш пен кей бір бө лік те рін өші ріп, өз гер те міз. 
Жа ңа кос тюм дай ын бо л ды. Са лын ған ны сан ның бар лы ғы РЖа ңа кос тюм дай ын бо л ды. Са лын ған ны сан ның бар лы ғы 

М

Спр айт  кос тю мін құ ру.

М

Спр айт  кос тю мін құ ру.
ке рек. Ал ке ле сі кос тюм дер ді бі рін ші кос тюм ді өз гер ту ар қы лы Мке рек. Ал ке ле сі кос тюм дер ді бі рін ші кос тюм ді өз гер ту ар қы лы Мдай ын дау ға бо ла ды. Ол үшін Мдай ын дау ға бо ла ды. Ол үшін 
Кө ші руМКө ші ру (Ко пи ро вать) ко ман да сын таң даймыз. Бі рін ші косМ (Ко пи ро вать) ко ман да сын таң даймыз. Бі рін ші кос
тюм ді кө ші ріп алып, Мтюм ді кө ші ріп алып, 

А

ани ма ция жа сау ке рек 

А

ани ма ция жа сау ке рек 
6. Жо ба ға атау бе ріп, сақ таймыз. 

А

6. Жо ба ға атау бе ріп, сақ таймыз. 
Жо ба ның да му ба ғыт та ры: ды быс кі ріс ті ру; күн нің АЖо ба ның да му ба ғыт та ры: ды быс кі ріс ті ру; күн нің 

шы ғу ын қо су. Гүл та ңер тең ға на ашы луы ти іс.Ашы ғу ын қо су. Гүл та ңер тең ға на ашы луы ти іс.
Спр айт  кос тю мін құ ру.АСпр айт  кос тю мін құ ру.

ке рек. Ал ке ле сі кос тюм дер ді бі рін ші кос тюм ді өз гер ту ар қы лы Аке рек. Ал ке ле сі кос тюм дер ді бі рін ші кос тюм ді өз гер ту ар қы лы 

Н

құ ру қа жет. 

Н

құ ру қа жет. 
5. Аз ға на кі ді ріс ішін де ны санның кос тюм де рін ау ыс ты ра тын Н5. Аз ға на кі ді ріс ішін де ны санның кос тюм де рін ау ыс ты ра тын 

ани ма ция жа сау ке рек Нани ма ция жа сау ке рек 
6. Жо ба ға атау бе ріп, сақ таймыз. Н6. Жо ба ға атау бе ріп, сақ таймыз. 

Жо ба ның да му ба ғыт та ры: ды быс кі ріс ті ру; күн нің НЖо ба ның да му ба ғыт та ры: ды быс кі ріс ті ру; күн нің 

-4. Ны сан ды бір не ше рет кө ші ріп, гүл дің ашы лу ке зең де рін -4. Ны сан ды бір не ше рет кө ші ріп, гүл дің ашы лу ке зең де рін П
 

П
 

3. «Ашыл ма ған гүл» жа ңа ны санын құ ру.П3. «Ашыл ма ған гүл» жа ңа ны санын құ ру.
4. Ны сан ды бір не ше рет кө ші ріп, гүл дің ашы лу ке зең де рін П4. Ны сан ды бір не ше рет кө ші ріп, гүл дің ашы лу ке зең де рін 

ВВВВ В 

баааа
сйын ша тінтуір мен ақ па рат тық па нель ге сйын ша тінтуір мен ақ па рат тық па нель ге 

ба ғыт тал ған көк век тор ды алып, са ғат сба ғыт тал ған көк век тор ды алып, са ғат 
ті лі ба ғы ты мен бұ ру ке рек сті лі ба ғы ты мен бұ ру ке рек (109-су рет).с(109-су рет).сссп

1. «Күн» жа ңа ны са нын құ ру.п1. «Күн» жа ңа ны са нын құ ру.
2. Күн шы ғыстан шы ғу үшін диаго наль бо п2. Күн шы ғыстан шы ғу үшін диаго наль бо 

йын ша тінтуір мен ақ па рат тық па нель ге пйын ша тінтуір мен ақ па рат тық па нель ге 
ба ғыт тал ған көк век тор ды алып, са ғат пба ғыт тал ған көк век тор ды алып, са ғат 

а

 жа ңа спр айт  құ ру жә не оған 

а

 жа ңа спр айт  құ ру жә не оған 

2. Күн шы ғыстан шы ғу үшін диаго наль бо а2. Күн шы ғыстан шы ғу үшін диаго наль бо 

с§ 32. Практикум. Нысан құру және костюм ауыстырус§ 32. Практикум. Нысан құру және костюм ауыстыру

 жа ңа спр айт  құ ру жә не оған с жа ңа спр айт  құ ру жә не оған 

ыы§ 32. Практикум. Нысан құру және костюм ауыстыруы§ 32. Практикум. Нысан құру және костюм ауыстыру
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ор та да тұ руы қа жет. Ай на лу цент рін ор на тың дар (Устано вить 
центр вра ще ния) ко ман да сын таң дау ар қы лы орын дай мыз. 

Гүл дің ск рип тісі:                                   Күн нің ск рип тісі:

          

 Гүлдіңкостюмдері

ААРР
МА

Н-
П

центр вра ще ния) ко ман да сын таң дау ар қы лы орын дай мыз. 

П
центр вра ще ния) ко ман да сын таң дау ар қы лы орын дай мыз. 

Гүл дің ск рип тісі:                                   Күн нің ск рип тісі:ПГүл дің ск рип тісі:                                   Күн нің ск рип тісі:ППВ
Ай на лу цент рін ор на тың дар ВАй на лу цент рін ор на тың дар 

центр вра ще ния) ко ман да сын таң дау ар қы лы орын дай мыз. Вцентр вра ще ния) ко ман да сын таң дау ар қы лы орын дай мыз. 

Гүлдіңкостюмдері

В
ГүлдіңкостюмдерібббббббГүлдіңкостюмдерібГүлдіңкостюмдері

аааааасс
па
сыы



178

«Тәт ті то сынсый» жо ба сы
Ас паз  қыз ға то сынсый бе руі ти іс.

1. Сах на ға фон қою.
2. Ас паз  сп рай тын құ ру.
3. Қыздың сп рай тын құ ру.
4. Әр спр айт қа кос тюм құ ру.
5. Спр айт тар ға ани ма ция ен гі зу.
6. Диа лог құ ру.
7. Сақ тау жә не жо ба ны көру.

«Ора мал ұс та ған хан шай ым» жо ба сы
Хан шай ым қо лын да ғы ора ма лын жо ға рытө мен қоз ғал туы 

ке рек.
1. Сах на ға фон қою.
2. «Хан шай ым» сп рай тын құ ру.
3. «Хан шай ым» сп рай ты на кос тюм жа сау.
4. Спр айт қа ани ма ция ен гі зу.
5. Сақ тау жә не жо ба ны көру.

АААА178А178

Р5. Сақ тау жә не жо ба ны көру.Р5. Сақ тау жә не жо ба ны көру.М

1. Сах на ға фон қою.

М

1. Сах на ға фон қою.
2. «Хан шай ым» сп рай тын құ ру.М2. «Хан шай ым» сп рай тын құ ру.
3. «Хан шай ым» сп рай ты на кос тюм жа сау.М3. «Хан шай ым» сп рай ты на кос тюм жа сау.
4. Спр айт қа ани ма ция ен гі зу.М4. Спр айт қа ани ма ция ен гі зу.М5. Сақ тау жә не жо ба ны көру.М5. Сақ тау жә не жо ба ны көру.

А

«Ора мал ұс та ған хан шай ым» жо ба сы

А

«Ора мал ұс та ған хан шай ым» жо ба сы
Хан шай ым қо лын да ғы ора ма лын жо ға рытө мен қоз ғал туы АХан шай ым қо лын да ғы ора ма лын жо ға рытө мен қоз ғал туы 

ке рек. Аке рек.
1. Сах на ға фон қою.А1. Сах на ға фон қою.
2. «Хан шай ым» сп рай тын құ ру.А2. «Хан шай ым» сп рай тын құ ру.

ННННННН«Ора мал ұс та ған хан шай ым» жо ба сыН«Ора мал ұс та ған хан шай ым» жо ба сы
Хан шай ым қо лын да ғы ора ма лын жо ға рытө мен қоз ғал туы НХан шай ым қо лын да ғы ора ма лын жо ға рытө мен қоз ғал туы 

-П
ВВВВВВВВ
ббббббббаа
сп
ас
ыы
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«Сах на дағы қон жық» жо ба сы
Қон жық сах на ға ке ле ді, сә лем де се ді. Қай та арт қа ке те ді, 

тіреледі де, қай та сах на ға ке ле ді, әре кетті 2 рет қай талай ды. 
Үшін ші сін де жа сы ры нып қа ла ды. 
1. Сах на ға фон таң дау.
2. «Қон жық» сп рай тын құ ру жә не кос тюм де рін әзір леу.
3. Қон жық қа ск рипт құ ру.
4. Сақ тау жә не жо ба ны көру.

ААРРРРР
МММММА

Н------
П

2. «Қон жық» сп рай тын құ ру жә не кос тюм де рін әзір леу.

П
2. «Қон жық» сп рай тын құ ру жә не кос тюм де рін әзір леу.
3. Қон жық қа ск рипт құ ру. П3. Қон жық қа ск рипт құ ру.
4. Сақ тау жә не жо ба ны көру.П4. Сақ тау жә не жо ба ны көру.ПППППВ

Қон жық сах на ға ке ле ді, сә лем де се ді. Қай та арт қа ке те ді, 

В
Қон жық сах на ға ке ле ді, сә лем де се ді. Қай та арт қа ке те ді, 

тіреледі де, қай та сах на ға ке ле ді, әре кетті 2 рет қай талай ды. 

В
тіреледі де, қай та сах на ға ке ле ді, әре кетті 2 рет қай талай ды. 
Үшін ші сін де жа сы ры нып қа ла ды. ВҮшін ші сін де жа сы ры нып қа ла ды. 

2. «Қон жық» сп рай тын құ ру жә не кос тюм де рін әзір леу.В2. «Қон жық» сп рай тын құ ру жә не кос тюм де рін әзір леу.

ббҚон жық сах на ға ке ле ді, сә лем де се ді. Қай та арт қа ке те ді, бҚон жық сах на ға ке ле ді, сә лем де се ді. Қай та арт қа ке те ді, 

аасс
ппа
сыы
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§ 33. «Құжатты баспаға дайындау» жобалық жұмысы

Wordмәтіндікпроцессорытақырыбыкеңінен
қарастырылмағандықтан,Wordтыңкейбір
мүмкіндіктерінетоқталайық.

Word мә тін дік про цес со рын да па рақ 
па ра ме тр ле рін ау ыс ты ру:

Бет тің ор на ла суы (Раз мет ка ст ра
ни цы) ⇒ Бағ дар (Ориен та ция) ⇒ Кі тап 
тү рін де/Аль бом тү рін де (Книж ная/Аль
бом ная) ко ман да сын таң дай мыз.

Бет па ра ме тр ле рін қою ко ман да сы: Бет тің ор на ла суы (Раз
мет ка ст ра ни цы) ⇒ Жиек (По ля). 

   

• жобадегенне?

М      

• жобалықжұмысты
жасау;

• жобаныбаспаға
шығару.

АААА180А180

РМ
АААААННННН

- Жиек - Жиек ----ПППППБет па ра ме тр ле рін қою ко ман да сыПБет па ра ме тр ле рін қою ко ман да сы
 Жиек П Жиек (По ля).П(По ля).

ВВВВ
бббба

бом ная) ко ман да сын таң дай мыз.абом ная) ко ман да сын таң дай мыз.аааас

 (Раз мет ка ст рас (Раз мет ка ст ра
 (Ориен та ция)с (Ориен та ция)

тү рін де/Аль бом тү рін де стү рін де/Аль бом тү рін де (Книж ная/Альс(Книж ная/Аль
бом ная) ко ман да сын таң дай мыз.сбом ная) ко ман да сын таң дай мыз.

пWord мә тін дік про цес со рын да па рақ пWord мә тін дік про цес со рын да па рақ 

 (Раз мет ка ст рап (Раз мет ка ст ра
 (Ориен та ция)п (Ориен та ция)

а

Wordмәтіндікпроцессорытақырыбыкеңінен

а

Wordмәтіндікпроцессорытақырыбыкеңінен
қарастырылмағандықтан,Wordтыңкейбірақарастырылмағандықтан,Wordтыңкейбір

Word мә тін дік про цес со рын да па рақ аWord мә тін дік про цес со рын да па рақ 

с§ 33. «Құжатты баспаға дайындау» жобалық жұмысыс§ 33. «Құжатты баспаға дайындау» жобалық жұмысы

WordмәтіндікпроцессорытақырыбыкеңіненсWordмәтіндікпроцессорытақырыбыкеңінен
қарастырылмағандықтан,Wordтыңкейбірсқарастырылмағандықтан,Wordтыңкейбір

ыы§ 33. «Құжатты баспаға дайындау» жобалық жұмысыы§ 33. «Құжатты баспаға дайындау» жобалық жұмысы
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Бет ке шега ра қою: Бет тің ор на ла суы (Раз мет ка ст ра
ни цы) ⇒ Бет тің ше га ра сы (Гра ни цы ст ра ниц).

Бет ке нө мір қою: Кі ріс ті ру (Вс тав ка) ⇒ Бет тің нө мі рі (Но
мер ст ра ни цы).

Құ жат ты бас па ға жі бер мес бұ рын, ал дын ала қа рау ке рек. 
Оны мына командамен орын дай мыз: Файл ⇒ Ал дын ала кө ру 
(Пред ва ри тель ный прос мотр).

Құ жат ты бас па ға жі бе ру Файл ⇒ Бас па ға шы ға ру (Пе чать) 
ко ман да сы мен орын да ла ды.

АА

ко ман да сы мен орын да ла ды.

А

ко ман да сы мен орын да ла ды.Р

Оны мына командамен орын дай мыз: 

Р

Оны мына командамен орын дай мыз: 
(Пред ва ри тель ный прос мотр).Р(Пред ва ри тель ный прос мотр).

Құ жат ты бас па ға жі бе руРҚұ жат ты бас па ға жі бе руРко ман да сы мен орын да ла ды.Рко ман да сы мен орын да ла ды.

МММММММҚұ жат ты бас па ға жі бер мес бұ рын, ал дын ала қа рау ке рек. МҚұ жат ты бас па ға жі бер мес бұ рын, ал дын ала қа рау ке рек. 
Оны мына командамен орын дай мыз: МОны мына командамен орын дай мыз: 
(Пред ва ри тель ный прос мотр).М(Пред ва ри тель ный прос мотр).

ААААААН
-П
В

(Вс тав ка)

В
(Вс тав ка)

ВВВВ
ббббб(Вс тав ка) б(Вс тав ка) ⇒б⇒ Бет тің нө мі рі б Бет тің нө мі рі 

аааааасссссс
па
с (Раз мет ка ст рас (Раз мет ка ст ра ыы (Раз мет ка ст ра ы (Раз мет ка ст ра
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Scratchпрограммасындағыжобалардықалайбаспағашығаруға
болады?

Біз құжатты баспаға жіберуді игердік. Scratch программа
сында баспаға шығаратын арнайы команда болмағандықтан, 
оны пернетақтадағы Print Screen пернесі арқылы жүзеге 
асыруға болады. Print Screen экран бетін суретке түсіріп, 
компьютер жадындағы алмасу буферіне көшіреді. Alt + Print 
Screen белсенді болып тұрған терезені ғана суретке түсіреді. 
Print Screen пернесінің көмегімен суретті MS Word програм
масына қойып, баспаға жіберуге болады.

АААА182А182

РРРРММММ
ААААН

пернесінің көмегімен суретті MS Word програм

Н

пернесінің көмегімен суретті MS Word програм
масына қойып, баспаға жіберуге болады.Нмасына қойып, баспаға жіберуге болады.ННН-

 белсенді болып тұрған терезені ғана суретке түсіреді.- белсенді болып тұрған терезені ғана суретке түсіреді.-пернесінің көмегімен суретті MS Word програм-пернесінің көмегімен суретті MS Word програмП
сында баспаға шығаратын арнайы команда болмағандықтан, 

П
сында баспаға шығаратын арнайы команда болмағандықтан, 
оны пернетақтадағы 

П
оны пернетақтадағы Print Screen

П
Print Screen

Print Screen ПPrint Screen 
компьютер жадындағы алмасу буферіне көшіреді. Пкомпьютер жадындағы алмасу буферіне көшіреді. 

 белсенді болып тұрған терезені ғана суретке түсіреді.П белсенді болып тұрған терезені ғана суретке түсіреді.

В
Scratchпрограммасындағыжобалардықалайбаспағашығаруға

В
Scratchпрограммасындағыжобалардықалайбаспағашығаруға

Біз құжатты баспаға жіберуді игердік. Scratch программаВБіз құжатты баспаға жіберуді игердік. Scratch программа
сында баспаға шығаратын арнайы команда болмағандықтан, Всында баспаға шығаратын арнайы команда болмағандықтан, 

Print ScreenВPrint Screen

ббббббScratchпрограммасындағыжобалардықалайбаспағашығаруғабScratchпрограммасындағыжобалардықалайбаспағашығаруға

асссссс
ппппппа
сыы
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Жо ба ны құ ру дың мақ са ты: құ жат ты бас па ға дай ын дау 
(па рақ па ра мет рін өз гер ту, бет па ра ме тр ле рін қою, ал дын 
ала кө ру жә не т.б.)

Жо ба ның тап сыр ма сы:
1. Бе ріл ген та қы рып бой ын ша мә лі мет қа рас ты рың дар жә не 

га зет бе тін жа сап алың дар. 
2. Га зет тің та қы ры бы, шық қан кү ні және нө мі рі, ме кен жайы, 

ре дак тор дың атыжөні бо луы ти іс. 
3. Мә тін атау ла ры, су рет тер, дәй ек сөз дер (ци та ты) бо луы қа жет. 
4. Ма қа ла лар ды ба ған дар ға бө ліп жа зу ке рек. Га зет бе тін де 

нө мір бо луы ти іс. 
5. Га зет бет те рін ал дын ала қа рап, қа ғаз ға ба сып шы ға рың дар.

Па рақ па ра мет рі – Аль бом дық бет
Мә тін қар іпі – Times New Roman
Га зет та қы ры бы – WordArt ны са ны
Га зет бе ті нің та қы рып та ры: «Ин фор ма ти ка ғы лы мы», 

«Әлем де гі қы зық тар», «Менің мектебім», «Сүй ік ті ақынжа зу
шы ла рым», «Спорт жа ңа лық та ры ту ра лы», «Қазақстан – тәуел
сіздік тұғырым!», «Туған тілім – тұмарым».

Жұ мыс жа сау ке зең де рі

№ Жұ мыс маз мұ ны Не іс теу ке рек?

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 сұрып тау 

 Түр лі ақ па рат көз де рін анық тау

3
Ақ па рат тар ды тал дау, қо ры
тын ды лар ды тұ жы рым дау

Алын ған нә ти же лер ді тал дау

4 Нә ти же лер ді ұсы ну 
Жа са лған жұ мыс, жо ба ту ра лы 
есеп бе ру, қор ғау

5 Реф лек сия
Ұжым дық тал қы лау мен өзінөзі 
ба ға лау ар қы лы ба ға лау ға қа ты су 

ААРРР
ММММ

ти

М

тиже

М

желер

М

лерді ұсы

М

ді ұсы

Реф МРефлекМлексияМсия

ААА

рат көз

А

рат көзде

А

де
ды сұрып

А

ды сұрыптау 

А

тау 
тар Атарды талАды талдау, қоАдау, қо

лар Аларды тұАды тұжыАжырымАрымАді ұсыАді ұсы

ННН

ры

Н

рыбы мен 

Н

бы мен 
тын анық Нтын анықтау Нтау

де Ндерін таНрін табу, Нбу, 

дау, қоНдау, қо

-бы мен -бы мен П
сіздік тұғырым!», «Туған тілім – тұмарым».

П
сіздік тұғырым!», «Туған тілім – тұмарым».

де Пдері Прі ППППППППТаңПТаң

В
ры: 

В
ры: 

тар», «Менің мектебім», «Сүй

В
тар», «Менің мектебім», «Сүй

та Втары туВры тураВралы», «Қазақстан – тәуелВлы», «Қазақстан – тәуелралы», «Қазақстан – тәуелраВралы», «Қазақстан – тәуелра
сіздік тұғырым!», «Туған тілім – тұмарым».Всіздік тұғырым!», «Туған тілім – тұмарым».

б
ғаз

б
ғаз

дық бет бдық бет
іпі – Times New Roman біпі – Times New Roman

ны бны
«Ин б«Инфорбформабма

аға ба аға басып шыасып шысты) босты) болуы қаслуы қа
рек. Гасрек. Газет бесзет бе

прі, ме прі, мекенпкенжайы, пжайы, 

луы қаплуы қа

адар жәадар және ане 

жайы, ажайы, 

сдау сдау 
дын сдын ыыдау ыдау 
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§ 34. Жобаның презентациясы

Қымбатты оқу шы лар, сен дер 5сы
нып ин фор ма ти ка кур сын оқу ды аяқ тап 
ке ле сің дер. Ен ді өз де рің нің бір жыл дық 
оқыпүй рен ген бі лім де рің ді пай да ла нып, 
жо ба жұ мыс та рын жа сай тын бо ла сың дар. 
Ин фор ма ти ка пә нін оқу ба ры сын да көп те ген 
жа ңа ұғым дар мен, ақ па рат тар мен, прог рам
ма лар мен та ныс бол дың дар. Ал ған бі лім
де рің ді прак ти ка жү зін де пай да ла ну  жә не 
өмір де қа жет кез дер де қол да ну ке рек екен
ді гін ес тен шы ғар ма ғандарың жөн. Жо ба лар 
жа сау ба ры сын да өз де рің із де ніп, тео рия лық 
бі лім де рің ді прак ти ка жүзінде қол да нып, 

яғ ни, ком пью тер лік прог рам ма лар ды пай да ла нып, өз де рің нің 
ша ғын көр се ті лім де рің ді, шы ғар ма шы лық жұ мыс та рың ды 
жа сай тын бо ла сың дар. Жұ мыс нә ти же ле рің ді қы зық ты етіп 
көр се ту ге ты ры сың дар.

Жо ба ның та қы ры бы: Scratch прог рам ма лау ор та сы ның 
мүм кін дік те рі

Жо ба ны құ ру дың мақ са ты: Scratch прог рам ма лау ор та
сы ның мүм кін дік те рін пай да ла на оты рып, өз шы ғар ма шы лық 
жұ мыс та рын ұсы ну.

Жо ба ның тап сыр ма сы:
1. Scratch прог рам ма лау ор та сы ту ра лы мә лі мет бе ріңдер.
2. Прог рам ма да өз де рің нің жо ба ла рың ды жа саң дар.
3. Scratch прог рам ма лау ор та сы ның ар тық шы лық та рын анық

таң дар.
4. Scratch прог рам ма сын да жа сал ған дай ын жо ба ла рың ды 

Ин тер нет ар қы лы Scratch қау ым дас ты ғы на (Scratch.mit.edu 
сайтында) жа рия лаң дар.
Ес кер ту: Бұл тап сыр ма лар ды PowerPoint прог рам ма сын да 

әзір лең дер.

   

• презентация
дегенне?

М      

• wordмәтіндік
редакторын
пайдалану;

• PowerPointпрог
раммасынқолдану;

• жобаныScratch
қауымдастығында
жариялау.
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Жұ мыс жа сау ке зең де рі

№ Жұ мыс маз мұ ны Не іс теу ке рек?

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 

Түр лі ақ па рат көз де рін 
анық тау

3
Ақ па рат тар ды тал дау, қо ры
тын ды лар ды тұ жы рым дау

Алын ған нә ти же лер ді тал дау

4 Нә ти же лер ді ұсы ну 
Жа са лған жұ мыс, жо ба 
ту ра лы есеп бе ру, қор ғау

5 Реф лек сия
Ұжым дық тал қы лау мен 
өзінөзі ба ға лау ар қы лы ба ға
лау ға қа ты су

        

№1 жо ба
«Ме нің сүй ік ті мек

те бім» та қы ры бы бо 
йын ша кі тап ша жа сау

№2 жо ба
«Ме нің сүй ік ті 

қа лам» та қы ры бы на 
презентация (слайд тар) 
дай ын дау

Талап та ры:
1) Word мә тін дік ре дак то рын пай да ла ну;
2) кі тап ша ға мек теп те рің нің бір  не ше су

рет те рін қою;
3) кі тап ша ның мұ қа ба сын әсем деп жа

сау;
4) мек теп те рің ту ра лы ша ғын эс се жа зу;
5) кі тап ша ның маз мұ нын жа сау.

Талап та ры:
1) PowerPoint прог рам ма сын пай да ла ну;
2) сүй ік ті қа ла ла рың ның та ри хын Ин

тер нет тен жүк теу;
3) су рет те рін қою;
4) сүй ік ті қа ла ла рың ту ра лы бейне, 

аудио файл дар ды Ин тер нет тен жүк теу;
5) презентацияны бе зен ді ру, сақ тау.

ААР

дай ын дау

Р

дай ын дау М

«Ме нің сүй ік ті 

М

«Ме нің сүй ік ті 
қа лам» та қы ры бы на Мқа лам» та қы ры бы на Мпрезентация (слайд тар) Мпрезентация (слайд тар) 
дай ын дау Мдай ын дау

А№2 жо ба А№2 жо ба
«Ме нің сүй ік ті А«Ме нің сүй ік ті 

қа лам» та қы ры бы на Ақа лам» та қы ры бы на 

НННН---

3) кі тап ша ның мұ қа ба сын әсем деп жа-3) кі тап ша ның мұ қа ба сын әсем деп жа-ПП
Талап та ры:

П
Талап та ры:

1) Word мә тін дік ре дак то рын пай да ла ну;П1) Word мә тін дік ре дак то рын пай да ла ну;
2) кі тап ша ға мек теп те рің нің бір  не ше суП2) кі тап ша ға мек теп те рің нің бір  не ше су

рет те рін қою;Прет те рін қою;П«Ме нің сүй ік ті мек П«Ме нің сүй ік ті мек
те бім» та қы ры бы бо  Пте бім» та қы ры бы бо  ПП3) кі тап ша ның мұ қа ба сын әсем деп жаП3) кі тап ша ның мұ қа ба сын әсем деп жаПВВВВ

        В        ВВТалап та ры:ВТалап та ры:
1) Word мә тін дік ре дак то рын пай да ла ну;В1) Word мә тін дік ре дак то рын пай да ла ну;В

бббббб
ту ра лы есеп бе ру, қор ғау

б
ту ра лы есеп бе ру, қор ғау

Ұжым дық тал қы лау мен бҰжым дық тал қы лау мен 
өзінөзі ба ға лау ар қы лы ба ғабөзінөзі ба ға лау ар қы лы ба ға
лау ға қа ты сублау ға қа ты су

ааааЖа са лған жұ мыс, жо ба аЖа са лған жұ мыс, жо ба 
ту ра лы есеп бе ру, қор ғауату ра лы есеп бе ру, қор ғау

Ұжым дық тал қы лау мен аҰжым дық тал қы лау мен 

ссссАлын ған нә ти же лер ді тал даусАлын ған нә ти же лер ді тал дау

Жа са лған жұ мыс, жо ба сЖа са лған жұ мыс, жо ба 

ппп

бол са қо сым ша ақ па рат алу

п

бол са қо сым ша ақ па рат алу

Түр лі ақ па рат көз де рін пТүр лі ақ па рат көз де рін ааТаң дал ған та қы рып ты мұ ғааТаң дал ған та қы рып ты мұ ға
лім мен тал қы лау, қа жет алім мен тал қы лау, қа жет 
бол са қо сым ша ақ па рат алуабол са қо сым ша ақ па рат алу

сссссссТаң дал ған та қы рып ты мұ ға сТаң дал ған та қы рып ты мұ ға

ыы
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№3 жо ба
«Ме нің сүй ік ті ер 

те гім» та қы ры бы на 
әң гі мекөр се ті лім (ер
те гі үзін ді ле рі нен) да 
йын дау

Жұ мыс ба ры сын да жо ба лық жұ мыс тар дың ба ға  лау кри те-
рий ле рін ес ке рің дер:
• жо ба бой ын ша жұ мыс жа сай бі лу;
• жо ба та қы ры бы ның өзек ті лі гі мен ма ңыз ды лы ғы;
• та қы рып тың то лық ашы луы;
• су рет тің көр не кі лі гі, түс тер дің үй ле сім ді лі гі;
• жо ба ның маз мұ нын аша бі лу;
• сөй леу мә не рі нің анық бо луы.

Қорытынды кезең
Жобалық жұмыстарың аяқталғаннан кейін қорытынды 

жасаңдар.
Тапсырманың материалды меңгеруге қаншалықты көмек 

бергенін, қиын немесе жеңіл болғанын да ой елегінен өткізің
дер. Жасаған жобалық жұмыстарыңа өз көңілдерің тола ма? 
Бірбіріңмен жоба жайлы пікірлесіп, талқылаңдар. 

Талап та ры:
1) Scratch прог рам ма лау ор та сын пай да

ла ну;
2) кей іп кер лер ді Ин тер нет тен жүк теу;
3) фон ның бе зен ді рі луін Paint гра фи ка

лық ре дак то рын да са лу, Scratch прог
рам ма лау ор та сы на жүк теу;

4) ер те гі кей іп кер ле рі нің әң гі мекөр се ті
лі мін жа сау;

5) жо ба ны тек се ру, сақ тау.
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РМ
А

дер. Жасаған жобалық жұмыстарыңа өз көңілдерің тола ма? 

А

дер. Жасаған жобалық жұмыстарыңа өз көңілдерің тола ма? 
Бірбіріңмен жоба жайлы пікірлесіп, талқылаңдар. 

А

Бірбіріңмен жоба жайлы пікірлесіп, талқылаңдар. Н

Тапсырманың материалды меңгеруге қаншалықты көмек 

Н

Тапсырманың материалды меңгеруге қаншалықты көмек 
бергенін, қиын немесе жеңіл болғанын да ой елегінен өткізіңНбергенін, қиын немесе жеңіл болғанын да ой елегінен өткізің
дер. Жасаған жобалық жұмыстарыңа өз көңілдерің тола ма? Ндер. Жасаған жобалық жұмыстарыңа өз көңілдерің тола ма? 
Бірбіріңмен жоба жайлы пікірлесіп, талқылаңдар. НБірбіріңмен жоба жайлы пікірлесіп, талқылаңдар. 

-Тапсырманың материалды меңгеруге қаншалықты көмек -Тапсырманың материалды меңгеруге қаншалықты көмек П
• сөй леу мә не рі нің анық бо луы.

П
• сөй леу мә не рі нің анық бо луы.

Қорытынды кезең ПҚорытынды кезең
Жобалық жұмыстарың аяқталғаннан кейін қорытынды ПЖобалық жұмыстарың аяқталғаннан кейін қорытынды 

В
• та қы рып тың то лық ашы луы;

В
• та қы рып тың то лық ашы луы;
• су рет тің көр не кі лі гі, түс тер дің үй ле сім ді лі гі;

В
• су рет тің көр не кі лі гі, түс тер дің үй ле сім ді лі гі;
• жо ба ның маз мұ нын аша бі лу;В• жо ба ның маз мұ нын аша бі лу;
• сөй леу мә не рі нің анық бо луы.В• сөй леу мә не рі нің анық бо луы.

б
Жұ мыс ба ры сын да жо ба лық жұ мыс тар дың ба ға  лау кри те-

б
Жұ мыс ба ры сын да жо ба лық жұ мыс тар дың ба ға  лау кри те-

• жо ба бой ын ша жұ мыс жа сай бі лу;б• жо ба бой ын ша жұ мыс жа сай бі лу;
• жо ба та қы ры бы ның өзек ті лі гі мен ма ңыз ды лы ғы;б• жо ба та қы ры бы ның өзек ті лі гі мен ма ңыз ды лы ғы;

аЖұ мыс ба ры сын да жо ба лық жұ мыс тар дың ба ға  лау кри те-аЖұ мыс ба ры сын да жо ба лық жұ мыс тар дың ба ға  лау кри те-сЖұ мыс ба ры сын да жо ба лық жұ мыс тар дың ба ға  лау кри те-сЖұ мыс ба ры сын да жо ба лық жұ мыс тар дың ба ға  лау кри те-сс5) жо ба ны тек се ру, сақ тау.с5) жо ба ны тек се ру, сақ тау.спп

рам ма лау ор та сы на жүк теу;прам ма лау ор та сы на жүк теу;
4) ер те гі кей іп кер ле рі нің әң гі мекөр се тіп4) ер те гі кей іп кер ле рі нің әң гі мекөр се ті

5) жо ба ны тек се ру, сақ тау.п5) жо ба ны тек се ру, сақ тау.па

2) кей іп кер лер ді Ин тер нет тен жүк теу;а2) кей іп кер лер ді Ин тер нет тен жүк теу;
3) фон ның бе зен ді рі луін Paint гра фи каа3) фон ның бе зен ді рі луін Paint гра фи ка

лық ре дак то рын да са лу, Scratch прогалық ре дак то рын да са лу, Scratch прог
рам ма лау ор та сы на жүк теу;арам ма лау ор та сы на жүк теу;

4) ер те гі кей іп кер ле рі нің әң гі мекөр се тіа4) ер те гі кей іп кер ле рі нің әң гі мекөр се ті

с1) Scratch прог рам ма лау ор та сын пай дас1) Scratch прог рам ма лау ор та сын пай да

2) кей іп кер лер ді Ин тер нет тен жүк теу;с2) кей іп кер лер ді Ин тер нет тен жүк теу;
3) фон ның бе зен ді рі луін Paint гра фи кас3) фон ның бе зен ді рі луін Paint гра фи ка

ыыыы1) Scratch прог рам ма лау ор та сын пай даы1) Scratch прог рам ма лау ор та сын пай даы
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ГЛОССАРИЙ

1. Ақ па рат – сақ тау, өң деу, жет кі зу жә не пай да ла ну ны са ны бо лып та бы

ла тын, қор ша ған әлем де бо лып жат қан мә лі мет тер мен өз ге ріс тер.

2. Ақ па рат ты қор ғау – ақ па рат ты рұқ сат сыз та ра ту дан, рұқ сат сыз кө шір

ме сін жа сау дан, бұ ғат тау дан қор ғау үшін жүр гі зі ле тін ша ра лар.

3. Ал го ритм – ал ға қой ған мақ сат қа же ту үшін жасала тын ісәре кет тер дің 

тіз бек те ліп орын да луы. 

4. Ана лық тақ ша – ком пью тер дің бар лық құ рау шы ла ры қо сы ла тын күр

де лі көп қа бат ты бас па лық тақ ша. 

5. Ани ма ция (animation – жан да ну, ті рі лу) – ны  сан ның қоз ға лы сы не ме се 

өз ге руі, қоз ға лыс тың әр түр лі ке зе ңі не сәй кес кес кін дер тіз бе гін эк ран

да жыл дам да та көр се ту ар қы лы де не қоз ға лы сы ди на ми ка сын эк ран да 

бей не леу тә сі лі. 

6. Ан ти ви рус тық прог рам ма – ви рус қа қар сы қолданылатын прог рам ма.

7. Бит (binary digit – екі лік таң ба) – ақ па рат тың ең кі ші өл шем бір лі гі. 

8. Ви рус – өз ді гі нен кө беюге қа бі лет ті за қым дау шы прог рам ма.

9. Гра фи ка – сыз ба құ рал да ры  ның кө ме гі мен жа сал ған су рет.

10. Гра фи ка лық ре дак тор – гра фи ка лық бей не лер   ді құ ру ға не ме се өз гер ту

ге ар нал ған прог рам ма.

11. Драй вер – ком пью тер ге қо сыл ған түр лі құ рыл ғы лар дың жұ мыс іс теуі 

үшін қа жет ті прог рам ма.

12. До мен (үй шік) – сайт тың Ин тер нет те гі адресі. 

13. Ды быс ко лон ка сы – ды быс тық ақ па рат ты шы ға ру құ рыл ғы сы.

14. Жүйе лік блок – ақ па рат ты өң дей тін ком пью тер дің ең бас ты құ рыл

ғы сы. 

15. Ин тер нет – бү кіл әлем дік тұ ты ну шы лар ды бірбі рі мен бай ла ныс ты ра

тын мә лі мет тер қой ма сы жи нақ тал ған ең ау қым ды же лі тү рі.

16. Ко ман да – ком пью тер орын дау ға мін дет ті әре кет тің өр нек те луі.

17. Ко ман да лар жүй есі – орын дау шы ның нақ ты орын дайтын ко ман да лар

дың жи ын ты ғы.

18. Компилятор – программаның бастап   қы мәтінін машиналық кодқа ай

налдыратын прог рамма.

19. Ком пью тер лік гра фи ка – әр түр лі кес кін дер ді ком пью тер дің кө ме гі мен 

алу ды қа рас ты ра тын ин фор ма ти ка ның ма  ңыз ды са ла сы. 
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20. Ком пью тер лік же лі – бірбірімен әртүрлі програм малар мен ақпарат

тарды бірге қолдана алатындай жал ғасқан компьютерлер тобы. 

21. Қатқыл дис кі – де рек жа зу ға жә не ақ па рат тар ды ұзақ мер зім де сақ

тау ға ар нал ған құ рыл ғы.

22. Ла би ринт – түр лі өт кел дер жә не жол дар мен бе ріл ген ша тас қан күр де лі 

құ ры лым.

23. Мо дем – ком пью тер ді Ин тер нет же лі сі не қо су ға мүм кін дік бе ре тін құ

рыл ғы. 

24. Мұ ра ғат тау – құ жат тың ақ па рат тық өл ше мін кі ші рей ту үде рі сі.

25. Опе ра ция лық жүйе – ком пью тер дің жұ мы сын бас қа ра тын басты 

программа.

26. Пер не тақ та – ақ па рат ты ен гі зу құ рыл ғы сы. 

27. Пик сель (ағылш. picture element – су рет эле мен ті) – мо ни тор эк ра ны ның 

ең кіш кен тай эле мен ті. 

28. Прин тер – ақ па рат ты қа ғаз ға ба сып шы ға ра тын құ рыл ғы.

29. Прог рам ма – нұс қау лар тіз бе гі, олар ды орын дау ба ры сын да ком пью тер 

бел гі лі әре кет тер жа сай ды не ме се мә лі мет тер ді өң дей ді.

30. Прог рам ма лық жаб дық та ма  – ком пью тер де сақ тала тын бар лық прог

рам ма лар жи ын ты ғы.

31. Сер вер (server) – файл дар, прог рам ма лар ара сын да ор тақ де рек тер ал

ма су ды, же лі қолда ну шы лар мен ор тақ бай ла ныс жа сау ды қам та ма сыз 

ете тін ор та лық ком пью тер.

32. Ска нер – мә тін дік жә не гра фи ка лық ақ па рат ты қа ғаз дан ком пью тер ге 

ен гі зу құ рыл ғы сы.

33. Ск рипт – блок ко ман да ла ры ның кө ме гі мен жа са ла тын спр айт тар дың 

ісәре кет ре тін көр се те тін прог рам ма.

34. Спр айт  (sprite – кей іп кер, эльф) – Scratch ор та сы ның кей іп ке рі.

35. Таңбаша (ярлык) – кез кел ген прог рам ма ға қой ыл ған сіл те ме көрсет

кіші.

36. Файл – бел гі лі бір атауы бар, дис кі де сақ тала тын құ жат.

37. E-mail (Electronic Mail) – же лі тұ ты ну шы ла ры ара сын да мә лі мет ал ма су 

ісін жү зе ге асы ра тын қыз мет жүй есі.

38. Scratсh – ани ма ция лық ер те гі лер, ой ын дар мен мо дель дер ді құ рас ты ру

ға ар нал ған прог рам ма лау ор та сы.
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