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Шарттыбелгілер

Кел,ойланайық! Жаңа	тақырыпты	түсінуге	бағыт-
талған	қайталау	сұрақтары

Бүгінгіүйренетініміз:
Тақырып	бойынша	игерілетін	
мәлімет,	күтілетін	нәтиже,	оқу	
мақсаты

Анықтама Ғылыми	ұғымдардың		
түсіндірмесі

Естесақта! Оқушыға	керекті	жадынамалар

Білгенгемаржан! Тақырыпты	тереңірек	түсінуге	
арналған	мәліметтер

Міне,қызық! Қосымша	ақпараттар

Суретті	мобильді	құрылғы	көме-
гімен	«жандандыру»		
кіріспені	оқы

	 	–	 А	деңгейінің	тапсырмалары

	 	–	 	деңгейінің	тапсырмалары

	 	–	 С	деңгейінің	тапсырмалары

Кеңейтілгеншындық

Ұялы телефонды немесе 
планшетті жақындатып, 

суретті «жандандырайық»!

Нұсқаулықты CD-дискіден
немесе arman-pv.kz сайтынан
оқи аласың

Назар аудар
Электронды қосымша жүктелген CD қолжетімсіз болған 
жағдайда, қосымшаны arman-pv.kz сайтынан тауып, өз 
компьютеріңе жүктеп алуыңа боладыАР
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Алғысөз

Қым бат ты ба ла қай! Жа ңа оқу жы лы ның бас та лу ымен 
құт тық тай мыз!

Биыл сен «Ақ па рат тық-ком му ни ка ция лық тех но ло-
гия лар» пә нін оқу ды жал ғас ты ра сың.

«Ақ па рат тық-ком му ни ка ция лық тех но ло гия лар» 
(АКТ) пә нін оқы ту дың мақ са ты – білім беру саласы мен 
күн де лік ті өмір де за ма науи ақ па рат тық тех но ло гия лар ды 
қол да ну дағ ды сын қам та ма сыз ету. Оқу лық та анимация, 
сценарий, бағдаршам-робот, кегельринг жобасы, пре зен-
та ция, видеожазба, мультимедиа, элек трон ды пош та, бо-
ла шақ та ғы ком пью тер құ рыл ғы сы ту ра лы тақырыптар 
берілген.

Оқу лық та ғы « Сұрақтарға жау ап бе рейік», «Се бе бін 
анық тай ық», «Тал дап, са лыс ты рай ық» тап сыр ма ла рын 
топ ішін де, дос та рың мен бір ле се оты рып орын да ған да рың 
жөн. «Ой бө лі сейік» тап сыр ма сын жұ бың мен ақыл да сып, 
ал «Ком пью тер де орын дай ық» тап сыр ма сын же ке орын дай 
ала сың.

«Үй де орын дай ық» ай да ры өткен материалдан алған 
біліміңді бекітіп, оны қаншалықты меңгергеніңді анық-
тауға көмектеседі.

Оқулыққа қосымша электронды оқу құ ра лы мен (СD 
диск) прак ти калық тапсырмалар орындайсың. Дискідегі 
ребустар, сөз жұм бақ тар, ин те рак тив ті қызықты тапсырма-
лар мен тест тапсырмалары пән бойын ша жинақтаған бі лі-
мің ді толықтыра түседі.

Кеңейтілген шындық (ағылш. augmented reality, AR)	– 
XXІ ғасырдың озық техно логияларының бірі. Ол барлық са-
лаларда қолда ныс та бу да. AR біздің оқулыққа да енгізіліп, 
«жанды сурет тер мен» толықтырылды. Мобильді қосымша-
ны CD-дискіде және arman-pv.kz сайтында беріл ген нұсқау-
лық бо йынша орната ала сың. Оны орнатқаннан кейін  
белгісі бар суретке құрылғыны жақындат саң, сурет «жанда-
нады». Осылайша суреттегі нысан туралы қы зықты мәлімет 
алуыңа болады.

Іс ке сәт, ба ла қай!АР
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1-БӨ ЛІМ

ПРОГ РАМ МА ЛАУ 
(ор тақ та қы рып та ры: 
«Ме нің Ота ным –  
Қа зақ стан», «Ада ми  
құн ды лық тар»)

Ойлан!

•	 Отан	де	ге	ні	міз	не?
•	 Біз	дің	елі	міз	қа	лай	атала	ды?
•	 «Отан	от	ба	сы	нан	бас	тала	ды»	деген	мақал-

ды	қалай	түсінесің?
•	 «Құн	ды	лық»	сөзінің	мағынасы	қандай?
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§ 1.АЙНЫМАЛЫЛАР

a программасыдегенне?
Scratch (Скретч) – анимациялық ертегілер, ойындар 

мен модельдерді құрастыруға арналған жаңа программалау 
ортасы. Scratch прог рам ма лау ор та сы 
мен модельдерді құрастыруға арналған жаңа программалау 

 Лого және Лего ті-
лі нің жал ға сы ре тін де жа зыл ған. Scratch-те про грам ма лар 
гра фи ка лық блок тар дан тұрады. Блок тар 10 түрлі топ та ма-
ға бө лін ген. Әр блок әртүрлі ко ман даны орын дай ды. Блок-
тар топтамасы суретші палитрасына ұқсас болғандықтан, 
блоктар палитрасы деп аталады (1-сурет).

1-сурет. Блоктар палитрасы

Бұл блок тар дың қыз ме ті туралы СD-дис кі нің бірін-
ші бөлімінің «Қо сым ша мәліметтер» бөлімшесінен оқи 
аласың.

•	 cra ch	прог	рам	ма	сы	де	ген	не?
•	Прог	рам	ма	лау	ор	та	сы	не	үшін	
қол	да	ныла	ды?

Кел,ойланайық!

•	Деректер	бло	гын	қолдану;
•	прог	рам	ма	лау	ор	та	сын	да	ай	ны-
ма	лы	лар	ды	қол	да	ну.

Бүгінгіүйренетініміз:

Айнымалы–		
Переменная	–
V ar iab le

Құндылық–		
енность	–  

V alu e
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Scratch прог рам ма лау ор та сы х (көлденең) жә не у (тігінен) 
осьте рі бар координаталық жазықтықтан тұрады. Сах на ор та-
сы 0,0 координатасынан бас та ла ды. Санақ басынан жоғары 
және оңға қарай оң бағыт, ал төмен және солға қарай теріс 
бағыт болады. Scratch прог рам ма лау ор та сын да ны сан дар сах-
на да 2-су рет те гі дей бел гі лі ба ғыт та ға на қоз ға ла ала ды.

79

х

у

2-сурет.  Прог рам ма лау ор та сы ны
 сах на сы

Ен ді осы ор та да ай ны ма лы лар мен жұ мыс жа сау ды қа-
растырайық.

Айнымалылардегенне?

Айнымалы – компьютердің уақытша жадында қан-
дай да бір мәнді сақтайтын орын. Айны ма лы – Scratch-те 
белгілі бір ақпаратты сақтайтын ұяшық. Ол матем атикада 
белгісіз санды білдіреді. Айнымалы мәні өзгеріп отырады.

Айнымалылардықалайқолданамыз?
Ай ны ма лы лар ды ойын жо ба ла рын жа са ған да ұпай 

сан да рын са нау ба ры сын да, есеп теу лер де, дұ рыс, бұ-
рыс жауап та рды көр се ту мақ са тын да қол да на ала мыз.  
Ай ны ма лы лар ды құрып, жұ мыс жа сау үшін Дерек тер бло-

Анықтама
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гын қол да на мыз. Бұл блок ты аш қан да бас қа блок тар да ғы-
дай ск рип ттер кө рін бей ді. Ай ны ма лы лар ды құ рып ал ған-
нан кей ін ғана ск рип ттер пай да бо ла ды. Деректер блогында 
екі батырма орналасқан:

Ай ны ма лы жасау ба тыр ма сын бас қан да те ре зе ашы-
ла ды, оның іші не ай ны ма лы ата уын жа зу ке рек. Бір емес, 
бір не ше ай ны ма лыны да құ ру ға бо ла ды.

Ай ны ма лы құ рыл ған нан кей ін оның мә нін ор на ту ға 
және өз гер ту ге бо ла ды. Ай ны ма лы лар бло гы жә не олар-
дың ат қа ра тын қыз ме ті 1-кес те де бе ріл ген.

 . Айнымалылар  

Команда Қызметі,тағайындалуы
Ай ны ма лының мә нін береді

Ай ны ма лы ның мә нін қай та ра ды

Ай ны ма лының мә нін өз гер ту ге бо ла ды. 
Оң не ме се те ріс мән дер ді қол да нып, 
оны арттыруға не ме се ке мі ту ге бо ла ды
Ай ны ма лы ның мәнін көр се теді, жа сы-
рады

Ен ді біз Се кун до мер жо ба сын жа сап кө рейік. Ол үшін 
айны ма лы ны құ рып, оны  Уа қыт деп атай ық. Айнымалы-
ның мәнін 60-қа тең деп алайық және оның мәні әр секунд АР
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сайын 1 секундқа азайып тұрсын. Нәтижесінде 1 минут 
уақыт өткенде программа жұмысын тоқтатады (3-су рет).

3-сурет. Ай ны ма лы �� ру, Се кун до мер жо ба сы

Жау ап бе рейік:
1. Ай ны ма лы лар де ге ні міз не?
2. Ай ны ма лы лар ды қан дай блок ар қы лы құ ра мыз?

Кеңейтілгеншындық

cra ch-те	ре	ги	стр	ма	ңыз	ды	рөл	ат	қа	ра	ды:	ол	бас	жә	не	кі	ші	
әріп	тер	ді	 ажы	ра	та	ды.	Мы	са	лы:	 айнымалы	мен	 тізім	 үшін	 қол-
данылатын	« пай»	жә	не	«ұпай»	сөз	де	рі	–	әр	түр	лі	атау	лар.

Білгенгемаржан!

		 a  программалау	 ортасының	 атауы	 ерекше,	 осы	
программаның	 эмблемасы	 –	 кішкентай	 cra ch	 орысша	 –	
«царап	ка»,	қазақша	–	«тырнауыш» 	деп	аталатын	мысықтың	
баласы.

Міне,қызық!

Жауап берейік:Жауап берейік:
Сұрақтарға жауап берейік
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Се бе бін анық тай ық:
1. Неге блоктар топтамасын блоктар палитрасы дейміз?
2. Не лік тен Дерек тер бло гын пай да ла на мыз?

Тал дап са лыс ты рай ық:
Бе ріл ген ко ман да лар дың қыз ме тін тал дап, са лыс тыр.

  

Ком пью тер ге орын дай ық
1. Интернеттен Scratch программалау ортасын жүкте. 

Сілтеме: https://scratchet.top/scratch-2-0/.
2. Программаны іске қосып, терезесімен таныс.
3. «Менің Отаным – Қазақстан» жобасын жасауға қажет-

ті фон мен кейіпкерді таңда.
1. Жобаға керекті айнымалыны құр.
2. Сахна периметрі бойынша сағат тілімен қозғалатын 

кейіпкердің скриптін құр.
1. Әр 1 секунд сайын кейіпкер қозғалып: «Қазақстанға 

қош келдің!» – деп, үш тілде айтатындай скрипт құр.
2. Жобаны іске қосып, тексер. «Менің Отаным – Қазақ-

стан» деген атаумен бумаға сақта.

Жұп та сып
1. Дискідегі «Айнымалылар» тақырыбындағы тап-

сырманы орында. Қалай орындағаныңды жұбыңа 
көр сет.

2. Ажар Scratch-те жоба жасап отыр. Жо ба да сұ рақ тар ға 
жауап бергенде шығатын ұпай сандарын көрсеткісі ке-
ле ді. Бі рақ қалай жасауды білмей отыр. Қандай блок-
ты қол да ну ға бо ла ды? Ойыңды айт.

Үй де орын дай ық
Адами құндылықтарға не жатады? Ата-анаңмен ақыл-

дасып, анықта. Мәтіндік редакторда адами құнды лықтар 
туралы шағын әңгіме жаз.

Себебін анықСебебін анықтайық:
Себебін анықтайық

Талдап салысТалдап салыстырайық:
Талдап, салыстырайық

КомпьютерКомпьютерге орындайКомпьютерде орындайық

ЖұптасыпЖұптасып
Ой бөлісейік

Үйде орынҮйде орындайық
Үйде орындайық

АР
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§ 2.КЕЙІПКЕРДІ КОСТЮМІН
ЗГЕРТУ

Scratch прог рам ма лау ор та сын да дай ын спр айт тар 
кітапханасы мен фон дар бар. Прог рам ма құ ру ба ры сын да 
спр айт тар мен фон дар ды қа же ті міз ге қа рай қол да на мыз. 
Жо ба мыз қы зық ты бо лу үшін біз кей іп кер ді қоз ға лыс қа 
кел ті ріп, ани ма ция лар жа сай ала мыз.

Кейіпкердіңкостюміннесебептіөзгертеміз?
Кей іп кер дің не ны сан ның кос тю мін өз гер ту де ге ні міз – 

оның қоз ға лы сын жа сау. Анимация – нысанның қозғалысы 
немесе өзгеруі, қозғалыстың әртүрлі кезеңіне сәйкес кес-
кін дер тізбегін экранда жылдамдата көрсету арқылы дене 
қозғалысы динамикасын экранда бейнелеу тәсілі. Қоз ға лыс-
ты жа сау үшін Келбет бло гын есі міз ге тү сі рейік (2-кес те).

 . Келбет        

Команда Қызметі
Кос тюм ау ыс ты ру

Келесі костюмге ауыстыру

 Сах на ның фо нын көр се тіл ген фон ға 
ау ыс ты ру
Кос тю мнің нөмірін ке рі қай та ру

•	жа	ңа	ны	сан	құ	ру;
•	спр	айт	тың	кос	тю	мін	ау	ыс	ты	ру;
•	циклдерді	қолдану.

Бүгінгіүйренетініміз:

Кейіпкер–		
Персонаж	–  
C h ar act e r

Костюм–		
Костюм	–  
C o st u me

•	 икл	де	ге	ні	міз	не?
•	Ани	ма	ция	қою	үшін	қан	дай	блок-
ты	қол	да	на	мыз?

Кел,ойланайық!

АР
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Келесі мы сал ды қа рас ты рай ық. Кей іп кер Мы сы ғы мыз 
жү ріп ба ра жа тыр. Қоз ға лыс ба ғы ты оң ға, сол ға бол сын. 
Мы сық 1 се кунд ішінде «Сә лем» деп ай туы ке рек.

Осы жо ба ны жа сау үшін біз кей іп кер ге екі кос тюм таң-
дай мыз. Жо ба ға ск рипт құрып, тек се ріп кө рейік. Нә ти же сін де 
Мы сық жү ріп ба ра жат қан дай болады. Кей іп кер дің қоз ға лы-
сы үне мі орын да лып тұ ру үшін біз Бас қа ру бло гын да ғы цикл-
ді, кірістірілген циклді қол да на мыз (4-су рет). Кірістірілген 
цикл – бір циклдің ішіне орналастырылған цикл.

Кірістірілген 
цикл

4-сурет. Кос тюм ау ыс ты ру. Жо ба ны
 ск рип ті

Циклдік командалардың іс-әрекеттері бірнеше рет 
қайта ланады (5-су рет):

Ішкі командалар көрсетілген 
санға байланысты қайталанады

Құрылым ішіндегі командалар 
үнемі орындалып тұрады

5-сурет. Циклдік ко ман да ла р

Егерқандайдабірса наменпрограммақұрукезіндекеректі
нысандарболмаса,неістейміз?

Scratch ор та сын да қажетті нысандарды өзі міз са ла ала-
мыз. 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 спрайт 
са лу  ба тыр ма сын ба су ке рек (6-су рет).АР
МА
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6-сурет.  Жа 
а спр айт  �� ру

Графикалықредактордыңсипаттамасы
Егер біз кез кел ген гра фи ка лық ре дак тор мен жұ мыс 

жа  сау  ды біл сек, он да Scratch ор та сын да гра фи ка лық ре-
дак  тор мен де жұ мыс жа сау қи ын ға түс пей ді. Графикалық 
редактор векторлық және растрлық режимде жұмыс жа-
сай ды (3-кесте).

 .     

екторлықрежим Растрлықрежим

 ны сан ның 
өл ше мін үл кей ту жә не кі ші-
рей ту, нысанды айналдыру; 

 қыл қа ламды қолдану;

 ны сан ды таң дау;  түзу сы зық сы зу;

 фор ма ны өз гер ту;  тік бұ рыш са лу;

 қа рын дашпен сурет салу;  эл липс са лу;

 түзу сы зық сы зу;  мә тін мен жұ мыс жасау;

 тік бұ рыш са лу;  түс пен тол ты ру;

 эл липс са лу;  өшіру;

 мә тін мен жұ мыс жасау;  ерек ше леу;

 кес кін ді бояу;  фон ды жою;

 кө шір ме сін жа сау;  таң дау жә не кө ші ру.

 бір қа бат ал ға жыл жу;

 бір қа бат арт қа жыл жу.

Түс тер палитрасындағы түс тер ді пай да ла нып, са лған 
ны сан дар ымызды бояй аламыз (7-су рет).АР
МА
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7-сурет.  Т�с тер палитрасы

Жау ап бе рейік:
1. Кос тюм ау ыс ты ру де ген не?
2. Кос тюм ау ыс ты ру үшін қан дай блок қол да ны ла ды?
3. Циклдік ко ман да ла р қай блок та ор на лас қан?

Се бе бін анық тай ық:
1. Не се беп ті кей іп кер дің кос тю мін ау ыс ты ра мыз?
2. Циклдік ко ман да ла рды не се беп ті қол да на мыз?
3. Сурет салу құралдары не үшін қажет?

Тал дап са лыс ты рай ық:
Прог рам ма лар ды са лыс тыр. Не бай қа дың? Спр айт тар 

қа лай қоз ғал ды?

Жо	ба	ны	 прог	рам	ма	да	 сақ	та	ған	да	 файл	дың	 ке	ңей	ті	лі	мі	
cra ch	 1.4	 нұс	қа	сын	да	 –	 .sb,	 cra ch	 2.0	 нұс	қа	сын	да	 –	 .sb2,		
cra ch	3.0	нұс	қа	сын	да	.sb3	деп	жа	зы	ла	ды.

Білгенгемаржан!

		 cra ch	прог	рам	ма	лау	ор	та	сын	да	блок	тар	дың	фор	ма	сы	бір-
бі	рі	мен	 сәй	кес	 кел	ме	се,	 олар	ды	 бай	ла	ныс	ты	ру	 мүм	кін	 емес.	
Сон	дық	тан	блок	фор	ма	ла	ры	ның	бір-бі	рі	мен	сәй	кес	ке	луін	қа	да-
ға	лап	ор	на	лас	ты	ру	ке	рек.

Міне,қызық!

Жауап берейік:Жауап берейік:
Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықСебебін анықтайық:
Себебін анықтайық

Талдап салысТалдап салыстырайық:
Талдап, салыстырайық
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Ком пью тер ге орын дай ық
1. Scratch программалау ортасын іске қос.
2. Әріп спрайттарын құр. Ол әріптер топтамасы «Value» 

болсын. 
1. Әріптерге әртүрлі түстермен костюм жаса.
2. Спрайттарға скрипт құр. 
3. Программа нәтижесінде «Value» деген сөз сахнада 

әртүрлі түспен берілуі керек.
1. Paint графикалық редакторында адами құндылыққа қа-

тысты бір сөзді теріп, файлды сурет ретінде сақта.
2. Scratch программалау ортасында суретті ашып, скрипт 

құрастыр.

Жұп та сып
Суреттерге мұқият қара. Суреттер нені білдіреді?  Қан-

дай жағдайда қолданамыз? Ойыңмен бөліс.

  Үй де орын дай ық
Мадина Scratch прог рам ма лау ор та сын да жо ба жа-

са ды. Жо ба да ғы кейіпкердің костюмін ауыстыру қажет. 
Бі рақ оның жобасында ауыспады. Қандай коман даны қол-
да нып, ке йіп кердің костюмін ауыстырамыз? Мадинаға қа-
лай кө мек те сер едің?

КомпьютерКомпьютерге орындайКомпьютерде орындайық

ЖұптасыпЖұптасып
Ой бөлісейік

Үйде орынҮйде орындайық
Үйде орындайық
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§3.КЕЙІПКЕРДІ КОСТЮМІН
ЗГЕРТУ.ЖОБАҚҰРУ

Алған біліміңді өмірде қажет кезде қолдану үшін жоба 
құрып үйренесің. Алдымен 137-беттегі жобалық жұмыс ал-
горитмімен танысып алғаның жөн.

Жобаның мақ са ты: Спр айт тар дың кос тю мін ау ыс ты ру.
Жұ мыс ба ры сы:

•	 Scratch прог рам ма сын іс ке қо су.
•	 Ин тер нет тен қа жет ті су рет терді жи нақ тау.
•	 Кей іп кер дің әр ба ғыт қа қоз ға лы сын жа сау.
•	 Фон мен спр айт тар дың кос тюм де рін ау ыс ты ру.
•	 Жо ба ны сақ тау.

1-тапсырма
1) Қа зақ стан кар та сы ның су ре тін Ин тер нет тен жүк теп, 

бумаға сақ та.
2) Scratch прог рам ма сын іс ке қос.
3) Өзі ңе ұнай тын кей іп керді таң дап ал.
4) Кей іп кер кар та да ғы қа ла лар ды ара лай тын дай етіп, 

қоз ға лыс жа са.

2-тапсырма
1) Кейіпкер әр қалада ұлттық киімдерді ауыстырып 

отыруы керек.
2) Кейіпкер әр қалаға барғанда көрікті жерлер туралы 

шағын мәлімет айтуы қажет.

3-тапсырма
1) Сах на ның фо нын қалаларға байланысты ау ыс тыр.
2) Жо ба ны өз ой ың мен жал ғас тыр.
3) Жо ба ны «Менің Қазақстаным» де ген атау мен бумаға 

сақ та.

Қорытынды
• Қан дай блок тар ды қол дан дың?
• Жа са ған жо баң өзі ңе ұна ды ма?АР
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§ 4. ЗОЙЫНЫНЫ С ЕНАРИЙІ

Scratch прог рам ма сы ның мүм кін дік те рі көп. Со ның бі рі – 
прог рам ма лау ор та сын да ой ын дар жа сау. Scratch прог рам ма-
лау ор та сын да мә тін ен гі зе тін қа ра пай ым кес те  түрінде беріле-
тін тізімдерді де жасауға бо ла ды. Ал ды мен біз өз ой ыны мыз дың 
сце на рийін құрып, оған «Сен бі ле сің бе?» деген атау берейік. 
Ой ын ның шар ты бойын ша кей іп кер сұ рақ қоя ды. Қол да ну шы 
жау ап ты ен гіз ген де ол прог рам ма да құ рыл ған ті зім ге ор на ла-
са ды. Сах на жау ап қа сай фон дар мен бе зен ді рі луі ке рек.

Бұл жо ба ны жа сау үшін біз өз қа ла уы мызбен спр айт  
таң дап ала мыз. Қой ыла тын сұ рақ тар дың жау ап та ры на қа-
тыс ты фон дар дың су рет те рін жүк теп алай ық (8-су рет).

8-сурет.  Фон дар

•	 cra ch	прог	рам	ма	сын	да	ой	ын	
жа	сау	ға	бо	ла	ма?

•	Кей	іп	кер	дің	кос	тю	мін	қалай	
ауыс	ты	рамыз?

Кел,ойланайық!

•	ой	ын	ның	сце	на	рийін	жа	сау;
•	сце	на	рий	жа	сау	ба	ры	сын	да	Тізім	
арқылы	мә	тін	дер	ен	гі	зу.

Бүгінгіүйренетініміз:

Ойын–		
Игра	–  
G ame

С енарий–		
Сценарий	–  
S ce n ar io

Кеңейтілгеншындық
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Ск рип ттер ала ңы на ті зім жа сау үшін Деректер бло гы-
нан  ба тыр ма сын ба са мыз (9-су рет).

9-сурет.  Жа
а тізім жасау  терезесі

Дерек тер бло гын да Ті зім пай да бо ла ды (10-су рет).

10-сурет.  Ті зім

Ой ын ның шар ты бой ын ша ск рипт құрайық. 11-су рет-
те гі ой ын ның ск рип тін Scratch прог рам ма лау ор та сын да 
тек се ріп кө ре міз. Нә ти же сін де кестеде ті зім жа уаптарымен 
шы ға ды.АР
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11-сурет.  Ой ын ны
 сах на сы мен ск рип ті

Жау ап бе рейік:
1. Scratch прог рам ма сы ның қандай мүм кін дік те рі бар?
2. Сах на фо нын қа лай ау ыс ты ра мыз?
3. Ті зім қа лай жа са ла ды?

cra ch	программасын	пайдаланушылар	https scratch.mit.edu	
сайтында	 бір-бірімен	 тығыз	 байланыс	 жасап,	 әртүрлі	 мысал-
дармен,	ресурстармен	және	жобалармен	алмаса	алады.	

Білгенгемаржан!

		 	ғасырдың	40-жылдарында-ақ	АҚ -та	ой	ын	ға	ар	нал	ған	бі-
рін	ші	ин	те	рак	тив	ті	элект	рон	ды	құ	рыл	ғы	лар	жә	не	ал	ғаш	қы	ком-
пью	тер	лік	 ой	ын	 прог	рам	ма	ла	ры	 жа	сал	ды.	 1948	 жы	лы	 аме	ри-
калық	фи	зик	тер	То	мас	Толивер	 олдс	мит	жә	не	Эстл	 ей	Манн	
ойын	құ	рыл	ғы	ла	рын	жа	са	ған.

Міне,қызық!

Жауап берейік:Жауап берейік:
Сұрақтарға жауап берейік
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Се бе бін анық тай ық:
1. Не се беп ті ой ын жа сау ба ры сын да Деректер бло гын 

пай да ла на мыз?
2. Не лік тен қа жет ті фон дар ды жүк теп ала мыз?

Тал дап са лыс ты рай ық:
Келбет бло гы ның ко ман да ла рын са лыс ты рып, тал да.

  

Ком пью тер ге орын дай ық
1. «Менің отбасым» жобасын жаса. 
2. Тиісті спрайттарды таңда.
3. Фон мен анимация қос.

«Отбасы құндылықтары» тақырыбына 5 жолды өлең 
(синквейн) құрас тыр.

Өлең жолдарын Scratch программалау ортасында қа-
лай көрсетуге болады? Скрипт құрып, жобаны тексер.

Жұп та сып
Бірдей фигуралардың ішіндегі әріптерді жинап, 

мақал құрастыр. Осы мақалға ұқсас мақалды өзің тауып, 
жұбыңа айт.

С
Н

О

А
Н

Б

Т
Ы

Д

Л
А

А

Т
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С

Н

ААТА

Үй де орын дай ық
Анар прог рам ма лау ор та сын да ой ын жа сап отыр еді. 

Оған фон ды ау ыс ты ру қи ын дық ту ғыз ды. Анар ға қан дай 
кө мек бе ре сің? Фон ды қа лай ау ыс ты ра мыз?

Себебін анықСебебін анықтайық:
Себебін анықтайық

Талдап салысТалдап салыстырайық:
Талдап, салыстырайық

КомпьютерКомпьютерге орындайКомпьютерде орындайық

ЖұптасыпЖұптасып
Ой бөлісейік

Үйде орынҮйде орындайық
Үйде орындайық
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§ 5.ЛОГИКАЛЫҚОПЕРАТОРЛАР

Операторларблогыныңқызметіқандай?
Scratch прог рам ма сын да біз та ғы бір блок пен та ны-

сайық. Бұл – Опе ра тор лар бло гы, ол жа сыл түс пен бел гі лен-
ген. Операторлар блогында командалар арифметикалы� 
және логикалы� болып бөлінеді. Ариф мети ка лық опе ра-
тор лар қа ра пай ым ма те ма ти ка лық амал дар ды орын дау 
үшін қол да ны ла ды. Мә се лен, қо су, азай ту, бө лу, кө бей ту. 

Scratch прог рам ма сын да Ло ги ка лық опе ра тор лар фор-
ма сы мынадай  түр де гі блок та ор на ла са ды. Біз осы 
ло ги ка лық опе ра тор лар дың қа ра пай ым ко ман да ла ры мен 
та ны са мыз (4-кесте).

 . Операторлар  

Команда Қызметі
Қо су 

Азай ту 

Кө бей ту 

Бө лу 

()-ден ()-ға дейінгі кез дей соқ сан

Са лыс ты ру: кем;

  тең;

  артық

•	Блок	де	ге	ні	міз	не?
•	Блок	тар	дың	қыз	мет	те	рі	қан	дай?

Кел,ойланайық!

•	ло	ги	ка	лық	опе	ра	тор	лар;
•	ло	ги	ка	лық	опе	ра	тор	лар	дың	қыз-
ме	ті.

Бүгінгіүйренетініміз:

Логикалықопе-
ратор–		
огический	опе-

ратор	–  
L o g ica l o p e r at o r
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Команда Қызметі

, ,  Бұл блок тар кіріс 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.)

«Ақиқат»,«жалған»ұғымдарыненібілдіреді?
Нақ ты өмір де көп те ген ны сан дар мен құ бы лыс тар дың қа-

си ет те рі екі мән мен анық тала ды. Мы са лы: иә және жо�. Саған 
айтылған ақ па рат та р а�и �ат не ме се жал ан деп си пат та луы 
мүм кін. Әң гі ме қа ра пай ым не ме се күр де лі бо луы мүм кін. Дәл 
осы қа ғи да си яқ ты Scratch-те ло ги ка лық опе ра тор ды пай да ла-
нып, ло ги ка лық пі кір ді анық тау ға бо ла ды.

Ло ги ка лық опе ра тор лар ды пай да ла на оты рып, біз а�и-
�ат (true) / жал ан (false) деген пі кірлер дің бір нә ти же сін 
алу үшін, қа ты нас тар дың, екі не ме се одан көп өр нек те рдің 
мән де рін са лыс ты ра ала мыз (5-кес те).

.  
Оператор Мәні

Екі пай ым да дұ рыс бол са, нә ти же дұ рыс. Ал, екі 
па  йым ның біреуі дұрыс болмаса, нәтиже дұрыс емес

Екі пай ым ның бі реуі дұ рыс бол са, нә ти же дұ рыс

Егер пай ым дұ рыс бол ма са, нә ти же дұ рыс  

5-кесте түсінікті болу үшін мысалдар қарастырайық.  
Мысалдар 12-суретте берілген:

false true true

12-сурет. Ло ги ка лы� опе ра тор лар ды
 мы са лыАР
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Бірінші мысалдан кө ріп тұр ған ың дай 3 са ны 2 са ны нан 
кі ші – бұл жал ған, 2 са ны 1 са ны нан үл кен – ақи қат бол са 
да, ережеге сәйкес бұл опе ра тор дың мә ні жал ған бо ла ды.

Енді біз Scratch программасында логикалық опе ра тор-
ларды пайдаланып, мысал қарастырып көрейік. Кейіп кері міз 
бізге сұрақ қойсын. Жауабымызға қарай дұрыс немесе қате 
деп айтуы керек. «Екі пайымның біреуі дұрыс болса, нә ти же 
дұрыс» деген НЕМЕСЕ операторының ережесін қолданамыз.

Скриптін құрып, тексеріп көрейік (13-сурет).

13-сурет. Программаны
 скрипті

о	ги	ка	лық	 опе	ра	тор	лар	 бар	лық	 прог	рам	ма	лау	 тіл	де	рін	де	
қол	да	ны	ла	ды.	 cra ch-те	олар	дың	кө	ме	гі	мен	ны	сан	дар	дың	өз-
ге	руі	не	жағ	дай	жа	са	ла	ды.	Бұл	шарт	тар	ма	ңыз	ды	емес,	ең	бас-
ты	сы	–	олар	ақи	қат	не	жал	ған	бо	ла	ды.

Білгенгемаржан!

		Ағылшын	математигі	Джордж	Буль	дің	
есімі	 программалауда	 деректер	 типіне	
беріл	ген.	Себебі	Буль	дің	алгебра	сы	бел-
гілі	бір	жайттың	ақиқат	не	жал	ған	екенін	
анықтауға	мүм	кін	дік	бе	ре	ді.	Бұл	теория	

	ғасырда	бел	гі	лі	бол	ға	ны	мен,	тек	 	
ғасырдың	 аяғында	 ға	на	 қолданыла	
бастады.	 Программалау	 тіл	де	рін	де	
oolean	деп	аталады.

Міне,қызық!
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Жау ап бе рейік:
1. Опе ра тор лар бло гының қызметі қандай?
2. Опе ра тор лар бло гы қан дай түс пен бе рі ле ді?
3. Нысандар мен құбылыстардың қасиеттері қалай 

анықталады?

Се бе бін анық тай ық:
1. Не се беп ті жо ба жа сау ба ры сын да опе ра тор лар ды қол-

да на мыз?
2. Не лік тен опе ра тор лар «ло ги ка лық» деп аталады?
3. Логикалық операторлар не үшін қолданылады?

Тал дап са лыс ты рай ық:
ло ги ка лық опе ра торын , 

 операторларымен са лыс тыр. Қан дай айыр-
ма шы лық та ры бар?

Ком пью тер ге орын дай ық
1. Тө мен де гі прог рам ма ның ск рип тін тек се ріп, орын да.

2. Дискідегі «Логикалық операторлар» тақырыбындағы 
тапсыр маны орында.

Жауап берейік:Жауап берейік:
Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықСебебін анықтайық:
Себебін анықтайық

Талдап салысТалдап салыстырайық:
Талдап, салыстырайық

КомпьютерКомпьютерге орындайКомпьютерде орындайық
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Жұп та сып

Әсемай, Жадыра және Айсәуле Scratch программа-
лау ортасында кейіпкермен жоба жасап отыр. Үше уі нің 
таңдаған спрайттары бірдей. Тек айырмашылығы	– кейіп-
кер дің киімдерінде: бас киімі, мойынорағышы, етігі. Әсе-
майдың жобасындағы спрайтта кейіп кердің бас киімі мен 
мойынорағышы бол ған жоқ. Айсәуленің кейіпкерінде 
етік жоқ. Әр қыздың кейіпкеріне тән заттарды ата. Қалай 
шештің? Жұбыңмен бөліс.

Әсемай Жадыра Айсәуле
Бас киім

Мойынорағыш

Етік

Нәтижесінде неше бас киім, неше мойынорағыш, неше 
етік болды?

Үй де орын дай ық
«Адам – ең жоғары құндылық» деген пікірге үш дәлел 

келтіріп жаз.

Адам–еңжоғарықұндылық
1-дәлел 2-дәлел 3-дәлел

Жұп
Ой бөлісейік

Үйде орынҮйде орындайық
Үйде орындайық

етік болды?
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§6 .САЛЫСТЫРУОПЕРАТОРЛАРЫ

Салыстыруоператорларынқандайжағдайдақолданамыз?
Салыстыру операторларын екі мәннің өзара тең немесе 

бірі екін шісінен артық не кем екендіктерін анық тау үшін 
қол да на ды. Са лыс тыр удың ақиқат (true) немесе жал ған 
(false) де ген ло ги калық мән дері программалау ор та сын да 
көрініп тұрады.

Бізшешімдіқалайқабылдаймыз?
Күн де лік ті өмір де біз үнемі әр түр лі ше шім дер қа был-

дай мыз. Мы са лы, дүкендегі кі тап тың ал ды мен мазмұнын, 
ба ға сын бі ле міз. Со дан кей ін ға на оны са тып алу немесе ал-
мау туралы ше шім қа был дай мыз.

Scratch программалау ортасында жобалар жасау ба-
ры сын да да бізге шешімдер қабылдайтын жағдайлар, 
оқиға лар кез деседі. Сондай кезде біз олардың мән де рін са-
лыс тырамыз. 6-кестеде Scratch программалау ортасында 
қолданылатын Салыстыру операторлары көрсетілген.

 . Scratch   Салыстыру     

Оператор Мәні
 Сол жақ та ғы мән оң жақ та ғы мән нен кем

Сол жақтағы мә н оң жақ тағы мәннен артық

Екі мәні тең

•	Опе	ра	тор	лар	блогы	де	ге	ні	міз	не?
•	Опе	ра	тор	лар	блогы	қан	дай	түс-
пен	бе	рі	ле	ді?

Кел,ойланайық!

•	Са	лыс	ты	ру	опе	ра	тор	ла	ры;
•	Са	лыс	ты	ру	опе	ра	тор	ла	ры	ның	
қыз	ме	ті.

Бүгінгіүйренетініміз:

Салыстыруопе-
раторлары–		
Операторы	Срав-
нения	–  
C o mp ar iso n  
o p e r at o r s
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Тү сі нік ті бо лу үшін төмендегі мы салды қа рас ты ра-
йық. Scratch программасында Диас пен Анардың жасын 
салыстыру керек. Ол үшін екі айнымалы құрып, салыстыру 
операторларын пайдаланып, скриптін құрайық (14-су рет).

14-сурет. Са лыс ты ру опе ра тор ла рын �ол да ну мы са лы

Ен ді жо ба мыз ды тек се ріп кө ре тін бол сақ, Анар мен 
Диас тың жа сы сах на да кө рі ніп тұ ра ды. Жо ба ны ком пью-
тер де тек се ріп, көз жеткізіп көр. Мі не, осын дай жо ба лар 
жа сау ба ры сын да біз Са лыс ты ру опе ра тор ла ры ның мә нін 
жақ сы тү сі не тін бо ла мыз. 

cra ch-те	сценарийге	Салыстыру	оператор	ларын	қоссақ,	ол	
программаны	қызықты	әрі	тартымды	жасауға	мүмкіндік	береді.

Білгенгемаржан!

		 cra ch	ин	тер	фей	сі	әлем	нің	71	ті	лі	не	ау	да	рыл	ған.
Міне,қызық!АР
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Жау ап бе рейік:
1. Са лыс ты ру опе ра то ры де ге ні міз не?
2. Са лыс ты ру опе ра то ры ның қыз ме ті қан дай?

Се бе бін анық тай ық:
1. Не се беп ті жо ба жа сау ба ры сын да Са лыс ты ру опе ра-

тор ла рын пай да ла на мыз? 
2. Неліктен ай ны ма лы құ ра мыз?

Тал дап са лыс ты рай ық:
Опе ра тор лар ды са лыс тыр. Қай пәнде осын дай бел гі-

лер мен кез дес тің? Қан дай ұқ сас тық та ры бар?

          

Ком пью тер ге орын дай ық
Са лыс ты ру опе ра тор ла ры ар қы лы қан дай мән дер ақи-

қат не ме се жал ған бо ла ды? Прог рам ма ны қол да нып, анық-
та. Ой ла нып, бір не ше мы сал ды тек се ріп көр.

Салыстыру операторларын пайдаланып, қандай 
жоба жасауға болады? Ақиқат немесе жалған екендігіне 
көз жеткіз. 

Досыңмен бірге диалог-әңгіме жобасын құрастыр. Оған 
Салыстыру оператор ларын пайдалан. Өз жобаңды тексеріп, 
бумаға сақта.

Жұп та сып
1. Сен қандай адами құндылықтарды бі ле сің? Олар дың 

қайсысы өздерің үшін маңызды екенін жұ бың мен 

Жауап берейік:Жауап берейік:
Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықСебебін анықтайық:
Себебін анықтайық

Талдап салысТалдап салыстырайық:
Талдап, салыстырайық

КомпьютерКомпьютерге орындайКомпьютерде орындайық

ЖұптасыпЖұптасып
Ой бөлісейік
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талқы ла. Суреттерге қарап, а�и�ат және жалан 
тұжы рым да р жаса.

2. Дискідегі «Салыстыру операторлары» тақырыбындағы 
тапсыр маны орындап, жұбыңмен талқыла.

Үй де орын дай ық
1. Патриот болу үшін қандай адами қасиеттер керек? 

Ойыңды 3–4 сөйлеммен білдіріп, дәптеріңе жаз.
2. Алдияр Scratch программалау ортасында жоба жасауға 

7 минут уақыт жұмсады. Ал Айша Алдиярға қараған-
да 5 минутқа артық уақыт жұмсады. Самал Айшаға 
қарағанда 3 минут кем жұмсады. Осы ақпараттарға 
Салыстыру операторларын пайдаланып, программалау 
ортасында жоба құр.

Үйде орынҮйде орындайық
Үйде орындайық
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§ 7. ЗОЙЫНЫМ

Scratch прог рам ма сы ани ма ция лық ой ын дар, ер те гі-
лер, қы зық ты жо ба лар жа сау ға ти ім ді. Жо ба лар жа сау ба-
ры сын да оған өзің нің де кө зің жет ті.

a программалауортасындаөзойынымызды
қалайжасаймыз?

Scratch ор та сын да күр де лі прог рам ма лар мен ой ын дар-
ды құру ға же тер лік өзі нің ар найы ко ман да лары мен функ-
ция ла ры бар.

Сценарий – әрбір сахнаның, кейіпкер диалогінің және 
нысандардың мінез-құлқының толық сипаттамасы. Бізге 
тү сі нік тірек бо лу үшін өз ой ыны мыз дың сце на рийін құрып 
кө рейік.

Біз дің ой ыны мыз «Жемістерді жинайық» деп ата ла ды. 
Ой ыны мыз дың шар тын құ рас ты рай ық:

1. Се бет ке же міс тер ді жыл дам жи нап алуы мыз ке рек.
2. Жи нау үшін се бет ті тін туір мен оң ға-сол ға жыл жы тып, 

же міс тер ді се бет ке дәл тү сі руі міз қа жет.
3. 10-нан көп же міс жи науы мыз ке рек.
4. Бе ріл ген уа қыт та үл ге ріп жи най тын бол сақ, кей іп ке-

рі міз Ме руерт біз ге же ңіс ке жет ке ні міз ді ха бар лай ды. 
5. Бе ріл ген уа қыт та же міс тер ді се бет ке жи най ал ма сақ, 

ұтыл ға нымыз ту ра лы ха бар ла ма шы ғуы тиіс.

•	 cra ch	прог	рам	ма	сын	да	өз	
жо	бамызды	жа	сау	ға	бо	ла	ма?

•	Ай	ны	ма	лының	маңызы	неде?

Кел,ойланайық!

•	өз	сце	на	рийіміз	бой	ын	ша	ой	ын	
жа	сау;

•	ой	ыны	мыз	дың	ск	рип	тін	жа	зу.

Бүгінгіүйренетініміз:

зойыным–	
Своя	игра	– 
M y g ame
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Осы құ рыл ған ой ын ның шар ты бой ын ша жо ба жа са-
йық. Ол үшін біз 15-су рет те гі дей спр айт тар құ рып ала-
мыз. Біз қыз, ұл, се бет спр айт та рын және же міс сп рай ты 
ре тін де әр түр лі же міс тер ді таң дап алай ық.

15-сурет.  Ой ын сах на сы мен спр айт тар

Ен ді ой ын ның ск рип тін құрып кө рейік. Ол үшін әр бір 
спр айт қа же ке ск рипт құ ра мыз (16–18-су рет тер).
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16-сурет.  Же міс тер ге ��рыл ан ск рипт

17-сурет.  Ме руерт пен Алмасты
 ск рип тіАР
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18-сурет.  Се бет ті
 ск рип ті

Осы қа рас ты рыл ған ск рип ттер ді Scratch прог рам ма сын да 
тек се ріп, өз ой ыны мыз дың жо ба сын жа сап кө ре ала мыз.

Жау ап бе рейік:
1. Ойын программасын құру барысында қандай блок-

тарды қолдандық?
2. Прог рам ма да қан дай блок тар бар?

Се бе бін анық тай ық:!
1. Неліктен блок тар дың түстері әр түр лі?
2. Не се беп ті ой ын жа сау ба ры сын да сце на рий құ ра мыз?

 cra ch	 программалау	 ортасында	 жобалар	 жасағанда	 әр	
спрайтқа	жеке-жеке	скрипт	құру	керек.

Білгенгемаржан!

		 ң	көп	са	ты	ла	тын	ой	ын	–	Тe ris.	Осы	уа-
қыт	қа	дей	ін	ой	ын	ның	40	мил	лион	нан	ас	там	
да	на	сы	са	тыл	ды.

Міне,қызық!

Жауап берейік:Жауап берейік:
Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықСебебін анықтайық:!
Себебін анықтайық
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Тал дап са лыс ты рай ық:
Ск рип ттер ді са лыс ты р. Қан дай ко ман да лар бе ріл ген?

     

Ком пью тер ге орын дай ық
Параграфта көрсетілген ойынның сценарийін Scratch 

программасында тексеріп көр.
Өзіңе ұнайтын пәндерге қатысты сұрақ-жауаптан тұ-

ра тын тест немесе көбейту кестесін құрастыр.
1. Программалау ортасында «Менің туған өлкем» тақы-

рыбында ойын жобасын жа са.
2. Ойынға қатысты спрайтты, фонды таңда.
3. Ойынды тексеріп көр, сыныптастарыңмен бөліс.
4. Қандай блоктарды пайдаланып жасағаныңды айт.

Жұп та сып
1. Егер қаламды қағаздан үзбей, дәптердегі торкөздердің 

жақтаулары бойынша әртүрлі бағытта сызсақ, онда 
түрлі геометриялық фигуралар салуға болады.

 Тапсырма: Төменде берілген командаларды орындап, 
сурет сал. (Жоғары (Ж), Төмен (Т), Оңға (О), Солға (С) 
ко ман даларын пайдалан.

 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.

 Мұнда: Берілген сандар шаршының санын білдіреді.
 Қандай сурет шықты? Жұбыңа көрсет. Осындай суретті 

Scratch про грам ма лау ор та сын да өзіміз сала аламыз ба?
2. Дискідегі «Өз ойыным» тақырыбындағы тапсыр маны 

орындап, жұбыңмен талқыла.

Үй де орын дай ық
Прог рам ма лау ор та сын да қан дай ой ын жасағың ке-

леді? Өз ой ының ның сце на рийін құ рас ты рып кел.

Талдап салысТалдап салыстырайық:
Талдап, салыстырайық

КомпьютерКомпьютерге орындайКомпьютерде орындайық

ЖұптасыпЖұптасып
Ой бөлісейік

Үйде орынҮйде орындайық
Үйде орындайық
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§8. ЗОЙЫНЫМ.ЖОБАҚҰРУ

Жобаның мақ са ты: Спр айт тар ды құ ру ар қы лы ой ын 
жа сау. Өз ой ыны мыз дың ск рип тін құ ру. Қа жет ті фон, ани-
ма ция жа сау.

Жұ мыс ба ры сы:
•	 Scratch прог рам ма сын іс ке қо сып, ой ын жо ба сын жа сау.
•	 Спр айт тар кі тап ха на сы нан бір не ше спр айтты таң дап алу.
•	 Ой ын ға қа тыс ты фон таң дау.
•	 Спр айт тар дың қоз ға лы сы ның ани ма ция сын жа сау.
•	 Жо ба ға атау бе ріп сақ тау.

1-тапсырма
1) Су рет те гі дей немесе өзі ңе ұнай тын фонды таң да.
2) Өз ойыныңның сценарийіне сәйкес келетін спрайт-

тарды таң дап ал.

Кеңейтілгеншындық
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2-тапсырма
Аквалангист балықтарды жинауы тиіс. Егер ол 

балықты ұстап алса, балық сахнада көрінбей қалуы керек.
1) Аквалангист сп рай ты на мы на ск рип тті құрып, тек сер.

2) Әрбір балық спрайтына тө мен де гі дей ск рипт құр.

3) Жо ба ны тек се р. Не бай қа дың?
4) Ой ын ды толықтырып көр және жобаны сақта.

3-тапсырма
Аквалангист теңіз шаянына тиген сәтте, өзі сахнада 

көрінбей қалатын программа құр.

Қорытынды
• Саған жасаған жобаң ұнады ма?
• Өзің қандай ойын жасайтын едің, ойыңмен бөліс.АР
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2-БӨ ЛІМ

РОБОТО ТЕХ НИКА.  
ЛАБИ РИНТ ЖӘНЕ  
КЕГ ЕЛЬРИНГ 
(ор тақ та қы рып та ры: 
«Мә де ни мұ ра»,  
«Ма ман дық тар әле мі»)

Ойлан!

•	 Мұ	ра	ның	қан	дай	түр	ле	рі	бо	ла	ды?
•	 Мәдени	мұ	ра	де	ген	не?
•	 Мұ	ра	гер	де	ген	кім?
•	 Қан	дай	ма	ман	дық	тар	ды	бі	ле	сің?
•	 Бо	ла	шақ	та	кім	бол	ғың	ке	ле	ді?
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§ 9.Т СДАТ ИГІ

Роботдегенне?
Ро бот – ті рі ор га низм принципі бойынша құ растырылған 

жандандырылған ав то мат құрыл ғы. 
Ро бот тар – қар қын ды да мып 

ке ле жат қан бо ла шақ тың жо ғар ғы 
тех но ло гия ла ры ның бі рі. Қа зір гі 
кез де ро бот тар өмі рі міз дің көп те ген 
са ла сы на еніп үл гер ді.

LEGO MINDSTORMS EDUCA-
TION EV3 – негізгі оқу-жаттығу 
ро бо ты. LEGO MINDSTORMS – про-
грам ма ла на тын ро бот тар ға қол да-
на тын құ рас тыр ғыш құ рыл ғы.

Дат чик – әр түр лі ақ па рат ты 
(тем пе ра ту ра, жыл дам дық, сәу ле, 
түс, ды быс) өл шеу ге ар нал ған құ рал. 
Дат чик тер элект рон ды жә не ме ха-
ни ка лық бо лып бө лі не ді.

Электронды дат чик тің құ ра-
мы на сез гіш жә не түр лен дір гіш 
эле мент тер кі ре ді. Олардың не гіз гі 
ерек ше лік те рі – сез гіш тігі.

Дат чик тер қыз ме ті не қа рай 
жа на су дат чи гі (19-су рет), 

•	« о	бот»	ұғы	мы	мен	сен	дер	
та	ныс	сың	дар	ма?

•	 о	бот	де	ген	не?

Кел,ойланайық!

•	түс	дат	чи	гі;
•	түс	дат	чи	гін	қол	да	ну.

Бүгінгіүйренетініміз:

Түсдат игі–	
Датчик	цвета	– 

olor sensor

19-сурет. Жа на су 
датчигі

20-сурет.  
Ультра ды быс датчигіАР
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ультра ды быс  дат чигі (20-су рет), 
ги рос ко пия лық датчик (21-су-
рет), түс дат чи гі (22-су рет) деп, 
4 түр ге бө лі не ді.

Жанасу датчигі – ба тыр ма ның 
ба сыл ғанын немесе басылмағанын 
дәл анықтайтын құрал.

Жа на су дат чи гі күн де лік ті 
өмір де жиі қол да ныла ды. Мы са лы, 
ком пью тер пер не тақ та сын да, элек-
трон ды пиа ни но лар да.

Түс дат чи гі – түс немесе жарық 
жарықтылығын анықтай алатын сан-
дық құрал. Түс дат чи гіндегі Түс ре-
жимі 1 см қа шық тық та ғы ны сан дар-
дың 7 түр лі түсін жә не жа рық тың 
дең гей ін анық тай ала ды: «қа ра» = 1, 
«көк» =  2, «жа сыл» = 3, «са ры» = 4, 
«қы зыл» = 5, «ақ» = 6 жә не «қо-
ңыр» = 7. Егер эле мент дат чик тен 
шы ға рыл са не ме се эле ме нт тің тү сі 
дұ рыс анық тал ма са, дат чик осы түс 
ту ра лы «Түс сіз» = 0 деп ха бар лай ды.

Түс дат чи гі нің не гіз гі қыз ме-
ті – түс тер ді анық тау, ша шы раң қы 
жә не ша ғы лыс қан жа рық ты өл шеу.

Біз зат тар ды түсі бой ын ша бө-
ле тін ро бот тар ды құ рас ты рып, 
әртүр лі түс тің жа рық пен ша ғы лы-
суы мен тә жі ри бе лер жа сай ала мыз.

Түсдат игінқалайқолдануға
болады?

Түс дат чи гі үш ре жим ге ие: 
Түс ре жи мі (23-су рет), Ша ғы лыс-
қан жа рық жар ықтылы ғы ре жи мі 
(24-су рет) жә не Сырт қы жа рық 
жарықты лығы ре жи мі (25-су рет).

21-сурет.  
Ги рос ко пия лы� 

датчик

22-сурет. Т�с датчигі

23-сурет. Т�с ре жи мі 

24-сурет. Ша ы лыс �ан 
жа ры� жары�тылыы  АР
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Түс датчигін қолданып жұмыс 
жасау үшін, робот ты 26-суреттегідей 
құрастырып алуымыз керек. Ро бот ты 
қате сіз құ рас ты ру үшін оқушыға ар-
налған LEGO MINDSTORMS Edu ca-
tion EV3 про граммасын ашамыз. Про-
грамманы жүктеу үшін мы на сілтеме-
ге өтеміз: https://education.lego.com/
ru-ru/downloads/mindstorms-ev3/
software.

Программадағы мәзірден Нұс қау лық (Инс трук-
ции по)  ⇒ Конструкторлық идеялар (Конструк торские 
идеи) ⇒ Қоз ғалт қыш платформа (Приводная платформа) 
батырмала ры на өтіп, платформаны жинау нұсқаулығын 
ашамыз. Нұсқау лық тың көмегіне сүйеніп, роботты құ-
рас тырамыз. Робот дайын бол ған соң, оған түс датчигін 
орналас тырамыз. Ол үшін нұс қау лық қа жүгінеміз. Тапсыр-
маның берілуіне байланысты түс датчигін төмен немесе алға 
қаратып орналастыруға болады.

26-сурет. Т�с датчигі төмен орналастырылан EV3 роботы

25-сурет. Сырт �ы 
жары� жары�тылы ы 

Кеңейтілгеншындық

Кез	келген	жобаны	программада	құрғаннан	кейін	оны	 3	мо-
дуліне	 жүктейміз.	 Программаны	 роботқа	 -кабелі,	 lue oo h	
немесе	 i- i	 арқылы	 жүктей	 аламыз.	 Жобаның	 жүктелуі	 про-
грамманың	төменгі	оң	жақ	бөлігіндегі	терезеден	көрінеді.

Білгенгемаржан!
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Жау ап бе рейік::
1. Датчиктер қызметіне қарай қанша түрге бөлінеді?
2. Түс дат чи гінің қан ша ре жим і бар?
3. Жобаның жүктелгендігін қайдан көруге болады?

Се бе бін анық тай ық:
1. Не себепті роботтар ті рі ор га низм принципі бойынша 

құ растырылады?
2. Неге жанасу датчигін жиі қолданамыз?

Тал дап са лыс ты рай ық:
Жа на су дат чи гі мен түс дат чи гін са лыс ты рып, ұқ сас-

ты ғы мен айырмашылығын анық та.

Ком пью тер ге орын дай ық
LEGO MINDSTORMS Education EV3 программасын аш. 

Нұсқаулыққа сүйене отырып, роботты құрастыр және түс 
датчигін орнатып, программаға жүкте.
1. СТАРТ блогына Рульдік басқару блогын қос. Қосу 

(Включить) режиміне ауыстыр. Қуатын 40-қа теңестір.

		Ға	лым	дар	Күн	нің	шын	мә	нін	де	ақ	түс	ті	еке	нін	дә	лел	де	ген.	Се	бе-
бі	ға	рыш	ке	ңіс	ті	гі	нен	Күн	сәу	ле	сі	ап	пақ	бо	лып	кө	рі	не	ді.	Ат	мос	фе	ра	
қа	ба	ты	нан	өтіп,	Жер	ге	сәу	ле	сі	түс	кен	де,	ол	са	ры	түс	ке	ие	бо	ла	ды.

Міне,қызық!

Жауап берейік::Жауап берейік::
Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықСебебін анықтайық:
Себебін анықтайық

Талдап салысТалдап салыстырайық:
Талдап, салыстырайық

КомпьютерКомпьютерге орындайКомпьютерде орындайық
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2. Рульдік басқару блогына Күту блогын жалға. Дат чик тен 
ақпарат алу үшін оның режимдерін өзгерт: Түс дат чигі 
(Датчик цвета) ⇒ Салыстыру (Сравнение) ⇒ Түс (Цвет).

3. Бастапқы блоктың параметріне қызыл түсті орналас тыр.

4. Күту блогына тағы бір Рульдік басқару блогын жалға. 
Датчик қызыл түсті анықтаған кезде моторларды 
тоқтату үшін Өшіру (Выключить) режимін қос.

5. Төмендегі дайын болған программаны роботқа жүкте.

6. Роботты іске қосып, оның жұмысының дұрыстығын 
тексер.АР
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Жұп та сып
1. http://presidentlibrary.kz сілтемесі арқылы «Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының 
кітапханасына» кіріп, робот-гид туралы ақпаратпен 
та ныс. Қалай ойлайсың, осы электронды кітапхана ны 
мәдени мұраға жатқызуға бола ма? Ойыңмен бөліс.

2. Дискідегі «Түс датчигі» тақырыбындағы тапсыр маны 
орында. Қалай орындағаныңды жұбыңа көрсет.

Үй де орын дай ық
1. https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-

ev3/user-guides сіл те месі арқылы өтіп, LEGO MIND-
STORMS Education EV3 прог рам ма сы ның пай да ла ну-
шы нұс қау лы ғы мен мұ қи ят та ны с. Оны прин тер ден 
басып шы ға рып, үне мі өзіңмен алып жү ргенің жөн.

2. Дат чик 7 түс ті анық тай ала ды. Ал түс тер кез дес пе ген 
жағ дай да қан дай мәнді қол да ну ға бо ла ды?

3. Роботты қандай мамандық иесі құрастырады?

ЖұптасыпЖұптасып
Ой бөлісейік

Үйде орынҮйде орындайық
Үйде орындайық
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§ 10.БАҒДАРШАМ-РОБОТ

Біз өткен тақырыпта түс датчигінің 3 түрлі режим ар-
қылы жұмыс жасайтынын білдік.

Бағдаршам-роботжобасынжасау
Бағдаршамның жа сыл, сары, 

қызыл түстен тұра тыны бәрімізге 
белгілі. Сондықтан бағдаршам-
ро бот жа сау үшін біз ге 27-сурет-
тегідей түс дат чи гі ор наласқан 
EV3 ро боты керек. Бұл ро бот ты 
құрас ты ру үшін әдет те гі дей LEGO 
MINDSTORMS Education EV3 про-
граммасындағы нұсқау лық тың 
көме гіне жү гі не міз (СD-дис кі нің 
екінші бөлімінің қо сым ша мәлі-
меттерін қара).

Бағдаршам-робот жобасын 
LEGO MINDSTORMS Education 
EV3 программасында құрастырып 
көрейік.

Тапсырма бойынша Бағдаршам-робот жасыл түс ті 
көргенде «Green» деп, яғни жасыл түс екенін ха бар лап, 

•	Түс	ре	жи	мін	де	қан	дай	түс	тер	
қол	да	ны	ла	ды?

•	Түс	дат	чи	гі	нің	не	гіз	гі	қыз	ме	ті	қан-
дай?

Кел,ойланайық!

•	түс	дат	чи	гін	қол	да	ну	ар	қы	лы	бағ-
дар	шам-ро	бот	жа	сау.

Бүгінгіүйренетініміз:

Бағдаршам–	
Светофор	– 

ra c light

27-сурет.  Бадаршам-
робот жасау �шін 

��растырылан EV3 
роботы
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ал ға жыл жи ды. Сары түсті көрсе, «Yellow» деп, сары түс 
еке нін хабар лап, жылдамдығын төмендетеді, қы зыл түс-
ті көр се, «Red» деп, қызыл түс екенін хабар лап, тоқ тау 
қажеттігін білдіреді. 
1. СТАРТ блогына Күту блогын қос. Датчиктен ақ па рат 

алу үшін оның режимдерін өзгерт: Түс датчигі (Дат чик 
цвета) ⇒ Салыстыру (Сравнение) ⇒ Түс (Цвет).

2. Блоктың параметріне жасыл түсті орналастыр.
3. Күту блогына Дыбыс блогын жалға. Дыбыс пара-

метріне «Green» хабарламасын қой.
4. Дыбыс блогына тағы да Дыбыс блогын жалға. Оның 

параметріне «Start» режимін таңда.
5. Соңғы Дыбыс блогына Рульдік басқару блогын жал-

ғап, Қосу режиміне ауыстыр. Қуатын 50-ге теңестір.
6. Рульдік басқару блогына Күту блогын қос. Датчик-

тен ақпарат алу үшін оның режимдерін өзгерт: Түс 
дат чигі (Датчик цвета) ⇒ Салыстыру (Сравнение) ⇒ 
Түс (Цвет). Блоктың параметріне сары түсті орна-
ластыр.

7. Күту блогына Дыбыс блогын жалға. Дыбыс пара-
метріне «Yellow» хабарламасын қой.

8. Дыбыс блогына Рульдік басқару блогын жал ғап, Қо су 
(Включить) режиміне ауыстыр. Қуатын 25-ке теңес тір.

9. Рульдік басқару блогына Күту блогын қос. Датчик тен 
ақпарат алу үшін оның режимдерін өзгерт: Түс датчигі 
(Датчик цвета) ⇒ Салыстыру (Сравнение) ⇒ Түс (Цвет). 
Блоктың параметріне қызыл түсті орналастыр.

10. Күту блогына Дыбыс блогын жалға. Дыбыс пара-
метріне «Red» хабарламасын қой.

11. Дыбыс блогына тағы да Дыбыс блогын жалға. Оның 
параметріне «Stop» режимін таңда.

12. Соңғы Дыбыс блогына Рульдік басқару блогын жал-
ғап, Өшіру (Выключить) режиміне ауыстыр.

13. Программаны роботқа жүкте.
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Программа блогы (28-сурет):

1 2-3 4 5 6

7 8 10 11 129

28-сурет. Бадаршам-робот программасы

Жау ап бе рейік:
1. RGB белгісі нені білдіреді?
2. Дат чик қай кезде «Түс сіз» = 0 деп ха бар лай ды?
3. Бағдаршам-робот жасау үшін қандай датчик керек?

Се бе бін анық тай ық:
Не себепті бағдаршам-роботты жасағанда түс датчигі 

маңызды рөл атқарады?

Түстердің	 параметрі	 көптеген	 түстер	 моделі	 көмегімен	 құра-
лады.	 Кең	 таралған	модель	 түрі	 –	 .	 	 үш	 негізгі	 түстен	
құралған.	Ол	қызыл	 ed ,	жасыл	 reen ,	көк	 lue 	дегенді	біл-
діреді.

Білгенгемаржан!

		Бағ	дар	шам	 жүйесі	 1914	 жы	лы	 5	 тамызда	 Америка	 Құрама	
тат	тарының	 Клив	ленд	 қа	ла	сын	да	 орнатылды.	Ол	 жар	ты	лай	

ав	то	мат	тан	ды	рыл	ғандықтан,	 ар	найы	 по	ли	ция	 қыз	мет	кер	ле	рі	
ке	зек	пен	бас	қа	рып	отыр	ған	екен.

Міне,қызық!

Жауап берейік:Жауап берейік:
Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықСебебін анықтайық:
Себебін анықтайық
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Тал дап са лыс ты рай ық:
Scratch пен LEGO MINDSTORMS Education EV3 про грам-

ма лары ның қан дай ұқ сас ты ғы мен айырмашылығы бар?

Ком пью тер ге орын дай ық
EV3 түс датчигі алдымен қызыл түсті, одан соң жасыл 

түсті, үшінші кезекте көк түсті көрген кезде түстерді айтатын 
программа құр. 

Жұп та сып
Абзал LEGO MINDSTORMS Education EV3 прог рам ма-

сын да түс датчигін пайдаланып, бағдаршам жобасын да йын-
дады. Сынақ барысында робот қызыл түсті көрсе де, тоқта-
мады. Абзалдың жобасында қандай қателік орын алды?

Үй де орын дай ық
Қазақстанның «Жеті кереметінің» суреттері бе ріл ген. 

Бұларды қандай өнер иесі немесе маман жасаған? Интернеттен 
ақпарат тауып, түсінгеніңді шағын мәтін түрінде жаз.

Талдап салысТалдап салыстырайық:
Талдап, салыстырайық

КомпьютерКомпьютерге орындайКомпьютерде орындайық

ЖұптасыпЖұптасып
Ой бөлісейік

Үйде орынҮйде орындайық
Үйде орындайық

мады. Абзалдың жобасында қандай қателік орын алды?
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§11.УЛЬТРАДЫБЫСДАТ ИГІ

Ультра ды быс  дат чигі – ды быс тол қын да рын жі бе-
ріп, қай тып кел ген сиг нал дар ды оқи тын жә не ны сан-
дар ды та уып, олар ға дей ін гі қа шық тық ты есеп тей тін 
құрылғы.

Ультра ды быс  дат чигі жо ға ры жиі лік тегі ды быс тық тол-
қын ды (ультра ды быс тық) жі бе ре ді, ны сан нан шағылысқан 
ке рі тол қын ды ұс тай ды жә не ультра ды быс тық им пуль сті 
қай та ру уа қы тын өл шей ді, ны сан ға дей ін гі қа шық тық ты 
жо ға ры дәл дік пен есеп тей ді.

Дат чик «көз де рі нің» ай на ла сын да ғы қы зыл түс ті жы-
пы лық та май тын жа рық оның Өл шеу ре жи мін де тұр ға нын 
білдіреді.

Ультра ды быс  дат чигінің ерек ше лік те рі:
• 1-ден бас тап, 250 см-ге дей інгі ау қым да қа шық тық ты 

өл шеу;
• өл шеу дәл ді гі ±1 см-ге дей ін;
• қы зыл түс ті жа рық сиг нал ды бе ру ке зін де үне мі жа нып 

жә не эфир ді тың дау ба ры сын да жыпылықтап тұрады;
• егер ультра ды быс тық сиг нал анық тал са, дат чик «Ақи-

қат» ло ги ка лық мәнін береді.

Ультрадыбысдат игінқалайқолдануғаболады?
Ультрадыбыс датчигін қолданып жұмыс жасау үшін, 

ро бот ты 29-су рет те гі дей құ рас ты рып алуымыз керек.  

•	Дат	чик	тің	қан	дай	түр	ле	рін	бі	ле-
сің?

•	 льтрадыбыс	датчигі	туралы	не	
білесің?

Кел,ойланайық!

•	ультра	ды	быс	дат	чи	гі;
•	ультра	ды	быс	дат	чи	гін	қол	да	ну.

Бүгінгіүйренетініміз:

Ультрадыбыс
дат игі–	
льтразвуковой	
датчик	– 
U lt r aso n ic se n so r
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Роботты қатесіз құ рас ты ру 
үшін оқу шы ға ар нал ған LEGO 
MIN DSTORMS Edu ca ti on EV3 
прог рам ма сын аша мыз. Про-
грам ма да ғы мә зір ден Нұс қау-
лық (Инс трук ции по) ⇒ Кон-
струк тор лық идея ла р (Кон -	
ст рук торс кие идеи) ⇒ Қоз-
ғалт қыш плат фор ма (При-
вод ная плат фор ма) ба тыр ма-
ла ры на өтіп, плат  фор ма ны 
жи нау нұс қау лы ғын ашамыз. 
Нұс қау лық тың кө ме гі не сү-
йе ніп, ро бот ты құ рас тыр ған соң оған уль тра ды быс дат чи гін 
ор на лас ты ру ке рек. Уль тра ды быс дат чи гін ор на лас ты ру 
үшін де нұс қау лық қа жү гі не міз.

Ультрадыбыс датчигін пайдалана отырып, тәжірибе 
жасап көрейік. Қа быр ға дан не ме се ке дер гі лер ден 15 см қа-
шық тық та тү зу сы зық пен қоз ға ла тын ро бот ты тоқ та та тын 
прог рам ма ны жа за мыз. Ол үшін біз ге та ныс қызғылт сары 
түс ті Кү ту (Ожи да ние) прог рам ма сы ның бло гын пай да ла-
на мыз, оны Ультра ды быс дат чигі ⇒ Са лыс ты ру (Срав не-
ние) ⇒ Сан ти метр бой ын ша қа шық тық (Расс тоя ние в сан-
ти мет рах) ре жи мі не кө ші ре міз (30-су рет).

30-сурет.  Ультра ды быс дат чи гін пай да ла ну

29-сурет. Ультрадыбыс 
датчигі орналастырылан 

EV3 роботы
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Ше ші мі (31-су рет):
1. Тікелей алға қозғалысты бастау.
 СТАРТ блогына Рульдік басқару блогын қос. Қосу 

(Включить) режиміне ауыстыр. Қуатын 50-ге теңестір.
2. Ультрадыбыс датчигінің мәні 15 см-ден аз болғанша күт.
 Рульдік басқару блогына Күту блогын жалға. Дат-

чиктен ақпарат алу үшін оның режимдерін өзгерт:  
Ультрадыбыс датчигі (Ультразвуковой датчик) ⇒ 
Салыстыру (Сравнение) ⇒ Сантиметр бойынша қа-
шықтық (Расстояние в сантиметрах). Шекті мәніне 
(Пороговое значение) 15 санын енгіз.

3. Қозғалысты тоқтату үшін Күту блогына тағы бір Руль-
дік басқару блогын жалға. Моторларды тоқтату үшін 
Өшіру (Выключить) режимін қос.

4. Дайын болған программаны роботқа жүкте.

1 2 3

31-сурет. 15 см �ашы�ты�та т�зу сызы�пен �озалатын 
роботты то�тататын программа

льтрадыбыс	 датчигі	 өзіне	 3	 см-ден	жақын	 орналасқан	 ны-
сандарды	анықтай	алмайды.

Білгенгемаржан!

		 льтра	ды	быс		 дат	чигін	 пай	да	ла	ну	 прин	ци	пі	 қоз	ға	лыс	та	ғы	
көлік	тердің	жыл	дам	ды	ғын	анық	тай	тын	по	ли	ция	қыз	мет	кер	ле	рі-
нің	ра	да	ры	на	өте	ұқ	сас.

Міне,қызық!
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Жау ап бе рейік:
1. Ультра ды быс  дат чигі де ге ні міз не?
2. Ультрадыбыс датчигінің қан дай ерек ше лік те рі бар?

Се бе бін анық тай ық:
1. Ультра ды быс  дат чигі не үшін қа жет?
2. Ультра ды быс  дат чигін не себепті роботқа орнатамыз?

Тал дап са лыс ты рай ық:
Түс дат чи гі мен ультра ды быс  дат чигін са лыс ты рып, 

ұқ сас ты ғы мен айырмашылығын анық та.

Ком пью тер ге орын дай ық
Ро бот алдында қандай да бір нысан пайда болғанша 

алға жылжуы қажет. Ро бот осы ны сан ға 30 см қалғанда 
тоқ та уы ке рек.
1. СТАРТ бло гы на Руль дік бас қа ру бло гын қос. Қуа тын 

50-ге те ңес тір.

2. Руль дік бас қа ру бло гы на Кү ту бло гын жал ға. Дат чик-
тен ақ па рат алу үшін оның ре жим де рін өз герт:  Ультра-
ды быс дат чи гі (Ульт раз ву ко вой дат чик) ⇒ Са лыс-
ты ру (Срав не ние) ⇒ Сан ти метр бой ын ша қа шық тық 
(Расстоя ние в сан ти мет рах). Шек ті мә ні не (По ро го вое 
зна че ние) 30 са нын ен гіз.

Жауап берейік:Жауап берейік:
Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықСебебін анықтайық:
Себебін анықтайық

Талдап салысТалдап салыстырайық:
Талдап, салыстырайық

КомпьютерКомпьютерге орындайКомпьютерде орындайық
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3. Қоз ға лыс ты тоқ та ту үшін Кү ту бло гы на Руль дік бас-
қа ру бло гын жал ға. Мо тор лар ды тоқ та ту үшін Өші ру 
(Вык лю чить) ре жи мін қос.

4. Дайын болған программаны роботқа жүкте.

Жұп та сып
Айсұлу ультрадыбыс датчигін пайдаланып, 23 ми нут-

та ро бот құрастырды. Мадияр Айсұлуға қарағанда 6 минут-
тан ар тық уақыт жұмсады. Ал Сәуле Мадиярға қара ған да 
8 минут кем жұмсады. Кім нің қан ша уақыт жұмсағанын 
жұбыңмен бірге анықта.

Үй де орын дай ық
Ұяшықтағы әріптердің бірдей түстерін жинап, 

құрастырып, тақырыпқа қатысты термин сөздерді тап.

Д У А Р А Ү И Р С С

Л Т Ы А Ы С Р А К Д

Т Ы Т Т У Б Ы Л У К

С Ь Ы Ч Ы Д Т Б Т С

�лгі: Датчик. Сары ұяшықта орналасқан әріптерден 
құралған сөз.

ЖұптасыпЖұптасып
Ой бөлісейік

Үйде орынҮйде орындайық
Үйде орындайық

жұбыңмен бірге анықта.
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§12.УЛЬТРАДЫБЫСДАТ ИГІ.
ЖОБАҚҰРУ

Жо ба ның мақ са ты: ультра ды быс дат чи гін қол да ну.
Жұ мыс ба ры сы:

•  LEGO MINDSTORMS Education EV3 прог рам ма сын іс ке 
қо су.

•	 Прог рам ма ға қа жет ті блок тар ды таң дап алу.
•	 Ультра ды быс дат чи гін қол да ну.
•	 Мә зір ден Қо су (Вк лю чить) ба тыр ма сын ба су.
•	 Прог рам ма ны іс ке қо сып тек се ру.

1-тапсырма
LEGO MINDSTORMS Education EV3 программасын іске 

қос.
Ро бот алдында қандай да бір нысан пайда болғанша 

алға жүреді. Робот нысанға 45 см қалғанда тоқтауы ке-
рек.

2-тапсырма
Дат чик пен ро бот ара сы 8 см-ден аз не ме се тең бол ған-

ша ультра ды быс  дат чигі ар қы лы түс ті квад рат қа дей ін гі қа-
шық тық ты сан ти ме тр мен өл шейтін роботты прог рам ма ла. 
Қа шық тық 8 см бол ған да конт рол лер эк ра нын да 2 се ку нд-
қа Up стан дарт ты су ре ті шы ға ды. Бар лық өл шеу де рек те рі 
эк ран да кө рі нуі ке рек.
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3-тапсырма
Ро бот-по ли ция жо ба сы. LEGO MINDSTORMS Education 

EV3 прог рам ма сын да блок тар ды ор на лас ты рып, ро бот қа 
жүк те.

Қорытынды
• Қандай нәтиже алдың?
• Жа са ған жұ мыс та рың өзі ңе ұна ды ма?
• Қан дай тап сыр ма са ған қи ын дық ту дыр ды?АР
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§ 13.ЛАБИРИНТТЕНШЫҒУ

Ла би ринт – түр лі өт кел дер  мен жол дар ар қы лы бе-
ріл ген, ша тас қан, күр де лі құ ры лым. Ла би ринт әр түр лі 
бо лып ұсы ны луы мүм кін. Ла би ри нт тен өтудің мақ са ты – 
шы тыр ман ба ғыт тар да н, ке дер гі лер ден өтіп, дұ рыс жол 
тау ып шығу.

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. Бір не ше жо лы бол ған 
жағ дай да ең ти ім ді тә сіл ді таң да ған дұ рыс.

Программалық ойын арқылы адаспай, лабиринттен тез 
шығуға болады.

Lego Mindstorms не гі зін де жи нал ған ЕV3 ро бо ты ла би-
ри нт ке кір ген кез де, ла би ринт суреттегі бөл ме ге ұқ сас бо ла-
ды (32-су рет).

       

32-сурет.  Ла би ринт т� рі

•	« а	би	ринт»	де	ген	сөзді	қалай	
түсінесің?

•	Қан	дай	ла	би	ри	нт	ті	көз	ал	ды	ңа	
елес	те	те	ала	сың	?

Кел,ойланайық!

•	«ла	би	ринт»	ұғы	мы;
•	ультра	ды	быс	дат	чи	гін	қол	да	ну	
ар	қы	лы	ла	би	ри	нт	тен	шы	ғу.

Бүгінгіүйренетініміз:

Лабиринт–	
абиринт	– 

L ab yr in t h
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Ультрадыбысдат игінқолдануарқылылабиринттеншығу
Ро бот ты ла би ринт ар қы лы өт кі зу ро бо то тех ни ка да ғы 

түрлі жа рыс тар да ойнатылады. Ро бот ты ла би ринт ар қы лы 
жыл жы тып, оны ла би ри нт тен шы ға ру үшін қа лай әре кет 
ету ке рек ті гін мұқият ой ла стырғанымыз жөн. 

Лабиринт жобасын жа сау үшін бізге ультрадыбыс 
датчигі қажет. Ол роботтың алдында қабырғаның бар не-
месе жоқ екендігін және осы қабырғаға дейінгі қашықтық 
қандай екендігін анықтайды (33-сурет).

33-сурет. Лабиринтке арналан ультрадыбыс датчигі 
орналастырылан EV3 роботы

Ультрадыбыс датчигін пайдаланып, лабиринттен шы ғу 
программасын жасап, роботқа жүктеп көрейік (34-сурет).
1. СТАРТ блогына Цикл блогын жалға. 
2. Цикл ішіне Ауыстырып-қосқыш (Переключатель) бло-

гын жалға.
Датчиктен ақпарат алу үшін оның режимдерін 

өзгерт: Ультрадыбыс датчигі (Ультразвуковой дат-
чик) ⇒ Салыстыру (Сравнение) ⇒ Сантиметр бойынша 
қашық тық (Расстояние в сантиметрах). Шекті мәніне 
(Пороговое значение) 40 санын енгіз.

3. Ауыстырып-қосқыш (Переключатель) блогының 
үстіңгі қа батына Рульдік басқару блогын қос. Қосу 
(Вклю чить) режиміне ауыстыр. Рульдік басқару мәнін 
(–30)-ға, қуа тын 30-ға теңестір.АР
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4. Ауыстырып-қосқыш (Переключатель) блогының 
астың ғы қа батына Рульдік басқару блогын қос. Қосу 
(Вклю чить) режиміне ауыстыр. Рульдік басқару мәнін 
20-ға, қуа тын 30-ға теңестір.

1 2

3

4

34-сурет. Лабиринттен шыуды
  
�арапайым программасы

« абиринт»	сөзі	грек	тілінен	аударғанда	«жерасты	жолдары»	
дегенді	 білдіреді.	 Алғашқы	 лабиринттер	 ежелден-ақ	 салы-
на	 бастаған.	 Минос	 патшалығындағы	 Крит	 лабиринтінде	 өмір	
сүрген	 Минотавр	 құбыжығы	 туралы	 аңыз	 бар.	 Құбыжық	 пат-
шалықтың	астында	орналасқан	лабиринтте	өмір	сүрген.	Ол	ла-
биринтке	әдейі	жіберіліп	отырған	жастармен	қоректенген.	Бірде	
Афина	 патшасының	 ұлы	 Тесей	 лабиринтке	 кіріп,	Минотаврды	
өлтіруге	бел	буады.	Оған	Минос	патшаның	қызы	Ариадна	көмек-
теседі.	Ол	Тесейге	жіп	 орамын	 береді.	 Тесей	жіптің	 ұшын	ла-
биринттің	 кіреберісіне	байлап,	лабиринтке	 кіреді.	Минотаврды		
тауып	 өлтірген	 соң,	 Тесей	 Ариадна	 берген	 жіптің	 көмегімен	
сыртқа	шығады.

Білгенгемаржан!
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Жау ап бе рейік:
1. Ла би ринт де ген не?
2. Ла би ринт ту ра лы қан дай аңыз әң гі ме бар?
3. Ла би ринт жо ба сын да қан дай дат чик тер қол да-

нылады?

Се бе бін анық тай ық:
1. Не себепті ла би ри нт тен шы ғуға датчик қол да ны лады? 
2. Неліктен лабиринттен шығудың бір немесе бірнеше 

жо лы болуы мүмкін?

Тал дап са лыс ты рай ық:
Scratch прог рам ма сын да ғы жә не EV3 про грам ма сын да-

ғы жұ мыс те ре зе ле рін са лыс тыр. Қан дай ұқсастықтары бар? 
Блоктар қалай орналасқан?

		1975	жы	лы	дизайнер	 рег	Бр	айт	әлем	де	гі	ең	алып	ла	би	ри	нт-
ті	ағаштардан	құ	рас	тыр	ған.	 а	би	ринт	ала	ңы	0,6	гек	тар,	бар	лық	
қоз	ға	лыс	тар	дың	ұзын	ды	ғы	2,7	ша	қы	рым	бол	ған.

Міне,қызық!

Жауап берейік:Жауап берейік:
Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықСебебін анықтайық:
Себебін анықтайық

Талдап салысТалдап салыстырайық:
Талдап, салыстырайық
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Ком пью тер ге орын дай ық
1. СТАРТ бло гы на Цикл бло гын жал ға. 
2. Цикл іші не Ауыстырып-қос қыш (Пе рек лю ча тель) бло-

гын жал ға. Дат чик тен ақ па рат алу үшін оның ре жим де-
рін өз герт: Ультра ды быс дат чи гі (Ульт раз ву ко вой дат-
чик) ⇒ Са лыс ты ру (Срав не ние) ⇒ Сан ти метр бойын ша 
қа шық тық (Расс тоя ние в сан ти мет рах). Шек ті мә ні не 
(По ро го вое зна че ние) 15 са нын ен гіз.

3. Ауыстырып-қос қыш (Пе рек лю ча тель) бло гы ның үс-
тің гі қа ба ты на Тәу ел сіз бас қа ру қоз ғалт қыш бло гын 
(Не за ви си мое уп рав ле ние мо то ра ми) қос. Оң жақ пен 
сол жақ қоз ғалт қыш қу атын 75-ке  те ңес тір.

4. Ауыстырып-қос қыш бло гы ның ас тың ғы қа ба ты на Тә-
уел сіз бас қа ру қоз ғалт қыш бло гын (Не за ви си мое уп рав-
ле ние мо то ра ми) қос. Оң жақ қоз ғалт қыш қу атын 75-ке, 
сол жақ қоз ғалт қыш қу атын (–75)-ке  те ңес тір.

5. Ауыстырып-қос қыш (Пе рек лю ча тель) бло гы ның ас-
тың ғы қа ба тын да ғы Тәу ел сіз бас қа ру қоз ғалт қыш бло-
гы на (Не за ви си мое уп рав ле ние мо то ра ми) Руль дік бас-
қа ру бло гын жал ға. Руль дік бас қа ру қу атын (–75)-ке 
те ңес тір. Айна лым са ны 2-ге тең бол сын.

6. Цикл дің ая ғын да ғы Шек сіз дік ба тыр ма сын ба сып, түс 
дат чи гі нен қы зыл түс ті таң да.

КомпьютерКомпьютерге орындайКомпьютерде орындайық
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1 2

3

4 5

6

Жұп та сып
1. Өзіңе ұнайтын мамандық иесіне жол тауып бар.

2. Лабиринтті мәдени мұраға айналдыру мүмкін бе?

Үй де орын дай ық
Жақсы маман болу үшін қандай қасиеттер керек? Бір 

ғұлама «Ең қиын мамандық – адам болып қалу» деген екен. 
Осы туралы өз ойыңды 6–7 сөйлеммен білдіріп, мәтін дік 
редакторда теріп жаз.

ЖұптасыпЖұптасып
Ой бөлісейік

Үйде орынҮйде орындайық
Үйде орындайық

2.
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§ 14.КЕГЕЛЬРИНГ

Біз жа рыс тың алуан түрі бола-
тынын бі ле міз. Мы са лы, спорт тық 
жа рыс тар жә не ғы лы ми жо ба, олим-
пиада лар т.б. жа рыс тар дың түр ле рі 
өте көп. Кез кел ген жа рыс тың мақ-
са ты – же ңім паз ды анық тау. Сол 
сияқ ты ро бот тар ара сын да да жа-
рыс тар бо ла ды. Ро бо то тех ни ка да ғы 
жа рыс тар дың бір тү рі кег ельринг 
деп атала ды. Бұл жа рыс тағы ро бот-
тың мақ са ты – са қи на шең бе рі нен 
(ринг) кеге ль дер ді аз уа қыт ішін де 
ите ріп шы ға ру (35-су рет).

Кеге льринг ке қа ты су үшін ро бот ультра ды быс және 
түс дат чиктерімен жаб дық тала ды.

Кеге ль – кеге льринг те гі мін дет ті ат ри бут тар дың бі рі. 
Кеге льге сал ма ғы аз, көлемі шағын бел гі лі бір заттарды 
қол да ну ға бо ла ды. Мы са лы, шы рын нан бо са ған қа ңыл тыр 
ыдыс тар, боу линг ойынын да пай да ла на тын ой ын шық тар, 
ле го дан құ рас ты рыл ған ба ған дар т.б. (36-су рет). Ең бас-
ты сы, заттар тұ рақ ты жә не түс дат чик те рі олар ды анық тай 
ала тын дай бо лу ке рек.

•	«Кег	ельринг»	сөзі	та	ныс	па?
•	 о	бот	тар	ара	сын	да	ғы	жа	рыс	ту-
ра	лы	не	білесің?

Кел,ойланайық!

•	кеге	льринг	ту	ра	лы	тү	сі	нік;
•	жа	рыс	ере	же	сі.

Бүгінгіүйренетініміз:

Жарыс–	
Соревнование	– 

ompetition

35-сурет.  
«Кегельринг» жа ры сы 

өте тін ала
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36-сурет.  Кеге ль ре тін де пай да ла ну а бо ла тын заттар

Кеге льринг тің бір не ше тү рі бар:
– кег ель дер дің түс те рін та ну ой ыны (бел гі лі бір түс тегі 

кегельдерді ға на ығыс ты рып шы ға ру ке рек);
– кег ель дің ор на лас қан же рін тау ып, ығыс ты ру ой ыны 

және т.б.
Жа рыс ере же сі

1. Робот рингте орналасқан барлық кегельді аз уақыт 
ішінде оның сыртына итеріп шығару қажет.

2. Роботты рингтің ортасындағы орынға орналас тырады.
3. Рингтің шекара сызығынан 12–15 см қашықтықта 

8 кегель қойылады.
4. Робот кегельді қара сызықтың сыртына шыға рып тас-

та са, төреші кегельді итерілді деп есептеп, ринг тен 
шы ға рады. 

Кегельринг	жарысы	екі	 кезеңнен	 тұрады.	Барлық	 қатысушы	
бірінші	айналымға	қатысады,	бірінші	раундтың	барлық	әрекет-
терінің	 нәтижесі	 жинақталады	 және	 командалардың	 жартысы	
екінші	 айналымға	 өтеді.	 кінші	 айналымда	 басқа	 позициялар	
пайдаланылады	және	нәтижелерін	шығарғанда	бірінші	турдың	
нәтижесі	ескерілмейді.

Білгенгемаржан!
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Жау ап бе рейік:
1. Кеге льринг де ге ні міз не?
2. Кеге льринг жа ры сы ның қан дай шарт та рын бі ле сің? 
3. Кеге ль ре тін де не ні пай да ла ну ға бо ла ды? 
4. Ро бот ринг тің қай же рі не ор на лас ты ры ла ды?

Се бе бін анық тай ық:
1. Не себепті робот кегельрингке қатысу үшін датчик тер-

мен жабдықталуы керек?
2. Неліктен кегель – ойындағы ең маңызды атрибуттар-

дың бірі?

Тал дап са лыс ты рай ық:
Бокс ала ңы мен кег ельринг өт кі зе тін алаң ның ұқ сас-

тығы мен айырмашылығын са лыс тыр.

Ком пью тер ге орын дай ық
Кег ельринг жо ба сын жа сау.
Прог рам ма ның ал го рит мі:

1. LEGO MINDSTORMS Education EV3 прог рам ма сын 
аша мыз;

2. Жа ңа жо ба ⇒ Прог рам ма әре кет те рін орын дай мыз;
3. Прог рам ма ның ба сы на Кү ту бло гын жал ғап, Уа қыт 

(Вре мя) ба тыр ма сын ба сып, жа на су дат чи гі мә зі рі нен 

		2010	жыл	дың	21–23	мау	сы	мын	да	Қы	тай	да	 ndroid-ро	бот	тар-
дың	ал	ғаш	қы	Олим	пиада	ой	ын	да	ры	өт	ті.	Түр	лі	ел	дер	ден	кел	ген	
ро	бот	тар	 спорттың	бірнеше	 түрі	нен	жа	рыс	ты.	Жа	рыс	фут	бол-
дан	бас	талып,	со	ңы	ба	ра	бан	дар	ды	ұру	мен	аяқ	тал	ды.

Міне,қызық!

Жауап берейік:Жауап берейік:
Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықСебебін анықтайық:
Себебін анықтайық

Талдап салысТалдап салыстырайық:
Талдап, салыстырайық

КомпьютерКомпьютерге орындайКомпьютерде орындайық
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Са лыс ты ру (Срав не ние) ⇒ Күй (Сос тоя ние) ба тыр ма-
сын ба са мыз;

4. Шерту (Щел чок) күй ін 2-ге кел ті ре міз;
5. Дат чик тер бло гы на өтіп, түс дат чи гін жал ғап, порт 

күй ін 2 деп көр се те міз;
6. Өл шеу ⇒ Түс (Из ме ре ние ⇒ Цвет) ба тыр ма сы нан Ка-

либ ров ка ⇒ Жа рық қар қын ды лы ғы ⇒ Қал пы на кел-
ті ру (Сб рос) қа дам да рын орын дай мыз;

7. Кү ту бло гын 5 се кунд уа қыт қа ке шік ті ру ре жи мі не 
қоя мыз;

8. Не гіз гі цикл ді қал ған блок тар ды ор на лас ты ру үшін 
жал ғап, жан-жа ғын тар тып, үл кей те міз;

9. Цикл іші не та ғы бір не гіз гі цикл ді жал ғап, жо ға ры да 
көр се тіл ген сан ды 02-ге ау ыс ты ра мыз;

10. Сол цикл дің іші не қоз ғалт қыш үшін Руль дік бас қа ру 
бло гын жал ғап, мә зір ден Қо су (Вк лю чить) ба тыр ма сын 
ба сып, В+С пор ты на кел ті ре міз.

11. Руль дік бас қа ру ды 100 са ны на дей ін кө те ріп, цик лде 
ультра ды быс дат чигін 60 сан ти ме тр ден тө мен жағ дай-
да ғы күй ге кел ті ре міз.

12. Іш кі цикл ге Руль дік бас қа ру ды жал ғап, қоз ғалт қыш-
ты тоқ та ту үшін оны Өші ру ре жи мі не қо са мыз.

13. Ро бот ты та ғы ал ға жыл жы тып, түс дат чи гі қа ра сы зық-
ты кө ріп, қай та тоқ тау үшін ке ле сі цикл ді (цикл тө бе-
сін де гі сан 03-ке өз гер ті ле ді) жә не цикл іші не Руль дік 
бас қа ру бло гын жал ғап, мә зір ден Қо су (Вк лю чить) ба-
тыр ма сын ба су ке рек. Порт ав то мат ты түр де В+С күйі-
не ке ле ді;

14. Ро бот ринг ор та сы на ке ліп, әре кет ті қай талау үшін, 
цикл дің Шек ті мә нін (По ро го вое зна че ния) 20-ға өз гер-
те міз;

15. 3-цикл ге Руль дік бас қа ру ды жал ғап, қоз ғалт қыш ты 
тоқ та ту үшін оны Өші ру ре жи мі не қо са мыз;

16. Руль дік бас қа ру бло гын та ғы жал ғап, Қуат ты лы ғын 
(Мощ нос ть) (–60), Ай на лым ды (Обо рот) 2,5 деп көрсе-
теміз;

17. 1-цикл со ңы на прог рам ма ны тоқ та ту бло гын жалғаймыз;
18. Прог рам ма ны іс ке қо сып кө ре міз.АР
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3-5 6 7 8

9

10-11

12

13

14 15 16 17

12

13

143-5 6 7

8

9

10-11

15 16 17

Жұп та сып
Мә де ни мұ ра ре тін де музей экс по на тын а қан дай зат-

тар не ме се өнер ту ын ды ла ры қой ыла ды? Бо ла шақ та сон-
дай орын дар ға ро бот тар ды қоюға бо ла ма? Мәселен, әйгілі 
«Алтын адамның» көшірмесін сөйлейтін, өз тарихын өзі 
баяндайтын робот ретінде жасауға бола ма?

Үй де орын дай ық
Болашақта қандай мамандарды роботтар алмастыруы 

мүмкін? Интернеттен іздестіріп, хабарлама жаз. 

ЖұптасыпЖұптасып
Ой бөлісейік

Үйде орынҮйде орындайық
Үйде орындайық

баяндайтын робот ретінде жасауға бола ма?
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§15.КЕГЕЛЬРИНГ.ЖОБАҚҰРУ

Жо ба ның мақ са ты: түс дат чи гі мен ультра ды быс дат-
чи гін қол да ну.

Бұл жа рыс та ғы ро бот тың міндеті – са қи на шең бе рі нен 
(ринг) ке гель дер ді аз уа қыт ішін де ите ріп шы ға ру.

Жұ мыс ба ры сы:
•  LEGO MINDSTORMS Education EV3 прог рам ма сын іс ке 

қо су.
•	 Прог рам ма ға қа жет ті блок тар ды таң дап алу.
•	 Жа рыс қа қа ты са тын ро бот пен ке гель дің ба ғыт та рын 

анық тау.
•	 Түс дат чи гін қол да ну.
•	 Мә зір ден Қо су (Вк лю чить) ба тыр ма сын ба су.
•	 Прог рам ма ны іс ке қо сып тек се ру.

1-тапсырма
Ро бот ринг тің дәл ор та сын да тұ рып, кег ель дер ді бай қа-

ған ша са ғат ті лі нің ба ғы ты мен ай на лып тұруы ке рек.

2-тапсырма
Робот кеге ль дер дің ба ғы ты мен қоз ға ла оты рып, олар-

ды шең бер ден ите ріп шы ға руы қа жет.

3-тапсырма
Өріс тің қа ра ше ка ра сын бай қа ған соң, ро бот бас тап қы 

орын ға ора латындай программа құр.

Қорытынды
• Жа са ған жұ мыс та рың өзі ңе ұна ды ма?
• Са ған қан дай тап сыр маны орындау қиын болды?
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ВИДЕО ЖАСАУ  
(ор тақ та қы рып:  
«Та би ғат құ бы лыс та ры»)

Ойлан!

•	 Та	би	ғат	де	ген	не?
•	 Қан	дай	та	би	ғат	құ	бы	лыс	та	рын	бі	ле	сің?
•	 Табиғат	 құбылыстарының	 адамға	 қандай	

пайдасы	бар?
•	 Тіршілікке	 зиянды	 табиғат	 құбылыстары	

бар	ма?

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



68

§ 16. ИДЕОЖАЗБА

Сен дер күн де лік ті те ле ди дар дан, ком пью тер ден, ұялы 
те ле фон дар дан ба ла лар ға ар нал ған түр лі видео жаз ба лар ды 
кө ріп, та ма ша лап жүр сің дер. Мұн дай видео жаз ба лар ком-
пью тер лік прог рам ма лар дың кө ме гі мен өң де ліп жа зы ла ды. 

идеожазбадегенне?
Видео жаз ба – видео жә не аудио ақ па рат ты жа зу. Видео-

жаз баны сандық құ рыл ғы лар дың кө ме гі мен жа зу ға бо ла ды. 
Мы са лы, видеока ме ра, ұялы те ле фон дар мен видео  түсіріп, 
оны ар найы прог рам ма лар дың кө ме гі мен ком пью тер де өң-
дей аламыз. Қа зір гі ақ па рат тық-ком му ни ка ция лық тех но ло-
гия лар дың жақ сы қар қын мен да муы са па лы видео жаз ба лар 
дай ын дау ға сеп ті гін ти гі зіп отыр. Се бе бі жыл өт кен сай ын 
жақ сы прог рам ма лық өнім дер көп теп жасалуда.

Біз бүгін VideoPad ре дак то ры мен та ны са мыз. Бұл ре-
дак тор видео жаз ба лар түсіруге, түсірілген видео жаз ба лар-
ды сапалы түрде өң деу ге, аудио жа зу ға, сақ тау ға ар нал ған. 
Со ны мен қа тар фо то су рет тер ді де өң деу ге, олар ды пай да ла-
нып, видео жаз ба лар жа сау ға мүм кін дік бе ре ді. Бұл ре дак-
тор ды Ин тер нет же лі сі нен те гін жүк теу ге бо ла ды http://www.
nchsoftware.com/videopad/ru/index.html.

Ре дак тор ды іс ке қо су үшін жұ мыс үс те лін де гі VideoPad 

ре дак то ры ның  бел гі ше сін тін туір мен екі рет шерту қа-

жет (37-сурет).

•	« идеожаз	ба»	ұғы	мы	та	ныс	па?
•	 идеожаз	ба	лар	ды	та	ма	ша	лап	
көр	дің	бе?

Кел,ойланайық!

•	видеожаз	ба	жа	сау	ға	ар	нал	ған	
прог	рам	ма	;

•	видеожаз	ба	лар	жа	сау	.

Бүгінгіүйренетініміз:

идеожазба– 
идеозапись	– 

V id e o  r e co r d in g
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Уақыт көр-
сеткіші

Видеожазба 
жолы

Аудио жолы

Мәзір жолы

Алдын ала  
қарау тақтасы

Файлдар тақтасы Құралдар  
тақтасы

Мәзір жолы

қарау тақтасы

Видеожазба 
Аудио жолы

37-сурет.  VideoPad ре дак то ры ны� те ре зе сі (ин тер фей сі)

i a редакторындафайлдардықалайжүктейміз?
VideoPad ре дак то рын да файл дар ды жүк теу үшін Құ-

рал дар тақ та сы нан Фай лды кі ріс ті ру (Добавить файл(ы) 
ба тыр ма сын ба са мыз (38-су рет). Ашыл ған те ре зе ден қа-
жет фай лды таң дап, Ашу (Отк рыть) ба тыр ма сын шертеміз.

38-сурет.  Фай лды кі ріс ті ру ба тыр ма сы

Жүк тел ген фай лды бел гі леп, тін туір мен жі бер мей ұс тап 
тұ рып, видео жаз ба жо лы на ор на лас ты ра мыз (39-су рет).

Кеңейтілгеншындық
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39-сурет.  Видео жаз ба жолына файлдарды ж	ктеу  
және ор на лас ты ру те ре зе сі

Видео жаз ба ны ал дын ала қосып кө ру үшін Ой на ту ба-
тыр ма сын ба са мыз (40-су рет). 

Ойнату  
батырмасы

Тоқтату  
батырмасы

Ойнату Тоқтату 

40-сурет.  Видео жаз ба ны Ой на ту,  
То� тату ба тыр ма ла ры

идеоақпарат	 ideo 	 –	 ,  –	 видеожазба	
түрінде	арнайы	программаның	көмегімен	жазылатын	ақпараттар.

Білгенгемаржан!
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Жау ап бе рейік:
1. Видео жаз ба де ген не?
2. Видео жаз ба лар ды қа лай өң дей міз?
3. VideoPad ре дак то ры де ген не?
4. Видео жаз ба ны ал дын ала қосып кө ру үшін қандай ба-

тырманы басамыз?

Се бе бін анық тай ық:
1. Не  себепті видео жаз ба лар жасаймыз?
2. Не лік тен компьютерге VideoPad программасын орнату 

қажет?

Тал дап са лыс ты рай ық
Өң дел ген видео жаз ба мен өң дел ме ген видео жаз ба лар-

ды са лыс ты рып, ой ыңды айт. 

Ком пью тер ге орын дай ық
1. VideoPad ре дак то рын іс ке қо с.
2. Редактор те ре зесінің ин тер фей сі мен та ныс.
3. Ин тер нет тен та би ғат ту ра лы видео жаз ба жүк те.
4. Видео жаз ба ны осы прог рам ма да ашып кө р.
1. Жыл мезгілдері туралы бірнеше видеожазба жүктеп 

ал.
2. VideoPad редакторында жүктелген видеожазбаларды 

ашып, бір-біріне қос. 
1. Ұялы телефонды пайдаланып, табиғат құбылысы ту-

ралы қысқаша видео түсір.
2. Видеожазбаны компьютерге көшір.
3. VideoPad редакторында видеожазбаны ашып, өңде.
4. Жасалған видеожазбаны бумада сақта.

айн	 ine 	–	шағын	видеожазба.	Ал	оларды	түсіріп,	желіге	
жүктейтін	адамдарды	 	деп	атайды.	 ң	қысқа	вайнның	
ұзақтығы	2	минут	шамасында	болады.

Міне,қызық!

Жауап берейік:Жауап берейік:
Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықСебебін анықтайық:
Себебін анықтайық

Талдап салысТалдап салыстырайық
Талдап, салыстырайық

КомпьютерКомпьютерге орындайКомпьютерде орындайық
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Жұп та сып
1. Меруерт пен Ұлан «Тірі табиғат» тақырыбында төмен-

дегідей суреттерді пайдаланып, видеожазба жасады. 
Екеуі де VideoPad редакторын қолданды. Осы екі 
видеожаз баға қандай әуен кірістіруге болады?

2. Дискідегі «Видеожазба» тақырыбындағы тап сырманы 
орында. Қалай орындағаныңды жұбыңа көр сет.

Үй де орын дай ық
Интернеттен  бір апталық ауа райы болжамының скрин-

шотын жаса. Күнделікті табиғат құбылыстарын бақылап, 
видеоға түсіріп, VideoPad редакторында оларды бір-біріне 
қосып, өңде. Скриншоттағы ауа райы мен видео жазбадағы 
ақпаратты салыстыр. Ауа райының ғылыми болжамы 
дұрыс шықты ма?

ЖұптасыпЖұптасып
Ой бөлісейік

Үйде орынҮйде орындайық
Үйде орындайық
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§ 17. РЕДАКТОРЫНЫ 
М МКІНДІКТЕРІ

VideoPad ре дак то ры құ рал дар тақ та сы ның қыз ме ті-
мен то лық тай та ны сып алай ық (41-су рет). Осы құ рал-
дар ды пай да ла ну ар қы лы біз видео жаз ба лар ды са па лы 
дай ын дай ала мыз. Со ны мен қа тар олар видео жаз ба лар ға 
әртүр лі әсер лер, аудио лар, су рет тер, мә тін титр ле рін ен-
гі зу ге мүм кін дік бе ре ді.

Қалпына келтіру

Ашу Видеоны экспорттау Нысандарды кірістіру

Жобаны 
сақтау

Плашка 
кірістіру

Мәтін 
кірістіру

Аудио әсерлер Қалпына келтіруМәтіндік әсерлер

Файлды 
кірістіру

ЖазуЖазу Видео әсерлер Ауысулар Жою

Аудио әсерлер

41-сурет.  VideoPad ре дак то ры ны� �� рал да ры

•	 ideo ad	ре	дак	то	ры	ның	мүм	кін	дік-
те	рі;

•	 ideo ad	ре	дак	то	ры	құ	рал	дар	тақ-
та	сы	ның	мүм	кін	дік	те	рі	.

Бүгінгіүйренетініміз:

Құралдар– 
Инструменты	– 
T o o ls

•	 ideo ad	ре	дак	то	ры	де	ген	не?
•		 идео	жаз	ба	лар	ды	қалай	өң-
дей	міз?

Кел,ойланайық!
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Ен ді біз VideoPad ре дак то ры ның құ рал да ры ның ішін-
де гі ең ма ңыз дыла ры мен та ны сай ық.
1. Ны сан дар ды кі ріс ті ру ба тыр ма сымен (42-су рет) 

видео жаз ба лар ға қа ра па йым мә тін, ани ма ция лы 
титр лер, су рет тер кірістіруге, оларды бос фон дар мен 
бе зен ді ру ге бо ла ды.

42-сурет.  Ны сан ды кі ріс ті ру ба тыр ма сы

Видео жаз ба ға Мә тін кі ріс ті ру те ре зе сі мә тін дік 
ре дак тор те ре зе сі не ұқ сас. Видео жаз ба ға ен гі зіл-
ген мә тін нің тү рін, мөл ше рін, тү сін өз гер те аламыз 
(43-су рет).

43-сурет.  Мә тін кі ріс ті ру те ре зе сі

2. Жа зу ба тыр ма сымен (44-су рет) эк ран бе тін тү сі ру ге, 
видео, аудио жа зу ға, жа сал ған видео жаз ба ны дыбыс-
тауға (оз ву чить) болады.
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44-сурет.  Жа зу ба тыр ма сы

3. Мә тін дік әсер лер (эф фек ті лер) кө ме гі мен түр лі мә тін-
дер ді жо ға ры, тө мен, оң ға, сол ға ай нал ды ру ба ғыт та ры 
бо йын ша, тол қын ды жә не жа зу мәшин е сі тү рін де гі мә-
тін дер дің ти пін пай да ла ну ға бо ла ды. Мә тін дер дің тү-
сін, тү рін, мөл ше рін өз гер те аламыз. Қа ріп тің түс те рін 
таң дау ға бо ла ды. Со ны мен қа тар видео жаз ба ға уа қыт, 
ми нут, тай мер көр се ту мүм кін дік те рі де бар.

4. Ау дио әсер лер ды быс деңгейін рет теуге жә не өзге де 
әсер лер ді қол да ну ға мүм кін дік бе ре ді.

5. Видео әсер лер кө ме гі мен видео жаз ба ға әр түр лі әсер лер 
қо су ға бо ла ды.

6. Ау ысу лар кө ме гі мен видео жаз ба лар ара сы на түр лі 
ауысу лар жа сау ға бо ла ды.

Жау ап бе рейік:
1. Құ рал дар тақ та сы де ге ні міз не?
2. Ны сан ды кі ріс ті ру ба тыр ма сы ның қан дай мүм кін дік-

те рін бі ле сің ?
3. Жа зу ба тыр ма сы қандай мүмкіндік береді?

Се бе бін анық тай ық:
1. Не лік тен видео жаз ба лар ға мә тін дік әсер лер кіріс-

тіреміз?
2. Видео жаз ба лар ға аудио әсер лерді неге кіріс тіреміз?

Жауап берейік:Жауап берейік:
Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықСебебін анықтайық:
Себебін анықтайық
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Тал дап са лыс ты рай ық:
Аудио әсер лер мен видео әсер лер ді са лыс ты р. 

Аудио	 
әсерлер

идео	 
әсерлер

Ком пью тер ге орын дай ық
1. VideoPad ре дак то рында берілген тапсырмаларды 

орында.
1) Интернеттен күз мез гі лі не қа тыс ты су рет терді 

жүк те.
2) Жаң быр дың ды бы сын жүк те.
3) VideoPad ре дак то рын да файл дар ды жүк те.
4) Видео жаз ба жо лы на күз су рет тер ін, аудио жо лы на 

жаңбыр ды быс ын ор на лас ты р.
5) Видео жаз ба ны та ма ша лап кө р.

2. Дискідегі «VideoPad ре дак то ры ның мүм кін дік те рі» 
тақырыбындағы тапсыр маны орында.

Жұп та сып
1. Қандай табиғат құбылысын видеоға түсіру қиын дық 

туғызады?
2. Қандай табиғат құбылыстары кезінде электронды 

құрылғыларды қосуға болмайды?

Үй де орын дай ық
Интернеттен тіршілік иесіне қауіп туғызатын табиғат 

құбылыстары туралы ақпаратты және суреттерді жүкте. 
Олардан сақтану жолдарын қысқаша нұсқаулық етіп жаз. 
Презентация жаса.

Талдап салысТалдап салыстырайық:
Талдап, салыстырайық

КомпьютерКомпьютерге орындайКомпьютерде орындайық

ЖұптасыпЖұптасып
Ой бөлісейік

Үйде орынҮйде орындайық
Үйде орындайық
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§ 18. ИДЕОНЫ ДЕУ

i a редакторында идеонықалайөңдейміз?
VideoPad ре дак то рын да видеоны өң деу ба ры сын да 

қа жет емес бө лі гін ке сіп алып тастауға бо ла ды. Ол үшін 
қы зыл меңзермен бөлікті бел гі леп (45-су рет), Жою ба-
тыр ма сын не ме се Delete пер не сін ба са мыз.

45-сурет. Видеожазба  бө лі гін бел гі леу

•	 ideo ad	ре	дак	то	рының	қан	дай	
мүм	кін	дік	те	рі	бар?

•	 идео	жаз	ба	лар	ды	өң	деу	ге 
бо	ла	ма?

Кел,ойланайық!

•	 ideo ad	ре	дак	то	рын	да	видеоны	
өң	деу;

•	 ideo ad	ре	дак	то	рын	да	видео-
жаз	ба	ны	сақ	тау.

Бүгінгіүйренетініміз:

ңдеу– 
Монтаж	– 
Ed it in g

Табиғат– 
Природа	– 
N at u r e
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Арнайытақырыптарға идеоқалай
жасауғаболады?

Ол үшін ар найы та қы рып қа қа тыс ты су рет терді не ме се 
Ин тер нет тен дай ын ақ па рат тарды бу ма ға жи нақ тап ал ған 
ти ім ді. Мы са лы, «Та би ғат құ бы лыс та ры» та қы ры бын да 
видео жа сау үшін ақ па рат тар ды, су рет тер ді өз бу ма мыз ға 
жи нақ тап алай ық.

VideoPad ре дак то рын да Фай лды кі ріс ті ру ба тыр ма сы 
ар қы лы су рет тер ді кі ріс ті ріп ор на лас ты ра мыз (46-су рет).

46-сурет. VideoPad редакторына  
файлды кірістіру

Мә тін дік әсер лер, аудио  әсер лер, видео әсер лер, 
ауы су ларды пайдаланып, та қы рып қа қа тыс ты мә тін дер 
мен өлең шу мақ та рын жа зу ға бо ла ды (47-су рет). Со ны-
мен қа тар өз дау сы мыз бен ды быс тар жа зу ға не ме се Ин-
тер нет тен ар найы ды быс тар, әуен дер жүк теу ге болады. 
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Әсерлер АуысуӘсерлер Ауысу

47-сурет. Видеожазба да�ы ау ысу лар мен әсер лер

i a редакторында идеожазбанықалайсақтаймыз?
VideoPad ре дак то рын да видеожазба ны сақ тау үшін 

Жо ба ны сақ тау (Сох ра нить проект) ко ман да сын орын-
дай мыз (48-су рет). Жо ба ны ... ретінде сақ тау (Сохранить 
проект как) те ре зе сі не видеожазба ға атау бе ріп, сақ тау ба-
тыр ма сын ба са мыз. Файл дың ке ңей ті лі мі .vpj бо ла ды.

48-сурет. Фай лды са� тау

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



80

Бі рақ мұн дай тип ті файл дар да ғы видеожазба лар 
бас қа ком пью тер лер де ашыл май қа луы мүм кін. Сон дық-
тан видеожазба ны .mp4, .avi фор ма тын да сақ тау қа жет 
(49-су рет). Сон да кез келген ком пью тер де дұ рыс ашы-
ла ды. Нә ти же сін де жұ мыс үс те лін де Та би ғат.mp4 фай лы 
орын ала ды.

49-сурет. Видео т	 рін де са� тау

 Жау ап бе рейік:
1. Видеоны қа лай өң деу ге бо ла ды?
2. Видео әсер лер де ге ні міз не?
3. Видеоны қа лай сақ тау ға бо ла ды?

Се бе бін анық тай ық:
1. Не лік тен видеолар ды өң дей міз?
2. Не лік тен видеолар ға аудио әсер лер кі ріс ті ре міз?
3. Не себепті видеожазбаны .mp4, .avi форматында сақтау 

қажет?

Жауап берейік:Жауап берейік:
Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықСебебін анықтайық:
Себебін анықтайық
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Тал дап са лыс ты рай ық:
Өң дел ген видео мен өң дел ме ген видеоны талдап, 

салыстыр.

Ком пью тер ге орын дай ық
1. «Қыс қызығы» тақырыбына видео құрып, оған дау ыс 

жа з.
2. Видеоны өң де.
3. Видеоны бу ма ға сақ та.
1. Өзің ұнататын мезгіл және сол мезгілдегі табиғат 

құбылыстары туралы видеожазба құр.
2. Видеоға 5 жолды өлең (синквейн) құрастырып, өз дау-

сыңмен дыбыс жаз.
1. Жазу батырмасының көмегімен экран бетін түсіруді 

пайдаланып, Scratch программасын қосу жолын үйре-
тетін видеожазба жаса.

2. Видеожазбаға атау қойып сақта.

Жұп та сып
1. Зере табиғат туралы видеоны өңдеуге 18 минут жұм са-

ды. Ал Ербол осы уақытта 3 видеоны өңдеді. Екеуіне 54 
ми нут тан уақыт берілген болса, Зере мен Ербол қан ша 
видео жазбаны өңдер еді?

2. Дискідегі «Видеоны өңдеу» тақырыбындағы тапсыр-
маны орында. Қалай орындағаныңды жұбыңа көрсет.

Үй де орын дай ық
«Жаратылыстану» пәнінің мұғалімі Диасқа «Қазақ-

стандағы табиғат құбылыстары» тақырыбында видеожазба 
жасауға тапсыр ма берді. Диасқа қандай кеңес берер едің? 
Жұмыс ретін дәп те ріңе жаз.

Талдап салысТалдап салыстырайық:
Талдап, салыстырайық

КомпьютерКомпьютерге орындайКомпьютерде орындайық

ЖұптасыпЖұптасып
Ой бөлісейік

Үйде орынҮйде орындайық
Үйде орындайық
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§19. ИДЕОНЫ ДЕУ.ЖОБАҚҰРУ

Жо ба ның мақ са ты: ви де оақ па рат пен жұ мыс жа сау, 
ви де оға ды быс ты, мә тін ді жа зу.

Жұ мыс  ба ры сы:
•  VideoPad ре дак то рын іс ке қо су.
•  Жұ мыс үс те лін де гі бумаға Ин тер нет тен та би ғатқа  

байланысты ақ па рат тар жи нақ тау.
•  VideoPad ре дак то рын да ды быс жа зу, ви де оны өң деу, 

әсер лер қою.
•  Ви де оны сақ тау. Прог рам ма ны іс ке қо сып, ви деожаз-

ба ны та ма ша лау.

1-тапсырма
Абай Құ нан ба йұлының та би ғат туралы өлең де рін не-

гіз ге ала оты рып, бумаға Интернеттен су рет тер, ақ па рат тар 
жи нақ та.

Күз

Жаз

Жазғытұры

Қыс

2-тапсырма
VideoPad ре дак то рын да жи налған ақ па рат пен видео-

жазба жа са. Мик ро фон ды пай да ла нып, Абайдың та би ғатқа 
ар нал ған бір өлеңін оқып, өз даусыңмен дыбыс жаз. Дыбыс 
файлын видеожазбаға жүкте.

3-тапсырма
Видео жазбаны су рет тер мен то лық ты рып өң деп, видео 

әсерлер, түрлі ауысулар қос. Оған мәтіндік әсерлерді пайда-
ланып, мәтін қос. Видео жазбаны жұмыс үстелінде сақ та.

Кеңейтілгеншындық
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ПРЕ ЗЕН ТА ЦИЯ ЛАР  
(ор тақ та қы рып : 
«Қоршаған ортаны 
қорғау»)

Ойлан!

•	 Қоршаған	орта	деген	не?
•	 Қоршаған	ортаны	қорғауды	қалай	түсінесің?
•  Қоршаған	ортаны	қорғауға	атсалысып	жүрсің	бе?
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§20.ПРЕЗЕНТА И ЛАРҒА
АРНАЛҒАНАҚПАРАТ

Ба ла қай, сен пре зен та ция ұғы мы мен 3-сы нып тан та-
ныс сың. Пре зен та ция лар  кө бі не се тың дау шы ға бел гі лі бір 
ақ па рат ты те рең, ұтым ды түр де жет кі зу қа жет бол ған жағ-
дай да қол да ны ла ды. Ақ па рат ты жай ау ыз ша жет кіз ген ге 
қа ра ған да слайд тү рін де әсем деп көр сет кен әл де қай да тү сі-
нік ті рек бо ла тынын білесің.

Презентация (лат. presento – «тапсырамын» немесе 
ағылш. presentation – «ұсыну») – таныстырылым, баян-
дама, жобаны, есеп беруді қорғау, жұмыс жоспарын 
көрсету және дайын ақпараттармен бөлісу.

Презента и нықалайжасауғаболады?
Пре зен та ция ға су рет, мә тін, ды быс, видео лар ды да қа-

же ті міз ге қа рай та қы рып қа сай бей ім деп, қо су ға бо ла ды.
Презентацияны PowerPoint  программасының кө ме гі-

мен жасаймыз. Программаны іске қосу үшін: Іске қосу ⇒ 
Бар лық прог раммалар ⇒ Microsoft Office ⇒ Microsoft 
PowerPoint командасын орындаймыз.

Презента и – 
Презентация	– 

resentation

Бетбелгі– 
акладка	–
ookmark

•	Пре	зен	та	ция	де	ген	не?
•	Пре	зен	та	ция	не	үшін	қа	жет	деп	
ой	лай	сың?

Кел,ойланайық!

•	пре	зен	та	циялар	ға	ар	нал	ған	ақ-
па	рат	ты	із	деу;

•	брау	зер	құ	рал	да	рын	қол	да	ну.

Бүгінгіүйренетініміз:

Анықтама
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Ақпараттықалайіздеугеболады?
Презентацияға қажетті ақпарат ком пью тер де  сақ тал-

ған болса, оны тез із деп та буға болады. Ол үшін ақ па рат-
тар ды Жұ мыс үс те лін де гі Бас мә зірдің кө ме гі мен із дей міз 
(50-сурет).

50-сурет.  А� па рат ты із деу

Пре зен та ция ға ар нал ған ақ па рат тар дың кей бі рін: су-
рет тер мен мә тін дерді кө бі не се Ин тер нет тен ала мыз.

Ин тер нет ке кір ген кез кел ген жа ңа қол да ну шы брау-
зер ұғы мы мен та ныс бо лу ке рек.

Браузердегенімізне?

Брау зер (ағылш. to browse) – «парақтау, қарау» де-
ген сөзден шыққан атау. Интернеттегі веб-парақшалар-
ды, мәліметтерді оқуға, іздеуге арналған программа.

Анықтама
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Браузерге бетбелгі қою үшін, Google Сhromе браузе рін іс-
ке қо сып, қа жет ақ па рат ты із деу жо ла ғы на ен гі зіп, зіп,  – Google 
Сhromе-дағы Бап тау жә не Бас қа ру ба тыр ма сы нан ⇒ Бет бел-
гі лер (Зак лад ки) жо лы нан ⇒ Бет бел гі лер ді қо су (До ба вить 
эту вк лад ку в зак лад ки) ко ман да сын орын дай мыз (51-су рет).

51-сурет. Бет бел гі лерді �осу командасы

Осы лай ша бет бел гі лер ге жиі қол да ны ла тын ақ па рат-
тар ды, сайт тар ға сіл те ме лер ді қо са аламыз (52-су рет).

Бетбелгі

52-сурет. Бет бел гі

Бет бел гі лер ор на ту қа жетті ақ па рат тар ды тез іс ке қо-
су ға мүм кін дік бе ре ді.АР
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 – Бап тау жә не бас қа ру ба тыр ма сы ның та ғы бір мүм-
кін ді гі – Ин тер нет па рақ ша ла ры мен сіл те ме лер ді қа рау-
дың та ри хын кө ру. Со ны мен қа тар Ин тер нет тен алын ған 
ақ па рат тар ды жә не жүк тел ген ор нын бу ма дан көр се те ді 
(53-су рет).

Тарихы

Бетбелгі

Жүктеулер

53-сурет. Бап тау жә не бас �а ру ба тыр ма ла ры 

Құжаттағымәтінүзіндісінқалайіздеугеболады?
Пре зен та ция дағы мә тін нің үзін ді сін із деу ге, бас қа сөз-

дер мен ау ыс ты ру ға бо ла ды. Құ жат та ғы мә тін нің іші нен 
қан дай да бір сөз ді не ме се мә тін нің үзін ді сін та бу үшін Ре-
дак ция лау (Ре дак ти ро ва ние) то бы нан Із деу (Найти) ба тыр-
ма сын қол да на мыз (54-сурет). 

54-сурет.  
	 жат та �ы мә тін ні� �зін ді сін із деуАР
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 Жау ап бе рейік:
1. Презентация жасау үшін ақпараттарды қайдан алуға 

болады?
2. Бет бел гі де ген не?
3. Жүк тел ген файл дар ды қай дан кө ру ге бо ла ды?

Се бе бін анық тай ық:
1. Не лік тен бет бел гі лер ор на та мыз?
2. Не  себепті пре зен та ция ға ар нал ған ақ па рат тар ды із де-

ген де Ин тер нет ті пай да ла на мыз?

Тал дап са лыс ты рай ық
Су рет тер ді са лыс ты рып, тал да.

    

Ком пью тер ге орын дай ық
1. «Қоршаған ортаны қорғау» та қы ры бын да 3–4 слайдтан 

тұ ра тын пре зен та ция жа са. Ин тер нет тен су рет тер 
алып, оны толықтыр. Пре зен та ция ға атау қой ып, бу-
маға сақта.

2. Дискідегі «Презентацияға арналған ақпарат» тақыры-
бындағы тапсырманы орында.

oo le	Сhrome	браузе	рін	де	ақпараттардың	та	ри	хын	 қарап,	жүк-
теу	лер,	бет	бел	гі	жа	сау	үшін	пер	не	лер	үй	ле	сі	мін	қол	да	ну	ға	да	бо	ла	ды.

rl 	–	та	ри	хын	қа	рау.
rl 	–	жүк	тел	ген	файл	дар	ды	көр	се	ту.
rl 	–	бет	бел	гі	лер	ге	қо	су.

Білгенгемаржан!

		 oo le	 браузерінде	 дауыстық	 іздеудің	 көмегімен	 кез	 келген	
ақпаратты	іздеп,	тез	тауып	алуға	болады.

Міне,қызық!

Жауап берейік:Жауап берейік:
Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықСебебін анықтайық:
Себебін анықтайық

Талдап салысТалдап салыстырайық
Талдап, салыстырайық

КомпьютерКомпьютерге орындайКомпьютерде орындайық
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«Қы зыл кі тап қа» ен ген Қазақстанның өсім дік тері мен 
жа ну ар лары ту ра лы не бі ле сің? Қа жет ті ақ па рат тар ды Ин-
тер нет тен жүк теп, пре зен та ция жа са. 
1. Ком пьюте рің де ор на лас қан брау зер ді ашып, Ин тер нет 

па рақ ша ла ры мен сіл те ме лер ді қа рау дың та ри хын көр. 
2. Қоршаған ортаға зи ян кел ті ре тін экологиялық апаттар 

ту ра лы не бі ле сің? Олар дан қа лай қор ға ну ке рек ті гі ту-
ра лы ша ғын эс се жаз. 

3. Эс се де қан дай сөз дер қай талан ды? Мә тін үзін ді сін із-
деп қа ра.

Жұп та сып
Дина ком пью тер де «Жасыл желек» та қы ры бын да 

слайд жа сауға кірісті. Ол өзі не қа жет ті ақ па рат ты Ин тер-
нет тен алып отыр еді, ке нет тен жа рық өшіп қал ды. Сәл ден 
соң ком пью тер ді қос қан да сол ақ па рат ты Ин тер нет тен та ба 
ал май қал ды. Динаға қа лай кө мек те сер едің?

Үй де орын дай ық
Мы на су рет ке қа рап, мәтіндік редакторда «Менің қор-

ша ған ортаны қорғауға қосқан үлесім» тақырыбында 6–7 
сөй лемнен тұратын әңгіме жаз.

ЖұптасыпЖұптасып
Ой бөлісейік

Үйде орынҮйде орындайық
Үйде орындайық
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§21.ПРЕЗЕНТА И ҒААРНАЛҒАН
АҚПАРАТ.ЖОБАҚҰРУ

Жо ба ның мақ са ты: Пре зен та ция ға ар нал ған ақ па рат-
тар ды қол да ну. Пре зен та ция лар құ ру, Ин тер нет те бет бел гі-
лер ді жа сау жә не қол да ну.

Жұ мыс  ба ры сы:
•  PowerPoint прог рам ма сын іс ке қо су.
•  Та қы рып қа қа тыс ты ақ па рат тар жи нақ тау.
•  Paint гра фи ка лық ре дак тор ды пай да ла нып, «Қор ша-

ған ор та» ту ра лы су рет са лу.
•  Ин тер нет те гі ақ па рат тар ға бет бел гі лер ор на ту.
•  Пре зен та ция ға мә тін дер кі ріс ті ріп өң деу.

1-тапсырма
Қоршаған орта туралы пре зен та ция жа са. Пре зен та-

ция ға қа тыс ты ақ па рат тар ды Ин тер нет тен алып то лық тыр.

2-тапсырма
Пре зен та ция ға қан дай ақ па рат ты Ин тер нет тен ал дың? 

Ақ па ра ты ңа «Қоршаған ортаны қорғау» де ген атау мен бет-
бел гі қой. Пре зен та ция ға атау қой ып, бумаға сақ та.

3-тапсырма
Ин тер нет ті пай да лан бай, біз ді қор ша ған ор та ту ра лы 

Paint гра фи ка лық ре дак то рын да су рет сал. Са лын ған су-
рет ті пре зен та ция ға ор на лас тыр. Оған бай ла ныс ты 3–4 сөй-
лем нен тұ ра тын мә тін жаз.

Қорытынды
• Жа са ған жұ мыс та рың өзі ңе ұна ды ма?
• Қор ша ған ор та ны қор ғау ға үле с қо са ала сың ба?
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§22.ПРЕЗЕНТА И СЛАЙДЫНЫ 
МАКЕТІ

Слайдқанеүшінмакеттаңдаймыз?
Пре зен та ция ға слайд қо су үшін Бас ты (Глав ная) ⇒ 

Слайд құ ру (Соз дать слайд) ко ман да сын орын дай мыз. 
Слайд құ ру ба ры сын да өзі міз ге ұна ған ма кет ті таң дай 
аламыз: ти тул дық не ме се әр түр лі ны сан да ры бар слайд  т.б. 
(55-су рет).

55-сурет. Слай д�а ма кет та� дау

Макет– 
Макет	– 
ayout

Дизайн– 
Дизайн	– 

esign

•	слай	дқа	ма	кет	таң	дау.
Бүгінгіүйренетініміз:

•	Слайд	тар	ды	қа	лай	сақ	тау	ға	
бо	ла	ды?

•	Ма	кет	де	ген	ді	қа	лай	тү	сі	не	сің?

Кел,ойланайық!
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Жо лақ тың ди зайн бө лі мі слай дты бе зен ді ру үшін 
пай да ла ны ла ды. Егер таң да ған слайд тың тү сі ұна ма са, 
Ди зайн ⇒ Түс тер ⇒ Та қы рып тың жа ңа түс те рін құ ру ко-
ман да сын орын дап, пай да бол ған сұх бат те ре зе сі не өзі міз ге 
ұна ған түс ті қой ып, сақ тай ала мыз.

Пре зен та ция құр ған да безендіру шаб лон да рын қол да-
ну үшін мы на ко ман да лар орын да ла ды: Файл ⇒ Құ ру (Соз-
дать)  ⇒  Пре зен та ция құ ру (Соз дать пре зен та цию) те ре зе сін де 
Бе зен ді ру шаб лон да рын (Шаб ло ны оформ ле ния) ашып, ОК 
батырмасын басу ке рек (56-су рет).

56-сурет. Безендіру шаб лон да ры

Ди зайн мә зі рін қол да нып, слайд бет те рі нің па ра ме тр ле-
рін өз гер ту ге бо ла ды. Слайд мөл ше рі ба тыр ма сы ның кө ме гі-
мен Слайд ба ғы тын (Ориен та ция слай да) ау ыс ты ра ала мыз. 
Кі тап тү рін де (Книж ная) не ме се Аль бом тү рін де (Аль бом-
ная) ба ғыт ына ау ыс ты ру ға бо ла ды (57-су рет).

57-сурет. Слайд ба �ы ты

Слай	дта	ор	на	лас	ты	ры	ла	тын	ны	сан	дар:
•	 фон;	 •	 кестелер;	 •	 диаг	рам	ма	лар;
•	 мә	тін;	 •	 гра	фик	тік		 •	 видеоклиптер.
•	 ги	пер	сіл	те	ме	лер;		 	 суреттер;

Білгенгемаржан!
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 Жау ап бе рейік:
1. Слайд ма ке ті де ген не?
2. Слай дта ғы шаб лон де ген не?

Се бе бін анық тай ық:
1. Пре зен та ция ға не үшін ма кет таң дай сың?
2. Не се беп ті Ди зайн ⇒ Түс тер ⇒ Та қы рып тың жа ңа түс-

те рін құ ру ко ман да сын орын дай мыз?
3. Не лік тен дай ын шаб лон дар ды ал ған ти ім ді?

Тал дап са лыс ты рай ық:
Жа сал ған слайд тар ды са лыс тыр. Қан дай бе зен ді ру лер 

жа сал ға нын айт ып, тал да.

		PowerPoin 	 прог	рам	ма	сы	 Берк	ли	 ни	вер	си	те	ті	нің	 сту	ден	ті	
Боб	 ас	кинс	идея	сы	мен	пай	да	бол	ды.	1984	жы	лы	 ас	кинс	Ден-
нис	Ос	тин	де	ген	әзір	леу	ші	мен	та	ны	са	ды.	Боб	пен	Ден	нис	бір	ле-
сіп,	«Presen er»	прог	рам	ма	сын	жа	са	ды.	Кей	іні	рек	Боб	прог	рам-
ма	ның	атын	PowerPoin 	деп	өз	гер	ту	ді	ұсын	ды.

Міне,қызық!

Жауап берейік:Жауап берейік:
Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықСебебін анықтайық:
Себебін анықтайық

Талдап салысТалдап салыстырайық:
Талдап, салыстырайық
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Ком пью тер ге орын дай ық
Су рет ті пай да ла нып, жа ну ар лар дү ние сі нің алу ан 

түр лі лі гі ту ра лы пре зен та ция жа са. Пре зен та ция ны өзі ңе 
ұнайт ын дай етіп бе зен ді ріп, бумаға сақ та.

Қа зір гі кез де өн ді ріс те, ау ыл ша руа шы лы ғын да, ме-
ди ци на да за ма науи тех но ло гия лар пай да ла ны лу да. Бұ ның 
дә ле лі – бү гін гі за ма науи ро бот тар. Қор ша ған ор та ны қор-
ғау ға қан дай ро бот тар пай да ла ны лып, шы ға ры лып жат-
қан ды ғы ту ра лы пре зен та ция жа са. Пре зен та ция ға фон, 
ди зайн қой ып бе зен дір.

Пре зен та ция да «Аула мыз да та за лық сақ тай ық!» ат ты 
та за лық кү ні не ша қы ру қа ға зын жа са. Фон, ди зайн, фи гу-
ра лар ды пай да ла нып, бе зен ді р, өң де. WordArt мә тін жа зу 
мүм кін ді гін пай да лан.

КомпьютерКомпьютерге орындайКомпьютерде орындайық
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Жұп та сып
Са бақ қа қа тыс ты түйін сөз дер ді тау ып, олар мен сөй-

лем құ р. Осыған ұқсас тапсырма құрастыр.

1 2 3 4 5

А А П Р С З

В Ш Е В Д Н

С Й Я И Т Б

D Л К О Ц Ф

1. А2, А3, В2, А5, В2, В5, С4, А1, D4, С3, С2.
2. В1, А1, С5, D1, D3, В5.
3. А4, D1, А1, С1, В4.
4. D5, D3, В5.
5. В4, С3, А5, А1, С1, В5.

Үй де орын дай ық
Су рет тер ге қа рап, қанша та қы рып бойынша пре зен-

та ция жа сау ға бо ла тынын анықта. Олар ды топ тар ға бө ліп, 
атау бер.

ЖұптасыпЖұптасып
Ой бөлісейік

Үйде орынҮйде орындайық
Үйде орындайық
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§ 23.ПРЕЗЕНТА И ДАҒЫ
ДЫБЫСТАР

Презентацияда слайд-шоу жасаған кезде, фон дық ре-
жим де ойнайтындай етіп музыка қосуға болады. Егер сен 
Ин тер неттегі музыканы пайдаланғың келсе, әдеттегідей 
оны компьютерге жүктеп аламыз.

Енді слайд пай да бол ған кез де му зы ка ны жә не бас қа 
ды быс тар ды ав то мат ты түр де ой на туға ке ңі нен тоқта-
ламыз.

Презента и ныкөрсетукезінде
музыканыойнату
1. Мә зір жо ла ғы нан Кі ріс ті ру (Вс тав ка) ⇒ Ды быс (Звук) 

тар ма ғын таң дап, Файл дан (Из фай ла) ба тыр ма сын ба-
самыз.

2. Ком пью тер ден қа жет ті му зы ка лық фай лды тау ып, Кі-
рістіру (Вс та вить) ба тыр ма сын ба самыз.

3. Слай дта ды быс тық бел гі ше бө лек тел ген де, Ой на ту 
(Восп роиз ве де ние) ⇒ Бас тау (На чало) ба тыр ма сын, 
содан соң Бар лық слайд тар үшін (Для всех слай дов) ба-
тыр ма сын ба самыз (58-су рет).

•	Пре	зен	та	ция	ға	ды	быс	ты	қа	лай	
кі	ріс	ті	ре	міз?

•	Пре	зен	та	ция	да	ғы	ны	сан	дар	ға	
ани	ма	ция	ны	қа	лай	бап	тай	мыз?

Кел,ойланайық!
Дыбыс– 
вук	– 

Sound

•	пре	зен	та	ция	ға	ды	быс	тар	 
кірістіру;

•	ды	быс	тық	файл	дар	ды	бап	тау;
•	ны	сан	дық	ани	ма	ция	ны	бап	тау.

Бүгінгіүйренетініміз:
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58-сурет. Бар лы� слайд тар �шін ды быс ты  
ой на ту командасы

Автоматты түрде (Автоматически) батырмасы бар лық 
слайд тар үшін слайд-шоу ке зін де ды быс тық фай лды ав то-
мат ты түр де ой на ту ға мүм кін дік бе ре ді.

Презента и дағыдыбысанима и сынбаптау
Ани ма ция ай ма ғын да ды быс ой на ту ды қо сым ша рет теу-

ге бо ла ды (59-су рет). Ол үшін мы на командалар ды орын дау 
ке рек: Ани ма ция ⇒ Ани ма ция ай ма ғы (Об лас ть ани ма ции).

59-сурет.  Ды быс ани ма ция сын бап тау  командасы

Ани ма ция ай ма ғы ашыл ған нан кей ін ды быс па ра-
метр ле рін бап тау ға болады. Пре зен та ция да екі му зы ка лық 
файлды бі рі нен кей ін бі рін ой на ту ға, со ны мен қа тар көр се-
ті лім ке зінде ды быс тық программа ның кө ме гі мен дыбысты 
тоқ та ту ға бо ла ды.

Аудиофайлдарды	 жазу	 және	 тыңдау	 үшін	 компьютерде	
дыбыстық	карта,	микрофон	және	колонка	болуы	керек.

Білгенгемаржан!
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Жау ап бе рейік:
1. Пре зен та ция ға ды быс ты қа лай кі ріс ті ре міз?
2. Пре зен та ция да ды быс тар ды қа лай бап тай мыз?

Се бе бін анық тай ық:
1. Пре зен та ция ға ды быс тар ды, музыканы т.б. қосу не се-

бепті маңызды?
2. Неліктен пре зен та ция ға қажетті музыканы алдымен 

жүктеп алу керек?

Тал дап са лыс ты рай ық:
Су рет тер ге қа рап, слайд тардың қа лай жа сал ған ды ғын 

салыстыр. Слайд тар дың қан дай ай ыр ма шы лық та рын бай-
қау ға бо ла ды?

Қоршаған	ортаны	
қорғау

Адамдар	 дыбыс	 пен	 шуды	 бірдей	 деп	 ойлайды.	 Алай	да	 осы	
екі	 ұғым	 арасында	 үлкен	 айырмашылық	 бар.	 Дыбыс	 –	 адамдар	
мен	 жануарлардың	 сезім	 мүшеле	рі	 қа	был	дайтын	 толқын,	 ал	 шу	 –		 
бейберекет	дыбыстардың	араласуы.

Міне,қызық!

Жауап берейік:Жауап берейік:
Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықСебебін анықтайық:
Себебін анықтайық

Талдап салысТалдап салыстырайық:
Талдап, салыстырайық
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Ком пью тер ге орын дай ық
1. Дискідегі «Презентациядағы дыбыстар» тақыры-

бындағы тапсыр маны орында.
2. Құлаққаппен үнемі әуен тыңдаудың зияны туралы 

қосымша ақпарат көздерінен мәлімет ізде.
1. Интернеттен төмендегідей нысандардың суреттерін 

және олардың ды быс тарын тауып, жүктеп ал.

2. «Қоршаған орта жә не ды быс тар» та қы ры бы на 4–5 
слайд тан тұ ра тын пре зен та ция жа са. Әр слайдқа тиісті 
дыбыстарды кірістір. Дыбыстар туралы қандай ақпа-
рат білесің? Дыбыстардың қандай маңызы бар? Пре-
зентацияны қызықты материалдармен толықтыр.
Интернеттен адам денсаулығына зиянды ультрадыбыс 

пен инфрадыбыс туралы мәліметтер жинақтап, презента-
ция жаса. 

КомпьютерКомпьютерге орындайКомпьютерде орындайық
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Жұп та сып
Кес те ден та қы рып қа бай ла ныс ты атау лар ды тап. Үл-

гіге қарап, ма ғы на сын анық та. Қалай таптың? Жұбыңмен 
бөліс.

А Р М И Б А Р Н А Р Л

П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

Ы Л Р О Н И Ц М И Р Ю

Й Ф В А Р М С Л А Й Д

А Я Ч С М А И Т Ь Б Ю

Д Ы Б Ы С Ц Ш З Қ Ә Ч

Б В А К У И З Х Е У С

Ә Р К Қ Ұ Я О Ү Б Ю И

�л гі: Слайд дегеніміз – элект рон ды пла кат.

Үй де орын дай ық!
Пре зен та ция ға ды быс тар ды слайд аяқ тал ған ша қою 

ал го рит мін жаз.

ЖұптасыпЖұптасып
Ой бөлісейік

Үйде орынҮйде орындайық!
Үйде орындайық
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§ 24.ПРЕЗЕНТА И ДАҒЫ ИДЕО

Презента и ға идеокірістіру
Пре зен та ция ға компьютерден не Интернеттен видео 

кірістіру үшін Кі ріс ті ру (Вс тав ка) ⇒ Муль ти ме диа ⇒ Ви-
део ⇒ Компьютерден видео немесе Интернеттегі видео ко-
мандасын таң даймыз (60-су рет).

Пай да ла ны ла тын видео пре зен та ция мен бір ге бір бума-
да сақ та луы тиіс.

60-сурет.  Видео кі ріс ті ру

Видеоны таң да ған кез де, Видеомен жұ мыс ⇒ Видео пі ші-
мі (Фор мат) командасы пайда болады. Мұнда түрлі параметр-
лерді орындауға болады, мысалы, видеоны қайта пішімдеу, 
өлшемін өзгерту және т.б. (61-сурет).

61-сурет.  Видео пі ші мі бап тау ла ры

Пішім– 
ормат	– 

Format

идеоны
кірістіру– 
ставка	видео	–

nsert ideo •	пре	зен	та	ция	ға	видео	кірістіру;
•	видео	пі	ші	мі	бап	тау	ла	рын	орын-
дау.

Бүгінгіүйренетініміз:

•	Пре	зен	та	ция	ға	видеоны	қа	лай	
кі	ріс	ті	ре	міз?

Кел,ойланайық!
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Ой на ту (Восп роиз ведение) батырмасынан ды быс дең ге-
йін, көру параметрлерін рет тей  ала мыз (62–63-суреттер).

62-сурет.  Ой на ту (Восп роиз ведение) батырмасында  
ды быс де� гей ін рет теу

63-сурет.  Пре зен та ция �а �ой ыл �ан видео кө рі ні сі

Пре зен та ция ға видеофай лдың бәрін кі ріс тір мей-ақ, ви-
деоның бір бө лі гін ға на кі ріс ті ру ге бо ла ды. Видеоны қыс қар ту 
үшін Ой на ту (Восп роиз ведение) батырмасына өтеміз. Өң деу 
(Ре дак ти ро ва ние) тақ та сын да Видео мон таж (Монтаж видео) 
таң дап, жүгіртпе жолдан қай жерден басталуы керек болса, 
сол қажетті бөлігінен бастап, аяғына дейін жылжытамыз.

Кеңейтілгеншындық

PowerPoin 	 программасында	 қолданылатын	 видеофайл	 пі-
шімдері:	S W F ,  A S F ,  A V I ,  M P G ,  M P EG ,  W M V .

Білгенгемаржан!
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Жау ап бе рейік:
1. Презентацияға видеоны қалай кірістіреміз?
2. Видео пішімі батырмасымен қандай әрекеттерді орын-

дауға болады?

Се бе бін анық тай ық:
1. Не себепті қажетті видео презентациямен бірге бір бу-

мада сақталуы керек?
2. Өңдеу тақтасындағы Видео монтаж батырмасы не үшін 

қолданылады?

Тал дап са лыс ты рай ық:
Тө мен де бе ріл ген кі ріс ті ру ны сан да рын са лыс тыр, ұқ-

сас ты ғы мен айырмашылығын анық та.

Дыбыс идео

Ком пью тер ге орын дай ық
1. Интернеттен «Қоршаған ортадағы зиянды зат тар» 

ту ра лы шағын видеоақпаратты жүкте. Тақырыпқа 
қа тыс ты 3–4 слайдтан тұратын презентация жасап, 
видеоақпа рат ты слайд қа қос.

2. Дискідегі «Презентациядағы видео» тақырыбындағы 
тапсырманы орында.

Жұп та сып
Бұлт тың ішін де гі сөз дер ді тү сі ніп оқы. Су рет ке жә не 

ба ла лар ға ат қой. Су рет ке қа рап, әң гі ме құ рас тыр. Кім қан-
дай әре кет тер ді орын да ды? Ойың мен бө ліс.

ou ube-тағы	 барлық	 видеоларды	 көру	 үшін	 1000	 жылдан	
астам	уақыт	қажет	екен.	Ондағы	миллиардтан	асқан	видеолар-
ды	көріп	біту	мүмкін	емес.

Міне,қызық!

Жауап берейік:Жауап берейік:
Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықСебебін анықтайық:
Себебін анықтайық

Талдап салысТалдап салыстырайық:
Талдап, салыстырайық

КомпьютерКомпьютерге орындайКомпьютерде орындайық

ЖұптасыпЖұптасып
Ой бөлісейік
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Мен	«Қоршаған	ортаны	
қорғау»	тақырыбына	
слайд	жасадым.	
Болашақта	эколог	
болғым	келеді

Мен	презентацияға	
видео	қоюды	
үйрендім

Мен	PowerPoin 	
программасы	

оқитын	видеофайл	
пішімдерін	білемін

Үй де орын дай ық!
Сөз дер ді орын да ры на қой ып, сөй лем құ рас тыр. Дәп те-

рі ңе жаз.

таңдаймыз

қою

видео

презентацияға

жолағынан

кірістіру

командасын

үшін

мәзір

Үйде орынҮйде орындайық!
Үйде орындайық
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§25.ПРЕЗЕНТА И ДАҒЫ ИДЕО.
ЖОБАҚҰРУ

Жо ба ның мақ са ты: Пре зен та ция ға та қы рып қа қа тыс-
ты ақ па рат тар ды жә не видеоларды пай да ла ну. Пре зен та-
ция ға ви део жа сау.

Жұ мыс  ба ры сы:
•  PowerPoint прог рам ма сын іс ке қо су.
•  Та қы рып қа бай ла ныс ты пре зен та ция жа сау.
•  Пре зен та ция ға ви деолар кі ріс ті ру ко ман да ла рын қол-

да ну.
•  Та қы рып қа қа тыс ты ды быс тық ақ па рат тар қо су.
•  Пре зен та ция ны бе зен ді ру.

1-тапсырма
Интернеттен «Қоршаған ортаны қорғау» тақырыбы 

бойынша видеолар мен суреттерді жүкте. Жүктелген 
ақпарат тарды бумаға сақта.

2-тапсырма
«Табиғатты қорғау – барша адамзаттың міндеті» тақы-

рыбына шағын презентация жаса.
1) Мәтінді кірістіріп, тақырыпты жаз.
2) Интернеттен жүктеген видеоңды кірістір.

3-тапсырма
1) Нысандарға анимация қой.
2) Бір нысанға өз дауысыңмен тақырыпқа қатысты ақпа-

рат жаз.
3) Презентацияны безендіріп, бумаға сақта.
4) Презентацияны тамашала.

Қорытынды
• Жасалған жұмысың өзіңе ұнады ма?
• Қоршаған ортаны неліктен қорғауымыз керек? Та-

биғаттың адам өміріндегі маңызы туралы айтып бер.АР
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§26.ПРЕЗЕНТА И ДАҒЫ
АНИМА И 

Біз қа ра пай ым пре зен та ция ның қоз ға лыс сыз слайд-
тар дың жи ыны нан тұ ра ты нын бі ле міз. Бір слайд тан екін ші 
слайд қа көш кен де слайд тар тек бі рі нің ор нын бі рі ау ыс ты-
ра ды.

Де ген мен, біз осы пре зен та ция лар ға қоз ға лыс түр ле рін ен-
гі зіп, жан дан ды ра ала мыз. Ол үшін пай да ла ны ла тын әсер лер:
• слайд тар ара сын да ғы ау ысу лар;
• ани ма ция лар.

Презента и дағыанима и дегенімізне?

Анимация (лат. anima – «жандану», «тірілу») – 
муль тимедиалық тех но логия. Қозғалыстағы нысанды 
бей нелеу әсері.

PowerPoint программа сын да ани ма ция лар ды бап тау 
үшін мы на әре кет тер ді орын дау ке рек: Ани ма ция ⇒ Ани-
ма ция ны қо су (До ба вить ани ма цию).

Пре зен та ция да ани ма ция лық әсер жа сау дың төрт тү рі 
бар (64, 65-су реттер ):
• Кі ру әсер ле рі.

•	Ани	ма	ция	де	ген	ді	қа	лай	тү	сі-
не	сің?

•	Ани	ма	ция	ны	не	үшін	қол	да-
на	ды?

Кел,ойланайық!

Анима и – 
Анимация	– 

nimation

•	пре	зен	та	ция	да	ғы	ау	ысу	лар;
•	презентациялардағы	нысан-
дар	дың	анимациясын	келтіру.

Бүгінгіүйренетініміз:

Анықтама
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• Ерекшелеу әсер ле рі. Бұл әсердің құрамына нысанның 
өлшемін кеміту немесе ұлғайту, түсті өзгерту, оның 
ортасында айналу әрекеттері кіреді.

• Шы ғу әсер ле рі.

Кіру  
әсерлері

Ерекшелеу  
әсерлері

Шығу  
әсерлері

64-сурет. Әсерлерді жасау т�рлеріАР
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• Қоз ға лыс жо лы әсерлері. Бұл әсер лер ді ны санды жо-
ға ры ға, тө мен ге, сол ға, оң ға не ме се жұл дыз ды шең бер 
ба ғы ты на қа рай қоз ғау үшін (бас қа әсер лер ара сын да) 
қол да ну ға бо ла ды.

65-сурет. 
оз �а лыс жо лы әсе рі ні� т�р ле рі

 Жау ап бе рейік: 
1. Ани ма ция лық әсер лер ді қа лай қо са мыз?
2. Ани ма циялық әсе рдің қандай тү рлері бар?
3. Ани ма ция ның кө ме гі мен су рет ті көр се тіл ген ба ғыт 

бой ын ша қа лай жыл жы ту ға бо ла ды?

Се бе бін анық тай ық:
1. Не се беп ті ани ма ция лық әсер лер қоя мыз?
2. Неліктен слайд тар ара сын да ау ысу лар жа сай мыз?

•	 Анимация	әсерін	кез	келген	нысанға	қолдануға	болады;
•	 Әр	нысанға	бірнеше	әсер	қолдануға	болады;
•	 Презентация	кезінде	әр	әсердің	 қосылу	жолын	тағайындауға	

болады;
•	 Әр	 әсердің	 бір	 немесе	 бірнеше	 түрі	 бар:	 анимация	 басы,	

масштаб,	жылдамдық,	қозғалыс	бағыты,	шамасы	және	т.б.

Білгенгемаржан!

		28	 қа	зан	 –	 а	лы	қа	ра	лық	 ани	ма	ция	 кү	ні.	 1892	 жылы	 осы	
кү	ні	 фран	цуз	 су	рет	ші	сі	 жә	не	 өнер	тап	қы	шы	 Эмиль	 е	но	 
өзі	нің	«оп	ти	ка	лық	теат	рын»	ха	лық	қа	та	ныс	тыр	ды.	Кө	рер	мен	дер	 
ал	ғаш	рет	ани	ма	ция	лық	филь	м	көр	ді.

Міне,қызық!

Жауап берейік:Жауап берейік:
Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықСебебін анықтайық:
Себебін анықтайық
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Тал дап са лыс ты рай ық:
Жай па рақ қа жа зыл ған ақ па рат пен пре зен та ция ар-

қы лы жа сал ған ақ па рат ты са лыс ты р. Қай тәсілмен беріл-
ген ақпарат есте қалады деп ойлайсың? Неліктен?

Ком пью тер ге орын дай ық
«Құс тар – біз дің до сы мыз» де ген та қы рып қа пре зен та-

ция жа са. Тақы ры бын үш тіл де жаз. Төмендегідей су рет тер 
қо йып, әртүрлі ани ма циялық әсер лерді пай да лан. Пре зен-
та цияны өз қалауыңша безендір.

Талдап салысТалдап салыстырайық:
Талдап, салыстырайық

КомпьютерКомпьютерге орындайКомпьютерде орындайық
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Жұп та сып
1. Самат пен Саят «Ауа тазалығы» деген тақырыпқа пре-

зентация жасады. Екеуінде де слайдтар саны бірдей, 
бірақ Саят презентациясында нысандарына анимация 
қолданды. Презентация көрсеткенде, уақыттары бір-
дей бола ма? Неге? Ойыңмен бөліс.

2. Дискідегі «Презентациядағы анимация» тақыры-
бындағы тапсыр маны орында. Қалай орындағаныңды 
жұбыңа көрсет.

Үй де орын дай ық
Шең бер ден та қы рып қа бай ла ныс ты 4 сөз оқы. Оқы ған 

сөз де рің ді жаз.

А И

П
Я

Е
С

Й

Б
ҒМД

Л
Т

З
Р

Ц

Н

ЖұптасыпЖұптасып
Ой бөлісейік

Үйде орынҮйде орындайық
Үйде орындайық
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5-БӨ ЛІМ

БОЛАШАҚТЫҢ 
КОМПЬЮТЕРЛЕРІ  
(ор тақ та қы рыптары:  
«Болашаққа саяхат»,  
«Ға рыш қа сая хат»)

Ойлан!

•	 Ға	рыш	де	ген	не?
•	 Қан	дай	ға	рыш	кер	лер	ді	бі	ле	сің?
•	 Сен	бо	ла	ша	ғың	ды	қа	лай	елес	те	те	сің?
•	 Бо	ла	шақ	та	ком	пью	тер	қан	дай	бо	луы	мүм	кін?
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§27.ИНТЕРНЕТКЕДЕРЕКТЕР
ЖІБЕРУ

Ин тер нет же лі сін де қыз мет тің алу ан тү рі бар. Сон дай 
қыз мет тің бір тү рі – электронды пош та. Бұл – Ин тер нет ар-
қы лы ақпарат ал ма су үшін пай да ла ны ла тын қыз мет.

Электронды пош та мен жұ мыс іс теу ге ар нал ған ар-
найы қыз мет тің тү рлері көп. Мысалы, Gmail (Google 
Mail-ден қыс қар тыл ған, джи-мэйл не ме се гмэйл) – аме-
ри ка лық Google ком па ния сы ның электронды те гін пош та  
қыз ме ті. Қа зір гі таң да дү ниежү зі бой ын ша адам дар дың 
ба сым бө лі гі @gmail.com пош та қыз ме тін пай да ла на ды. 
Cоны мен қа тар қол да ну шы сы көп қыз мет тік пош та лар-
дың бі рі – @mail.ru пош та қыз ме ті. Mail.ru – ре сей лік ірі 
бай ла ныс порта лы (66-су рет).

66-сурет. Gmail және Mail.ru электронды пош та лары

•	Ин	тер	нет	де	ген	не?
Кел,ойланайық!

Электронды
пошта– 
Электронная	почта	– 
E-mail

•	элект	рон	ды	пош	та	ту	ра	лы	тү	сі	нік;
•	элект	рон	ды	пош	та	ға	тір	ке	лу.

Бүгінгіүйренетініміз:
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Кез кел ген жа ңа дан бас та ған тұ ты ну шы пош та лық 
қыз мет ке тір ке ліп, өзі не те гін электронды пош та жә ші гін 
аша ала ды. Электронды пош та жә ші гі нің ад ре сі бы лай көр-
се ті ліп жа зы ла ды: т� ты ну шы ны� аты@пош та лы� �ыз-
мет ті� аты.

Mail.kzпошталыққызметінетіркелужолынқарастырайық:
1) Ком пью тер де гі брау зер ді (Internet Explorer, Google 

Chrome, Firefox т.б.) іс ке қо са мыз;
2) Шық қан сұх бат тық те ре зе нің ад рес бө лі мін де мы на 

сілтемені тереміз: https://mail.kz/kz. Содан соң Enter 
ба тыр ма сын ба са мыз;

3)  Электронды ұлттық сервистік порталдың сұхбаттық 
тере зесінде «Жаңадан пошта жәшігін ашу» батырмасын 
шертеміз (67-су рет);

67-сурет. Жа а пош та жә шігін ашу ба тыр ма сы

4) Ашыл ған сұх бат  те ре зе дегі бар лық қа тар  ды сұ ра ныс 
бой ын ша тол ты рып шы ға мыз (68-су рет);АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



114

68-сурет.  Mail.kz пош та лы� �ыз ме тін е тір ке лу те ре зе сі

5) Бар лық ақпарат то лы ғы мен қа был дан ған бол са, ұялы 
те ле фо ны мыз ға рас тау ко ды жі бе рі ле ді. Сол код ты 
69-су рет те көр се тіл ген өріс ке жа зып, Жал ғас ты ру 
(Далее) ба тыр ма сын ба са мыз.

69-сурет.  Тір ке лу ді рас тау с�х бат те ре зе сі

Пошта	 жәшігіне	 тіркелгенде	 логин	 және	 пароль	 ретінде	 өзіміз	
ұмытпайтын	 символдарды	 қойған	 тиімді.	 Кейбір	 адамдар	 өзіне	
ыңғайлы	болу	үшін	логинге	туған	күні,	айы,	жылын	есіміне	қоса	тір-
кеп	алады.	Мысалы:	arman24081994@mail.ru,	arman1992@mail.kz.

Білгенгемаржан!

		Дүниежүзінде	 7,6	 млрд-қа	 жуық	 адам	 бар.	 Ал	 Интернетті 
тұрақты	 пайдаланушылар	 саны	 бүкіл	 әлем	 бойынша	 
шамамен	4,209	млрд	адамнан	асты.	

Міне,қызық!
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 Жау ап бе рейік:
1. Электронды пош та де ген не?
2. Әлемде қандай электронды пошта қызметі кең қол да ныста?
3. Қазақстандық пошталық сервер қалай аталады?

Се бе бін анық тай ық:
1. Не се беп ті қа зір Ин тер нет сіз өмір ді елес те ту қи ын?
2. Неліктен кейбір адамдар Ин тер нет тің пай да сы нан зияны 

ба сым деп есептейді?

Тал дап са лыс ты рай ық:
Mail.kz пош та лық сер ве рі нің эле ме нт те рін сәй кес тен-

ді ріп, тал дау жа са.

қол да ну шы атауы @
ар найы сим вол mail.kz
сер вер атауы dias-2010

Ком пью тер ге орын дай ық
1. Mail.ru қыз мет тік пош та сы на тір кел. Тір кел ген пош та-

лық адресті ұмыт пай жа зып ал. Тапсырманы орында-
ға ныңды мұ ға лім ге ха бар ла.

2. Дискідегі «Интернетке деректер жіберу» тақыры бын да-
ғы тапсыр маны орында. 

Жұп та сып
Электронды пош та ға қан дай ло гин жә не пароль қой-

ған дұ рыс? Пароль ді дос та ры ңа ха бар лағаның жөн бе? 
Ойыңмен бөліс.

Үй де орын дай ық
«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәні-

нің мұ ға лі мі «Қазақстанның болашағы» тақырыбында қы зық-
ты пре зен та ция көр сет ті. Сен оны до сың Жо ма рт пен бө ліскің 
кел ді. Мұ ға лім нен пре зен та ция ны се нің пош та ңа жі бе руін 
өтін дің. Үйге Жо ма рт ты ша қы рып, өз пош таң нан пре зен та-
ция ны жүк те дің. Жо март мек теп те гі ақ па рат тың се нің ком- 
пью те рі ңе қа лай кел ге нін сұ ра ды. Оны қа лай тү сін ді рер едің?

Жауап берейік:Жауап берейік:
Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықСебебін анықтайық:
Себебін анықтайық

Талдап салысТалдап салыстырайық:
Талдап, салыстырайық

КомпьютерКомпьютерге орындай
Компьютерде орындайық

ЖұптасыпЖұптасып
Ой бөлісейік

Үйде орынҮйде орындайық
Үйде орындайық

Ойыңмен бөліс.
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§28.ЭЛЕКТРОНДЫПОШТАМЕН
ФАЙЛДАРДЫҚАБЫЛДАУЖӘНЕ
ЖІБЕРУ

Интернетарқылыдеректердіқабылдау
жәнежіберуүшінфайлдарменбумаларды
құружәнежою

Біз файл дар мен бу ма лар ту ра лы жақ сы бі ле міз. Ин-
тер нет ар қы лы дерек тер жі бе ру үшін электронды пош та ны 
қол да на мыз. Өт кен са бақ та же ке электронды пош та ашу ды 
мең гер дік. Ен де ше осы пош та ар қы лы бір-бі рі міз ге хат жі-
бе ріп кө рейік.

Электронды пошта хаттан басқа сурет, видеожаз-
баларды, дыбыс, программа т.б. ақпарат түрлерін де 
тасымалдай алады.

Электронды пош та жә ші гін де гі бар лық ха бар ла ма лар 
бу ма лар ға бө лі не ді: Кіріс хаттар, Жіберілген хаттар, Ши-
май дәптер, Спам, Се бет. Өз пош та жә ші гі ңе бап тау лар ды 
өз гер тіп, қо сым ша бу ма лар ды қо су ға бо ла ды (70-су рет).

Дерекалмасу– 
Обмен	информа-
цией	– 
Еxchange  
of information

Поштаныжөнелту– 
Отправить	почту	– 
Send mail

•	Ин	тер	нет	ар	қы	лы	дерек	терді	қа-
былдау	және	жі	бе	ру	үшін	файл-
дар	мен	бу	ма	лар	ды	құ	ру	және	
жою.

Бүгінгіүйренетініміз:

•	Ин	тер	нет	ар	қы	лы	деректермен	
қа	лай	ал	ма	са	мыз?

•	Дерек	ал	ма	са	тын	қан	дай	же-
лілерді	бі	ле	сің?

Кел,ойланайық!

Естесақта!
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70-сурет. Электронды пош та да �о сым ша  
�� рыл �ан бу ма лар

Электронды пош та да қо сым ша бу ма лар құ ру немесе 
жою үшін бу ма лар рет тел ген қа тар да жа на ма мә зір ді ша-
қы рып, Жа ңа құжат қалта құру не ме се Жою ба тыр ма сын 
ба са мыз (71-су рет).

71-сурет. Электронды пош та да �о сым ша бу ма лар  
�� ру не ме се жоюАР
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Интернетарқылықандайдеректержібереаламыз?
Электронды пош та ар қы лы хат тар ды, файл дар ды қа-

был дап жә не жібере ала мыз. Мы са лы: mektep20@mail.ru, 
aidana-2010@bk.ru жә не т.б. өзі міз ге қа жет ті ад рес тер ге 
хат жол дау ға бо ла ды. Со ны мен қа тар бір не ме се бір не ше 
электронды ад рес ке бір мезгілде жол дай аламыз. Ад рес 
қата ры на жі бе рі лу ге ти іс ті ад рес тер дің бә рін көр се ту ке-
рек.

Элект рон ды ха бар ла ма лар дың не гіз гі эле ме нт те рі:
Кім ге: қа был дап алу шы ның электронды ад ре сі.
Та �ы рып: қа был дап алу шыға жіберілетін хаттың 

тақырыбы жазылатын өріс.
Ха бар ла ма не ме се файл жі бе ру үшін пош та ға кір ген 

кез де сол жақ бө лі гін де ор на лас қан бу ма лар қа та рын да тұр-
ған Хат жа зу ба тыр ма сын ба са мыз (72-су рет).

72-сурет. Хат жа зу ба тыр ма сы

73-су рет те көр се тіл ген дей Файлды қосу ба тыр ма сын 
ба сып, қа жет ті фай лды таң дай мыз. Кім ге өрі сі не жі бе ру ші-
нің электронды ад ре сін жа за мыз. Та қы рып өрісі не хат тың АР
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маз мұ нын жа зу ке рек. Файл жүк те ліп бол ған соң, Жіберу 
ба тыр ма сын ба самыз.

73-сурет. Хат ты жіберуге ар нал �ан  
ж� мыс ай ма �ы

 Жау ап бе рейік:
1. Электронды пош та жә ші гі нің ад ре сі қан дай бө лік тер-

ден тұ ра ды?
2. Электронды хатты қалай жіберуге болады? Хат жіберу 

ретін ата.
3. Хат ты бір ден бір не ше ад рес ке жіберуге бо ла ма?

Се бе бін анық тай ық:
Не себепті электронды пошта өте жиі қолданылады?

Те	гін	пош	та	жә	ші	гін	көп	те	ген	ин	тер	нет-пор	тал	дар	да	ашу	ға	бо-
ла	ды,	мы	са	лы,	www.mail.kz, www.rambler.ru, www.hotbox.ru	т.б.

Білгенгемаржан!

		Ағылшын	 тілінде	 @	 белгісі	 әдетте	 «коммерциялық»	 деп	
аталады,	 шведтер	 –	 snabel-a	 –	 «көлденең»,	 италиялықтар	
chiocciolina	–	«кішкентай	ұлпа»	дейді.	Басқа	тілдерде	бұл	сим-
волды	жануарлармен	байланысты	көптеген	атаулармен	сипат-
тау	жолдарын	 тапты.	Мысалы,	 «тышқан	 құйрығы»,	 «ұйқыдағы	
мысық»,	 «үйрек	 үйрету»,	 «иттер»	 және	 «құрт»	 деген	 атаулар	
берген.

Міне,қызық!

Жауап берейік:Жауап берейік:
Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықСебебін анықтайық:
Себебін анықтайық
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Тал дап са лыс ты рай ық:
Электронды пошта арқылы хаттар қалай жіберіліп 

тұр? Қандай ерекшеліктері бар?

Ком пью тер ге орын дай ық
Қа зақ тан шық қан ға рыш кер лер ту ра лы не бі ле сің? Тө-

мен де гі мә тін ді компьютерде теріп, жұ мыс үс те лін де гі бу-
маға сақ та. Фай лды до сың ның электронды ад ре сі не жібер. 
Ол осы мә тін ді то лық ты рып, са ған қай та жол да сын.

Тоқ тар Әубә кі ров ға рыш та 7 күн 22 са ғат 13 ми нут , 
Тал ғат Мұ са ба ев 341 күн 9 сағат 48 минут, ал Ай дын 
Айым бе тов 9 күн 20 сағат 13 минут 51 секунд бол ған.

Жұп та сып
Самал «Болашаққа саяхат» тақырыбында эссе жазып, 

мұғалімге жөнелтті. Ал Әсел осы тақырыпқа видеожазба 
жасап, мұғалімге жіберді. Олардың хаттарының жүктелу 
жылдамдығы әртүрлі болды. Неліктен? Ойыңмен бөліс.

Үй де орын дай ық
Мақсат компьютерде ғарышкерлер туралы видео 

жасады. Жасалған видеоны достарына жібергісі келді. 
Ол әрбір досының электронды адресіне жеке жіберіп 
отырды. Сен оған қандай тиімді жолды көрсетер едің, өз 
ойыңды айт.

Талдап салысТалдап салыстырайық:
Талдап, салыстырайық

КомпьютерКомпьютерге орындайКомпьютерде орындайық

ЖұптасыпЖұптасып
Ой бөлісейік

Үйде орынҮйде орындайық
Үйде орындайық

жылдамдығы әртүрлі болды. Неліктен? Ойыңмен бөліс.
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§29.ПАРОЛЬСЕНІМДІЛІГІ

Сен браузердің баптау құралдарын қалай қолдануды 
білесің.

Қандайбраузердібілесің?
Браузер қол да ну шы ның таң дауы бой ын ша қа ра пай ым мә-

тін нің, видеолардың не ме се су рет тер дің эк ран да бей не ле нуін 
жә не олар мен бай ла ныс қан бас қа файл дар ды із дес ті ру ді қам-
та ма сыз ете ді. Ке ңі нен та ра ған брау зер лер ге Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Google Chrome жә не т.б. жа та ды (74-су рет).

74-сурет. Танымал браузерлер 

Кез кел ген брау зер ді Ин тер нет тен те гін жүк теу ге бо ла-
ды. Мы са лы, ең көп қол да ныс қа ие Google Chrome браузе рін 
Ин тер нет тен кө ші ру үшін мы на әре кет тер ді орын дау ке рек:
• https://www.google.com/chrome/ сіл те ме сін іс ке қос;
• Жүктеу (Ска чать) Chrome ба тыр ма сын бас;
• Google Chrome қыз мет көр се ту шарт та рын қа был дау 

ре тін де Шарт ты қа был дау жә не ор на ту (При нять ус ло-
вия и устано вить) ба тыр ма сын бас;

•	«Пароль»	де	ген	ді	қа	лай	тү	сі	не	сің?
•	Қан	дай	пароль	се	нім	ді	деп	 
ой	лай	сың?

Кел,ойланайық!
Сенімділік–
Надежность	–
Reliability 

Пароль–  
Пароль	–  
Password

•  брау	зер	ді	баптау	құ	рал	да	рын	қол	да	ну;
•	сенімді	пароль	құру	критерийлерін	
айқындау.

Бүгінгіүйренетініміз:
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Кө ші ріл ген қо сым ша, яғ ни ChromeSetup ав то мат ты түр-
де ком пью тер дің Жүктеулер (Заг руз ки) бу ма сы на тү се ді. Тін-
туір мен 2 рет сол қо сым ша ның үс ті нен шертіп, ком пью тер ге 
ор на та мыз. Ор на тыл ған брау зер ав то мат ты түр де ашы ла ды.

Парольдегенне?
Біз ком пью тер імізді, ұялы те ле фон дарымызды бөг де кі-

сі нің қол да нуы на жол бермес үшін өз паролімізді ор на тамыз.

Пароль – ақпараттарды қорғауға арналған құпия 
сөз немесе таңбалар жиыны.

Сенімдіпарольқұрукритерийлерінайқындау
Сен өз электронды пош та ңа қан дай брау зер ар қы лы кі-

ріп жүр сің?
Қа зір гі таң да «Әлеу мет тік же лі де гі па рақ ша ма кі ре ал-

май қал дым, бі реу ме нің пош там ның паролін бұ зып тас тап-
ты» де ген сөз дер ді жиі ес ти міз. Сондықтан сенімді пароль 
критерийлері болуы шарт:
1. Пароль тым қысқа болмауы керек, себебі оны оңай бұ-

зуға болады.
2. Ең көп қолданатын парольді пайдалануға болмайды.
3. Пароль тек пайдаланушы туралы жалпыға қол же тім ді 

ақпараттан тұрмауы керек.
Әлеу мет тік же лі де гі па рақ ша мыз не ме се пош та мыз 

қау іп сіз бо луы үшін се нім ді пароль ор на туымыз ке рек. Бұл:
• же ке де рек те рі міз ді қор ғау ға;
• хат тар дың, файл дар дың құ пия лы лы ғын сақ тау ға;
• бас қа да ма те ри ал дар дың құ пия лы лығын сақ тау ға 

мүм кін дік береді.
Өзгенің паролін бұзып, ондағы ақпараттарды қолдану 

құқықтық жауапкершіліктің бұзылуын білдіреді. Интер-
неттегі және кітаптағы ақпараттардың өз иесі (авторы) 
болады. Сондықтан ақпараттарды рұқсатсыз пайдалануға 
болмайды. Міндетті түрде авторын көрсетіп отыруға тиіспіз. 
Авторлық туынды заңмен қорғалады.

Анықтама
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 Жау ап бе рейік:
1. Брау зер  деген не? Ол не үшін қажет?
2. Ин тер нет тен брау зер лер ді қа лай кө ші ру ге бо ла ды?
3. Қандай сенімді пароль критерийлерін білесің?

Се бе бін анық тай ық:
1. Не се беп ті қол да ну шыларға брау зер ке рек?
2. Не лік тен пароль таң даған кезде өте мұ қи ят бо лу ға тиіс піз?

Тал дап са лыс ты рай ық:
Цифр лар мен берілген сөз дер ді жаз жә не оқы. Бұл тер-

миндермен таныссың ба? Талдау жаса.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  0
а  р  б  е  у  л  г  з  т  і
3215842____________________

34934670 ___________________

942484 _____________________

Ком пью тер ге орын дай ық
1. www.kundelik.kz, www.google.kz сайт та рын ком пью тер-

ле рің де гі брау зер дің бет бел гі сі не қос жә не та ри хын 
тек сер.

Парольде	ке	мін	де	8	таң	ба	бо	луы	ке	рек.	Бұл	әр	түр	лі	әріп	тер,	
сан	дар	жә	не	бас	қа	да	таң	ба	лар	бо	луы	мүм	кін.	Пароль	қой	ған-
да	 бөгде	 адам	дар	мен	 ке	лі	су	ге,	 ақыл	да	су	ға	 бол	май	ды.	Се	бе	бі	
паролің	ді	өзің	ға	на	біл	ге	нің	аб	зал!

Білгенгемаржан!

		2012	жылдың	маусым	айында	Интернет-қолданушылар	бел-
сенді	 қолданатын	ең	сенімсіз	парольдердің	 тізімі	жасалды.	Ті-
зімде	бірінші	 орынды	«Password»	атауымен	 қойылған	пароль,	
екінші	орынды	«123456»	паролі	иеленді.

Міне,қызық!

Жауап берейік:Жауап берейік:
Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықСебебін анықтайық:
Себебін анықтайық

Талдап салысТалдап салыстырайық:
Талдап, салыстырайық

КомпьютерКомпьютерге орындайКомпьютерде орындайық
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2. Дискідегі «Пароль сенімділігі» тақырыбындағы 
тапсырманы орында.
Қан дай па роль дер ді се нім ді деп са най сың? Қан дай 

жағ дай лар да па роль қоя мыз? Өз ой ың ды мә тін дік ре дак-
тор да те ріп жаз.

Ком пью тер де гі де рек тер ді сақ тау үшін өзің нің фай лы-
ңа па роль ор на тып көр. Бөг де адам дар дың рұқ сат сыз кі руі-
нен қор ғау үшін па роль ор на тып, оны құпия сақтау керек 
екен ді гі ту ра лы дос та ры ңа, от ба сы ңа әң гі ме ле.

Жұп та сып
Мына сұрақтар жөнінде жұбыңмен кеңес.

• Сен қан дай әлеу мет тік же лі лер ді бі ле сің? 
• Балаларға кез келген әлеуметтік желіге тіркелуге 

бола ма?
• Әр түр лі әлеу мет тік же лі лер ге тір кел ген кез де бар лы-

ғы на бір пароль пай да лан ған дұ рыс па? 
• Се н пош та ңа бөг де бі реу дің кі ріп жүр ге нін бай қа дың. 

Өз паролің ді қа лай ау ыс ты ра сың?

Үй де орын дай ық
«Мен – елімнің ертеңімін» деген тақырыпта бола-

шағыңа саяхат жасап, мәтіндік редакторда эссе жаз.

ЖұптасыпЖұптасып
Ой бөлісейік

Үйде орынҮйде орындайық
Үйде орындайық
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§30.ИНТЕРНЕТКЕДЕРЕКТЕР
ЖІБЕРУ.ЖОБАҚҰРУ

Жо ба ның мақ са ты: Бір уа қыт та бір не ше адам ға элек -
трон ды пош та мен ақ па рат ты жі бе ру және жүк теу.

Жұ мыс  ба ры сы:
•  MS Word, PowerPoint, VideoPad ре дак тор ла рын пай да-

ла ну.
•  Қа жет ті ақ па рат тар мен файл дар жа сап, бу ма ға сақ тау.
•  Файл дар ды элект рон ды пош та ны қол да нып, бір не ше 

адамға жі бе ру.
•  Элект рон ды пош та ар қы лы кел ген ха бар ла ма лар мен 

файл дар ды жүк теу.

1-тапсырма
Қа зақ тың тұң ғыш ға рыш ке рі Тоқ тар 

Әубә кі ров ту ра лы өз ой ың ды мә тін дік ре-
дакторға жаз. Ин тер нет тен оның су рет те-
рін жүк теп қой. Мә тін ді өң деп, атау бе ріп 
сақ та. Фай лды до сы ңа элек тронды пош та 
ар қы лы жол да.

2-тапсырма
Екін ші қа зақ ға рыш ке рі Тал ғат 

Мұ са ба ев ту ра лы 3–4 бет тен тұ ра тын 
пре зен та ция жа са. Пре зен та ция ны су-
рет тер мен то лық ты рып бе зен дір. Пре-
зен та ция ға фон, ани ма ция жа сап, бу-
ма ға сақ та. Файлды электронды пош та 
ар қы лы екі не ме се үш сы нып тасыңа 
жол да.

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



126

3-тапсырма
Ға рыш ты ба ғын дыр ған Ха лық қа-

һар ма ны Ай дын Айым бе тов ту ра лы ша-
ғын видеофиль мді Ин тер нет тен жүк те. 
Ша ғын видео филь мді до сы ңа жол да. 
До сың нан кел ген хат тар бол са, ашып 
жүк те. Олар ға хат ты ал ған ды ғың ту ра лы 
алғыс айтып, ха бар ла ма жа зып жі бер.

Қорытынды
• Жа са ған жұ мыс та рың өз і ңе ұна ды ма?
• «Қа зақ тың үш қы ра ны» ту ра лы ой ла рың ды қо ры тын-

ды лап айт.
• Бо ла шақ та сенің ға рыш кер бол ғың ке ле ме?

• Ға рыш қа сая хат жа саудан не күтесің?
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§31.ПАРОЛЬСЕНІМДІЛІГІ.
ЖОБАҚҰРУ

Мақ са ты: Бұрынғы па роль ді се нім ді па роль ге ал мас-
ты ру. Се нім ді па роль кри те рий ле рін ай қын дау.

Жұ мыс ба ры сы:
•  Ком пью тер де қан дай брау зер, бет бел гі ор на тыл ған ды-

ғын анық тау.
•  Па роль дер ді ау ыс ты ру, се нім ді па роль кри те рий ле рін 

пай да ла ну.
•  Қа жет сайт тар ға тір ке лу.
•  Қой ыл ған па роль дің се нім ді екен ді гі не көз жет кі зу.

1-тапсырма
Жұ мыс жа сап отыр ған ком пьюте рің де қан дай брау зер-

лер ор на тыл ған жә не қан дай бет бел гі лер қо сыл ған? Дәп те-
рі ңе жаз.

2-тапсырма
Сен өз электронды пош таң ды құ рып, оған па роль қою-

ды бі ле сің. Енді өз па ро лің ді се нім ді па роль ге алмас ты рып 
көр.

3-тапсырма
https://learningapps.org/ сайтын ашып, тіркел. Тіркел-

ген сайтқа сенімді пароль мен логин қой. Сен осы сайтта 
тапсырмалар жасайсың. Сондықтан логиніңді блокнотқа 
жазып, пароліңді есте сақта.

Қорытынды
• Жа са ған жұ мы сың өзі ңе ұна ды ма?
• Қан дай тап сыр маны орындау қиын болды?
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§32.БОЛАШАҚТАҒЫ
КОМПЬЮТЕРЛЕР

 Ба ла қай, біз ком пью тер ді пай да ла нып, прог рам ма лар-
дың кө ме гі мен түр лі ақ па рат тармен ал мас тық, құ жат тар 
мен ви део-аудио файл дар, ой ын прог рам ма ла ры мен, ро бот 
жо ба ла ры мен та ныс бол дық.

Күн өт кен сай ын ком пью тер лер мен прог рам ма лар, мо-
биль дік тех но ло гия лар қар қын ды да му үс тін де.

Қалайойлайсың,бұрынкомпьютерболмаған
кездебізмәтіндіқалайжаздық?

Мә тін жа зу үшін жа зу мә ши несі қол даныл ған. Кей ін  
ғы лы ми-тех ни ка лық құ рал дар да мып, за ма науи ком пью-
тер лер, құ рыл ғы лар шы ға ры ла бас та ды (75-су рет).

75-сурет.  Жа зу мә ши не сі, ком пью тер лер

Қазір біз мо биль ді тех но ло гия лар ды өзі міз де қол да нып 
жүр міз. Бұл тех но ло гия лар өмі рі міз ге қа жет ті ең не гіз гі 
құ рал дарға айналды. Се бе бі түр лі мо биль ді қо сым ша лар 

•	Ақпа	рат	тық-ком	му	ни	ка	ция	лық	
тех	но	ло	гия	құ	рал	да	ры	ның	қан	дай	
түр	ле	рін	бі	ле	сің?

•	Компью	тер	са	ған	не	үшін	қа	жет?

Кел,ойланайық!

•  бо	ла	шақ	та	ғы	ком	пью	тер	дің	да	муы;
•  мо	биль	ді	тех	но	ло	гия	лар	дың	да	муы.

Бүгінгіүйренетініміз:

Болашақтағы
компьютер– 
Компьютер	 
буду	щего	–  
Future computer
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ке ңі нен та ра лып, қол да ныс қа ен гі зіл ді. Атап айт сақ, жол 
кар та ла ры, ком му нал дық қыз метті тө леу, бі лім са ла сын да-
ғы түр лі қо сым ша лар, ин те рак тив ті бай ла ныс тар т.б. ұялы 
те ле фон дар ар қы лы жүр гі зі ле ді (76-су рет).

                        

76-сурет. Мо биль ді тех но ло гия лар ды да муы

Қа зір гі кез де ав то мат тан ды рыл ған, адам қа же ті не ең бек 
ету ге ба ғыт тал ған күр де лі құ рыл ғы лар – ро бот тар мен сен дер 
де та ныс сың дар. Тұр мыс та ғы көп те ген қыз мет тер ді ат қа ра-
тын, қа да ға лайт ын, адам дарға кө мек ші, сә би лер дің кө ңі лін 
ау лайт ын т.б. ро бот тар жа са лды (77-су рет). Сұранысқа ие 
ин тел лек ту ал дық ро бот тар да пай да бо ла бастады.

77-сурет.  Ро бот тар

Ғылыми техникалық жетістіктердің нәтижесінде ком-
пью тер лік жә не мо биль ді тех но ло гия лар үнемі жаңарып 
отырады. Осылайша ға лым дар за ма на уи құ рыл ғы лар дың 
күн бе-күн да му ына үлес те  рін қо  суда.

Қазіргі ком пью тер лер ақ па рат тар ды ды быс ар қы лы та-
нып-бі лу, ды быс тар ды өң деу қа білеті не ие бо ла ды. Кө бі не се, 
сен сор лық эк ран мен, па нель дер мен жа б дық та ла ды. Ком пью-
тер лер ға лым дар дың ай туы бо йын ша бір не ше ба ғыт та да мып 
жа тыр. Атап айт сақ, мо ле кула лық ком пью тер лер, био ком-
пью тер лер, оп ти ка лық және квант тық компьютерлер.

Кеңейтілгеншындық
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 Жау ап бе рейік:
1. Ком пью тер лер ді қай да қол да на мыз?
2. Ұялы те ле фон дағы қан дай қо сым ша лар ды пай да лы 

деп са най сың?

Се бе бін анық тай ық:
1. Не се беп ті тех но ло гия лар жыл дам да мып жа тыр?
2. Не лік тен адам ро бот тар ды пай да ла на ды?

Тал дап са лыс ты рай ық:
Құ рыл ғы лар ды са лыс ты рып, қыз мет те рін айт .

Қа	зір	гі	 жа	һан	да	ну	 дәуі	рін	де	 Жа	по	ния	 хал	қы	 ро	бо	то	тех	но	ло-
гия	жө	нін	де	әлем	де	көш	бас	тап	тұр.	Тіп	ті	Жа	по	ния	ның	кез	кел	ген	
ком	па	ния	сын	да	ке	мін	де	4–5	ро	бот	тан	бо	ла	ды	екен.	Осы	дан	он	
шақ	ты	жыл		бұ	рын	ро	бот	тар	тек	белгілі	бір	қызметтерін	атқарса,	
қа	зір	гі	күн	де	гі	ро	бот	са	бақ	оқы	та	ды,	ас	да	яр	лай	ды	жә	не	әртүр	лі	
му	зы	ка	лық	ас	пап	тар	да	ой	най	ала	ды.	Бо	ла	шақ	тың	ро	бот	та	ры	үй	
ша	ру	ала	ры	на	кө	мек	те	сіп,	адам	дар	ға	кез	келген	мәселе		бой	ын	ша	
ке	ңес	тер	бе	ретін	бола	ды.

Білгенгемаржан!

		Әлем	де	ең	алғаш	ноут	бук	жа	сау	идея	сын	1968	жы	лы	«Xerox»	
фир	ма	сы	зертхана	сы	ның	бас	шы	сы	Алан	Кей	ұсынды.	Кей	ноут	бук-
ты	кі	тап	қа	ұқ	сас	жа	зық	эк	ран	ды	етіп,	сым	сыз	же	лі	ар	қы	лы	жа	сау-
ды	ұсын	ған	бо	ла	тын.	Алан	Кей	кейіні	рек	«блок	нот»	кө	ле	мі	мен	тең	
ке	ле	тін,	же	лі	ге	сымсыз	қо	сы	лу	ға	бо	ла	тын,	ша	ғын	эк	ран	мен	жаб-
дық	тал	ған	жә	не	та	сы	мал	дау	ға	же	ңіл	есеп	теу	іш	мә	ши	не	сін	құр	ды.	
Ноут	бук	тардың	ерекшелігі	–	салмағы	жеңіл,	көлемі	шағын.	Ноут	бук	
са	пар	ға,	де	ма	лыс	ор	ны	на,	алыс	ай	мақ	қа	алып	жү	ру	ге	қо	лай	лы.

Міне,қызық!

Жауап берейік:Жауап берейік:
Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықСебебін анықтайық:
Себебін анықтайық

Талдап салысТалдап салыстырайық:
Талдап, салыстырайық
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Ком пью тер ге орын дай ық
SpaсeX компаниясының бас директоры Илон Маск ға-

рыш керлерді Халықаралық ғарыш стансысына жет кі зетін 
алғашқы жеке жолаушылар кемесін іске қос қа н.

Интернеттен осы ақпаратты оқып, пре зен та ция жаса. 
Презентацияға Илон Маск және оның кемесінің суретін қо-
йып, бе зен дір. Ақпарат пен презентацияны бумаға сақта.

Жұп та сып
Суретте көрсетілген құрылғылар бо йын ша қан ша ком-

пью тер жиынтығын жинауға болады? Олар: жүйе лік блок, 
мо ни тор, пернетақта, тінтуір. Ойыңмен бөлі с.

Үй де орын дай ық
Суретке қарап, әңгіме құрастырып, оны мә тін дік ре-

дак тор да теріп жаз. Жас ғарышкер ғарышқа қандай құрыл-
ғы лар мен барды деп ойлайсың? Болашақта ғарыш та ска-
фандр кимей-ақ, кәдімгі жай киіммен жүру мүмкін бе?

КомпьютерКомпьютерге орындай
Компьютерде орындайық

ЖұптасыпЖұптасып
Ой бөлісейік

Үйде орынҮйде орындайық
Үйде орындайық
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ЖОБАЛЫҚЖҰМЫСТАР

Қым бат ты жас дос, сен «Ақ па рат тық-ком му ни ка ция-
лық тех но ло гия лар» пә нін аяқ тауға жақынсың. Барлық 
тақырыпты қорытындылап, тағы да ша ғын жо ба жұ мыс та-
рын жа сап көр. 

№1жоба«Меніңсүйіктіқалам»

Талаптары
1. VideoPad редакторын пайда лану.
2. Өзіңе ұнайтын сүйікті қалаң ның көрікті жерлерінің 

суретін Интернеттен бумаға жүктеу.
3. Суреттерді VideoPad редакторына орналастыру.
4. VideoPad редакторында өңдеп, видеожазбада ауысулар 

мен әсерлер қойып, жарнамалап таныстыру.
5. Жа са ған жо баң ды «Ме нің жо бам» ат ты бу ма ға  

сақ тау.
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№2жоба«Адамгершілік–асылқасиет»

Талаптары
1. Scratch программасын пайдалану.
2. «Адамгершілік – асыл қасиет» та қы ры бы на шағын 

жоба жасау.
3. Тақырыпқа қатысты суреттерді бумаға сақтау.
4. Суреттерді фон ретінде пайдалану.
5. Жа са ған жо баң ды «Ме нің жо бам» ат ты бу ма ға сақ тау.

№3жоба«Ұлттықаспаптар»

Талаптары
1. Мә тін дік ре дак тор ды пай да ла ну.
2. Өзің бі ле тін ұлт тық ас пап ту ра лы ша ғын мә тін жа зу.
3. Ин тер нет тен су рет қой ып, мә тін ді өң деу.
4. Жо ба ны ин те рак тив ті тақ та да көр се тіп, та ныс ты ру.
5. Жа са ған жо баң ды «Ме нің жо бам» ат ты бу ма ға сақ тау.
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№4жоба«Менұнатқанмамандық»

Талаптары
1. Мә тін дік ре дак тор ды пай да ла ну.
2. Өзі ңе ұнайт ын ма ман дық ту ра лы фо то аль бом жа сау.
3. Ма ман дық қа қа тыс ты атау ды Word редакторында мә-

тін мен жа зу, су рет тер қой ып, мә тін ді өң деу.
4. Жо ба ны ин те рак тив ті тақ та да көр се тіп, та ныс ты ру.
5. Жа сал ған жо ба ны «Ме нің жо бам» ат ты бу ма ға сақ тау.

№5жоба«Табиғатқандайкөркем!»

Талаптары
1. PowerPoint прог рам ма сын 

пай да ла ну.
2. Та би ғат ту ра лы су рет тер ді 

Ин тер нет тен кө ші ріп қою, 
5–6 бет тен тұ ра тын слайд 
жа сау.

3. Пре зен та ция ға та би ғат ту-
ра лы ша ғын мә тін жа зып, 
өң деу.

4. Презентацияға қолайлы 
табиғат құбылыстарының 
дыбыстарын қою.

5. Жо ба ны ин те рак тив ті тақ -
та да көр се тіп, та ныс ты ру.

6. Жа сал ған жо ба ны «Ме нің 
жо бам» ат ты бу ма ға сақ тау.АР
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№6жоба«Қоршағанортанықорғау»

Талаптары
1. PowerPoint прог рам ма-

сын пай да ла ну.
2. Та қы рып қа қа тыс ты 

5 бет тен тұ ра тын слайд 
жа сау.

3. Пре зен та ция ны бе зен ді-
ру, ны сан дар ға ани ма-
ция қою.

4. Жо ба ны ин те рак тив ті 
тақ та да та ныс ты ру.

5. Жа сал ған жо ба ны «Ме-
нің жо бам» ат ты бу ма ға 
сақ тау.

№7жоба«Менғарышкерболамын»

Талаптары
1. Электронды пош та ны пай да ла ну.
2. Мә тін дік ре дак тор да до сы ңа ғарышқа бай ла ныс ты хат 

жа зу.АР
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3. Жа зыл ған хат ты өң деп, «Ме нің жо бам» бу ма сы на 
сақ тау.

4. Электронды пош та ар қы лы хатты до сы ңа жол дау.
5. Хат ты сы нып тас та ры ңа оқып, ой бө лі су.

№8жоба«Меніңболашақкомпьютерім»

Талаптары
1. Paint гра фи ка лық ре-

дак то рын пай да ла ну.
2. Бо ла шақ ком пьюте рің-

нің қан дай бо ла ты нын 
гра фи ка лық ре дак тор да 
са лу.

3. Су рет ті өң деп сақ тау.
4. PowerPoint про грам-

ма сына суретті қойып,  
слайд жасау.

5. Слайдқа «Менің бо ла шақ компьютерім» деген шағын 
мәтін жазу.

6. Жобаны интерактивті тақтада көрсетіп, таныстыру.
7. Жасалған жобаны «Менің жобам» атты бумаға сақтау.

Қорытынды
• Жо ба жұ мыс та ры аяқ тал ған нан кей ін қо ры тын ды 

жаса.
• Тап сыр ма ның қи ын не ме се же ңіл бол ға нын тал қы ла.
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ЖОБАЛЫҚЖҰМЫСАЛГОРИТМІ

Жо ба лар жа сау ке зін де ком пью тер лік прог рам ма лар-
ды жә не сан дық құ рыл ғы лар ды пай да ла на тын бо ла сың. 
Шы ғар ма шы лық жұ мыс та рың ды қы зық ты етіп жа сау ға 
ты рыс.

№ Жұмысмазмұны Неістеукерек?

1 Жо ба ның та қы ры бы мен 
мақ са тын анық тау

 Таң да ған та қы рып ты 
мұ ға лім мен тал қы лау, 
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, өң деу, то лық-
ты ру 

3 Жо ба ны рә сім деу Жа сал ған жұ мыс, жо ба 
ту ра лы есеп бе ру, қор ғау

4 Реф лек сия Ұжым дық тал қы лау мен 
өзін-өзі ба ға лау ар қы лы 
жұмыс нәтижесін ба ға-
лау ға қа ты су

Бағалаукритерийлері
1. Жо ба та қы ры бы ның өзек ті лі гі мен ма ңыз ды лы ғы.
2. Та қы рып тың то лық ашы луы.
3. Су рет тер дің көр не кі лі гі, түс тер дің үй ле сім ді лі гі.
4. Жо ба ның маз мұ нын аша бі лу.
5. Сөй леу мә не рі нің анық бо луы, ой дың ашық ай тылуы.
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ГЛОССАРИЙ

Ани ма ция – нысанның қозғалысы немесе өзгеруі, қоз ға-
лыстың әртүрлі кезеңіне сәйкес кескіндер тізбегін 
экранда жылдамдата көрсету арқылы дене қозғалысы 
ди на микасын экранда бейнелеу тәсілі.

Брау зер – ги пер мә тін дік бай ла ны су мүм кін ді гі бар файл-
дар мен жұ мыс іс теу ге ар нал ған прог рам ма.

Видеоа дап тер – про цес сор дан не ме се ес те сақ тау құ рыл ғы-
сы нан мо ни тор ға ке ліп тү се тін ақ па рат ты өң деу үшін 
қол да ны ла тын іш кі құ рыл ғы.

Видеоақпарат – арнайы программаның көмегімен жазыла-
тын электрондық ақпараттар, видеолар мен жаз ба лар.

Видео жаз ба – видео жә не ды быс тық ақ па рат ты жа зу. 
Дат чик – әр түр лі ақ па рат ты (тем пе ра ту ра, жыл дам дық, 

сәу ле, түс, ды быс) өл шеу ге ар нал ған құ рал.
Диаг рам ма – кез кел ген мән дер дің өза ра бай ла ны сын анық 

көр се те тін гра фи ка лық кес кін.
Ды быс тық адап тер – ком пью тер де ды быс пен жұ мыс іс теу-

ге мүм кін дік бе ре тін құрылғы.
Жа на су дат чи гі – батырманың басылғанын немесе басыл-

мағанын дәл анықтайтын құрал.
Кеңейтілген шындық (ағылш. augmented reality, AR) – 

адамға өзінің сезімімен: көру, тыңдау, сенсорлық және 
басқалар арқылы жіберілетін техникалық құрал.

Ла би ринт – түр лі өт кел дер  мен жол дар ар қы лы бе ріл ген, 
ша тас қан, күр де лі құ ры лым.

Па роль – қол да ну шы ның өзі ту ра лы ақ па рат ты рас тау ға 
ар нал ған құ пия сө зі не ме се таң ба лар жи ын ты ғы.

Пре зен та ция – ба ян да ма, жо ба ны, есеп бе ру ді қор ғау, жұ мыс 
жос па рын көр се ту жә не дай ын ақ па рат тар мен бө лі су.

Скрипт – блок командаларының көмегімен құрылатын 
спрайт тардың іс-әрекет ретін көрсететін программа.

Слайд – презентацияның әр беті.
Слайд тар ара сын да ғы ау ысу – бір слайд тың екін ші слайд-

пен ау ысуы ке зін де гі әсер лер жи ыны.АР
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Спрайт – Scratch программалау ортасының кейіпкері.
Түс дат чи гі – түс немесе жарық жарықтылығын анықтай 

алатын сандық құрал.
Ультра ды быс  дат чигі – ды быс тол қын да рын жі бе ріп, қай-

тып кел ген сиг нал дар ды оқи тын жә не ны сан дар ды та-
уып, олар ға дей ін гі қа шық тық ты есеп тейтін құрылғы.

Цикл – командалар іс-әрекеттерінің бірнеше рет қай та ла нуы.
Элект рон ды пош та – Ин тер нет ар қы лы деректер ал ма су 

үшін пай да ла ны ла тын қыз мет.
LEGO MINDSTORMS Education EV3  – роботты  құрастыруға 

арналған программа.
Mail.kz – электрондық ұлттық сервистік порталдың пошта 

жәшігі.
Scratch (Скретч) – анимациялық ертегілер, ойындар мен 

модельдерді құрастыруға арналған жаңа программа-
лау ортасы.

VideoPad – видеожазбалар жазуға, жазылған видеожаз ба-
ларды өңдеуге, дыбыс жазуға, сақтауға арналған ре-
дак тор.
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