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Пәнге мінездеме

Оқу жұмыс бағдарламасы информатика пэні бойынша 0515000 
«Менеджмен (салалар бойынша)» мамандыгы үшін қүрастырылған.

Оку пэнінің мақсаты -  қазіргі уақытта компьютердің қолдану 
мүмкіндігі артқан сайын оны оқып үйрену шығармашыл тұлғаға тэн 
ойлаудың өзгешелігін қалыптастырады жэне сөйлеудің (қарапайым, 
ашық, толық, жан-жақты, логикалық, негізделген) сипатын дамытады.

Осы бағытта аталған пэн акпараттың қоғамның әлеуметтік- 
экономикалық дамуындағы маңызы мен ролін аныктап, студенттердің 
компьютерлік сауатын ашуға негізделеді.

Оқу пәнінің міндетгері:
• Студенттерге компьютерлік іс әрекеттер арқылы түлғалық мінезді 

қалыптастыру;
• Қоршаған орта заңдылықтарын зерттеудің жэне оны бейнелеудің 

қүралы ретінде компьютерлік тілді қалыптастыру;
• Компьютерлік бағдарламаларды жэне олардың аткаратын қызметін 

оқытудың арнаулы сипаты ретінде логикалықойлауды қалыптастыру.
Студенттердің компьютерлік даярлығына койылатын талаптар:
- Қазіргі заманауи ақпараттық қогам, жеке тұлғаның жэне 

мемлекеттің ақпараттық қауіпсіздігі туралы мағлұмат беру;
- Мэтінді жэне бейнені сканерден өткізу, танып алу дағдыларын 

қалыптастыру;
- Ақпараттық жэне коммуникациялық технологиялар күралдарымен 

жұмыс істеуде қауіпсіздік техника ережелерін сақтау;
- Жобалық іс әрекетте ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

құралдарын пайдалану;
- Мәтіндік сандық, графиктік және дыбыстық ақпараттарды өқцеу 

бойынша ақпараттық технологиялар құралдарымен жұмыс істеу 
дағдыларын дамыту.

Пререквизиттері: «Математика», «Сызу», «Қазақ, орыс жэне шетел 
тілдері», «Әдебиет», «География», «Биология», «Қогамтану», «Қүқық 
негіздері», «Тарих»

Постреквизиттері: Экономикалық информатика және есептеуіш 
техника

Үлгілік оқу жоспарлары мен білім беретін оқу 
бағдарламаларында жоспарланған қүзыреттер

БҚ 1. Ақпаратты өңдеу, жеткізу жэне оны пайдалану туралы 
білімдерді меңгерте отырып, акпараттық технологияны оқу үрдісінде 
өзіндік даму мен оны іске асыру кұралы ретінде саналы да тиімді қолдну 
дагдыларын қалыптастыру.

БҚ 2. Қазіргі заманғы колданбалы программаларымен танысу, 
олардың өзектілігі мен маңыздылығын анықтау, қолданылу аясы мен 
негізгі принциптерін қалыптастыру.
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БҚ 3. Қазіргі заманауи программалық қамтамасыз етулермен 
жұмыс істей білу.

КҚ 1. Ағымдағы операциялық орта мен ақпараггық- 
коммуникациялық технологияларды бағалау жэне таңцай білу.

КҚ 2. Қажетті сызбалар орындауда геометриялық формалардың 
негізгі заңдылықтарын меңгеру.

Графикалық техникалық қүжаттаманы әзірлеу және пайдалану 
мүмкіндігі

қ қ  з. Ғаламдық компьютерлік желілерде ақпаратпен жұмыс істей 
алу мүмкіндігі.

Білуі керек:
-кез келген ақпарат принциптері мен ақпараттың сипатын;
-ақпаратты түрлендіру процесімен, кестелер, диаграммалар жэне 

мәліметтер қорымен жұмыс істеу;
- интернет технологиялардың негізгі ұғымдарын;
- акпаратты тарату мен алмастыру хаттамаларының түрлері;
- Web-дизайнның негізгі қағидаларын;
- Web-сайт моделін жүйе түрінді жобапаудың негізгі кезендері мен 

міндеттерін;
- HTML-қүжаттарды гипермэтіндік белгілеу тілінің негізгі 

констру кциясын;
- операциялық жүйенің негізгі типтерін, функционалдық 

мүмкіндіктерін.
- графикалық бейнені кұруға арналған әдістерді қолдануды;
- интернеттің негізгі клиенттерін: электрондық пошта, браузер іске 

косу;
- FTP- қолжетушілік пен FTP-хаттама үғымдарын, негізгі 

функциялары мен HTTP-дан айырмашылығын;
меңгереді:

• өз бетінше қажетті ақпараттың шешімдерін іздеу,
• ұйымдастыру, талдау жэне таңдау, түрлендіру, сақтау, шығарып 

алу.
• Мәліметтерді сактау, іздеу жэне өңдеу;
• Интернеттің негізгі клиенттері;
• Электрондық пошта, браузер іске қосу;
• Интернет- сайттарды қарауда орыс қаріптерін қайта кодтауды;
• Беттің/сайттың электрондық мекен-жайын беруді жэне қаралған 

беттер бойынша ауыса алуды;
• FTP- клиентін қолдануды жэне FTP арқылы файлдарды іздеуді;
• Жергілікті желіні баптауды;
• HTML тілінде қалыптастыру деңгейінде сайттың 3-5-тен кем емес 

сэйкес элементтерін программалауды;
• Web-беттің ар жағындағы және web беттердегі фонды өзгертуді;
• Web- бетке мэтін қоюды және оны пішімдеуді;
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• Web- беттерге арналған графикалық бейне мен анимациялық 
роликтерді қалыптастыруды жэне тиімдеуді;

• Web-бетте эртүрлі кестелерді қалыптастыруды;
• Web- бетке мультимедиа элементтерін қоюды;
• Гиперсілтемені баптауды;
• Операциялық жүйесінің қызмет көрсету багдарламаларын 

пайдалану;
• компьютерлік графика түрлерін (векторлық жэне растрлық 

графика);
• векторлық графика редакторыньщ программа терезесінің 

интерфейсінің негізгі элементтерін;
• графикалық есептерді векторлық графика редакторы көмегімен 

шешудің негізгі тәсілдерін;
• объектілерді даяр топтамалардан немес косымшапардан 

импорттау жэне экспорттау жолдарын;
• қисықтарды салудың ерекшеліктерін;
• растрлық графика редакторы программасы терезесі интерфейсінің 

негізгі элементтерін;
• Интернеттегі мекен-жай қагидаларын;
• Ақпаратты қорғау аймагындағы Қазақстан Республикасының 

заңнамасын;
• ҒТР-клиентін қолдануды жэне FTP арқылы файлдарды іздеуді;
• Жергілікті желіні баптауды;
дағды қалыптастырады:
• алынған ақпаратты қолдану;
• Электронды кестелер жэне мэліметтер базасымен жүмыс істеу, 

графиктер тұрғызу;
• Өзінің жеке ақпараттық кеңістігін тиімді үйымдастыруға арналған 

ақпараттық объектілердің жеке топтамаларпын қалыптастыруды;
• Іс жүзінде қажетті, оның ішінде өзін-өзі танумен жэне кәсіби 

багдармен байланысқан жеке танымдық қызыгушылыққы ткатысты 
ақпараггы іздеу мен іріктеуді;

• ОКУД3 жэне жеке хат алмасуда телекоммуникациялық арналар 
бойынша ақпарат таратуды, қоғамның ақпараттық ресурстарын сәкес 
құқықтық жэне этикалық нормаларды сақтай отырып қолдануды;

• Жеке өмір ақпаратына жэне басқа адамдардың ақпараттық 
нәтижелеріне кұрметпен қарау

қүзыретті:
• ақпаратты ұйымдастыру жолдары мен алдыға қойған мақсатты 

шешуде оқу іс-әрекеттерін жоспарлай білу.
• Мәтіндер мен қүжаттауды дайындау;
• Арнайы есептерді шешу;
• Мэліметтер қорында деректерді ендіру, толтыру, реттеу жэне іздеу
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• Программалық өнімді өндіру кезеңдерін, әдістерін жэне 
программаны тестілеу кұралдарын;

• Web- интерфейстерін деректер базасында тиімді іске асыру 
тәсілдерін біледі;

• Web-сайттар программалық жабдықтарын жобалаудың негізгі 
әдістері мен құралдарын қолдана біледі.

• операциялық жүйе мүмкіндіктерін ақпаратты корғау үшін 
пайд алану.

• графикалық программалау дағдыларын дамыту, графиканың 
негізгі концепцияларын білу, графиканың негізгі принциптерін қолдана 
алу

• Компьютерлік желілермен жүмыс, қарапайым Web-беттерін 
жасауга, жергілікті желілердің қажетті қүрал-жабдықтарын таңдай білу 
және жергілікті желілерін конфигурациялау, эртүрлі қосымшалар үшін 
желілік хаттамалар жиынтығын таңдау;

Білімді багалау саясаты мен тәртібі

Пэн бойынша қорытынды баға аралық аттестациялау (сынақ жэне 
емтихан) бойынша анықталады:

1. Пән бойынша аралық аттестациялау тәртібінде сынақ пен емтихан 
өткізілетін болса, қорытынды баға аралық аттестациялаудың қорытынды 
орта балы негізінде қойылады.

2. Пэн бойынша аралық аттестациялау тәртібінде сынақ өткізілетін 
болса, сынақта алған баға қорытынды баға болып табылады.

1. Қосымша сабақ кестесі П(Ц)К хабарламасында жэне колледж 
сайтында орналастырылады.

2. Аралық бакылауға кірмейтін, пэн бойынша қорытынды бағалар, 
оқытушылар курс аяқталғанда сабақ үлгерімінің ағымдағы бақылаудың 
орта балл негізінде қойылады.

Оқытушылар, курс аяқталғанда, пән бойынша аралық бақылауға 
кірмейтін қорытынды бағаларды сабак үлгерімінің ағымдағы бақылау 
бағаларының орта баллы негізінде қояды.

Білімді бағалау өлшемдері

Білім алушыларды бағалау бес балдық жүйеде жүргізіледі: (5 
«үздік», 4-«жақсы», 3-«қанағаттанарлық», 2-«қанағаттанарлықсыз»):

«5» («үздік») - егер білім алушы барлық бағдарламалық 
материалдарды терең меңгеріп, толық, сауатты, дәйекті жэне логикаға 
сәйкес оны баяндап, тапсырманың түрін өзгерту барысында дүрыс жауап 
берсе, қойылған мақсаттарды дұрыс шеше білсе, монографиялық 
материалды біліп, қабылданған шешімдерді дұрыс негіздеп, практикалық
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жұмыстарды орындаудың әр түрлі дағдылары мен әдістеріне ие болып, 
қателеспей, материалды өздігінен жинактап қорытып баяндай алса;

«4» («жақсы») - егер білім алушы бағдарламалык материалды 
жақсы біліп, оны сауатты, мәнімен баяндап, сауалға жауап бергенде 
елеулі дәлелсіздіктерді жібермей, теориялық ережелерді дұрыс 
пайдапанып, практикалык міндетгерді орындау барысында кажетті 
дағдыларға ие болса;

«3» («қанағаттанарлық») - егер білім алушы тек кана негізгі 
материалды меңгеріп, бірақ кейбір нақтылауларды білмей, 
дәлелсіздіктерді, дұрыстау емес тұжырымдамаларды жіберіп, 
бағдарламапық материалды баяндау және практикалық тапсырманы 
орындау барысында қиындық көрсе;

«2» («қанагаттанарлықсыз») - егер білім алушы бағдарламапық 
материалдардың маңызды бөлігін білмей, елеулі қателерді жіберіп, 
практикалык жұмыстарды қиындықпен орындаса.

Оқытушы емтихан бағасын қою барысында осы өлшемдерді 
(критерийлерді) басшылыкка алады.

Бмтиханды (сынакты) қайта тапсыру тэртібі

«Қанағаттанарлықсыз» (сынакталмаған) баға алған жағдайда 
емтиханды (сынақты) бір ғана пэн бойынша бір рет кана қайта 
тапсыруға мүмкіндік беріледі.

Емтиханды (сынакты) кайта тапсыру бөлім меңгерушісінің сабақ 
жүргізуші оқытушының атына жазылган жазбаша рүхсаты бойынша, 
көрсетілген мерзімде (ол оқытушы болмаган жағдайда, аталган пэн 
бойынша біліктілігі бар, баска оқытушыға) қабылдауына болады.

Курс саясаты:

1. Аудиториялық сабақтарға міндетті түрде катысу жэне теориялық, 
практикапық (зертханалық, семинар) сабактарды талкылауға белсенді 
катысу.

2. Бақылаудың барлық түрлеріне міндетті түрде катысу (дәрістерге 
жэне семинар сабақгарға бақылау, СӨЖ тапсырмаларын орындауға 
бақьшау, әр семестрдің 7, 14 аптасында тестілеу түрінде өткізілетін 
аралық бақылау, қорытынды бақылау).

3. Орынды себептерге байланысты (медициналық аныктама, бөлім 
меңгерушісінің рұксаты бойынша) қатыспаган сабактарга дайындалып, 
толық көлемде ЖОБ сәйкес жауап беру.

4. Студент оку тэртібін сақгауга, сабақ кезінде үялы телефонын 
өшіріп қоюга, сабаққа кешікпеуге жэне сабаққа іскери киімде келуге 
тиісті.
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Форма 5
«Информатика» пәнінен жумыс оқу багдарламасы

Кур
С

Барл 
ы« ы

Теориялык
сабак

Зертха
налык
сабак

Тэжірибе 
лік сабак

Курстық
жүмыс

Бақылау
жүмысы,
/сынак

Емти
аР

ханд

1с 2с 1с 2с 1с 2с 1с 2с 1с 2с 1с 2с

1 76 2 0 16 18 2 2

Кесте 2  - Оқу жұмыс багдарламасының қолданылуы

Оқу жылы Топтар

2018-2019 У-11 к, У-12к, Фин-Пк

Кесте 3 - Пәннің такырыптык жоспары

р/н
№

Такырыптар мен бөлімдер атауы Орта буын маманы

Негізгі орта білім Жалпы орта білім

1 2 3 4

L 1 бөлім. Акпарат жэне 
акпаратгык үрдістері

4

2. II бөлім. Компьютер- 
акпаратты өңдеу кұралы

4

3. III бөлім. WINDOWS 7, 
Linux.

8

4. IV бөлім. Архивациялық 
мәлімет. Компьютерлік вирустар 
түрлері.

4

5. V бөлім. Microsoft Word 
2013-мәтіндік процессоры.

6

6
VI бвлім. Microsoft Excel 

2013-электрондык кестесі
12

Т — VII бөлім. МҚБЖ Microsoft 
Access 2013

8

8. VIII бөлім. Power Point 
2013 презентациясы

6

9. IX бөлім. Компьютерлік 
графика.

10

10. X бөлім. Компьютерлік 
желілер. Интернет

14

Барлығы: 76
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Кесте 4 Календарлық-тақырыптық жоспар

2
«в
\о
с е

Бөлімдер мен тақырып 
аттары Күні Сагат

саны

Сабақтын
түрі (теория

т ,
тэжірибслік

Тж,)

Үй тапсырмасы

1 2 3 4 5 6
I болім. Ақпарат жэне 
ақпараттык үрдістері 4

1. Әлемнің акпараттық 
бейнесі. Техникалық 
қауіпсіздік ережесі

2 Т
Әлемнің ақпаратгык 
бейнесі. Техникалық 
қауіпсіздік ережесі 
[3-121

2.
Ақпаратгық жүйелер жэне 
ресурстар. Білім беру 
ақпаратгык ресурстары.

2 Т

Ақпаратгык 
жүйелер жэне 
ресурстар. Білім 
беру ақпараттық 
ресурстарыГЗ-121

II бөлім. Компьютер- 
акпаратты өцдеу күралы 4

3.
Акпаратгык жэне 
программалық камтамасыз 
етудің диапектикасы.

2 Т

Ақпаратгық жэне 
программапык 
қамтамасыз етудің 
диалектикасы. [3- 
1214.

Компьютердін косымша 
құрылғыларын баптау жэне 
орнату.

2 Тж
Компьютердің
қосымша
құрылғыларын

III бөлім. WINDOWS 7, 
Linux. 8

5.
WINDOWS 7-нің негізгі 
нысаналары мен оның 
басқару жолдары, 
WINDOWS 7 -нің файлдары 
мен бумалары. Файлдық 
кұрылым амапдары.

2 Т

WINDOWS 7-нің 
негізгі нысаналары 
мен онын басқару 
жолдары. [3-12] 
WINDOWS 7 -нің 
файлдары мен 
бумалары.6.

WINDOWS 7-нің 
стандартты косымшалары. 2 Тж

WINDOWS 7-нің 
стандартты 
косымшалары. [3- 
12]7. Linux ОЖ-нің негізгі 

тусініктері. 2 Т Linux ОЖ-нің 
негізгі түсініктері.8.

Linux ОЖ-нің файлдық 
жүйесі. 2 т

Linux ОЖ-нің 
файлдық жүйесі. [3- 
121

IV бөлім. Архивациялық 
мәлімет. Компыотерлік 
вирустартүрлері.

4
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9.
Архивтеу туралы 
түсініктеме, WinRAR, 
WinZIP архиваторлары. 
Архивті кұру туралы 
мүмкіндіктері.

2 Т

3-12] Архивтеу 
туралы түсініктеме, 
WinRAR, WinZIP 
архиваторлары. 
Архивті кұру 
туралы
мүмкіндіктері.

10.
Компьютерлік вирустар, 
компьютерлік вирустар 
түрлері, вирустардын дербес 
компьютерлерге ену 
жолдары.

2 Тж

Компьютерлік 
вирустар, 
компьютерлік 
вирустар түрлері, 
вирустардын дербес 
компьютерлерге ену 
жолдары. ГЗ-12]

V бөлім. Microsoft Word 
2013-мәтіндік процессоры.

6

11.
Microsoft Word 2013 -  
мэтіндік процессоры туралы 
жалпы түсінік.

2 Т

Microsoft Word 2013 
-мэтіндік 
процессоры туралы 
жалпы түсінік. [3- 
121

12. Microsoft Word 2013-та 
қүжаттарды куру және 
форматтау.

2 Тж

Microsoft Word 
2013-та күжатгарды 
куру жэне 
форматгаү. [3-121

13.
Microsoft Word 2013- 
мэтіндік процессорының 
графиккалык мүмкіндіктері.

2 т

Microsoft Word 
2013-мәтіндік 
процессорының 
графиккалык 
мүмкіндіктері. [3-

J 2 ]_________________
VI бөлім. Microsoft Excel 
2013-электрондык ксстссі

12

14.
MS Excel 2013-элекгрондык 
кесте туралы жалпы түсінік.

2 т

MS Excel 2013- 
электрондық кесте 
туралы жалпы 
түсінік. [3-12]

15. Электрондык кесте 
құрылымы, мэліметгерді 
енгізу. Фильтрлеу жэне 
автопішін

2 Тж

Электрондык кесте 
курылымы, 
мәліметгерді енгізу. 
Фильтрлеу жэне 
автопішінГЗ-12]

16. Электрондык кестені 
есептеулерге қолдану 2 Тж

Электрондык 
кестені есептеулерге 
К0лдану[3-12]

17.
Электрондык кестеде 
функцияларды қолдану

2 Тж
Электрондык
кестеде
функцияларды
колдану[3-12]

18. Графика мен диаграмма 
турғызу.

2 Тж
[3-12]Графика мен 
диаграмма түргызу.



19.
MS Excel 2013 кестесіг 
мәліметгер базасы ретінде 
пайдалану.

2 Тж
MS Excel 2013 
кестесін мәліметтер 
базасы ретінде 
пайдалану. ГЗ-121

VII болім. МҚБЖ 
Microsoft Access 2013 8

20. Мәліметтер базасы туралы 
негізгі түсінік. 2 Т

Мәліметгер базасы 
туралы негізгі 
түсінік. ГЗ-12121.

МҚБЖ Microsoft Access 
2013 мәліметгер базасын 
К¥РУ-

2 Тж
МҚБЖ Microsoft 
Access 2013 
мәліметгер базасын 
куру. 13-12122.

МҚБЖ Microsoft Access 
2013-те мәліметтерді 
баскару жэне орналастыру.

2 Т

МҚБЖ Microsoft 
Access 2013-те 
мәліметтерді 
баскару жэне 
орналастыру. 13-12123.

МҚБЖ Microsoft Access 
2013-те мэліметгердің 
бейнеленуі.

2 Тж
МҚБЖ Microsoft 
Access 2013-те 
мәліметтердің 
бейнеленуі. 13-121

VIII бөлім. Power Point 
2013 презентациясм 6

24.
Power Point 2013 
программасы туралы негізгі 
тусінік.

2 Т
Power Point 2013 
программасы 
туралы негізгі 
түсінік. 13-12125.

Power Point 2013 
программасы көмегімен 
презентациялау.

2 Тж
[3-12]Power Point 
2013 программасы 
көмегімен 
презентациялау.26. Слайдттарды безендіру. 

Жан бітірімді баптау. 
Көрмелерді корсету.

2 Тж
[3- 12]Слайдтгарды 
безендіру. Жан 
бітірімді баптау. 
Көрмелерді корсету.

IX бөлім. Компьютерлік 
графика. 10

27. Г рафикалық 
редакторлардың турлері. 2 Т

Г рафикалык 
редакторлардың 
түрлері. ГЗ-12128.

Графикалык редактордын 
негізгі мүмкіндіктері мен 
қолданылуы.

2 Т
Графикалык 
редактордың негізгі 
мумкіндіктері мен 
колданылуы. 13-12129. Суреттерді орнату мен 

эедакциялау. 2 Тж
Суреттерді орнату 
мен редакциялау. [3- 
12]
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30.
Графиктік нысаналарды 
құрапдар мен фильтрді 
қолдану аркылы түрғызу.

2 Тж

[3-12]Графиктік 
нысаналарды 
құралдар мен 
фильтрді қолдану 
арқылы тұрғызу.

31.
Растрлік (BMP, JPEG, GIF), 
векторлық (АІ, CDR) 
форматтарды колдану.

2 Тж

Растрлік (BMP, 
JPEG, GIF), 
векторлық (АІ, 
CDR) форматгарды 
қолдану. ГЗ-121

X бөлім. Компьютерлік 
желілср. Интернет 14

32. Компьютерлік желілері 
туралы түсінік, оның 
тағайындалуы. 
Компьютерлік желілердің 
классификациясы. Internet.

2 Т

Компьютерлік 
желілері туралы 
түсінік, оның 
тағайындалуы. [3- 

һ]2]______________
33. HTML- редакторы. 

Интернет үшін ақпаратгык 
объектілерді күру 
кұралдары.

2 т

HTML- редакторы. 
Интернет үшін 
акпаратшк 
объектілерді кұру 
кұралдары. [3-121

34.
Web беттер жэне сайттар, 
визуальды редакторлардың 
негізгі мүмкіндіктері жэне 
сыртқы түрлері.

2 т

[3-12] Web беттер 
жэне сайтгар, 
визуальды 
редакторлардың 
негізгі
мүмкіндіктері және 
сыртқы түрлері.

35. Сайггын қарапайым 
алғашкы бетін күру. Кестеде 
орналасқан ақпараттары бар 
бететрді кұру.

2 Тж

Сайтгың карапайым 
алгашкы бетін құру. 
Кестеде орналаскан 
ақпараттары бар 
бететрді кұру. [3-121

36.
Сайтгың гиперсілтемелері 
мен навигациясы. 2 Тж

Сайттың 
гиперсілтемелері 
мен навигациясы. 
ГЗ-121

37.
Web бетке gif- аннимация 
және баннерлерді кірістіру. 2 Тж

Web бетке gif- 
аннимация жэне 
баннерлерді 
кірістіру. [3-12]

38. Сайтты жариялау. 2 Тж Қортыңды сабак
Барлыгы 76
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Сабақтың тақырыбы: Әлемнің ақпараттық бейнесі. Техникалық 
қауіпсіздік ережесі

Сабақтың максаты: Әлемнің акпараттық бейнесі, ақпараттық 
жүйелер және ресурстар тақырыбы бойынша студенттерге жалпы түсінік 
беру

Сабақтың турі: теориялык сабақ
Сабақтың адісі: Түсіндірмелі-көрнекілікті, АКТ қолдана отырып 
Әдебиеттеи: 3-12 
Білімді жаңарту:
1. Информатика кабинетіндегі қауіпсіздік ережесі
2. Ақпарат түсініг
3. Информатика сөзі нені білдіреді 
Жаңа такырыпты талдау су.пактапы:
1. Жалпы техникалық қауіпсіздікті сақтау ережелеріне қойылатын 

қандай талаптар бар?
2. Компьютерлік сыныпқа кірер алдында қандай талаптар қойылады?
3. Компьютермен жұмыс істер алдындығы қойлатын талаптарды ата.
4. Компьютермен жүмыс істеу барысында қандай талаптар 

қойылады?
5. Компьютермен жүмыс аяқтағаннан кейінгі койылатын талаптар.
6. Электр тоғымен зақымданғанда қандай алғашқы көмек көрсету 

тэсілдері бар?
7. Көз талғанда қандай жаттығулар жасалынады? Оқушылар шаттық 

шеңберге түрып, бір-біріне жылулық тілектерін айтады
8. Ақпарат адамнан да ерте туған қүбылыс
9. Ақпарат түрлері
10. Ақпараттық жүйе компоненттері:
Сабакты бекіту супактапы:
1. Ақпарат деген сөзге қандай мағына бересіңдер?
2. Адам ақпараттың қандай түрлерін қабылдай алады?
3. Адам ақпаратты қалай және қайда сақтайды?
4. Адам ақпаратты өңдеуіне мысал келтір?
5. Адам ақпаратты қалай сақтайды?

Үй тапсырмасы: Әлемнін ақпараттық бейнесі. Техникалық
қауіпсіздік ережесі [3-12]

№ 1 Сабақ жоспары
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№ 2 Сабак жоспары

Гябяктын такырыбы: Ақпараттык жүйелер жэне ресурстар. Бшм 
беру акпараттык ресурстары.

Гйбяктын максаты: ст Студентгер білім беру акпараттык 
ресурстарымен танысады. Білім порталдары жэне каталогтары туралы 
түсінік алады

Гябактын турі: теория лык сабак
Гябактын эдісі: Түсіндірмелі-көрнекілікті, АКТ қолдана отырып 
Г>яебиеттер: 3-12
Білімді жанарту: _ „
1. Компьютерлік сыныпқа кірер алдында қандай талаптар қоиылады.
2. Компьютермен жұмыс істер алдындығы қойлатын талаптарды ата.
3. Компьютермен жұмыс істеу барысында қандай талаптар

қойылады? . .
4. Компьютермен жүмыс аяқтаганнан кеиінп коиылатын

талаптарАқпарат деген сөзге кандай мағына бересіндер?
5. Адам ақпараттың қандай түрлерін кабылдай алады?
6. Адам ақпаратты қалай жэне қайда сақтайды?
7. Адам ақпаратты өңдеуіне мысал келтір?
8. Адам ақпаратты қалай сақтайды?
•ЯСяня такырыпты талдау сурақтары:
1. Ақпараттық жүйелер жэне ресурстар.
2. Білім берудің ақпараттық ресурстары
3. Білім ресурстары.
4. Білім порталдары жэне каталогтары 
Гябякты бекіту сурақтары:
4. Хабар дегеніміз не?
5. Ақпарат түрлерін ата.
6. Ақпаратты капай аламыз?
7. Сигнал дегеніміз не?
8. Сигнал түрлерін ата.
9. Дискретті сигнал дегеніміз не?
10. үздіксіз сигнал дегеніміз не?
11. Ақпарат берілуінің пішімдері
12. Ақпарат деген сөзге қандай мағына бересіңдер?
13. Адам ақпараттың қандай түрлерін қабылдай алады?
14. Адам ақпаратты қалай және қайда сакгайды?
15. Адам акпаратты ондеуіне мысал келтір?
16. Адам ақпаратты қалай сакдайды?
Үй тапсыпмасы: Акпараттык жүйелер жэне ресурстар. Білім беру 

ақпараттық ресурстары [3-12].
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£ абақтың_тақырыбы: Ақпараттық жэне программалық камтамасыз 
етудің диалектикасы.информатика

Щ ақты ң мақсаты: Ақпараттық жэне программалық қамтамасыз 
етуді, программалық жүйелермен таныстыру...

Сабақтың турі: теорияпык- сабақ
Сабақтың әдісі: Тусіндірмелі-көрнекілікті, АКТ қолдана отырып 
Әдебиеттеп: 3-12 
Білімді жаңарту:
1. . Ақпарат берілуінің пішімдері
2. Ақпарат деген сөзге қандай мағына бересіңдер?
3. Адам ақпараттың қандай түрлерін қабылдай алады?
4. Адам ақпаратты қалай жэне қайда сақтайды?
5. Адам ақпаратты өңдеуіне мысал келтір?
6. Адам ақпаратты қалай сақтайды?
Жаңа тақырыпты талдау супакггапы:
1. Аппараттық қамтамасыз етудің дамуы
2. Программалық қамтамасыз етудің дамуы
3. Программалық жүйелер
4. Аспаптық программалық жасақтама
5. Қолданбалы программалық жасақтама
6. Жалпы мақсаттағы қолданбалы программалық жабдықтар
7. Мәселелік бағытталған қолданбалы программалық жабдықтар
8. Интегралданған ҚПЖ 
Сабақты бекіту супактапы
1. Дербес компьютердің аппараттық камтамасыз етілуіне не жатады?
2. Дербес компьютердің программалық қамтамасыз етілуі дегеніміз 

не?
3. Программалық жасақтама деген не?
4. Қолданбалы программалық жасақтама деген не?
5. Жүйелік деңгейдің қызметі қандай?
Үй тапсырмасы: Ақпараттық жэне программалық қамтамасыз етудің 

диалектикасы. [3-12]

№ 3 Сабақ жоспары

№ 4 Сабақ жоспары

Сабақтың такырыбы: Компьютердің қосымша қүрылғыларын 
баптау жэне орнату.

Сабақтың мақсаты: Қосымша қүрылғылар, оларды орнату жэне 
баптау, драйверлер туралы жалпы мәлімет беру, компьютердің қосымша 
қүрылғылары туралы білімдерін қалыптастыру.

Сабақтың турі: тәжірибелік сабақ
Сабақтын адісі: АКТ қолдана отырып өзіндік практикалық жүмыс
Әдебиеттеп: 3-12
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Білімді жаңарту:
1. Дербес компьютердің аппараттық қамтамасыз етілуіне не жатады?
2. Дербес компьютердің программалық камтамасыз етілуі дегеніміз 

не?
3. Программалық жасақтама деген не?
4. Қолданбалы программалық жасақтама деген не?
5. Жүйелік деңгейдін қызметі қандай?
Тәжірибиелік белім:
Тәжірибиелік тапсырма
1. Компьютерлеріңе принтерді локалді түрде орнатыңдар
2. Принтерді желілік түрге келтіріп баптаңдар.
3. Мәтіналғыны, web камера құрылғыларын орнатыңдар
Үй тапсырмасы: Компьютердің қосымша құрылғыларын баптау 

жэне орнату. [3-12]

№ 5 Сабақ жоспары

Сабактын такырыбы: WINDOWS 7-нің негізгі нысаналары мен 
оның басқару жолдары. WINDOWS 7 -нің файлдары мен бумалары. 
Файлдық кұрылым амалдары.

Сабактын максаты: : WINDOWS 7-нің негізгі нысаналары мен оның 
басқару жолдары мен WINDOWS 7 -нің файлдары мен бумаларын 
студенттерге түсіндіру. Файлдық қүрылым амалдарын бекіту.

Сабактын турі: теориялық сабақ
Сабактын әдісі: Түсіндірмелі-көрнекілікті, АКТ қолдана отырып 
Әдебиеттеп: 3-12 
Білімді жаңарту:
1 .Компьютерлеріңе принтерді локалді түрде орнатыңдар
2. Принтерді желілік түрге келтіріп баптандар.
3. Мәтіналғыны, web камера қүрылғыларын орнатыңдар 
Жана такырыпты талдау сцрактапы:
1. WINDOWS 7-нің негізгі нысаналары
2. WINDOWS 7-нің негізгі нысаналарың баскару жолдары.
3. WINDOWS 7 -нің файлдары мен бумалары.
4. Файлдық кұрылым амалдары.
Сабакты бекіту сурактары:
1. Жүйенің негізгі функциялары.
2. Windows жүйесінің негізгі түсініктері: терезе, жүмыс столы, шарт 

белгілер, жарлықтар, бумалар, тышқан тэрізді графикалық сілтеме.
3. Windows жүйесімен жү.мысты аяқтау.
4. Басқарудың негізгі нысаналары мен амалдары.
5. Терезелер. Файлдар мен бумалар.
6. Файлдық қүрылыммен жасалатын амалдар.
Үй тапсырмасы: WINDOWS 7-нің негізгі нысаналары мен оның 

басқару жолдары. [3-12] WINDOWS 7 -нің файлдары мен бумалары.
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№ 6 Сабақ жоспарм

Сабақтын такырыбы: WINDOWS 7-нің стандартты қосымшалары.
Сабактың максаты: Ақпараттық жэне программалық қамтамасыз 

етуді, программалық жүйелермен таныстыру...
Сабақтың түрі: тәжірибелік сабақ
Сабактын эдісі: Түсіндірмелі-көрнекілікті, АКТ қолдана отырып 
Әдебиеттер: 3-12 
Білімді жаңарту:
1) программа-көрсеткіш Проводник,
2) графикалық редактор Paint,
3) Мэтіндік редакторлар Блокнот жэне WordPad
4) Калькулятор
5) Адрестік кітап
6) Мультимедиялық программалар жиынтығы «Развлечения»,
7) Қызметтік негіздегі программалар: Архивация данных (Деректерді 

мұрағаттау), Дефрагментация диска, Очистка диска (Дискті тазалау),
Таблица символов (Символдар кестесі) жэне басқалар,

9) Телефондық жүйемен байланыс ұйымдастыру программаларының 
жиынтығы Связь (Байланыс).

Тэжірибиелік бөлім:
Тэжірибиелік тапсырма
1. Paint графикалық редакторының мүмкіндіктері
2. Paint графикалық редакторының терезе элементтерін ата
3. Үзіндіні көбейту пернесі WordPad мэтіндік процессорында неше 

меңзер бар?
4. Калькулятордың бір түрінен екінші түріне өту әрекеті
Үй тапсырмасы: WINDOWS 7-нің стандартты қосымшалары. [3-12]

№ 7 Сабақ жоспары

Сабактын такырыбы: Linux ОЖ-нің негізгі түсініктері 
Сабактын максаты: Linux ОЖ - нің негізгі түсініктері тақырыбы 

бойынша студенттерді білімділікке, сауаттылыққа, ойлау ұшқырлығын 
дамыту.

Сабактын турі: теориялык сабақ
Сабактың эдісі: Түсіндірмелі-көрнекілікті, АКТ қолдана отырып 
Әдебиеттер: 3-12 
Білімді жаңарту:
1. Paint графикалық редакторының мүмкіндіктері
2. Paint графикалық редакторының терезе элементтерін ата
3. Үзіндіні көбейту пернесі WordPad мэтіндік процессорында неше 

меңзер бар?
4. Калькулятордың бір түрінен екінші түріне өту әрекеті
5. программа-көрсеткіш Проводник,■_ _ _ L



6. графикалық редактор Paint,
7. Мэтіндік редакторлар Блокнот жэне WordPad
8. Калькулятор
9. Адрестік кітап
10. Мультимедиялық программалар жиынтығы «Развлечения»,
11. Қызметтік негіздегі программалар: Архивация данных

(Деректерді мұрағаттау), Дефрагментация диска, Очистка диска (Дискті 
тазалау), Таблица символов (Символдар кестесі) жэне басқалар,

12. Телефондық жүйемен байланыс ұйымдастыру программаларының 
жиынтығы Связь (Байланыс).

Жана такырыпты талдау сурактары:
1. Кіріспе
2. Linux операциялық жүйесімен танысу
3. Терминология
4. Linux жүйесі
5. Көпқолданбалы операциялық жүйе
6. Көптапсырмалы операциялық жүйе
7. Linux операциялық жүйенің негізгі қасиеттері
8. Linux-тің тарапуы
9. Жүйе дистрибутивтері
10. Қорытынды 
Сабакты бекіту сурактары:
1. Linux ОЖ - нің негізгі түсініктері турапы түсіндір?
2. Linux операциялық жүйесімен таныстырып ата?
3. Linux операциялық жүйенің негізгі қасиеттерін ата?
Үй тапсырмасы: [3-12]Linux ОЖ-нің негізгі түсініктері

№ 8 Сабак жоспары

Сабактын такыпыбы: Linux ОЖ-нің файлдық жүйесі.
Сабактын максаты: Linux ОЖ— нің файлдык жүйесі тақырыбы 

бойынша студенттерді білімділікке, сауаттылыкка, ойлау ұшқырлығын 
дамыту

Сабактын турі: теориялық сабақ
Сабактын эдісі: Түсіндірмелі-көрнекілікті, АКТ қолдана отырып 
Әдебиеттеп: 3-12 
Білімді жацарту:
1. Linux ОЖ- нің негізгі түсініктері туралы түсіндір?
2. Linux операциялық жүйесімен таныстырып ата?
3. Linux операциялық жүйенің негізгі қасиеттерін ата?
4. Көпқолданбалы операциялык жүйе
5. Көптапсырмалы операциялық жүйе
6. Linux операциялық жүйенің негізгі қасиетгері
7. Linux-тің таралуы

18



8. Жүйе дистрибутивтері
Жаңа такывыпты талдау сігиактапм:
1. Кіріспе
2. Жұмыс үстелінен іске қосу
3. Негізгі менюден іске қосу
4. Сілтеуіштің терезесінен іске қосу
5. Көпқолданбалы операциялық жүйе
6. Көптапсырмалы операциялық жүйе
1. Операциялық жүйедегі басқарылатын объектілер 
Сабақты бекіту супактапы:
1. Linux ОЖ - нің негізгі түсініктері туралы түсіндір?
2. Linux операциялық жүйесімен таныстырып ата?
3. Linux операциялық жүйенің негізгі қасиеттерін ата?
Үй тапсырмасы: Linux ОЖ-нің файлдық жүйесі. [3-12]

№ 9 Сабақ жоспары

Сабақтың тақырыбы: Архивтеу туралы түсініктеме, WinRAR, 
WinZIP архиваторлары. Архивті құру туралы мүмкіндіктері.

Сабақтың мақсаты: Студенттерге WinRar WinZip архиваторлары. 
Архивті құру туралы мүмкіндіктеріжайында мағлұмат беру Пэнді оқыта 
отырып, студенттің ойлау қабілетін дамыту.

Сабақтын тупі: теопиялык сабақ
Сабақтың эдісі: Түсіндірмелі-көрнекілікті, АКТ қолдана отырып 
Әдебиеттер: 3-12 
Білімді жаңарту:
1. Архивтеу
2. Архиваторлар
3. Backup программасы
Жаңа тақырыпты талдау сотактапы:
1. WinRar программалары
2. Архивтеу
3. Архиваторлар 
Сабакты бекіту сурактапы:
1. Кең таралған архиваторлар тобына қандай архивтеу 

программалары жатады?
2. Архивтеу деп нені түсінесіз?
3. Архиваторлар — деген не?
Үй тапсырмасы: [3-12] Архивтеу туралы түсініктеме, WinRAR, 

WinZIP архиваторлары. Архивті кұру туралы мүмкіндіктері.

№ 10 Сабақ жоспары

Сабақтың тақырыбы: Компыотерлік вирустар, компьютерлік 
вирустар түрлері, вирустардың дербес компьютерлерге ену жолдары.
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Сабактын максаты: Оқушыларға компьютерлік ақпаратты қорғау 
ұғымы бағдарламасы түсінігін меңгерту тақырыпты өз бетінше түсінуге 
қолайлы жағдай тудыру, жаңа тақырыпты ұғындыру негізінде 
информацияны қорғау, компьютерлік вирус, антивирустік программалар 
ұгымдарына түсінік беру. Антивирустік программаларды қолдану, 
компьютерді комплекстік профилактикалық қорғау шараларын үйрету. 

Сабактын турі: тәжірибелік сабақ
Сабактын әдісі: АКТ қолдана отырып өзіндік практикалық жұмыс 
Әдебиеттер: 3-10 
Білімді жаңарту:
4. Компьютерлік вирус
5. Вирустардың топтары
6. Антивирустық программалардың типтері 
Тэжірибиелік белім:
Тэжірибиелік тапсырма
1. Вирус дегеніміз не?
2. Вирустардың топтарын ата
3. Жүктейтін вирустар -  деген не?
Үй тапсырмасы: Компьютерлік вирустар, компьютерлік вирустар 

түрлері, вирустардың дербес компьютерлерге ену жолдары. [3-12]

№ 11 Сабакжоспары

Сабактын такырыбы: Microsoft Word 2013 -мәтіндік процессоры 
туралы жалпы түсінік.

Сабактын максаты: Мэтін түрлерін, мәтіндік қүжатты, мэтіндік 
редакторды, мэтінді өндеу жолдары туралы түсінік беру.

Сабактын турі: теориялык сабақ
Сабактын эдісі: Түсіндірмелі-көрнекілікті, АКТ қолдана отырып 
Әдебиеттер: 3-12 
Білімді жаңарту:
1. Вирус дегеніміз не?
2. Вирустардың топтарын ата
3. Жүктейтін вирустар -  деген не?
Жаңа такырыпты талдаү сурактары:
1. Мәтін
2. Стандартты үстел
3. Мэтіндік процессор 
Сабакты бекіту су'рактары:
1. Мэтіндік процессорды іске қосу үшін не орындау керек?
2. Мэтіндік процессор деп нені түсінеміз?
3. Мэтін деген не?
Үй тапсырмасы: Microsoft Word 2013 -мэтіндік процессоры туралы 

жалпы түсінік. [3-12]
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№ 12 Сабақ жоспары

Сабақтың тақырыбы: Microsoft Word 2013-та қүжаттарды кұру 
жэне форматтау.

Сабақтың мақсаты: Студенттерге Microsoft Word мэтіндік 
редакторының негізгі опцияларымен таныстыру, олармен жұмыс жасауға 
үйрету. Microsoft word мэтіндік процессорын терең ұғындырып, алған 
білімдерін тәжірибе түрінде бекіту

Сабактын турі: тәжігшбелік сабақ
Сабақтың эдісі: АКТ қолдана отырып өзіндік практикалық жұмыс
Әдебиеттеи: 3-10
Білімді жаңарту:
1. Мэтіндік процессорды қосу жолдары
2. Мэтіндік процессор жүмысын дүрыс аяқтаудың әдістері
3. Дайын суреттер қорынан алынған суретті кірістіру
Тәжірибиелік белім:
Тәжірибиелік тапсырма
1. Microsoft Word мэтіндік процессорын қалай іске қосамыз?
2. Компьютермен енеді, Қағазға басып береді -
3. Microsoft Word мәтіндік процессорының жұмыс аумағы дегеніміз 

не?
4. Батырмасының қызметі:
Үй тапсырмасы: Microsoft Word 2013-та қүжаттарды қүру жэне 

форматтау. [3-12]

№ 13 Сабақ жоспары

Сабақтың тақырыбы: Microsoft Word 2013-мәтіндік процессорының 
графиккалық мүмкіндіктері.

Сабақтың мақсаты: Студенттерді Microsoft Word 2013-мәтіндік 
процессорының графиккалық мүмкіндіктерімен таныстыру.

Сабактын турі: теооиялык сабақ
Сабақтың эдісі: Түсіндірмелі-көрнекілікті, АКТ қолдана отырып 
Әдебиеттер: 3-12 
Білімді жаңарту:
1. Microsoft Word мэтіндік процессорын қалай іске қосамыз?
2. Компьютермен енеді, Қағазға басып береді -
3. Microsoft Word мэтіндік процессорының жүмыс аумағы дегеніміз 

не?
4. Батырмасының қызметі:
Жана такырыпты талдау сзшактары:
MS Word мэтіндік редакторында кестемен жүмыс.
Кестелерді форматтау.
Кестелерде формула қолдану. есептеулерді орындау.
Формулаларды редакторлау...
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Сабакты бекіту сурактары:
1. Мәтінді кестеге қалай айналдырамыз?
2. Кестені түрлендіру үшін қандай амалдар қолданылады?
3. Кестеде элементтерді қалай белгілейді?
4. Кестенің қандай қассиеттерін өзгертуге болады?
5. Мэтінді кестеге түрлендіру кезінде оны қапай теру керек?
Үй тапсырмасы: [3-12] Архивтеу туралы түсініктеме, WinRAR, 

WinZIP архиваторлары. Архивті құру туралы мүмкіндіктері.

№ 14 Сабақ жоспары

Сабактын такырыбы: MS Excel 2013-электрондық кесте туралы 
жалпы түсінік.

Сабактын максаты: Студенттерді Microsoft Word 2013-мәтіндік 
процессорының графиккалық мүмкіндіктерімен таныстыру.

Сабактың турі: теориялык сабақ
Сабактын эдісі: Түсіндірмелі-көрнекілікті, АКТ қолдана отырып 
Әдебиеттер: 3-12 
Білімді жаңарту:
1. Мэтінді кестеге калай айналдырамыз?
2. Кестені түрлендіру үшін қандай амалдар қолданылады?
3. Кестеде элементтерді қалай белгілейді?
4. Кестенің қандай қассиеттерін өзгертуге болады?
5. Мэтінді кестеге түрлендіру кезінде оны қалай теру керек?
Жака такырыпты талдаү сурактары:
1. Microsoft Excel
2. Microsoft Excel электрондык кестесінің негізгі үғымдары.
3. MS Excel кестесіиде мәлімеггерді еигізу жэне форматтау..
Сабакты бекіту сурактары:
1. MS Excel деген не?
2. Excel бағдарламасы қандай қызмет атқарады?
3. Excel электрондық кестесінің негізгі түсініктері қандай?
4. Excel бағдарламасын қалай іске қосуга болады?
Үй тапсырмасы: MS Excel 2013-электрондық кесте туралы жалпы 

түсінік. [3-12]

№ 15 Сабак жоспары

Сабактын такырыбы Электрондык кесте қүрылымы, мәліметтерді 
енгізу. Фильтрлеу жэне автопішін

Сабактын максаты: Студентерге Microsoft Word мэтіндік
редакторында деректер тізімдермен жұмыс жасауға, бірнеше бағана 
қүру мүмкіндіктерін үйрену; тізім құру, құжат беттерін рэсімдеу, 
табуляцияны пайдалану мүмкіндігін пайдалану, құжатка сілтемелер мен
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колонтитулдар қоюды үйрену; мэтін үзінділерін іздеу жэне 
алмастыруды меңгеру.

Сабактын турі: тәжірибелік сабақ
Сабақтың адісі: АКТ колдана отырып өзіндік практикалық жүмыс 
Әдебиеттер: 3-10 
Білімді жацарту:
1. MS Excel деген не?
2. Excel бағдарламасы қандай қызмет атқарады?
3. Excel электрондық кестесінің негізгі түсініктері кандай?
4. Excel бағдарламасын қалай іске косуға болады?
Тэжірибиелік белім:
Тэжірибиелік тапсырма
• Microsoft Excel бағдарламасының калай іске қосамыз?
• Microsoft Excel бағдарламасының қызметі кандай?
• Excel - ң жүмыс кітабы дегенді қалай түсінеміз?
Үй тапсырмасы: Электрондық кесте кұрылымы, мэліметтерді енгізу. 

Фильтрлеу жэне автопішін[3-12]

№ 16 Сабақ жоспары

Сабактын такыпыбы: Электрондық кестені есептеулерге қолдану 
Сабактын максаты: Электорндық кестедегі есептеу жұмыстарын іс 

жүзінде қолдануға машықтандыру 
Сабактын турі: тәжірибелік сабақ
Сабактын адісі: АКТ колдана отырып өзіндік практикалық жүмыс 
Әдебиеттеп: 3-10 
Білімді жаңарту:
• Microsoft Excel бағдарламасының қалай іске қосамыз?
• Microsoft Excel бағдарламасының қызметі қандай?
• Excel - ң жүмыс кітабы дегенді қалай түсінеміз?
Тэжірибиелік белім:
Тәжірибиелік тапсырма
1. Excel -  дің қызметі қандай?
2. Excel -дегі формула деп нені айтады?
3. Функциялар не үшін колданылады?
4. Функциялардыц түрлері
5. «Функция шеберін» калай іске қосамыз?
6. Excel үяшықтарындағы мәліметтердіц орнын ауыстыру жэне 

оларды көшіру операциялары қалай ерекшеленеді?
Үй тапсырмасы: Электрондық кестені есептеулерге қолдану[3-12]
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№ 17 Сабақ жоспары

Сабактын такырыбы: Электрондық кестеде функцияларды қолдану 
Сабактын максаты: Электрондық кестедегі функцияларды

қолдануды үйрету.
Сабактын турі: тәжірибелік сабақ
Сабактын адісі: АКТ қолдана отырып өзіндік практикалық жұмыс 
Әдебиеттер: 3-10 
Білімді жацарту:
1. Excel -  дің қызметі қандай?
2. Excel -дегі формула деп нені айтады?
3. Функциялар не үшін қолданылады?
4. Функциялардың түрлері
5. «Функция шеберін» қалай іске қосамыз?
6. Excel ұяшықтарындағы мәліметтердің орнын ауыстыру жэне 

оларды көшіру операциялары қалай ерекшеленеді?
Тэжірибиелік бәлім:
Тәжірибиелік тапсырма.
1. Microsoft Office Word мәтіндік процессорды калай іске қосуға 

болады?
2. Пішімдеу дегеніміз не??
3. Кесте дегеніміз не?
4. Қүжатты сақтау командасы?
Үй тапсырмасы: Электрондық кестеде функцияларды колдану[3-12] 

№ 18 Сабак жоспары

Сабактын такырыбы: Графика мен диаграмма түргызу.
Сабактын максаты: Microsoft Excel 2013 бағдарламасында

диаграммалар туралы түсінік беру. Кестелі мәліметтер негізінде 
диаграмма құру процедурасы, эр түрлі графикапық диаграмма түрін 
өзгерту жэне диаграмма стилін тандау мүмкіндіктерін үйрету..

Сабактын турі: тәжірибелік сабақ
Сабактын адісі: АКТ қолдана отырып өзіндік практикалық жүмыс 
Әдебиеттер: 3-10 
Білімді жацарту:
1. Microsoft Office Word мэтіндік процессорды қалай іске қосуға 

болады?
2. Пішімдеу дегеніміз не??
3. Кесте дегеніміз не?
4. Қүжатты сақтау командасы?
Тәжірибиелік болім:
Тәжірибиелік тапсырма
1. Диаграмма түрлері
2. Диаграмма қалай қүрады

24



3. Диаграмманы қандай беттерге құруга болады 
Үй тапсырмасы: [3-12]Ғрафика мен диаграмма тургызу.

№ 19 Сабақ жоспары

С.абақтың тақырыбы: MS Excel 2013 кестесін мэліметтер базасы 
ретінде пайдалану.

Сабақтың мақсаты: MS Excel- кестесін мэліметтер базасы ретінде 
пайдалану. MS Excel мәліметтерді баспага жіберу тақырыбы бойынша 
студенттерді білімділікке, сауаттылыққа, ойлау ұшқырлыгын дамыту.. 

Сабақтың турі: тәжірибепік- сабақ
Сабақтың әдісі: АКТ қолдана отырып өзіндік практикалық жұмыс 
Әдебиеттеп: 3-10 
Білімді жаңарту:
1. Диаграмма түрлері
2. Диаграмма қалай құрады
3. Диаграмманы қандай беттерге кұруга болады 
Тэжіпибиелік бплім-
Тэжірибиелік тапсырма
1. MS Excel деген не?
2. Excel бағдарламасы қандай қызмет атқарады?
3. Excel электрондық кестесінің негізгі тусініктері қандай?
4. Excel бағдарламасын қалай іске қосуға болады?
Үй тапсырмасы: MS Excel 2013 кестесін мәліметтер базасы ретінде 

пайдалану. [3-12]

№ 20 Сабақ жоспары

Сабақгын тақывыбы: Мэліметтер базасы туралы негізгі түсінік. 
Сабақтың мақсаты: Microsoft Access туралы оқушыларга жалпы 

ақпарат беру. Терезе элементтерімен таныстыру. Негізгі функциялары 
көрсету.Тақырып бойынша теорияда алган білімдерін, тэжірірибеде 
қолдана білуге үйрету

Сабақтын т у р і: теориягім^ сабақ
Сабақтың әдісі: Түсіндірмелі-көрнекілікті, АКТ қолдана отырып 
Әдебиеттеп: 3-12 
Білімді жаңарту:
1. MS Excel деген не?
2. Excel бағдарламасы қандай қызмет атқарады?
3. Excel электрондық кестесінің негізгі түсініктері қандай?
4. Excel бағдарламасын қалай іске қосуга болады?
Жаңа тақырыпты талдау супактапы:
1. Access программасының алты обьектісі
2. Microsoft Access диалог терезесі.
3. Мэліметтер қорының терминдері.
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4. Форманың конструкторы 
Сабакты бекіту сурактапы:
1 .Мэліметтер қоры дегеніміз не?
2. Microsoft Access мэліметтер қоры ?
3. Microsoft Access объектілері және қызметі?
4. Макростар дегеніміз не?
б.Сұраныс (тандауға) дегеніміз не?
6. Гигіерсілтеме дегеніміз не?
7. Кілт (ключ) немесе түйін дегеніміз не?
В.Форманың конструкторы не үшін қажет?
Үй тапсырмасы: Мэліметтер базасы туралы негізгі түсінік. [3-12]

№21 Сабақ жоспары

Сабақтын такыиыбы: МҚБЖ Microsoft Access 2013 мәліметтер 
базасын құру.

Сабақтыц мақсаты: МҚБЖ Microsoft Access 2013 мәліметтер 
базасын қүрып үйрену, MS Excel 2013 кестесін мэліметтер базасы 
ретінде пайдалану.

Сабактын турі: тәжірибелік сабақ
Сабақтың әдісі: АКТ қолдана отырып өзіндік практикалық жұмыс 
Әдебиеттер; 3-10 
Білімді жацарту:
1. Мәліметтер коры дегеніміз не?
2. Microsoft Access мәліметтер қоры ?
3. Microsoft Access объектілері жэне қызметі?
4. Макростар дегеніміз не?
5. Сұраныс (таңдауға) дегеніміз не?
6. Гиперсілтеме дегеніміз не?
7. Кілт (ключ) немесе түйін дегеніміз не?
8. Форманың конструкторы не үшін қажет?
Тәжіпибиелік бөлім:
Тэжірибиелік тапсырма
1. Деректер қоры деп нені түсінесіз?
2. Деректер қорын баскару жүйесі дегеніміз не?
3. Деректер корындағы информациялар қайда сақталады?
4. Деректер қорын жобалау кезеңцерін атаңыз?
5. Access ті іске қосу жэне одан шығу әрекеттерін атаңыз?
Үй тапсырмасы: МҚБЖ Microsoft Access 2013 мәліметтер базасын 

құру. [3-12]
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Сабактын такырыбы: МҚБЖ Microsoft Access 2013-те мәліметтерді 
басқару жэне орналастыру. V

Сабактын максаты: Кестелер арасындағы байланысты орнатуды 
үйрену.

Сабактын турі: теориялык сабак
Сабактын эдісі: Түсіндірмелі-көрнекілікті, АКТ қолдана отырып 
Әдебиеттер: 3-12 
Білімді жаңарту:
1. Деректер қоры деп нені түсінесіз?
2. Деректер қорын басқару жүйесі дегеніміз не?
3. Деректер қорындагы информациялар қайда сакталады?
4. Деректер қорын жобалау кезеңдерін атаңыз?
5. Access ті іске қосу жэне одан шығу әрекеттерін атаңыз?
Жаца такырыпты талдау сурактаоы:
1. Access
2. Кестелер арасындағы байланыс
3. Access те байланыстың типтері
4. Бірі көбіне (один ко многим) байланыс 
Сабакты бекіту сурактары:
1. Кестелер арасындағы байланысты қалай орнату мүмкін?
2. Access те байланыстың кандай типтерін жасау мүмкін.
3. Бірі көбіне (один ко многим) байланысты орнату?
Үй тапсырмасы: МҚБЖ Microsoft Access 2013-те мәліметтерді 

басқару жэне орналастыру. [3-12]

№23 Сабак жоспары

Сабактын такырыбы: МҚБЖ Microsoft Access 2013-те
мәліметтердің бейнеленуі.

Сабактын максаты: MS Access мәліметтер базасында кесте қүру 
тэсілдерін, айырмашылықтарын үйрету арқылы теориялық білімдерін 
практикалық жұмыста тиімді пайдалана білуге баулу.

Сабактын турі: тәжірибелік сабақ
Сабактын эдісі: АКТ қолдана отырып өзіндік практикапық жүмыс 
Әдебиеттер: 3-12 
Білімді жанарту:
1. Кестелер арасындағы байланысты қалай орнату мүмкін?
2. Access те байланыстың қандай типтерін жасау мүмкін.
3. Бірі көбіне (один ко многим) байланысты орнату?
Тэжірибиелік белім:
Тәжірибиелік тапсырма
1. МҚБЖ ашып беріңіз

№ 22 Сабақ жоспары і
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2. Д» қызметін атаңыз
3. Мэліметтер базасы дегеніміз не?
Үй тапсырмасы: МҚБЖ Microsoft Access 2013-те мәліметгердің 

оеинеленуі. [3-12]

№ 24 Сабақ жоспары

^ б а қ т ы ң  тақырыбы: Power Point 2013 программасы туралы негізгі 
түсінік.

Сабақтың мақсаты: Кестелер арасындағы байланысты орнатуды 
үирену. 1 3

Сабақтын турі: теорияпмь- сабақ
Сабақтың эдіск Түсіндірмелі-көрнекілікті, АКТ қолдана отырып 
Әдебиеттеп: 3-1?
Білімді жаңарту:
1. МҚБЖ ашып беріңіз
2. Д  қызметін атаңыз
3. Мәліметтер базасы дегеніміз не?
Жаңа тақы ры пты талдау сурактапм:
1) PowerPoint бағдарламасы туралы негізгі түсінік.
2) PowerPoint терезесінің құрылымы.
3) Көрме жасаудың тиімді тэсілдері.
4) Слайдтарды безендіру.
5) Анимация қосу.
6) Музыка, дыбыс, бейнеклиптерді енгізу.
Сабақты бекіту супақтапы:
1. PowerPoint бағдарламасы не үшін кажет?
2. PowerPoint багдарламасын қалай іске қосамыз?
3. PowerPoint бағдарламасына суретті кірістіру командасы
4. PowerPoint дегеніміз не?
5. Меню жолы элементтеріне жатпайтын элемент:
6. PowerPoint багдарламасында жасалган файлдың кеңейтілуі-

түсінік р П1С2Ь],рМаСЬ,: Power Point 2013 программасы туралы негізгі

№25 Сабақ жоспары

Сабақтың такырыбы- Power Point 2013 программасы көмегімен 
презентациялау.

Сабақтың мақсаты: Студентерге Power Point багдарламасында 
презентация жасауды, Power Point анимациялармен жұмыс жасап үйрету 

Сабақтың турі; тажіри^епіг сабақ
Сабақтың эдісі: АКТ қолдана отырып өзіндік практикалық жұмыс 
Әдебиеттер; 3-Г2
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Білімді жацарту:
1. PowerPoint бағдарламасы не үшін кажет?
2. PowerPoint бағдарламасын қалай іске қосамыз?
3. PowerPoint бағдарламасына суретті кірістіру командасы
4. PowerPoint дегеніміз не?
5. Меню жолы элементтеріне жатпайтын элемент:
6. PowerPoint бағдарламасында жасалған файлдың кеңейтілуі: 
Тэжірибиелік белім:
Тәжірибиелік тапсырма 
«Құттықтау открыткасы»

«Жаңа жыл шыршасы»
«Болашақ мамандығым» тақырыптарына презеньация жасау 
Үй тапсыпмасы: [3-12]Power Point 2013 программасы көмегімен 

презентациялау.

№26 Сабақ жоспары

Сабактын такыпыбы: Слайдттарды безендіру. Жан бітірімді баптау. 
Көрмелерді көрсету.

Сабактын максаты: Студентерге Power Point бағдарламасында 
презентацияны безендіруді, жан бітірімді баптауды, көрмелсрді 
кқрсетуді үйрету

Сабактын турі: тәжірибелік сабак
Сабақтың әдісі: АКТ қолдана отырып өзіндік практикалық жұмыс 
Әдебиеттер: 3-12 
Білімді жацарту:
«Құттықтау открыткасы»
«Жаңа жыл шыршасы»
«Болашақ мамандығым» тақырыптарына презеньация жасау 
Тэжірибиелік белім:
Тәжірибиелік тапсырма
1. Жасалган нысандарды қандай кұрадцар үстелініц көмегімен 

өңдеуге болады?
2. Кірістірілген суреттерді қандай кұралдар үстелінің көмегімен 

өңдеуге болады?
3. Слайдтарды безендірудің дайын қалыбын қалай қолдануға болады?
4. PowerPoint бағдарламасы көрмесінің слайдына дайын дыбыстық 

файлды қандай эмірлердің көмегімен кірістіруге болады?
Үй тапсыпмасы: [3-12]Слайдттарды безендіру. Жан бітірімді баптау. 

Көрмелерді көрсету.
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№ 27 Сабакжоспары
у4

Сабактын такырыбы: Графикалық редакторлардың түрлері. 
Сабактын максаты: Студенттерге графика туралы түсінік беру. 

Компьютерлік графиканың негізгі бағыттары туралы жалпы түсінік беру. 
Қолдану салалары. Оның түрлерімен таныстыру.

Сабактын турі: теориялық сабақ
Сабактын эдісі: Түсіндірмелі-көрнекілікті, АКТ қолдана отырып 
Әдебиеттер: 3-12 
Білімді жаңарту:
1. Power Point бағдарламасының терезесі неден тұрады?
2. Слайд дегеніміз не?
3. Бағдарламаны іске қосу жолдары қандай?
4. Презентацияның қолданылу мақсаты.
5. Презентация қүру кезендерін ата ?
Жана такырыпты талдау сурақтары:
1. Компьютерлік графика
2. Ғылыми графика.
3. Іскерлік графика
4. Контрукторлық графика
5. Графиктік мэліметтер
6. Paint графикалық редактор
7. Adobe Photoshop
8. «Corel Draw векторлық графика»
Сабакты бекіту супактапы:
1. Corel Draw қандай графикалык редактор?
2. Adobe Photoshop кандай графикалык редактор?
3. Paint кандай графикалык редактор ?
4. Компьютерлік графика нені оқытады?
5. Компьютерлік графиканың негізгі қызметі мен аныкдамасы 

қандай?
Үй тапсырмасы: Графикалык редакторлардың түрлері. [3-12]

№ 28 Сабак жоспары

Сабактын такыоыбы: Графикалык редактордың негізгі
мүмкіндіктері мен қолданылуы.

Сабактын максаты: Графикалық редакторлардың мүмкіндіктері мен 
колданылуы тақырыбы бойынша студенттерді білімділікке, 
сауаттылыққа, ойлау үшқырлығын дамыту, жаңа технологияларды 
меңгеруту

Сабактын турі: теориялық сабақ
Сабактын эдісі: АКТ қолдана отырып өзіндік практикалық жүмыс 
Әлебиеттер: 3-12 
Білімді жаңарту:
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1. Corel Draw қандай графикалық редактор?
2. Adobe Photoshop қандай графикалық редактор?
3. Paint кандай графикалық редактор ?
4. Компьютерлік графика нені оқытады?
5. Компьютерлік графиканың негізгі қызметі мен анықтамасы 

қандай?
Жаңа тақырыпты талдау стпактапы:
1. Г рафикалық редактор
2. Растрлық графикалық редакторлар
3. Кәсіби растрлық редактор 
Сабақты бекіту сзшактары:
1. Графикалық редактор деген не?
2. Растрлық графикалық редакторлар қандай?
3. Кәсіби растрлық редакторларға мысалы келтіріндер
Үй тапсырмасы: Графикалық редактордың негізгі мүмкіндіктері мен 

қолданылуы. [3-12]

№29 Сабақ жоспары

Сабақтың такырыбы: Суреттерді орнату мен редакциялау. 
Сабақтың— мақсаты: Студентерге графикалық редакторды 

таныстыру, суретті ашуды, сақтауды, сурет салу құралдарымен 
таныстыру, редакторда жұмыс жасай білуге үйрету 

Сабақтың турі: тәжіпибелік сабақ
Сабақтың әдісі: АКТ қолдана отырып өзіндік практикалық жүмыс 
Әдебиеттеп: 3-12 
Білімді жаңарту:
1. Графикалық редактор деген не?
2. Растрлық графикалық редакторлар қандай?
3. Кәсіби растрлық редакторларға мысалы келтіріндер 
Тәжіпибиелік бвлім:
Тэжірибиелік тапсырма
Paint багдарламасын іске қосыңыздар
1. Эллипс қүралын пайдаланып мына суретті салыңыздар
2. Суретті өз қалауларың бойынша бояңыздар
3. Суретке “Бейне” атын беріп сақтаңыздар.
Үй тапсырмасы: Суреттерді орнату мен редакциялау. [3-12]

№30 Сабақ жоспары

Сабақтың тақырыбы: Графиктік нысаналарды қүралдар мен 
фильтрді қолдану арқылы түрғызу.

Сабақтың максаты: Студенттерге графика туралы түсінік беру. 
Компьютерлік графиканың негізгі багыттары туралы жалпы түсінік беру 

Сабақтын т у р і: тәжірибелік сабақ
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Сабактын адісі: АКТ қолдана отырып өзіндік практикалық жұмыс 
Әдебиеттер: 3-12 
Білімді жанарту:
Paint бағдарламасын іске қосыңыздар
1. Эллипс құралын пайдаланып мына суретті салыңыздар
2. Суретті өз қалауларың бойынша бояңыздар
3. Суретке “Бейне” атын беріп сақтаңыздар.
Тэжіиибиелік белім:
Тэжірибиелік тапсырма
1. Компьютерлік графика дегеніміз не?
2. Компьютерлік графиканың түрлері қандай?
3. Графикалық файлдардың форматтары қандай?
4. Қандай графикалық редакторларды білесіндер?
Үй тапсырмасы: [3-12]Графиктік нысаналарды құралдар мен

фильтрді қолдану арқылы тұрғызу.

№31 Сабақ жоспары

Сабақтын такырыбы: Растрлік (BMP, JPEG, GIF), векторлық (АІ, 
CDR) форматтарды қолдану.

Сабактын максаты: Графикалық редакторлар форматтарын айыра 
білуге жэне жұмыс жасау барысында сақтай білуге үйрету.

Сабактын турі: тәжірибелік сабақ
Сабактын эдісі: АКТ қолдана отырып өзіндік практикалық жұмыс 
Әдебиеттер: 3-12 
Білімді жанарту:
1. Компьютерлік графика дегеніміз не?
2. Компьютерлік графиканың түрлері қандай?
3. Г рафикалық файлдардың форматтары қандай?
4. Қандай графикалық редакторларды білесіндер?
Тэжірибиелік белім:
Тэжірибиелік тапсырма
1. bmp-Windows Bitmap-Windows- ?
2. jpg G pe.jpeg .j'f-••••)- Joint Photographies Expert Group- ?
3. Cdr-Corel Draw Format-?
4. AI- Adobe Illustrator- ?
Үй тапсырмасы: Растрлік (BMP, JPEG, GIF), векторлық (AI, CDR) 

форматтарды қолдану. [3-12]

№ 32 Сабак жоспары

Сабактын такыпыбы: Компьютерлік желілері туралы түсінік, оның 
тағайындалуы. Компьютерлік желілердің классификациясы. Internet.

Сабактын максаты: Студенттерге компьютерлік желілер туралы 
түсінік, оның тагайындалуы. Компьютерлік желілердің
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классификациясы. Ггиегпй.жолдары туралы түсінік беріп тэжірибеде 
қолдануға дағдыландыру.

Сабақтың турі: теориялык сабақ
Сабақтың эдісі: Түсіндірмелі-көрнекілікті, АКТ қолдана отырып 
Әдебиеттеп: 3-12 
Білімді жаңарту:
1. bmp -Windows Bitmap-Windows- ?
2- jpg Gpe, jpeg, j i f J o i n t  Photographies Expert Group- ?
3. Cdr- Corel Draw Format- ?
4. AI- Adobe Illustrator- ?
Жана такыпыпты талдау сурактапы:
1. Компьютерлік желі
2. Жергілікті желі
3. Корпоративті жэне аймақтық желілер
4. Шлюз
5. Желілік құрылғы
6. Желілік адаптер
7. Интернет
Сабақты бекіту сурактапы:
1. Компьютерлік желі дегеніміз не?
2. Жергілікті желінің қызметі қандай?
3. Корпоративті және аймақтык желілер деген не?
4. Шлюз деп нені атайды?
5. Желілік қурылғыга не жатады?
6. Желілік адаптердің қызметі қандай?
7. Интернетке қандай анықтама беруге болады?
Үй тапсырмасы: Компьютерлік желілері туралы түсінік, оның 

тағайындалуы. [3-12]

JV» 33 Сабақ жоспары

Сабақтың тақырыбы: HTML- редакторы. Интернет үшін
ақпараттық объектілерді қүру қүралдары.

Сабақтың мақсаты: HTML-программалау тілімен, қүжат жасау 
мүмкіндіктерімен таныстыру. HTML -тілінің негізгі командаларын 
үйрену; Қарапайым HTML файлын жасау; Экранға мэтін орналастыруды 
үйрену; Экрандағы мэтін орналасу түрін өзгерту

Сабақтың турі: теориялык сабақ
Сабақтын эдісі: Түсіндірмелі-көрнекілікті, АКТ қолдана отырып
Әдебиеттеп: 3-12
Білімді жаңарту:
1. Компьютерлік желі дегеніміз не?
2. Жергілікті желінің қызметі қандай?
3. Корпоративті жэне аймақтық желілер деген не?
4. Шлюз деп нені атайды?
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5. Желілік құрылғыға не жатады?
6. Желілік адаптердің қызметі қандай?
7. Интернетке қандай анықтама беруге болады?
Жана такырыпты талдау супактапы:
1. HTML гипермәтіндік тілі
2. HTML тілінің атқаратың қызметі
3. HTML командалары
4. Тег атрибуттары
5. Түсініктемелер 
Сабақты бекіту супактапы:
1. HTML гипермәтіндік тілі дегеніміз не?
2. HTML тілінің атқаратың қызметерін атап өт
3. HTML командаларын ата
4. Тег атрибуттары дененіміз не?
5. Түсініктемелер
Үй тапсырмасы: HTML- редакторы. Интернет үшін ақпараттық 

объектілерді қүру құралдары. [3-12]

№ 34 Сабақ жоспары

Сабактын такыпыбы: Web беттер және сайттар, визуальды 
редакторлардың негізгі мүмкіндіктері жэне сыртқы түрлері..

Сабактын максаты: Web паректардағы мәліметтермен жүмыс 
барысында қосымша жэне арнай тегтерді қолдана білуге, Web 
паректардағы мәліметтерді пішіндеуді үйрету.

Сабактын туиі: теориялык сабақ
Сабактын эдісі: Түсіндірмелі-көрнекілікті, АКТ қолдана отырып 
Әдебиеттер: 3-12 
Білімді жаңарту:
1. HTML гипермәтіндік тілі дегеніміз не?
2. HTML тілінің атқаратың қызметерін атап өт
3. HTML командаларын ата
4. Тег атрибуттары дененіміз не?
5. Түсініктемелер
Жана такыиыпты талдау супактапы:
1. HTML қүжаттың қүрлмы.
2. Қүжаттың функционалдық бөліктерің анықтау.
3. Мэтін фрагментін логикалық стилмен безендіру.
4. JHTML тіліндегі қосымша теггер
5. арнайы тегтер.
6. сырғымалы жолдар 
Сабакты бекіту супактапы:

Келесі тегтер мағынасын айт 
<HTML
<HEAD>
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<TITLE> </TITLE>
</HEAD>

<BODY>
<BASEFONT SIZE=4 FACE=” KZ Arial”>
<P> .

<P> <FONT SIZE=2 FACE=”KZ Times New Roman”
COLOR=”GREEN’>

<br>
<H1>
<HR COLOR=RED SIZE=2 WIDTH=100%>
Үй тапсырмасы: Web беттер жэне сайттар, визуальды 

редакторлардың негізгі мүмкіндіктері жэне сыртқы түрлері. [3-12]

№ 35 Сабақ жоспары

Сабактың такырыбы: Сайттың қарапайым алғашқы бетін құру.
Кестеде орналасқан ақпараттары бар бететрді құру..

Сабактың мақсаты: Сайттың карапайым алғашқы бетін құруды, 
кестеде орналасқан ақпараттары бар бететрді құруды тэжірибе түрінде 
бекіту. HTML тілінде кесте қолдану және оған верска жасап үйрену. 

Сабақтын турі: тәжірибелік сабақ
Сабактын эдісі: АКТ қолдана отырып өзіндік практикалық жұмыс 
Әдебиеттеп: 3-12 
Білімді жацарту:
Келесі тегтер мағынасын айт
<HTML
<HEAD>
<TITLE> </TITLE>
</HEAD>

<BODY>
<BASEFONT SIZE=4 FACE=” KZ Arial”>
<P> .

<P> <FONT SIZE=2 FACE=”KZ Times New Roman” 
COLOR=”GREEN”>

<br>
<H1>
<HR COLOR=RED SIZE=2 WIDTH=100%>
Тэжірибиелік бәлім:
Тәжірибиелік тапсырма
1. кесте құру тегі
2. мэтін тенгі
3. негізгі тегтер
4. мәтін қаріпін қою тегтері
Үй тапсырмасы: Сайттың қарапайым алгашқы бетін қүру. Кестеде 

орналасқан ақпараттары бар бететрді кұру. [3-12]
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№ 36 Сабақ жоспары

Сабактың такырыбы: Сайттың гиперсілтемелері мен навигациясы. 
Сабактын максаты: Web паректардағы мэліметтермен жұмыс 

барысында қосымша жэне арнай тегтерді қолдана білуге үйрету. Web 
паректардағы гиперсілтемелер қойып үйрену, теориа жүзінде алған 
білімдерін тәжірибеде қолданып үйрену.

Сабактын турі: тәжірибелік сабақ
Сабактын эдісі: АКТ қолдана отырып өзіндік практикалық жұмыс 
Әдебиеттеп: 3-12 
Білімді жаңарту:
1. Кесте қою атрибуттары
2. Бос ячейкаларды қолдану
3. <CAPTION> тегін кесте тақырыбында қолдану
4. Кесте, дизайындық қүралдар 
Тажірибиелік белім:
Тәжірибиелік тапсырма
1. ГиперсІлтемелер қүрған кездегі атрибуттар
2. Суреттерді гиперсілтеме ретінде қолдану .
3. Бір парақ ішінде гиперсілтемелер қою.
Үй тапсырмасы: Microsoft Word 2013-та қүжаттарды қүру жэне 

форматтау. [3-12]

№ 37 Сабак жоспары

Сабактын такырыбы: Web бетке gif- аннимация жэне баннерлерді 
кірістіру.

Сабактын максаты: Web бетке gif- аннимация жэне баннерлерді 
кірістірумен таныстыру, олармен жұмыс жасауға үйрету, теориа жүзінде 
алған білімдерін тэжірибеде қолданып үйрену.

Сабактын турі: тәжірибелік сабақ
Сабактын әдісі: АКТ қолдана отырып өзіндік практикалық жүмыс 
Әдебиеттер: 3-12 
Білімді жаңарту:
1. сурет қою тегтері.
2. Web парақтағы мультимедиа
3. HTML түстер гаммасы 
Тэжірибиелік болім:
Тэжірибиелік тапсырма
1. Сурет қою тегтерін атаныз
2. Суретті ортаға қою үшін қандай тег қолданады
3. Сурреттін астына жазу қою үшін не қажет
4. Сурет шектерін анықтау
5. өзіндік жүмыс «өткен тегтерді колдана отырып web парақты 

өндеу»
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Үи тапсырмасы: Web бетке gif- аннимация 
кірістіру.. [3-12] жэне баннерлерді

№ 38 Сабақ жоспары

Сабақтың такырыбы: Сайтты жариялау.
Сабақтың макгаты- Сайтты жариялауды үйрету, теориа жүзінде 

алған білімдерін тэжірибеде қолданып уйрену. Ү
Сабақтын түрі; Ta*npufWjK сабақ

§ S “ 1 T S AKT Қ0ДЦаНа 0ТЫрЫП ӨЗІНДІК пРактикалық жұмыс 
Білімді жаңарту:
1 • Сурет қою тегтерін атаныз
2. Суретті ортаға кою үшін қандай тег қолданады
3. Сурреттін астына жазу қою үшін не қажет
4. Сурет шектерін анықтау

өндеу» ШІНДІК ЩМЫС <<ӨТКеН ТСГТердІ қолдана 0ТЫРЫП web парақты
6. Гиперсілтемелер қүрған кездегі атрибуттар
7. Суреттерді гиперсілтеме ретінде қолдану .
8. Бір парақ ішінде гиперсілтемелер қою.
_Тэжірибиелік бялім-
Тэжірибиелік тапсырма 
Үй тапсырмасы: Қортыңды сабақ
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Масалимова Н.Е., Тезекбаева Г.А.-Астана: «Арман-ПВ», 2014 Ж.-288 бет.

4. Информатика/ Михеева Е.В., Титова О.М., Москва: 
«Издательский центр «Академия»» 2013г.

5. Компьютерлік желілер: Оқу әдістемелік кешен.-Алматы: Нур- 
Принт, 2012-111 бет.
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6. Алгоритмдеу жэне программалау тілдері: Оқу әдістемелік кешен.- 

Алматы: Нур-Принт, 2012-111 бет.
7. Информатиканың элементтері/ Ермеков Н. Астана, Фолиант, 2007
8. Информатика/ Хубаева Г.Н. Ростов н/Д, 2010г.
9. Информатика и ИКТ / Цветкова М.С., Москва: Академия, 2013
10 Windows 7 операциялық жуйелер. Зертханалық практикум. Орта 

мектептерде жоғары сыныптарга арналған оқу құралы. MS Excel- 
зертханалық практикум. Балафанов Е.Қ., Бөрібаев Б.

11. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ.базовый 
уровень: учебник для 10-11 классов, Москва: Бином. Лаборатория знаний 
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Лаборатория знаний 2011 г.

Әдебиеттер жэне оқу куралдар
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Бмтихан мен сынаққа дайындалуға арналған сұрақтар 

Сынақ сурактары:
1. Ақпаратты өңдеудегі негізгі операцияларды орындаушы ЭЕМ 

құрылгысы:
B . Жад
C. принтер
D. процессор
E. пернетакта 
Ғ. тышкан
2. Акпаратты жинау, сактау, түрлендіру, тасымадцау жэне оны 

пайдалану заңдылыктары мен тәсілдерін зерттейтін ғылыми пэн ...
A. информация
B. информатика
C. телекоммуникациялык технология
D. кибернетика
E. кибернетикалық технология
3. Компьютердің жадында сақталатын информацияның барлық 

түрлері -... бэрі де екілік сандар тізбегі түрінде жазылады:
A. Кодтар, суреттер.
B. Сөздер, сандар, суреттер, компьютер жұмысын басқару, монитор.
C. Сөздер, сандар, суреттер, компьютер жұмысын басқару 

программалары.
D . TeK қана суреттер жэне компьютер жұмысын басқару 

программалары.
E. Компьютер жұмысын басқаратын тек қана сандар.
4. Бұл не - ASCII
A. Шифрлеу кұралдары;
B. Программалау тілі;
C. Есептеу жүйесі;
D. Символдарды кодтаудың халықаралық жүйесі;
E. Шифрленген эріптік символдар қүралы;
5. Есептеулердің нэтижелерін бейнелеу үшін:
A. кестенің ішіне формуланы енгізу
B. калькуляторды іске қосу
C. есептелетін өрістерден тұратын сұратуларды (запростарды) құру 

қажет
D. кестенің бос өрісіне формуланы енгізу
E. есептелетін өрістерден тұратын кестелерді күру кажет
6. Электрондық кестенің негізгі элементі не?
A. үяшық
B. Клетка
C. Берілгендер 
D-Өріс
Е. Мэндер
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7. Жұмыс кітабы дегеніміз не?
A. Бағаналар мен жолдардың киылысқан жері
B. Жұмыс кеңістігі
C. Ұяшықтардың жиыны
D. MS Excel электрондық кестенің құжаты
E. Жұмыс үстелі
8. Диаграмма дегеніміз не?
A. Автотолтыру кезінде агымдағы ұяшық қоршауының төменгі 

бұрышында орналасқан кішкене қара түсті шаршы
B. Автотолтыру кезінде ағымдагы ұяшық қоршауының жоғарғы 

бұрышында орналасқан кішкене қара түсті шаршы
C. Жұмыс кітабыньщ бір парағына енгізілген графиктік объект
D. Мэтіндік редакторда қолданылатын жазу түрі
E. Бірнеше ұяшықтар тобы
9. World Wide Web -...
A . Гиперсілтеме
B. Интернет
C. Жеке құжат
D. Ақпараттық кеңістік
E. Дүние жүзілік өрмек
10. Телефон желісі бойынша компьютерлерді бір-бірімен 

байланыстыру үшін қандай құрылғы қолданьшады
A. Модем
B. Шина
C. Дыбыстық қарта
D. CD ROM құрылғысы
E. Процессор
11. MS Access мәліметтер базасында қаржылық шаманы жазу үшін 

қай типті керсетеміз?
A. Санауыш (Счетчик)
B. Сандық (Числовой)
C. MEMO өрісі
D. Қаржылық (Денежный)
E. Мэтіндік (Текстовый)
12. MS Access мәліметтер базасында қай құралдың көмегімен 

мэліметтерді карап шығуға, талдауға, бірнеше кестелердің мәліметтерін 
өзгертуге, сұрыптауға, қорытындыларды есептеуге болады?

A. Қалыптар (Форм- көмегімен
B. Конструкторлар көмегімен
C. Есеп беру (Отчет) кемегімен
D. Сұраныстар (Запро- көмегімен
E. Сүзгілер (Фильтр) көмегімен
13. Модем деген не?
А. Телефон тізбегі арқылы компьютерлер арасында информациямен 

апмасу қүрылғысы
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B. Информацияны оқу кұрылғысы
C. Маусты алмастыру құрылғысы
D. Компьютерге Мәтіндік жэне графикапык информацияны енгізу 

қүрылғысы
E. Қағазға сұлбаны (чертежді) басып шығару қүрылгысы
14. Алғашқы компьютер мына мемлекетте шыкты:
A. Жапония
B. АҚШ
C. Г ермания
D. КСРО
E. Англия
15. 1 Килобайт неге тең?
A. 1 бит
B. 1000 байт
C. 24 бит
D. 1024 байт
E. 8бит
16. Ұяшыкты (вертикалды түрд- калай екіге белуге болады?
A. Ұяшыкты ерекшелеп, ПРАВКА/РАЗБИТЬ ЯЧЕЙКИ командасын 

онрындау
B. Ұяшықты ерекшелеп, маустың оң жақ батырмасын екі рет шырт 

еткізу
C. уяшыкты ерекшелеп, маустьщ сол жак батырмасын екі рет шырт 

еткізу
D. Ұяшықты ерекшелеп, ТАБЛИЦА/РАЗБИТЬ ЯЧЕЙКИ командасын 

орындау
E. Курсорды керекті Ұяшыкка койып, ENTER- ді басу
17. 16-лық санау жүйесінің символына жатпайтын эріп:
A. D.
B. Р.
C. F.
D . B.
E. А.
18. Excel. Кестенің (кітаптың) мазмүнын өзгертулерден қалай 

қорғануга болады?
A . ФАИЛ/ЗАЩИТА команда аркылы
B. СЕРВИС/ЗАЩИТА немесе "Қүжаттарды сақтау" терезесінде 

ПАРАМЕТР батырмасы арқылы
C. Құжаттарды сактау терезесінде ПАРАМЕТРЫ батырмасы аркылы
D. ФОРМАТ/ЗАЩИТА комавда аркылы
E. СЕРВИС/ПАРАМЕТРЫ/ЗАЩИТА команда аркылы
19. 34 санын ондық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне 

ауыстырыңыз:
A. 111011
B. 110111
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C. 100011
D. 111110
E .  100010
20. Сандарды сегіздік сандар жүйесінде беру үшін қандай цифрлар 

қолданылады?
A. 0-7.
B. 1-8.
C. 0-8
D . 0-F
E. 1-F.
21. Сандарды он алтылық сандар жүйесінде беру үшін кандай 

цифрларқ олданылады?
A. 0? 14 цифрлар.
B. 1?9 дейінгі цифрлар және А?Н дейінгі әріптер.
C. 0715 цифрлар.
D. A7Q әріптер.
E. 079 дейінгі цифрлар жэне А7Ғ дейінгі әріптер.
22. Джойстик- бүл
A. сызуларды қағазға шығару кұрылғысы
B. күнделікті жұмыста қолданатын жэне информацияларды 

компьютерге енгізуді жеңілдететін кұрылым
C. басқа компьютерлермен телефон желісі арқылы информация 

алмасу
D. компьютерде графикалык жэне текстік информацияны есептеу 

күрылғысы
E. компьютерлік ойындарда қолданылатын қолмен баскарылатын 

тетік
23. 1000 0000 екілік саны қай ондық санға сәйкес келеді:
A. 65
B . 512
C. 128
D . 64
E. 256

24. 10 оңдық саны екілік санау жүйесінде қалай жазылады?
A . 1010
B. 0010
C. 1111
D. 0101
E. 1100
25. Қалқыма нүктелі санның бейнеленуі:
A . Жүйенің және мантиссанын негізі.
B. Мантисса жэне реті.
C. Қосымша код түрінде.
D. Разрядтың анықгалынатын саны.
E. Тура код түрінде.
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26. Сандарды кескіндеу тэсіліне қарай санау жүйелері мына топтарға 
жіктеледі:

A . Латын
B. разрядтық тор жэне қатар түріне берілген
C. арабтық, римдік
D. позициялық және позициялық емес
E. арнайы командалар
27. "Информатика" термині...
A. Француздың информация жэне техника сөздерінен шыққан;
B. Француздың слов информация және электроника сөздерінен 

шыққан,
C. Француздың информация жэне автоматика сөздерінен шықкан;
D. Француздың информация жэне математика сөздерінен шыққан;
E. Француздың информация жэне кибернетика сөздерінен шыққан;
28. Файл дегеніміз не?
A. Негізгі бума(каталог)
B. Бізді қоршаған ортаның белгілі бір бөлігі
C. Монитор экранының бөлігі
D. Компьютер орындауға тиіс іс-әрекет сипатгамасы
E. Белгілі бір атаумен аталған дискідегі біртектес мэліметтер жиыны
29. ЭЕМ-де информация кодталады:
A. Тізбектегі ток түрінде.
B. Ондың санау жүйесінде.
C. Тізбектегі кернеулік түрінде.
D. Екілік санау жүйесінде.
E. Екілік-ондық санау жүйесінде.
30. Өріс атын қалай өзгертуге болады?
A. Өрістің атын маустың сол жак батырмасымен 1 рет сырт еткізіп, 

өрістің атын енгізу
B. Өрістің атын маустың оң жақ батырмасымен екі рет сырт еткізіп, 

өрістің жаңа атын енгізу
C. ПРАВКА/ПЕРЕИМЕНОВАТЬ СТОЛБЕЦ командасын орындау
D. Өрістің атын маустың оң жақ батырмасымен шырт еткізіп, шыққан 

менюден ПЕРЕИМЕНОВАТЬ СТОЛБЕЦ командасын орындау
E. Өрістің атын маустың сол жақ батырмасымен сырт еткізіп, ерістің 

атын енгізу
31. Microsoft Excel Электрондық кестедегі жолдардың саны канша?
A. 256
B. 452
C. 65536
D. 125
E. 1256
32.Электрондық кестеде ұяшықтар блогы калай белгіленеді?
A. Бірінші жэне соңғы үяшыктың адресі арқылы
B. Бірінші ұяшықтың адресі аркылы



C. Ортаңгы ұяшықтың адресі арқылы
D. Бірінші жэне соңғы ұяшықтың бағана эрпі арқылы
E. Бірінші жэне соңғы ұяшықтың жол нөмірі арқылы
33. Жалпы қызмет жасайтын байланыс қүралдарын қодцанбайтын 

түйінндері бір-бірінен аз қашықтыққа орналасатын есептеу желілері:
A. функционалдық желілер
B. ақпараттық желілер
C. интегралдық желілер
D. ауқымды желітер
E. жергілікті желілер
34. Мәліметтер базасьш басқару жүйесі дегеніміз...
A. Пайдаланушының қойған шарты арқылы деректерді тандап алуға 

қодданылатын құрал
B. Мәліметтер базасын құруга, жүргізуге, бірігіп қолдануға арналған 

графикалық қүралдардың кешені
C. Жаңа мэліметтер базасын күруға, оны мәліметтермен толтыруға, 

оның мазмұнын редакциялауға, оларды реттеуге арналған программалық 
құралдар кешені

D. Деректерді экранда бейнелеу жөне оларды басқаруға 
қолданылатын қүрал

E. Программалау тілдерін тиімді пайдалануға арналған программалық 
құралдар кешені

35. MS Access программасы мәліметтер базасының қандай түрін 
қарастырады?

A . Желілік
B. Қатынасты (Реляциялык)
C. Қүрылымдық
D. Ағаш тәріздес
E. Компьютерлік
36. Жүйе - бұл:
A. Өзара байланысты элементтердің жиынтығы.
B. Табиғаты жағынан бірдей элементтердщ кез-келген
C. Техникалық объект.
D. Тек математикалық ұғым.
E. Табиғаты жағынан эртүрлі элементтердің кез-келген жиынтығы
37. Желілік операциялық жүйелер:
A . MS Word
B. Windows NT Server, Novell Netware
C. MS Excel
D . MS DOS, UNIX
E. Norton Commander
38. Менің компьютерім бумасы қандай мүмкіңдік береді?
A. Соңғы ашылған он қүжаттың тізімін көрсету.
B. Қате өшірілген файлдарды қайта қалпына келтіру.
C. Компьютер мазмұнын көру.

44



C. Ортаңғы ұяшықтың адресі арқылы
D. Бірінші жэне соңғы ұяшыктың багана эрпі арқылы
E. Бірінші жэне соңғы ұяшыктың жол нөмірі арқылы
33. Жалпы қызмет жасайтын байланыс құралдарын қодцанбайтын 

түйінндері бір-бірінен аз кашықтыққа орналасатын есептеу желілері:
A. функционалдық желілер
B. ақпараттық желілер
C. интегралдық желілер
D. ауқымды желітер
E. жергілікті желілер
34. Мәліметтер базасьш басқару жүйесі дегеніміз...
A . Пайдаланушының қойган шарты арқылы деректерді тандап алуға 

қодданылатын құрап
B. Мәліметгер базасын құруға, жүргізуге, бірігіп қолдануға арналған 

графикалық құралдардың кешені
C. Жаңа мәліметгер базасын кұруга, оны мэліметгермен толтыруға, 

оның мазмұнын редакциялауға, оларды реггеуге арналған программалық 
кұралдар кешені

D. Деректерді экранда бейнелеу жөне оларды басқаруға 
қолданылатын қүрал

E. Программапау тілдерін тиімді пайдалануға арнапган программалық 
құралдар кешені

35. MS Access программасы мәліметтер базасының қандай түрін 
қарастырады?

A . Желілік
B. Қатынасты (Реляциялық)
C. Құрылымдық
D. Ағаш тәріздес
E. Компьютерлік
36. Жүйе - бүл:
A. Өзара байланысты элементтердің жиынтыгы.
B. Табиғаты жағынан бірдей элемештердщ кез-келген
C. Техникалық объект.
D. Тек математикалық үғым.
E. Табиғаты жагынан эртүрлі элементтердің кез-келген жиынтығы
37. Желілік операциялық жүйелер:
A. MS Word
B. Windows NT Server, Novell Netware
C. MS Excel
D . MS DOS, UNIX
E. Norton Commander
38. Менің компьютерім бумасы қандай мүмкіңдік береді?
A. Соңғы ашылған он қүжаттың тізімін көрсету.
B. Қате өшірілген файлдарды қайта қалпына келтіру.
C. Компьютер мазмүнын көру.
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D. Компьютердің желілік ресурстарын көру
E. Бас менюді шақыру.
39. Акпараттық процестің кұрылымы келесі тізбекпен сипатапады
A. Жинау, өндеу, сактау, іздеу, тарату.
B. Енгізу, өндеу, сактау, іздеу, жазу, файл.
C. Енгізу, өндеу, шығару, жазу, файл.
D. Жинау, өндеу, шығару, жазу, тарату.
E. Енгізу, жазу, файл, басу, сактау.
40. Берілген ондық санды екілік санау жүесіне келтіру ережесін 

табыңыз:
A. Ондық санды екілік санга келтіру үшін онын өзін 10-ға бөліндіде 

Іқалғанша бөлу кажет. Одан кейін барлық калдыктарды соңгы 
бөліндіден бастап кері ретпен жазады.

B. Ондық санды екілік санға келтіру үшін оның өзін жэне алынған 
калдыктарды 10-ға,бөліндіде 1 қапғаншабөлу қажет. Одан кейін барлық 
қалдыктарды сонғы бөліндіден бастап кері ретпен жазады.

C. Ондык санды екілік санға келтіру үшін оның өзін 2-ге, бөліндіде 1 
калғанша бөлу қажет. Одан кейін барлық қалдыкгарды соңгы бөліндіден 
бастап кері ретпен жазады.

D. Ондық санды екілік санға келтіру үшін оның цифрларын 2-ге, 
бөліндіде 1 қапғанша бөлу қажет. Одан кейін барлык қалдыктарды соңгы 
беліндіден бастап кері ретпен жазады.

E. Ондык санды екілік санға келтіру үшін оның өзін жэне апынатын 
калдыктарды 2-ге, бөліндіде 1 қалғанша бөлу қажет. Одан кейін барлық 
калдықтарды соңғы бөліндіден бастап кері ретпен жазады.

41.23 ондык саны қандай екілік санға тең?
A . 1010.
B . 1111.
C. 11001.
D . 10111
E. 11000.
42.101 екілік саны қандай ондық санға тең?
A. 5
B .  9 .

C. 11
D. 3
E. 7
43. Төмеңдегілердің қайсысы файлдарды тығыздауға арналған?
A. антивирустық программалар
B. каталогты сактау үшін
C. скандау программапары
D. архиватор
E. дефрагментациялау программалар
44. 10001 жэне 1111 сандарының қосындысы екілік жүйеде неге тен:
А. 111111.
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D. О-ден 9-ға дейінгі саңдар жэне латынның алғашқы алты эріптері
E. Қолданылатын цифрлар саны
52. Қандай да бір программаны күрастыру, тестілеу жэне талдау 

кезінде қолданылатын программа қалай аталады?
A. Аспаптық программалық кұрал
B. Терезе
C. Утилиттер
D. Бума (каталог)
E. Графиктік редактор
53. Ақпараттың уақыттылыгы - бұл:
A. Ақпаратың тұтынушының қажеттіліктеріне (сұраныстарын- кажет 

уақытта сай келу, акпараттың сьфтқы қасиетін бейнелеу қабілеті.
B. Ақпараттың бейнеленетін объектіні жэне/немесе процесті 

жеткілікті сипаттау, акпараттың сыртқы қасиетін бейнелеу қабілеті.
C. Ақпараттың жасырын қателер болмау, ақпараттың сыртқы 

қасиетін бейнелеу қабілеті.
D. Рұқсатсыз пайдалану немесе өзгертудің мүмкін еместігін 

сипаттайтын қабілет.
E. Акпарат алу мүмкіндігін сипаттау, ақпараттың сырткы қасиетін 

бейнелеу қабілеті.
54. Пікір дегеніміз:
A. Мақулданатын немесе терістелінетін, қозғаушы сөйлем.
B. Терістелінетін, хабарлай айтьшған сөйлем.
C. Сөйлеу фрагменті.
D. Мақүлданатын немесе терістелінетін, хабарлай айтылған сөйлем.
E. Мақүлданатын, хабарлай айтылған сөйлем.
55. Әрекеттер жүйелілігін бір рет орындау жолымен нәтиже алуды 

қамтамасыз ететін ететін алгоритмнің типін көрсетіңіз:
A. Т армақтал ған.
B. Сызықтык.
C. Циклдік.
О.Рекурсивті.
Е. Құрама.
56. "И" логикалық элементі орындайды:
A. Бөлуді.
B. Логикалық көбейтуді.
C. Қосуды.
D. Салыстыруды.
E. Азайтуды.
57. Агымдағы үяшық дегеніміз не?
A. Арнайы формулалар
B. Курсор орналасқан үяшық
C. Белгіленген үяшықтар тізбегі
D. Электрондық кестедегі ұяшық
E. Бірнеше үяшықтар тобы
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58. Электрондық пошта дегеніміз...
A. Компьютер желісі бойынша хабарларды жөнелту, оқу мен 

сактауға арналған қызметтік программалар жүйесі
B. Электрондық анықтама
C. Интернетке тікелей қосуды, олардың серверлермен қатынас 

құруын жүзеге асыратын завды тұлга
D. Программада кездесетін кез-келген қате
E. Сервер
59. TCP дегеніміз:
A. Файлдарды беру қызметінің хаттамасы
B. Каталог тізбегі
C. Қолданбалы хаттама
D. Транспорттық дейгейінің хаттамамасы, информацияның беруін 

басқарады
E. Желілік деңгейінің хаттамамасы, информацияның қайда берілгенін 

анықтайды
60. MS Access мәліметтер базасында Мэтіндік тип қанша символ 

жазуға мүмкіндік береді?
A. 34000
B . 256
C. 32000
D . 64
E. 255
61. Презентация дегеніміз не?
A. Жеке парақ
B. Белгілі бір ретпен орналасқан мэлімеітер жиыны
C. Слайд деп аталатын жеке кадрлардың жиынтыгынан тұратын 

айрықша текті электрондық қүжат
D. Суреттер жиыны
E. Баяндама жасау
62. Анимация дегеніміз не?
a. Барлық объектілерді кимыл-козгалысқа келтіру немесе слайдтагы 

объектілердің шыгу реті
b. Сыртқы қолданбалы программаларда қүрылган трафиктік бейнелер
c. Диаграмманың бір түрі
d. Слайдтарды сүрыптау
e. Дербес компьютер мен пайдаланушы арасындагы байланысты 

қамтамасыз ету
63. ЭЕМ-нің үшінші буынындағы физикалық негізі болып табылатын:
A. Оптикалық талшықтар.
B. Электрондық лампалар,
C. Жартылай өткізгіштер.
D. Интегралдық схемалар.
E. Үстемі үлкен интегралдық схемалар.
64. Бір Мбайт неге тең?
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A. 1000 битке.
B. 1000 байтқа.
C. 10000 битке.
D. 100 байтқа.
E. 1024 Кбайтқа.
6 5 .16-лық санау жүйесінде 10 бірлік нэтижесі қалай жазылады?
A . 1А.
B. A.
C. IF.
D. 16
E. F.
66. 0110+1010 екілік кодтың қосындысы қай сан?
A. 11100.
B . 10110.
C. 10000.
D . 11110.
E. 01010.
67. Файлдардьщ кай типтері операциялық жүйеден тікелей іске 

қосылады:
A. .exe,.com,.doc
B. ,com,.exe,.bat
C. .bat,.dat,.bwt
D. .com,exe,dat
E. ,exe,.dat,.doc
68. 100101 екілік санау жүйесінен ондық санау жүйесіне 

ауыстырыңыз:
A. 37
B . 91
C. 65
D . 44
E. 72
69. Санды атау жэне жазу әдістерінің жиынтығы қалай аталады?
A. Кодтау жүйесі.
B. Жетекшілік.
C. Пайдаланушының жетекшілігі.
D. Санак жүйесі.
E. Сандык зандылық.
70. Санак жүйесі дегеніміз - бұл:
A. Сандарды тұрақты орынды үтірлі түрде беру.
B. Сандарды ауыстырып қою тәсілі.
C. Сандарды экспоненциалды түрде беру.
D. Сандарды белгілі сандық мэні бар символдар арқьшы беру тәсілі.
E. Әріптер орнына сандарды қою.
71. Дербес компьютер қүрамына кірмейтін күрылғы:
А. Пернетақта мен тышқан
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B. Дисплей
C. Ксерокс 
D-Жүйелік блок 
Е. Дискжетек
72. 1011,1(2)+ 11,11(2) сандарының косындысы неге тец:
A. 1101,01.
B. 1022,21.
C. 1111,01.
D. 1000,01.
E. 1022,212.
73. Ондық санау жүйесіндегі 10 саны сегіздік санау жүйесінде калай 

жазылады?
A. 11
B. 10
C. 12
D . 15
E. 13
74. 110010011001 екілік саны сегіздік санау жүйесінде калай 

жазылады?
A. 5347
B . 5324
C . 6213
D . 6241
E .  6231
75. Информатиканың басты үғымы (информация ұғымымен катар):
A. Алгоритм.
B. Объект.
C. ЭЕМ.
D. Информация жэне алгоритм.
E. Пэн.
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B. Объект.
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