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I. КОМПЬЮТЕР НЕГИЗДЕРИ 
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1. БУЛ ҮЙРӨТКҮЧ ТУУРАЛУУ 
 

Бул үйрөткүч компьютер кандай иштээрин жана аны колдонуу боюнча 

түшүндүрмө берет. Компьютерди орнотуу боюнча, техникалык жабдуу жана 

программалык камсыздоонун айырмасы тууралуу сүйлөшөбүз. Ошондой эле, 

иштетүү системасын, колдонмолорду, онлайн булут жана башка нерселерди 

үйрөнөбүз. 

 

Биринчи компьютериңиз менен иштеп баштасаңыз, же жөн гана ал кантип 

иштээрин үйрөнүп жатсаңыз, сиз баардык маалыматты биздин жазылган 

сабактарда, видеолордо жана интерактивдерде таба аласыз. Соңунда, 

компьютерди колдонуунун негизин, маңызын түшүнүп чыгасыз. Ошондой эле, 

башка үйрөткүчтөр менен компьютер жөнүндө көбүрөөк маалымат ала 

аласыңар. 

Дагы эле ойлонуп жатасызбы? Келгиле, баштадык! 
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2. КОМПЬЮТЕР ТҮШҮНДҮРМӨСҮ 
 

Компьютер- бул электрондук түзмөк, ал маалымат менен иштейт. Анын 

маалыматты сактоо, алуу, жана аны иштетүү мүмкүнчүлүгү бар. Сиз компьютер 

аркылуу документтерди жазууну, электрондук кат жиберүүнү, оюн ойноону жана 

Желе аркылуу маалымат издөөнү билсеңиз керек. Ошондой эле жадыбалдарды 

түзүүнү, презентация, ал тургай, видеолор менен иштөөгө пайдалана аласыз. 

Компьютердин түрлөрү жөнүндө үйрөнүү үчүн төмөндөгү видеону көрүңуз. 

Техникалык жабдуу жана программалык камсыздоонун айырмасы 

Компьютердин түрлөрү жөнүндө сөздү баштаганча, баардык компьютерлердин 

негизи эки нерседен түзүлөрүн белгилейли. Алар техникалык жабдуу жана 

программалык камсыздоо. 

Техникалык жабдуу бул компьютердин физикалык түзүлүшү, мисалы, баскыч же 

компьютер чычканы. Ошондой эле төмөндөгү сүрөттө көрсөтүлгөндөй, 

компьютердин ички жабдыктары. 

 

Программалык камсыздоо, техникалык жабдууга эмне жана кантип кылыш 

керектигин айткан көрсөтмөлөрдүн жыйындысы. Программалык камсыздоого 

веб-браузерлер, оюндар, сөз түзмөктөрү кирет. Төмөндө сиз Microsoft 

PowerPointтун сурөтүн көрө аласыз, ал презентация түзүүгө жаратылган. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Компьютерде баардык жасалган иштер программалык камсыздоодо жана 

техникалык жабдыктарда сакталат. Мисалы, азыркы учурда бул сабакты браузер 

аркылуу(программалык камсыздоо) жана барактары алмаштырууга компьютер 

чычканы менен (техникалык жабдык) иштеп жатасыз. Компьютердин ар түрлөрү 

жөнүндө үйрөнүп жатканда, техникалык жабдыктарына көңүл буруңуз. Бул 

үйрөткүч менен окуп жатканда, компьютердин түрлөрү, ар түрдүү программалык 

камсыздоону колдоноорун да үйрөнөсүңөр. 

Компьютердин түрлөрү кандай? 

Компьютер деген сөздү укканда адамдардын көбү жеке компьютер (ПК) же 

лэптоп деп ойлойт. Бирок, компьютер биздин жашообузда ар түрдүү көлөм жана 

формада болуп, көптөгөн милдеттерди аткарат. Сиз банкоматтан накталай акча 

алганыңызда, дүкөндө жемиштерди сканерден өткөргөндө же калькуляторду 

пайдаланганда, компьютердин ар түрүн колдонуп жатасыз. 

 

Иш-такта компьютери 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Көп адамдар иш-такта компьютерди жумушта, үйдө жана мектепте колдонушат. 

Иш-такта компьютери атайын иш столго орнотууга жасалган. Ал адаттагыдай 

эле бир нече бөлүктөрдөн турат: алар монитор,компьютер кутучасы, чычкан 

жана баскыч. 

Лэптоп компьютерлери 

 

Компьютердин экинчи түрү бул лэптоп компьютери, көбүнчө лэптоп деп аталат. 

Лэптоптор батерея аркылуу иштеп, иш-такта компьютерлеринен алда канча 

портативдүү, аны каалаган жакта иштетсеңиз болот. 

Планшет компьютери 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Планшет компьютери, колдук планшети лэптопко караганда да портативдүү. 

Баскыч жана чычкандын ордуна сенсордук экран аркылуу тергенди жана 

жылдырууну колдонушат. iPad планшеттин бир мисалы. 

Серверлер 

 

Сервер бул тармактагы башка компьютерлерге маалыматты ташып кызмат 

кылган компьютер. Мисалы, сиз интернетти колдонгон сайын, серверде 

сакталган маалыматтын ичинен карайсыз. Көптөгөн ишканалар, жергиликтүү 

файл серверлерди колдонушуп, ичинде файлдар менен бөлүшө алышат. 

Компьютердин башка түрлөрү 

Азыркы учурдун электроникасы, негизинен атайын жасалган ар тараптуу 

компьютерлер, бирок биз андай деп дароо ойлонбойбуз. Бул жерде бир нече 

жалпы мисалдар берилген. 

Уюлдук телефондор: Көптөгөн уюлдук телефондор, компьютер аткаруучу 

нерселерди кыла алат, керек болсо интернеттен издөөнү жана оюн ойноону. 

Алар жалпысынан смартфон деп аталат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тагынмалар: Тагынма технологиялар бул күн бою кийилгенге багытталган, анын 

ичинде дене тарбия трекерлери жана акылдуу саатар да кирет. Бул 

технологиялар көп учурда тагынмалар деп кыскартылган. 

Оюн консолдору: оюн консолу сыналгыда оюндарды ойноо үчүн колдонулат 

Сыналгылар: Көптөгөн сыналгылар эми ар кандай колдонмолорду камтып, 

онлайн ар кандай мазмунга кире алат. Мисалы, сиз түздөн-түз сыналгыга 

Интернеттен видео агым кылсаңыз болот. 

Жеке компьютер (ПК) жана Mac 

Жеке компьютерлер негизинен эки стилде кездешет: Жеке компьютер жана Mac. 

Экөө тең функционалдуу, бирок ар бири өзгөчө айырмаланып турат. Адамдар өз 

табитине жараша тандап алышат. 

Жеке компьютерлер 

 

Компьютердин бул түрү 1981-жылы алгачкы IBM PC менен киргизилген. Башка 

компаниялар буга шайкеш компьютерледи түзүп, аны IBM PC- Compatible деп 

аташкан. Бүгүнкү күндө, бул жеке компьютердин эң көп жайылган түрү болуп 

саналат. Ал, адатта, Microsoft Windows оперативдүү системасын камтыйт. 

Mac 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Macintosh компьютери 1984-жылы киргизилген, жана бул биринчи эң көп 

сатылган жеке компьютер болуп саналат, ал колдонуучулардын орнотуусу же 

GUI менен жасалган. Бардык Mac компьютерлери Apple компаниясы тарабынан 

жасалган, алар дээрлик дайыма Mac OS X оперативдүү системасын колдонушат. 
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3. КОМПЬЮТЕРДИН НЕГИЗГИ БӨЛҮКТӨРҮ 
 

Компьютердин негизги бөлүктөрү компьютер кап, монитор, клавиатура, чычкан 

жана электр зымы. Ар бир бөлүгү компьютерди колдонгондо маанилүү ролду 

ойнойт. 

Такта компьютеринин негизги бөлүктөрү жөнүндө үйрөнүүгө төмөндөгү видеону 

көр. 

Компьютер кап 

 

Компьютер кабы метал жана пластиктен кутуча болуп курулуп анын ичинде 

негизги компьютердин бөлүктөру Motherboard, борбордук иштетүү бирдиги (CPU) 

жана электр камсыздандыруусу жайгашкан. Каптын бетинде адатта, On / Off 

баскычтары жана бир же бир нече оптикалык дисктер жайгашкан. 

Компьютер каптары ар кандай түрдө жана өлчөмдөрдө келет. Такта кабы иш 

столуна жалпак жайгашып, анын үстүнө монитор отурат. Компьютер кабы узун 

жана монитордун жанына же жерге коюлат. Баардыгы бир-ичинде 

компьютерлердин ички компоненттери монитордун ичинде камтылып, бөлөк 

капка жайгаштыруунун кажети жок болуп калат. 

Монитор 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Монитор компьютер капта жайгашкан видеокарта менен иштейт, ал текст жана 

сүрөттөрдү көргөзөт. Көпчүлүк мониторлор башкаруу баскычтарын камтыйт, 

алар монитордун дисплейин жөндөөнү өзгөртө алат, кээбир мониторлор ичинде 

камтылган динамик колонкалары менен болот. 

Жаңы мониторлор адатта LCD (суюк кристаллдык дисплей) LED (жарык 

чыгаруучу диод) аркылуу көрсөтөт. Алар абдан ичке, көп учурда жалпак -

панелдүү дисплей деп аталат. Мурунку мониторлор CRT (катод түтүкчөсү) 

экранды колдонгон. CRT мониторлор чоң жана оор, алар көбүрөөк орунду 

ээлейт. 

Клавиатура (Баскыч) 

Клавиатура компьютер менен байланышуунун эң маанилүү интструменттеринин 

бири болуп саналат. There are many different types of keyboards, but most are very 

similar and allow you to accomplish the same basic tasks. Баскычтын ар түрлөрү 

көп, бирок көпчүлүгү окшош жана жөнөкөй тапшырмаларды аткара алат. 

Клавиатуранын ар кандай бөлүктөрүн үйрөнүү үчүн төмөндөгү интерактивдидин 

баскычтарын баскыла. 
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түзөтүү хоспоттор түзөтүү хоспоттор түзөтүү 

хоспоттор 

 

Эгер сиз басып-терүү ыкмасын үйрөнгүңүз келсе, анда биздин акысыз Терүү 

сабагын көрүңүздөр. 

Компьютер чычканы 

 

Компьютер чычканы компьютер менен байланышта дагы бир маанилүү 

инструменттердин бири болуп саналат. Адатта, ал көрсөтүү инструменти 

болгондуктан, чычкан экрандагы объекттерди көрсөтүп, аларды басып, жылдыра 

алат. 

Чычкандын негизни эки түрү бар: оптикалык жана механикалык. Оптикалык 

чычкан кыймылды аныктоо үчүн электрондук көз колдонот жана тазалоо үчүн 

жеңил болот. Ал эми механикалык чычкан кыймылды аныктоо үчүн топ колдонот 

жана тийиштүү түрдө иштеши үчүн, аны дайыма таза кармоо керек. 

Компьютер чычканынын колдонуунун негизин үйрөнгүңүз келсе, биздин 

интерактивке баш багыңыз. 

Компьютер чычканынын башка түрлөрү 
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Чычкан аткара тургандай эле башка инстурменттер бар. Көпчүлүк аны 

колдонууга оңой жана иш столунда орунду аз ээлейт дешет. Чычкандын башка 

түрлөрү төмөндө: 

Түргүч: түргүч эркин айланып турган топ. Чычканды жылдыруунун ордуна, топту 

гана түрүп жылдырсаңыз болот. 

 

Тачпад: ал сенсордук, сиз сөөмөй менен экранды башкара аласыз, ал эмес сүрөт 

тартсаңыз болот. Тачпаддар лаптоп компьютерлеринде көп кездешет. 
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4. КОМПЬЮТЕРДИН БАСКЫЧТАРЫ ЖАНА ПОРТТОРУ 
 

Компьютер каптын алды-артын карап канча баскыч жана порттор бар экенин 

караңыз. Эми монитордо канча бар экенин караңыз. Мүмкүн сиз онго жакын же 

андан көптү санадыңыз. 

Ар бир компьютер өзгөчө, андыктан баскычтар, порттор, чанакттар ар түрдүү. 

Бирок, көбүнчө такта компьютеринде жайгашкан баскычтар жана портторду 

окшош кезиктире аласыңар. Бул порттор кантип иштээрин билсеңиз, принтер, 

клавиатура же чычканды компьютерге кошуу кыйынчылык жаратпайт. 

Такта компьютеринде баскычтар, порттор, чанактар кандай иштээрин билгиңиз 

келсе, төмөндөгү видеону көрүңүз. 

Компьютер кабынын бети 

Компьютердин кабынын бетин үйрөнүү үчүн төмөндөгү баскычты басыңыз. 

түзөтүү хоспоттор түзөтүү хоспоттор  

 

 

Компьютер кабынын арты 

Компьютер кабынын арты ар түрдүү атайын түзмөктөрдүн кошулуусуна 

ыңгайлаштырылган. Жайгаштыруучу орду компьютерге жараша ар түрдүү 

болушу мүмкүн, көпчүлүк компаниялардын атайын өздөрүнүн бириктиргичтери 

бар. Кээбир порттор атайын бир түскө боелгон, башка түзмөктөрдү жеңил 

туташтыруу үчүн. 
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Компьютер кабынын артын үйрөнүү үчүн төмөндөгү интерактивди басыңыз. 

түзөтүү хоспоттор түзөтүү хоспоттор түзөтүү хоспоттор түзөтүү 

хоспоттор 

 

Портторун башка түрлөрү 

Порттордун ар түрлөрү болот, мисалы FireWire, Thunderbolt жана HDMI. Эгерде 

компьтерде сиз тааныбаган порттор болсо, сиз колдонмодон көбүрөөк маалымат 

ала аласыңар. 

Эми сиз аракет кылыңыз! Төмөндө оюнга кабелдер менен байланышып, 

машыгуу кылыңыз. 

Компьютер менен бирге колдонулган жабдыктар 

Компьютердин негизи компьютер капты, мониторду, баскычты, чычканды 

камтыйт. Бирок силер ар башка түзмөктөрдү, атайын бөлүнгөн портторго 

туташтырсаңар болот. Бул түмөктөр жабдыктар деп аталат. Көп кездешүүчү 

жабдыктарды карап көрөлү. 

Принтер: Экранда пайда болгон документ, сүрөттөрдү жана башка экрандагы 

нерселерди кагазга басып чыгарат. Принтердин көп түрлөрү болот. Мисалы 
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лазердүү, түстүү жана фото принтерлер болот. Ошондой эле баардыгы-бир 

принтерлер да бар, алар басып чыгаруудан тышкары, сканерлеп жана 

докуменнтерди көчүрөт. 

 

Сканерлер: сүрөттү же документти көчүрүп (компьютер окууга мүмкүн болгудай) 

санарип сүрөт иретинде компьютерге жүктөйт. Көп сканерлер баардыгы -бир 

принтерде орнотулган, кааласаңыз сканерди өзүнчө (кол сканери) сатып 

алсаңыз болот. 

Колонка/ Үнкулак: Спикерлер жана үнкулакчалар сытка чыгаруучу түзмөктөр 

болуп эсептелинет алар маалыматты компьютерден колдонуучуга жиберет. 

Мисалы үн жана музыка угууга мүмкүнчүлүк берет. Компьютердин моделине 

жараша, алар аудио портуна же USB портуна туташтырылышы мүмкүн. Айрым 

мониторлор динамикти өз ичинде камтыйт. 

 

Микрофондор: Микрофон бул туташтырлуучу, же колдонуучудан маалыматты 

алуучу түзмөк. Сиз микрофонду үндү же башка бирөө менен сүйлөшкөнүңүздү 

жаздырганга тутуштырсаңыз болот. Көптөгөн ноутбуктар микрофонду камтыйт. 
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Желе камералары: желе камерасы, видеолорду жана сүрөттөрдү тартууга 

камтылган түзмөк. Ал ошондой эле интернет аркылуу видеону учурда көрсөтө 

алат, ал видеочат, видео конференцияларды башка бирөөлөр менен өткөрүүгө 

өбөлгө түзөт. Көптөгөн камералар да ушул себептен микрофону менен болот. 

 

 

Оюн жөнгө салуучу жана джойстиктер: Оюн башкармагы атайын оюндарды 

башкарууга колдонулат. Оюнду башкаруунун көп түрлөрү бар, анан ичинде 

джойстик, ошондой эле компьютер чычканын, клавиатураны колдоно аласыз. 

Санарип камералар: Санарип камералар, санарип форматында сүрөттөрдү 

жана видеолорду тартат. Камераны компьютердин USB портуна туташтырып, 

сиз сүрөт файлдарын компьютерге өткөзө аласыз. 

Уюлдук телефон, МР3 плеер, планшет компьютери, жана башка түзмөктөр: 

качан гана электрондук түзмөк сатып алардын астында мисалы уюлдук телефон 

же MP3 плеер, USB кабели менен чогуу берилеби текшериңиз. Эгер, берилсе, 

анда сиз компьютериңизге жеңил эле туташтыра аласыз. 
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5. КОМПЬЮТЕРДИН ИЧИ 
 

Сиз компьютер кабынын ичин көрдүңүз беле, мүмкүн сүрөттөн көргөндүрсүз. 

Кичинекей бөлүктөр татаал көрүнүшү мүмкүн, бирок компьютер каптын ичи 

табышмак деле эмес. Бул сабак компьютер каптын ичинде болгон процесс жана 

тетиктердин негизги аталышын үйрөтөт. 

Компьютер каптын ичинде эмне бар экенин билүү үчүн төмөнкү видеону 

көрүңүздөр. 

Энелик плата (Motherboard) 

 

Энелик плата компьютердин негизги платасы болуп саналат. Бул CPU, эске 

тутуу, каттуу жана оптикалык дисктер менен тутаткычтар, видео жана аудиону 

кеңейтүү карталары жана компьютерлик портторго туташуу (USB порттор) 

тетиктерин ичке плитага кармап турат. Энелик плата компьютердин ар бир 

бөлүгүнө түздөн-түз же кыйыр түрдө бириктирилет. 

CPU / Процессор 

 

Борбордук иштетүү бирдиги (CPU), ошондой эле процессор деп аталган, энелик 

платада, компьютер каптын ичинде жайгашкан. Ал жер кээде компьютердин 

мээси деп аталат, жана анын жумушу буйруктарды ишке ашыруу болуп саналат. 

Качандыр гана баскычты бассаңыз, чычканды жылдырсаңыз, файлды ачсаңыз 

CPU га буйрук жиберип жаткан болосуз. 
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CPU адатта ичинде жайгашкан бир кремний чип менен эки-дюйм керамикалык 

чарчы болуп саналат. Ал чип тырмактын көлөмүндөй эле. CPU энелик платанын 

CPU чанагына чак келет, ал жылуулук берчү тетик менен капталат (CPU дан 

жылуулук алуучу тетик) 

Процессор иштөө ылдамдыгы мегагерц (MHz) менен ченелет, же секундасына 

миллиондогон тапшырма аткаруу менен; жана гигагерц (GHz), же секундасына 

миллиарддаган тапшырмаларды аткаруу менен ченелет. Ылдамыраак 

процессорлор тапшырмаларды тезирээк аткарат. Бирок, компьютердин иш 

жүзүндөгү ылдамдыгы, процессордон гана эмес, ар түрдүү компоненттерден көз 

каранды. 

RAM (мүмкүндүк алуу түйүнү) 

 

RAM сиздин системанын кыска мөөнөттүү эс тутум болуп саналат. Сиздин 

компьютер эсептөөлөрдү жүргүзсө, аны зарыл болгонго чейин RAM убактылуу 

маалымат сактагычында сактайт. 

Бул кыска мөөнөттүү эс тутум компьютер өчкөндө жоголот. Эгер документ, 

электрондук жадыбалга, жэ башка түр файл менен иштеп жаткан болсоңуз, аны 

жоготуп албаш үчүн, дароо сактоо керек. Файлды сактаганда, маалыматты 

каттуу диске узак мөөнөткө сактайт. 

RAM мегабайт (MB) же гигабайт (GB) менен ченелет. Канчалык RAM, сиздин 

компьютер кө болсо, ошончолук көп тапшырманы бир учурда кыла алат. Эгер 

жетиштүү RAM жок болсо, анда сиздин компьютер бир нече программалады 

ачканда эле жакшы иштебей калат. Ушундан улам, көп адамдар аткарууну 

жакшыртуу үчүн кошумча RAM кошушат. 

Катуу диск (Hard drive) 
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Катуу диск сиз компьютердик программаларды, документтерди жана башка 

өздүк файлдарды сактаган жер болот. Каттуу диск узак мөөнөттүү сактагыч 

болуп саналат, сиз компьютерди өчүргөн учурда да маалыматты сактайт. 

Сиз файлды ачып же программаны иштетип жатсаңыз, компьютер маалыматты 

каттуу дисктен RAMга көчүрүп коет. Сиз файлды сактаганда, маалымат каттуу 

диске кайра сакталат. Катуу диск кубаттуу болсо, компьютер жана анын 

программалары тезирээк иштейт. 

Электр энергиясы менен камсыздоо бөлүмү 

 

Электр энегрияны камсыздоочу бөлүм, электр энергияны тамдагы чанактан 

компьютерге алып келет. Ал энелик платага жана башка компоненттерге кабель 

аркылуу кубат берет. 

Эгер компьютер кабын ачам десеңиз, биринчи компьютерди токтон сууруп салуу 

керек. Компьютердин ичин ачаарда, биринчи жез тетикти кармап аны сууруп 
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салуу зарыл. Туруктуу электр энергиясы компьютердин зымдары аркылуу 

берилип, машинага чоң зыян келтириши мүмкүн. 

Кеңейүү (узартуу) карталары 

Көп компьютерлер кеңейүү түрмөгү энелик платада жайгашкан, алар ар түрдүү 

узартуу карталар кошконго мүмкүнчүлүк берет. Бул кээде PCI (тышкы 

компоненттерди бириктирүү) карталары деп аталат. Сизге PCI карталарын 

колдонуу кажети жок болот, себеби көп энелик платаларда атайын видео, аудио, 

тармак ж.б. мүмкүнчүлүктөр камтылган. 

Бирок, сиздин иш-аракеттеринин натыйжалуулугун көтөрүүгө же эскриген 

компьютердин мүмкүнчүлүктөрүн өзгөрткүңүз келсе, силер бир же бир нече 

карточкаларды кошо аласыз. Төмөндө кеңейүү карттардын таралган түрлөрү 

көрсөтүлгөн. 

Видео карта 

 

Видео карта сиз монитордо көргөн нерсеге жооптуу. Көпчүлүк компьютерлер 

GPU (сүрөттү иштетүү бирдигин) өзүнчө эмес, атайын энелик платага 

жайгаштырышат. Сиз сүрөтү көп оюндарды ойносоңуз, тез иштетүүчү видео 

картаны кошуп койсоңуз болот. 

Үн картасы 

Үн картасын, ошондой эле аудио картасы деп сайтылат, ал кулакчындан же 

динамиктерден чыккан үндөрдү угууга мүмкүнчүлүк берет. Көпчүлүк энелик 

платалар үндү камтыйт, бирок сиз жогорку сапаттагы үн үчүн атайын үн 

картасына кошо аласыз. 

Тармак картасы 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тармак картасы сиздин компьютер тармагы аркылуу байланышууга жана 

интернетке кирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул да бир Ethernet кабели менен же 

зымсыз байланыш (көбүнчө Wi-Fi) аркылуу байланыша алат. Көптөгөн энелик 

платалар тармактык байланышты ичинде камтыйт , ал эми тармак картасы 

өзүнчө да туташтырса болот. 

Блютуз картасы (же адаптер) 

 

Блютуз - кыска аралыкка зымсыз байланыш үчүн жаратылган технология. Бул 

көп учурда компьютер менен зымсыз баскыч, чычкан жана принтерлерди менен 

байланышуу үчүн колдонулат. Ал, адатта,энелик платада камтылган, же зымсыз 

тармактык картада камтылган. Блютузу жок компьютер болсо, сиз USB адаптер 

сатып алсаңыз болот. 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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6. НОУТБУК КОМПЬЮТЕР ДЕГЕН ЭМНЕ? 
 

Ноутбук- бул ар кандай жерге көчүп, иштегенге ыңгайлашытырлган жеке 

компьютер. Көпчүлүк ноутбуктар иш-такта компьютерлеринин бардык 

функционалына ээ, бирдей программаларды жана файлдарды ача алышат. 

Бирок, ноутбуктар иш-такта компьютерине салыштырмалуу кымбатыраак болот. 

Ноутбук компьютерлери жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону 

көрүңүздөр. 

Иш-такта компьютеринен ноутбук эмне менен айырмаланат? 

Ноутбуктар мобилдүүлүк үчүн жасалгандыктан иш-такта компьютеринен 

маанилүү өзгөчөлүктөрү бар. Ноутбукта бардыгы камтылган, мисалы монитор, 

баскычтоп, тийме тактасы (чычкан ордуна) жана динамиктер. Бул эч кандай 

кошумча тетиктери жок эле функионалдуу. Ноутбукту орнотуу жеңил, жана 

кабелдер да аз. 

Ошондой эле чычканды, чоң мониторду жана башка жабдууларды 

байланыштыра аласыз. Бул, негизинен, сиздин ноутбукту иш-такта 

компьютерине бир гана айырмачылык менен айланта алат: сиз жабдууларды 

сууруп таштап, ноутбукту каалаган жерге ала барсаңыз болот. 

Бул жерде ноутбуктун негизги айырмачылыктары. 

Тийме тактасы: Тийме такта -бул тийүүгө сезимтал такта, ал курсорду 

манжаңыздын кыймылы менен башкарат. 

 

Батарея: Ар бир ноутбук батарея менен камсыздалган, токко сайылбай турганда 

ноутбукту колдонууга шарт түзөт. Сиз ноутбукту токко сайган учурда, батарея 

кубаттандырылат. Батареянын бар болгону капысынан электр энергиясы өчүп 

калса да электр энергия менен ноутбукту камсыздайт. 

AC адаптер: Ноутбуктарда адатта, ар бир ноутбук үчүн жасалган өзгөчө AC 

адаптери болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Порттор: Иш-такта компьютерлеринде бар порттор ноутбуктарда да бар (мисалы 

USB), адатта, мейкиндикти сактап калуу үчүн порттордун саны аз. Бирок, кээ бир 

порттору ар түрдүү болушу мүмкүн, жана аларды колдонуу үчүн адаптерлер 

керек болушу мүмкүн. 

Баасы: Жалпысынан айтканда ноутбуктар, иш-такта компьютерлерине 

караганда кымбатыраак, экөөнүн ички компоненттери бирдей болсо дагы. Эгер 

кээ бир ноутбуктар иш-такта компьютеринен арзан болсо, адатта алар күчтүү 

эмес машиналар. 
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7. МОБИЛДИК ТҮЗМӨК КООПСУЗДУГУ 
 

Бүгүнкү күндө көп балдардын жана өспүрүмдөрдүн мобилдик түзмөктөрү бар, 

мисалы телефондор, iPod дор жана планшет сыяктуу. Алар бул түзмөктөрдү ар 

дайым өзүлөрү менен алып жүрүшү мүмкүн, ошондуктан аларды кантип коопсуз 

урунууну билүү маанилүү. Балдарыңыз мобилдик түзмөктүн ар кандай түрүн 

колдонушса, анда алар менен коркунуч тууралуу сүйлөшүңүз керек. 

Машина айдап бара жатканда мобилдик жабдууларды колдонуу 

Машина айдап бара жатканда жазышуу 

Эгер өспүрүм айдап бара жатканда текст кабарын кабыл алган болсо, анда ал 

ошол замат жооп берүүгө азгырылат. Бирок, бул өтө кооптуу жана көп учурда 

мыйзамсыз болуп эсептелет. Эгер өспүрүм бир эле секунд караган болсо дагы, 

ал олуттуу кырсыкка дуушар болушу мүмкүн. Сактануунун жолу жооп берүүнүн 

алдында унаа токтогонго чейин күтүш керек. 

Сматфондор жазгандан сырткары көптү жасай алат. Ошондой эле алар 

интернетти карап чыкканга, эмейлдерди жөнөтүүнү, жана социалдык 

тармактарды колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Унаа айдап бара жатканда 

ушундай нерселерди жасоо жөн гана жазышуу аварияга кабылууга алып келиши 

ыктымал. 

Айдоо учурунда жазышуунун зыяндуулугун билүү жөнүндө, тексти 

караңыз Акыркы Текст , 10 мүнөттүк документалдык көрсөтүү AT & T тарабынан 

түзүлгөн 

Жөө басып бара жатканда да жазышуу кооптуу болушу мүмкүн себеби жакындап 

калган унааларды же тоскоолдуктарды байкоо кыйыныраак болот. Балдарыңыз 

мобилдик жабдууларды кооптуу жагдайда колдонуудан этият болуулары зарыл. 

Сексуалдык боюнча 

Көпчүлүк уюлдук телефондор менен сүрөттөрдү тартып алып, досторуна 

жөнөтүү оңой. Себеби өспүрүмдөр жана андан да жашыраак балдар бардык 

нерсеге кызыктар анан калса эксперименттерди жасагылары келет, алардын 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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көбү жылаңач же сексуалдык сүрөттөрдү тартуу менен аларды жигиттерине же 

сүйлөшкөн кыздарына жиберишет. Бул секстинг болуп белгилүү. Секстинг 

олуттуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн экенин билүү балдарыңыз үчүн 

маанилүү. 

Көпчүлүк учурда секстинг менен алектенген өспүрүмдөр баланын 

порнографиясы үчүн куугунтукка алынышы мүмкүн. Эгер соттолгон болсо, 

өспүрүмдөр жаза мөөнөтүн түрмөдө өткөрүшөт жана сексуалдык кылмышкер 

катары катталган болот. Бул аларга жумуш табууга же колледжге кирүүгө 

кыйынчылык туудурат. Көрүнүп тургандай секстингдин кесепети балдарыңыздын 

жашоосуна көп жылдар бою таасир эте алат. 

Көп өспүрүмдөр секстингде күнөө жок деп ишенишет же алар кармалбайбыз деп 

эсептешет. Бирок, сүрөттөр онлайнда же уюлдук телефондор аркылуу оңой эле 

таратылат ошондуктан аларды бардык адамдар көрө алышат. Балдарыңызга 

мунун кесепеттери канчалык олуттуу болушу тууралуу билүүлөрүн камсыздаңыз. 

Thinkuknow.co.uk бул билим берүү сайты Балдарды эксплатациалоо жана Online 

коргоо борбору тарабынан түзүлгөн Секстингдин зыяндуулугу тууралуу көбүрөөк 

билүү үчүн, видеону көрүңүз. 

барактын аягы 

Геолокация 

Facebook билдирүүдө жайгашкан ордун 

кошуу 

Көпчүлүк мобилдик колдонмолор геокалация деп аталган мүнөздөмөнү 

башкалар менен жайгашкан жерди бөлүшүү үчүн колдонушат. Мисалы, 

фейсбукту колдонуу менен бир нерсени жазып постко койсоңуз, анда сиздин 

жайгашкан жериңизди постко кошуу үчүн тандай аласыз. Ошондой эле, 

Foursquare, Twitter жана башка колдонмолорду колдонуу менен да жасай 

алабыз. Балдар, өздөрүнүн досторуна кайда жүргөндөрүн айтып ыракатанышат, 

бул кылмышкерлер үчүн баланын орду жөнүндө маалыматты билип алууга 

мүмкүнчүлүк берет. 

Эгер баланын жайгашкан жерин бөлүшүү ыңгайсыз болсо, анда кээ бир же 

баардык жайгашуу кызматынын колдонмолорун өчүрө аласыз. Кээ бир 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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колдонмолор (мисалы, карталардын жана багыттардын колдонмолору сыяктуу) 

жайгашуу кызматын колдонушаарын эстен чыгарбайлы, алар сиздин жайгашкан 

жериңизди салышпайт жана башкалар аны көрө алышпайт. 

Wi-Fi туташуу түйүнү 

Мобилдик түзмөк же ноутбук менен, көбүнчө ресторандарда, дүкөндөрдө, 

парктарда жана башка жерлерде бекер Интернетке туташа аласыз. Бул жерлер 

Wi-Fi туташуу түйүнү катары белгилүү. Туташуу түйүндөрү пайдалуу болушу 

мүмкүн, бирок, алар үй интернет байланышына караганда коопсуздугу аз. Эгер 

балдарыңыз мобилдик жабдууларды колдонуп жаткан болсо, алардын Wi-Fi 

туташуу түйүндөрүн кантип колдонуш керек экенин билишерине ынанышыңыз 

керек. 

Бул жерде Wi-Fi туташуу түйүндөрүн колдонуу үчүн кээ бир ыкмалар. 

Тармакты текшерүү: Өзүңүздүң тармакка же бөлүштүрүү параметрине барыңыз 

жана "File жана Printer бөлүшүүнү" өчүрүңүз Сиздин файлдарга мүмкүнчүлүк 

алуу менен башкалардын тармакка кирүүсүнө жолтоо болот. Оперативтик 

системаңызга жараша ал жакта башка бөлүшүүлөр болушу мүмкүн коомдук 

папка бөлүшүү сыяктуу өчүрүлүшү керек. 

Комьпютериңиздин коопсуздугу: Комьпютериңизди тармактык коргоо жана 

программалык камсыздоонун антивирусу иштеп турган учурда коргоңуз. 

Автоматтык байланыштарды өчүрүү: Wi-Fi байланышын тармактык 

орнотууларга кол менен же автоматтык эмес режим аркылуу күйгүзүңүз. Бул 

сиздин комьпютерди автоматтык түрдө белги берип эгер мыйзамдуу болсо 

коргой алат. 

Файл бөлүшүүнү өчүрүү: Өзүңүздүн тармакка же орнотууларды бөлүштүрүүгө 

барып "File жана Printer бөлүшүү" нү өчүрүңүз, башкалар сиздин файлга 

мүмкүнчүлүк алуудан коргонуңуз. Сиздин оперативтик системаңызга жараша 

башка орнотуулары болушу мүмкүн жана алар да өчүрүлгөн болушу керек, 

Тегеректериңизден сак болуңуз: Туташуу тармагын колдонуп жатканыңызда 

тегерегиңиздеги кишилерден сак болуңуз. Сиздин артыңыздан көз жүгүртүп жеке 

маалыматтарыңызды жана иш-аракеттериңизди көрүп алуудан сак болуңуз. 

Коомдук жайда ноутбукту же мобилдик колдонмолоруңузду кароосуз эч качан 

калтырбаңыз. 

Финансылык транзакциялардан сак болуңуз: коомдук туташуу түйүндөр аркылуу, 

финансылык транзакцияларды жасабаңыз мисалы банкиң же сатып алуулар 

сыяктуу каржы бүтүмдөрдү жүргүзүүгө болбойт. 

Көбүрөөк коопсуздук үчүн биздин Мобилдик түзмөк Коопсуздук сабакты караңыз. 

барактын аягы 

Мобилдик түзмөктүн зыяндуулугу 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/internetsafetyforkids/mobile-device-safety/2/
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Мобилдик колдонмолор 

Көп адамдар мобилдик түзмөктөрүндөгү вирустар жөнүндө ойлонушпайт, бирок 

мүмкүнчүлүк бар. Эгер балдарыңыздын мобилдик жабдуулары бар болсо, же 

сиздикин пайдаланып жатса, аларды комьпютерди колдонгонундай эле этият 

колдонуусун үйрөтүшүңүз керек. 

Кээ бир, Norton менен Kaspersky , сыяктуу компаниялар антивирус 

программалык камсыздоону уюлдук телефондордо иштөөсүн сунуш кылышат, 

бирок изилдөө жүргүзсөң алар сиздин телефондун иштөө функцияларын 

жайлатат. 

Зыяндуу программалардан оолак болуу үчүн сунуштар: 

Балдарыңызды мобилдик түзмөктөрдө зыяндуу программалардан оолак болууга 

төмөнкү ыкмалар жардам бере аларына үйрөтө аласыз. 

Мобилдик телефонду жаңыртып текшерип туруңуз. Телефон өндүрүүчүнүн 

сайтынан жаңыланган коопсуздук инструкциялардын жүктөмүн текшериңиз. 

Программаларды же колдонмолорду жүктөп жатканда сак болуңуз. Программа 

же колдонмо зыяндуу болушу мүмкүн, ошондуктан, жүктөөдөн мурун, аны 

изилдөө керек. 

Бекер сунуштарды жана бекер рингтондон качыңыз. Электрондук почта же зарыл 

билдирүүлөр аркылуу программалык камсыздоону жүктөп алуу сунушталса 

мындай рингтондо зыяндуу программалар болушу мүмкүн. 

Эгер бир нерсе шектүү сезилсе, анда өзүңүздүн инстинкке ишениңиз. 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://us.norton.com/norton-mobile-security/
http://www.kaspersky.com/mobile_downloads
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8. ОПЕРАЦИЯЛЫК ТУТУМ ДЕГЕН ЭМНЕ? 
 

Операцилык тутум компьютерде иштеп жаткан программалардын эң 

маанилүүсү. Ал компьютердин эс тутумун жана процесстерди, ошондой эле 

анын программаларын жана аппараттык камсыздоосун баарын башкарат. 

Ошондой эле компьютердин тилин билбей туруп, аны менен байланышууга 

мүмкүнчүлүк берет. Операциялык тутуму жок компьютер - пайдасыз. 

Операциялык тутутмдар тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Операциялык тутумдун жумушу 

Компьютериңиздин операциялык тутуму (ОТ) компьютердеги бардык программа 

жана аппараттык камсыздоонун барын башкарат. Көпчүлүк учурда, бир эле 

учурда иштеп жаткан бир нече ар кандай компьютер программалары бар, 

алардын бардыгына компьютериңиздин борбордук процесстөө бирдигине (CPU), 

эс тутумуна жана сактагычына мүмкүндүк керек. Операциялык тутум ар бири 

менен иштешип, ар бир программа эмнеге муктаж болсо - ошону камсыздооого 

аракеттенет. 

Операциялык тутумдун түрлөрү 

Эреже катары операциялык тутумдар компьютерге алдын-ала жүктөлүп келет. 

Көп адамдар компьютер менен чогуу келген операциялык тутумду колдонушат, 

бирок операциялык тутумду жогорулатып, керек болсо алмаштырса да болот. 

Жеке компьютерлер үчүн үч жалпы операциялык тутумдар бар: Microsoft 

Windows, Mac OS X жана Linux. 

Азыркы иштеп жаткан операциялык тутумдар графикалык колдонуучу 

интерфейсин же GUI колдонушат. Бардык нерселер графика жана тексттин 

комбинациясын колдонуп, экранда ачык чагылдырылат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ар бир операциялык тутумдун GUI ар башкача көрүнөт жана сезилет, эгерде 

башка операциялык тутумга өтсөңүз алгач тааныш эмес көрүнүшү мүмкүн. 

Кантсе да, заманбап операциялык тутумдар колдонгонго ылайыктуу болуш үчүн 

жасалган, жана алардын жалпы принциптери бирдей. 

Microsoft Windows 

Microsoft 1980-жылдардын ортосунда Windows операциялык тутумун иштеп 

чыккан. Көп жылдан бери, Windows'тун ар кандай түрлөрү пайда болду, бирок 

акыркылары: Windows 10 (2015-жылы чыккан), Windows 8 (2012), Windows 7 

(2009), жана Windows Vista (2007). Windows жаңы жеке компьютерлердин 

көпчүлүгүндө алдын-ала орнотулуп келет, ошондуктан ал дүйнөдөгү эң 

таанымал операциялык тутум деп саналат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Көбүрөөк маалымат алуу үчүн биздин Windows негиздери жана атайын Windows 

версиялары сабактарыбызды карап көрүңүз. 

Mac OS X 

Mac OS Apple тарабынан түзүлгөн операциялык тутумдардын топтому. Ал 

баардык жаңы Macintosh компьютерлеринде, же Mac'тарда алдын ала орнотулуп 

келет. Бардык акыркы версиялары OS X деп белигилүү (O-S Ten /ОС Тен деп 

айтылат), ошондой эле El Capitan (2015-жылы чыккан) деген өзгөчө версиясы 

бар, дагы версиялары: Yosemite (2014), Mavericks (2013), Mountain Lion (2012-ж), 

жана Lion (2011) . 

StatCounter Global Stats боюнча, Mac OS X дүйнө жүзү боюнча операциялык 

тутум колдонуучуларынын 10 пайызынан азыраагын түзөт. Бул Windows 

пайдалануучулардын үлүшүнө (80 пайыз) караганда алда канча төмөн. Мунун 

себептеринин бири Apple компьютерлери кымбатыраак болот. Бирок, көптөгөн 

адамдар Windows караганда Mac OS X тандашат, себеби аларга көрүнүшү жана 

колдонуучунун сезими жагат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/windowsbasics
http://www.gcflearnfree.org/topics/windows/
http://www.gcflearnfree.org/topics/windows/
http://gs.statcounter.com/
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Биздин OS X негиздери жана өзгөчө OS X үйрөткүчтөрүбүздү көбүрөөк 

маалымат алуу үчүн караңыз. 

Linux 

Linux (LINN-ux Линакс деп айтылат) ачык коддуу операциялык тутумдар үй-

бүлөсү, ал система каалаган түзөтүүчүлөр аркылуу жөндөлүп, дүйнө жүзүнө 

таркатыла алат. Бул патенттелген Windows сыяктуу программадан 

айырмаланат, анткени ал программаны компания өзү гана модификациялай 

алат. Linux артыкчылыктары: ал бекер, жана анын көп ар кандай версиялары 

бар. 

StatCounter Global Stats боюнча Linux колдонуучулары дүйнө боюнча 

операциялык тутумдардын колдонуучуларынын кеминде 2 пайызын түзөт. 

Бирок, көпчүлүк серверлер Linux менен иштейт, анткени аны өзгөчөлөштүрүү 

салыштырмалуу жеңил. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/osxbasics
http://www.gcflearnfree.org/topics/macos
http://gs.statcounter.com/#os-ww-monthly-201202-201301
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Linux версиялары тууралуу көбүрөөк билүү үчүн Ubuntu , Linux 

Mint жана Fedora сайттарын же Linux ресурстарын караңыз. Көбүрөөк маалымат 

алыш үчүн, MakeUseOf'тун мыкты Linux бөлүштүрүүлөрү тизмесин караңыз. 

Уюлдук түзмөктөрдүн операциялук тутумдары 

Буга чейин биз караган операциялык тутумдар иш-такта компьютерлеринде 

жана ноутбуктарда иштөө үчүн жасалган. Мобилдик түзмөктөр, мисалы 

телефондор, планшет компьютерлери, жана MP3 ойноткучтары ноутбук жана 

иш-такта компьютерлеринен айырмаланат, ошондуктан өзгөчө мобилдик 

түзмөктөргө гана арналган операциялык тутумдарда иштешет. Мобилдик 

операциялык тутумдарына Apple iOS жана Google Android кирет. Төмөндөгү 

скриншотто сиз iPad'да иштеген iOS көрө аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.ubuntu.com/
http://www.linuxmint.com/
http://www.linuxmint.com/
http://fedoraproject.org/
http://www.gcflearnfree.org/topics/linux/
http://www.makeuseof.com/pages/best-linux-distributions
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Мобилдик түзмөктөрдүн операциялык тутумдары негизинен ноутбук жана иш-

такта компьютерлериндегидей толук функионалдуу эмес, алар бардыгы бирдей 

программаларды иштете албайт. Ошентсе да, алар менен көп нерсе кылсаңыз 

болот, мисалы кино көрөсүз, Интернетти серептейсиз, календарыңызды 

башкарасыз жана оюндарды ойной аласыз. 

Мобилдик операциялык тутумдары тууралуу көбүрөөк билүү үчүн Мобилдик 

түзмөктөр сабактарыбызды карай аласыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/topics/devices
http://www.gcflearnfree.org/topics/devices
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9. КОЛДОНМО ДЕГЕН ЭМНЕ? 
 

Программа, колдонмо тууралуу бирөөлөрдүн сүйлөшүп жатканын уксаңыз керек. 

Бирок, алар эмнени билдирет? Жөнөкөй сөз менен айтканда, колдонмо менен 

сиз белгилүү бир милдеттерди аткара аласыз. Иш-такта же ноутбук 

компьютерлери үчүн программаларды иш-такта компьютер программалары, 

жана мобилдик түзмөктөр үчүн программаларды мобилдик программалар деп 

аташат. 

Эгер программаны ачсаңыз ал операциялык тутумдун ичинде сиз жапмайын 

иштейт. Көпчүлүк учурда, сиз бир нече программаны бир учурда ачасыз, ал көп 

тапшырмалык (мультитаскинг) деп аталат. 

Колдонмолор тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

App деп колдонмолорду айтабыз, өзгөчө жөнөкөй, акысыз же арзан көчүрүп алса 

болгон колдонмолорду айтабыз. Көптөгөн колдонмолор мобилдик түзмөктөрдө, 

ал тургай, кээ бир сыналгылар үчүн жеткиликтүү. 

Иш-такта программалары 

Сансыз иш-такта программалары бар, жана алар бир нече категорияга бөлүнөт. 

Кээ бирлери толук функионалдуу, (мисалы Microdoft Word), кээ бирлери бир же 

эки гана нерсе жасай алат (мисалы саат же календарь программалары). 

Төмөндө сиз колдонушуңуз мүмкүн болгон колдонмолордун кээ бир түрлөрү. 

Сөз процессорлору: Алар аркылуу кат жаза аласыз, билетти дизайндап же 

документтин башка түрлөрүн түзө аласыз. Эң белгилүү сөз процессору болуп 

Microsoft Word саналат. 

 

Браузерлер: Бул курал аркылуу интернетке кире аласыз. Көпчүлүк 

компьютерлер алдын ала орнотулган браузерлер менен келет, бирок сиз башка 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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браузерлерди көчүрүп алсаңыз болот. Браузерлердин мисалы: Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Chrome, жана Safari. 

 

Медиа ойноткучтар: Сиз mp3 музыка уккуңуз келсе же жүктөлгөн кинолорду 

көргүңүз келсе медиа ойноткучту колдонууңуз керек. Windows Media Player менен 

iTunes таанымал медиа ойноткучтары болуп саналат. 

 

Оюндар: Сиздин компьютерде ойнолуучу көп оюндардын түрү бар. Алар 

Солитер сыяктуу карта оюндарынан баштап, Halo иш-аракет оюндарына чейин 

болот. Көптөгөн иш-аракет оюндары көп компьютер кубаттуулугун талап кылат, 

ошондуктан сиздин компьютер жаңыраак болбосо ойной албайсыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Мобилдик колдонмолор 

Иш-такта компьютерлери жана ноутбуктары гана программаларды иштетпейт. 

Ошондой эле мобилдик түзмөктөргө, мисалы смартфон жана планшеттерге 

колдонмолорду көчүрө аласыз. Бул мобилдик колдонмолордун үлгүлөрү: 

Gmail: Сиз Gmail колдонмосун колдонуп, мобилдик түзмөктөн электрондук 

каттарды окуп, жөнөтө аласыз. Бул Android жана iOS түзмөктөрүнө жеткиликтүү. 

 

Instagram: Сиз сүрөттөрдү тез арада достор жана үй-бүлө менен бөлүшүү үчүн 

колдоно аласыз. Android жана iOS үчүн жеткиликтүү. 

Duolingo: Тесттер, оюндар жана башка иш-чараларды айкалыштыруу менен бул 

колдонмо жаңы тилдерди үйрөнүүгө жардам берет. Android жана iOS үчүн 

жеткиликтүү. 

GCFLearnFree.org ар кандай мобилдик колдонмолорду сунуш кылат. 

Биздин Мобилдик Колдонмолор баракчабызга барып, аларды акысыз жүктөп 

алсаңыз болот. 

Жаңы колдонмолорду орнотуу 

Ар бир компьютер жана мобилдик түзмөк алдын ала орнотулган программалар 

менен келет, мисалы веб браузер жана медиа ойноткуч. Бирок, көбүрөөк 

колдонмолорду сатып алып, орнотуп функционалды өнүктүрсөңүз болот. 

Көбүрөөк маалымат үчүн биздин Windows жеке компьютериңизге программа 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gm
https://itunes.apple.com/us/app/gmail-email-from-google/id422689480
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android
https://itunes.apple.com/app/instagram/id389801252
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo&hl=en
https://itunes.apple.com/app/duolingo-learn-spanish-french/id570060128?mt=8
http://www.gcflearnfree.org/mobileapps
http://www.gcflearnfree.org/basic-computer-skills/installing-software-on-your-windows-pc/1/
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орнотуу , Сиздин Mac компьютериңизге программа орнотуу жана коду ачык 

программалар сабактарыбызды карааңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/basic-computer-skills/installing-software-on-your-windows-pc/1/
http://www.gcflearnfree.org/basic-computer-skills/installing-software-on-your-mac/1/
http://www.gcflearnfree.org/basic-computer-skills/free-software/1/
http://www.gcflearnfree.org/basic-computer-skills/free-software/1/
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10. КОМПЬЮТЕРДИ ОРНОТУУ 
 

Демек, жаңы компьютериңиз алдыңыз жана аны орнотууга даярсыз. Бул 

басымдуу жана татаал тапшырма сыяктуу сезилиши мүмкүн, бирок бул иш 

жүзүндө сиз ойлогондон алда канча жеңил болот! Көпчүлүк компьютерлер 

бирдей жол менен орнотулат, ошондуктан компьютериңиздин бренди мааниге ээ 

эмес. 

Кутучадан чыга элек жаңы компьютерди орнотуп жатсаңыз, балким, ошол кадам 

артынан кадам маалымат камтыган үйрөткүч таба аласыз. Көрсөтмөлөр 

камтылган эмес болсо да, сиз бир нече жеңил кадам менен компьютерди орното 

аласыз. Биз типтүү компьютерди орнотуу үчүн зарыл болгон ар кандай 

кадамдарды сизге көрсөтөбүз. 

Иш-такта компьютерин кантип орнотсо болоорун үйрөнүү үчүн төмөндөгү 

видеону көрүңүз. 

Ноутбук компьютерин орнотуу 

Сизде ноутбук бар болсо, анда аны орнотуу жеңил болушу керек: Жөн гана аны 

ачып жана электр баскычын басыңыз. Батарея жок болсо, анда AC адаптерин 

кошуш керек. Ноутбук кубатталып жатканда, аны колдоно бересиз. 

 

Сиздин ноутбуктун ар кандай жабдууларды бар болсо, мисалы тышкы 

динамиктер, анда төмөндөгү көрсөтмөлөрдү окуганыңыз оң. Ноутбуктар жана 

иш-такта компьютерлери жалпысынан байланыштардын бирдей түрлөрүн 

колдонот, ошондой эле бирдей кадамдар дагы колдонулат. 

Иш-такта компбютерин орнотуу 

1-кадам 

Кутудан монитор жана компьютерди алып чыгыңыз. Кандайдыр бир пластик 

жабууларын же коргоп турган пленканы алып салыңыз. Столго же иш аянтына 

мониторду жана компьютер коюңуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Компьютериңизди жакшы желдетилген, жакшы аба агымы бар жерге койгонду 

унутпаңыз. Бул компьютердин ысып кетүүсүнөн сактайт. 

2-кадам 

Монитор кабелин тапкыла. Монитор кабелдеринин бир нече түрлөрү бар, 

ошондуктан, сиздин кабель төмөнкү сүрөттөн айырмаланышы мүмкүн. 

 

Эгер монитор кабелин таба албай жаткан болсоңуз, анда компьютериңиз үчүн 

нускама китепчесин караңыз. (Эгер монитору компьютерге тиркелген болсо, 

анда 4-кадамды аттап өтсөңүз болот). 

3-кадам 

Кабелдин бир жагын мониторго, дагы бир жагын компьютердин кутусуна 

туташтырыңыз. Төмөнкү сүрөттөгүдөй VGA кабелин колдонуп жаткан болсоңуз, 

аны коопсуз кылуу үчүн монитор кабелине бурмаларын бурап, бекитип коюңуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Көптөгөн компьютер кабелдери белгилүү бир жол менен гана тутуашат. Кабель 

туура эмес келип калып жатса, аны күч менен тутуашытрбаңыз, анткени 

бириктиргичтерине зыян келитирип аласыздар. Кабелдер портко туура келээрин 

текшерип, андан кийин аны менен байланыштырыңыз. 

Кайсы кабель кайсы портко туура келээри тууралуу Кабелдерди 

туташтыруу интерактивден караңыз. 

4-кадам 

Баскычтопту кутудан алып чыгып, ал USB (бурчтуу) колдонот бекен же PS / 2 

(тегерек) туташтыргычын колдонот бекен, текшерип көрүңүз. Бул USB 

туташтыргычын колдонсо, компьютердин артындагы USB портторунун бирине 

туташтырыңыз. Бул PS / 2 туташтыргычын пайдаланса, компьютердин 

артындагы кызгылт көк портуна туташтырыңыз. 

 

5-кадам 

Чычканды кутудан чыгарып, ал USB же PS / 2 туташтыргычын колдонот бекен, 

текшерип көрүңүз. Бул USB туташтыргычын колдонсо,компьютер артындагы 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/computerbasics/buttons-and-ports-on-a-computer/1
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USB портторунун бирине сайып коюңуз. Ал PS / 2 туташтыргычын пайдаланса, 

компьютердин арткы бетиндеги жашыл чычкан портуна сайып коюңуз. 

 

Сиздин баскычтопто бир USB порту бар болсо, анда сиз чычканды түздөн-түз 

баскычтопко туташытрсаңыз болот. 

Сизде зымсыз чычкан же баскычтоп болсо, аларды байланыштырыш үчүн 

Bluetooth ачкычын (USB адаптерин) кошууңуз керек болушу мүмкүн. Бирок, көп 

компьютерлерде Bluetooth орнотулган, ошондуктан адаптердин кереги жок 

болушу мүмкүн. 

6-кадам 

Тышкы динамиктериңер же гарнитруаңар болсо аларды компьютердин аудио 

портуна туташтырсаңыз болот (порт компьютердин маңдайында же артында 

болот) Көптөгөн компьютерлердин түс-код портторду бар. Динамик же 

гарнитрулар жашыл портко тутуашат, ал эми микрофондор кызгылт түс 

портторуна туташат. Көк түстөгү порт башка түмөк түрлөрүнө арналган. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Айрым динамиктер,гарнитуралар жана микрофондордун USB аркылуу туташат. 

Булар каалаган USB портуна байланыша алат. Мындан тышкары, көптөгөн 

компьютерлерде динамик жана микрофондору мониторго тиркелген. 

7-кадам 

Компьютериңиз менен келген эки көздүү электр айрысын табыңыз. Кабелдин бир 

жагын компьютердин артына туташтырып, дагы бирин розеткага сайыңыз. Андан 

кийин, башка кабелди колдонуп, бир жагын мониторго, бир жагын розеткага 

туташтырыңыз. 

 

Сиз дагы үзгүлтүксүз электр энергиясы (UPS) менен камсыз кылсаңыз болот. 

Эгерде электр энергиясы капсынынан өчүп калса убакытлуу электр энергияны 

компьютерге берип турат. 

8-кадам 

Акырында узаркычты дубал розеткаларына кошуңуз. Ошондой эле электр 

узарткычында электр энергиясы бар болсо, аны жандырып койсоңуз болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгерде узаркычыңыз жок болсо, компьютерди дароо там розеткасына 

туташтырсаңыз болот. Бирок, муну сунуштабайт элек, анткени электр 

толкундары компьютериңизге зыян алып келиши мүмкүн. 

9-кадам 

Эгер принтер, сканер, вебкамера, же башка жабдууларыңыз болсо, азыр аларды 

туташтырсак болот. Көптөгөн жабдууларды кошсо эле дароо иштейт, анкени 

алар кошулган соң компьютер аларды дароо тааныйт жана байланышат. 

 

Кээ бир жабдуулардын программалары болушу мүмкүн, жабдууларды 

колдонуудан мурда ал программаларды орнотуу керек. Зарыл болсо, аны 

орнотуу үчүн жабдуулар менен камтылган көрсөтмөлөрдү колдонуңуз. 

Жалпысынан алганда, жабдууларды кошуу милдеттүү эмес, жана каалаган 

убакта жаңы жабдууларды кошууга болот; Баштапкы орнотуу учурунда бардык 

жабдууларды кошуу кажети жок. 

Орнотуу аяктады! 

Бүттү! сиз компьютерди орнотуп бүттүңөр, эми колдонуп баштаңыз! Биз кийинки 

бир нече сабактарда компьютерди колдонуу боюнча көбүрөөк сөз кылабыз. 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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11. БИРИНЧИ КОМПЬЮТЕРИҢИЗ МЕНЕН ИШТИ БАШТОО 
 

Компьютер жөн гана дагы бир үй-бүлө жабдуусунан да көптү билдирет. 

Маалыматтардын жана мүмкүнчүлүктөрдүн көптүгү басымдуу болушу мүмкүн. 

Бирок компьютер менен көп нерсеге жетишесиздер жана компьютер колдонуу эң 

жакшы тажрыйба болушу мүмкүн. Келгиле, адегенде алгачкы компьютериңиз 

менен ишти байштайлы. 

Компьютерди биринчи жолу иштеткен ар бир компьютерде ар кандай болушу 

мүмкүн. Сиздин тажрыйбаңыз бул сабактан башкача болушу мүмкүн. Бирөөнөн 

жардам суроо - бул жакшы. 

Эгер иш-такта компьютерин колдонуп жаткан болсоңуз, анда баскычтоп, чычкан 

жана монитор компьютерге туташканын текшериңиз. Биздин Компьютерди 

орнотуу сабагыбызды үйрөнүү үчүн карап чыгыңыз. 

Компьютерди күйгүзүү 

Биринчи кадам болуп компьютерди күйгүзүү керек. Бул үчүн, анын жайгашкан 

жерин аныктап жана электр баскычын басуу керек. Бул ар бир компьютердин ар 

башка жеринде болот, бирок анын жалпы төмөндөгүдөй белгиси болот. 

 

Компьютер күйгүзүлгөн соң, пл даяр болгуча бир аз убакыт керек. Сиз бир нече 

жаркылдаган экранды көрөсүздөр Бул процессти компьютерди күйгүзүү деп 

аташат, ал процесстин узактыгы 15 секунддан баштап бир нече мүнөткө чейин 

созулат. 

Компьютер күйгөндөн кийин, аны колдонууга даяр болушу мүмкүн, же сизге кирүү 

талап кылынышы мүмкүн. Бул болсо, колдонуучунун атын жазып же профиль 

тандап, жана сырзсөз жазуу керектигин түшүндүрөт. Эгер мурда сиз компьютерге 

кирегн эмес болсоңуз, сиз жаңы аккаунт түзүүңүз керек болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Баскычтоп жана чычкан 

Сиз, негизинен, баскычтопту жана чычканды же ноутбукта тийме тактаны 

колдонуп компьютер менен байланышасыз. Бул каражаттарды колдонууну 

үйрөнүү - компьютерди үйрөнүү үчүн абдан маанилүү болуп саналат. Көп 

адамдарбаскычтопту маңдайына, чычканды компьютердин бир жагына койгонду 

ыңгайлуу деп эсептешет. 

 

Чычкан экранындагы курсорду көзөмөлдөйт. Сиз столдо чычканды кандай 

кыймылдатсаңыз, курсор да тиешелүү түрдө кыймылдайт. Адатта, чычыкандын 

эки баскычы болот, бири сол баскыч, экинчиси оң. Сиз көбүнчө компьютер менен 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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чычкандын курсорун экранды ары-бери жылдырып, бир баскычты басып өз ара 

иштейсиздер. 

 

Ноутбуктарда чычкандын ордуна тийме тактанын жардамы менен иштейсиздер, 

ал баскычтоптун астында жайгашат. Жөн гана манжаңыздын жардамы менен 

тийме такта аркылуу курсорду башкарыңыз. Кээ бир тийме такталарынын 

баскычтары жок, ошондуктан тийме тактаны басып же чыкылдатышыңыз керек. 

 

Баскычтоп сизге тамгаларды, сандарды, сөздөрдү терүүгө шарт түзөт. Сиз 

жаркыраган тик сызык көргөн сайын, аны курсор деп атайбыз, терип баштасаңар 

болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

57 
 

 

Чычкан көрсөткүчү да курсор деп аталат, бирок анын формасы башкача. 

Баскычтоп курсору да коюу курсору деп аталат. 

Компьютерди колдонуу 

Ишти баштайм деген негизги экран ал иш-такта деп аталат. Бул негизги меню же 

мазмундардын тизмесине окшош. Бул жерден, сизге керек программа жана 

функцияларды колдонуп баштасаңыз болот. 

Сүрөтчөлөр ар кандай файлдарды, программаларды жа буйруктарды 

компьютериңизде аткарат. Сүрөтчө - бул логотип сыяктуу эле бир караганда 

түшүшнүк берүүчү кичине сүрөтчө. Иш-тактадагы сүрөтчөнү кош чыкылдатуу 

менен файл же программаны ачса болот. 

 

Баскычтар аркылуу колдонмо ичиндеги өзгөчө функцияны иштетүү үчүн буйругу 

болуп эсептелет. Программанын ичиндеги эң көп колдонулган буйруктар 

баскычтар аркылуу иштейт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Mенюлар - буйруктардын жана кыска жолдордун уюштурулагн топтому. Менюну 

ачуу үчүн жана буйруктар менен кыска жолдорду экранга чыгаруу үчүн аны 

чыкылдатыңыз. Андан кийин аны ишке ашыруу үчүн менюдан бир нерсени 

чыкылдатыңыз. 

 

Эгер программаны же папканы ачсаңыз, ал өз терезесинде пайда болот. Терезе 

бул камтылган аймак, мисалы өз менюсу жана ошол программага гана өзгөчө 

баскычтары бар сүрөт ичиндеги сүрөт. Сиз иш-тактада бир нече терезелерди 

ачып, аларды которуп тура аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кийинкиси эмне? 

Макул, бул компьютер колдонуу негиздери болуп саналат. Кийинки сабакта биз 

компьютериңиздин өзгөчө операциялык тутумун кантип колдонсо болоору 

тууралуу сөз кылабыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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12. КОМПЬЮТЕРИҢИЗДИН ОПЕРАЦИЯЛЫК ТУТУМУН ТААНЫП-БИЛҮҮ 
 

Эми сиз компютерди колдонуунун абсолюттук негиздерин үйрөнгөнүңүз соң эми 

компьютердин операциялвк тутуму тууралуу үйрөнгөнгө убакыт келип жетти. Бул 

сабакта эки жалпы колдонулган операциялык тутумдарды үйрөнөбүз, алар: 

Microsoft Windows жана Mac OS X. 

Төмөнкү видеону көрүп, Windows колдонуу негиздерин үйрөнүңүз. 

Төмөнкү видеону көрүп, Mac OS X колдонуу негиздерин үйрөнүңүз. 

Интерфейсти таанып-билүү 

Жеке компьютерлер жана Mac компьютерлери да GUI колдонуучунун 

графикалык интерфейсин колдонот, жана анын ар бири өзүнүн дизайны болот, 

жана аларды колдонгондо ар кандай сезим келет. Төмөнкү интерактивдер сизге 

Windows жана Mac интерфейстерин тааныштырат. 

Windows интерфейси жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү баскычты басыңыз. 

Түзөтүү 

түйүндөрү 

 

Mac OS X интерфейси жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү бакычтарды 

басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/computerbasics/getting-started-with-your-first-computer/1/
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түзөтүү 

түйүндөрү 

 

Сиздер көрүүдө же угууда кыйынчылыкка дуушар болуп жатсаңыз, же баскычтоп 

жана чычкан менен жакшы иштей албай жатсаңыз, анда бул көйгөйлөрдү чечүү 

үчүн, компьютер менен иштөөнү жеңилдетиш үчүн көптөгөн жөндөөлөр бар. 

Көбүрөөк билүү үчүн, биздин Жеткиликтүүлүк функцияларын 

колдонуу сабагыбызды караңыз. 

Компьютериңиздин файл системасы тууралуу 

Кайсы операциялык тутумду пайдаланбаңыз, бары ар кандай файл, 

программаларды уюштуруу үчүн папкаларды колдонушат. Компьютериңиздеги 

папка сүрөтчөлөрү ичи толтура файл же сүрөт папкаларындай болуп жасалган. 

 

Ар бир операциялык тутумдун өзүнүн файл системасы бар, ал файл жана 

пакаларды табууга жардам берет. Эгер сизде Windows компьютери бар болсо, 

анда File Explorer (ошондой эле Windows Explorer катары белгилүү) колдоно 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/computerbasics/using-accessibility-features/1/
http://www.gcflearnfree.org/computerbasics/using-accessibility-features/1/
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аласыз. Макинтошто болсо, Finder колдонобуз. Бул жерде компьютер файл 

системаларына тиешелүү негизги функциялар тууралуу сүйлөшөбүз. 

Mac компьютерлери боюнча файл системалары жөнүндө көбүрөөк билиш үчүн, 

биздин OS X негиздери үйрөткүчүндөгү файлдар менен иштөө сабагыбызды 

караңыз. Жеке компьютер файл системалары тууралуу көбүрөөк билүү үчүн 

биздин Windows негиздери үйрөткүчүбүздөгү Файлдар менен 

иштөө сабагыбызды карап көрүңүз. 

Компьютериңиздин файл системасын ачуу 

ЖК же Mac колдонуп жатсаңыз да, файл системасынын сүрөтчөсү экрандын 

төмөнкү-сол жагында болот. ЖК, File Explorer сүрөтчөсү төмөнкү сүрөттө 

көрсөтүлгөн папкага окшойт. 

 

Mac компьютеринде Finder сүрөтчөсү төмөнкү сүрөттө көрсөтүлгөн кишинин 

жүзүнө окшош. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/osxbasics
http://www.gcflearnfree.org/osxbasics/working-with-files/1/
http://www.gcflearnfree.org/windowsbasics
http://www.gcflearnfree.org/windowsbasics/working-with-files/1/
http://www.gcflearnfree.org/windowsbasics/working-with-files/1/
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Эки операциялык тутумда тең сиз файл системаны иш-тактаңыздагы папканы 

чыкылдатуу менен ача аласыз. 

Негизги багыттоо 

Сиз Windows Explorer же Finder колдонуп жатсаңыз да, негизги багыттоо бирдей 

жол менен иштейт. Сиз каалаган файлды көрсөңүз, аны чычыкан менен кош 

чыкылдата аласыз. Болбосо, башка жерди тандоо үчүн терезенин сол 

жагындагы багыттоо панелин колдонууга болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Файлдарды жок кылуу 

OS X жана Windows кокустан файлдарды жок кылып салбоо үчүн таштанды 

кутусун колдонот. Эгер файлды жок кылсаңыз, ал таштанды кутусуна барып 

түшөт. Эгер оюңузду өзгөртсөңүз сиз файлды кайр ордуна алып келсеңер болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Биротоло файлды жок кылуу үчүн таштанды кутусун бошотуш керек. Бул үчүн, 

сүрөтчөнүн үстүнөн оң баскычты басып, "Кутуну бошотууну" тандоо керек. 

 

Файл жана программалалрды ачуу 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Компьютериңиздеги ар бир программанын ачуу үчүн файл же форматтарынын 

түрлөрү бар. Эгер файлды кош чыкылдатсаңыз компьютер автоматтык түрдө 

туура программаны ачуу үчүн колдонот. Биздин мисалда, Microsoft Word 

документип ачып жатабыз (Chicago Trip Details) ал Microsoft Word 

программасында ачылат. 

 

Бирок, кээ бир учурларда файлды ачпай программанын өзүн ачкыңыз келет. 

Windows'то программаны ачуу үчүн Start баскычын басыңыз, жана каалаган 

программаны тандаңыз. Эгер сиз каалаган программа жок болсо Бардык 

программалар /бардык колдонмолор чыкылдатып, толук тизмени көрүңүз, же 

программанын атын баскычтоп аркылуу терип, аны издеп таап алыңыз. Төмөнкү 

масалда биз Internet Explorer ачып жатабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Mac'та программа ачуу үчүн программанын сүрөтүн Dock'тон ачыңыз. Эгер сиз 

каалаганы көрүнбөй жатса, экрандын жогорку-оң бурчунда жайгашкан Spotlight 

программасын чыкылдатып, баскычтоп аркылуу каалаган программаңыздын 

атын жазып, издеңиз. Төмөнкү мисалда, биз Safari ачып жатабыз. 

 

Компьютер жөндөөлөрүн тууралоо 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер жаңы компьютерди колдонуп баштасаңыз, сиз компьютердин жөндөөлөрүн 

тууралоодон баштасаңыз болот. Параметрлерди жөнгө салуу үчүн иш-такта 

фонун алмаштыруудан баштап, коопсуздук же баскычтоп жөндөөлөрүн кароого 

чейин барат. 

Windows 10, Start баскычын чыкылдатып, анан Жөндөөлөрдү тандоо. 

 

Windows 8.1 жана андан мурункуларда Start баскычын чыкылдатып, Көзөмөлдөө 

панелин таап, жана тандаса болот. Көзөмөлдөө панели тууралуу көбүрөөк билүү 

үчүн биздин Windows негиздериүйрөткүчүндөгү орнотууларыңызды карап 

чыгуу сабагыбызды карап көрүңүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/windowsbasics
http://www.gcflearnfree.org/windowsbasics/adjusting-your-settings/1/
http://www.gcflearnfree.org/windowsbasics/adjusting-your-settings/1/
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Макинтошто, Apple сүрөтчөсүн чыкылдатып, Система параметрлерин тандаңыз. 

Система параметрлери тууралуу маалымат алуу үчүн биздин OS X 

негиздери үйрөткүчүндөгү Орнотууларыңызды тууралоо сабагыбызды караңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/osxbasics
http://www.gcflearnfree.org/osxbasics
http://www.gcflearnfree.org/osxbasics/adjusting-your-settings/1/
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Компьютерди өчүрүү 

Эгер компьютериңизди колдонуп бүтсөңүз, аны туура өчүрүү абдан маанилүү. 

Windows өчүрүү үчүн, Start баскычын басып, андан кийин Компьютерди өчүрүү 

менюсун тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Макинтошту өчүрүү үчүн Apple сүрөтчөсүн чыкылдатып, анан Өчүрүүнү 

тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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13. ИНТЕРНЕТКЕ КАНТИП ТУТАШУУГА БОЛОТ? 
 

Компьютериңизди орноткон соң, интернетке кирип, электрондук почта жөнөтүп, 

кабыл алып, интернетти серептеп, видео көрүп ж.б кылууну каалайт болушуңуз 

керек. Сиз үйдүн зымсыз тармагын же WiFi орноткуңуз келсе керек, анткени сиз 

бир учурда тармакка бир нече түзмөк менен зымсыз интернетке чыга аласыз. 

Интернетке туташуу жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Интернет кызматынын түрлөрү 

Интернет кызматтын түрлөрү сиз жашаган аймактагы Интернет Кызмат 

Провайдерлеринен (ISP) жана алардын кызматтарынын түрлөрүнөн көз 

каранды, Бул интернет кызматынын түрлөрү: 

Dial-up: Бул Интернет байланышынын эң жай түрү болуп саналат жана бул 

кызматты аргасыз болгондо гана колдонсоңуз болот. Балким сиз жашаган 

жердеги жалгыз гана кызмат болуп калышы мүмкүн. Dial-up сиздин телефон 

линиясын колдонот, жана бир нече телефон линияңыз болбосо бир учурда үй 

телефону менен сүйлөшүп жана интернетке чыга албайсыз. 

DSL: DSL кызматы кең тилкелүү туташуу болуп саналат, ал dial-up'тан тезирээк 

иштейт. DSL телефон линиясы менен интернетке кошулат, бирок үй телефону 

болуусун талап кылбайт. Dial-up'тан айырмаланып бир учурда интернетке чыгып 

жана телефон менен да колдоно аласыз. 

Кебелдик: Кабелдик кызматы интернетке ТВ кабели менен туташат, бирок ТВ 

кабели сүзсүз түрдө кереги жок. Бул кең тилкелүү байланышты колдонот да, dial-

up жана DSL кызматка караганда ылдамыраак болушу мүмкүн; Бирок, кабелдик 

телекөрсөтүүcү бар жерде гана бул кызмат бар. 

Спутник: Спутник байланышы кеңтилкелүү байланышты камсыз кылат, бирок 

кабель же телефон линиясын ьалап кылбайт, ал интернетке жер орбитасында 

жүргөн спутниктер аркылуу байланышат. Натыйжада, ал дээрлик дүйнөнүн 

бардык жеринде колдонсо болот, бирок байланыш аба ырайынына жараша 

иштеши мүмкүн. Спутник интернети адатта DSL же кабелдик интернетке 

карагада жайыраак. 

3G жана 4G: 3G жана 4G кызматы адатта уюлдук түзмөктөр аркылуу колдонулат, 

жана сиздин ISP тармагына зымсыз кошулат. Бирок, байланыштын бул түрлөрү 

DSL же кабелдик интернеттей ар дайым туруктуу интернет бере албайт. 

Ошондой эле көпчүлүк кең тилкелүү пландардай болуп интернетти чексиз бере 

албайт. Ай сайын чекстеп, лимиттери бар. 

Интернет-кызмат провайдерин тандоо 

Эми сиз Интернет кызматтын ар кандай түрлөрү жөнүндө маалыматты билген 

соң, сиз жашаган аймакта кандай интернет провайдерлери бар экенин 

изилдеңиз. Сиздер кыйынчылыкка дуушар болуп жатсаңар, досторуңуз, үй бүлө 

мүчөлөрү жана кошуналар менен алар кандай интернет кызматын колдоноор 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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экенин билиңиз, алар менен сүйлөшүңүз. Адатта, бул сиздин аймакта 

жеткиликтүү интернет кызматынын түрлөрү тууралуу жакшы түшүнүк берет. 

Көпчүлүк интернет провайдерлери ар кандай интернет ылдамдыктарын 

сунушташат, алар Мbps (же Мбит) менен эсептелет. Эгер сиз интернетти 

электрондук почта же социалдык тармактар үчүн колдонсоңор 2-5 Мбит 

ылдамдык жетиштүү болот. Бирок, музыка же видео көрөм, жүктөйм десеңиз 

сизге тез байланыш керек, кеминде 5 Mbps же андан жогору болушу керек. 

Ошондой эле сиз кызматтардын тарифин, интернет орнотуудагы чыгымдарды 

эске алшыңыз керек. Жалпылап айтканда, канчалык тез байланыш болгон 

сайын, ошончо айлык тариф жогору болот. 

Салттуу түрдө dial-up технологиясы арзаныраак болгону менен, көпчүлүк 

интернет провайдерлери dial-up бааларын кең тилке байланышын теңдеп 

коюшту. Бул кең тилкелүү байланышка эл өтүүсүнө багытталган. Биз dial-up 

интернетти сунуштабайт элек, болгону ал жалгыз гана байланыш түрү болсо 

анда айла жок. 

Аппараттык камсыздоо керек 

Модем 

 

Компьютериңиз болгондон кийин сизге башка аппараттык камсыздоонун деле 

кереги жок. Сизге эң керектүү аппараттык камсыздоо - бул модем. 

Сиз тандаган интернет түрүнө жараша модемдин түрү керек. Dial-up 

технологиясы телефон модемин, DSL кызматы DSL модемин, кабель кызматы 

кабель модемин, спутник кызматы спутник адаптерин колдонушат. Сиздин ISP 

сизге модем бериши мүмкүн, көбүнчө сиз келишимге кол койгондо акысыз 

беришет, сиз туура моемдин түрүн бул учурда аласыз. Бирок, сиз андан да 

жакшыраак жана арзаныраак модемди өзүнчө да сатып алсаңыз болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Роутер 

 

Роутер - бул аппараттык камсыздоо түзмөгү, анын жардамы менен бир нече 

компьютерлер бир учурда интернетке туташа алат, ал үй тармагы деп аталат. 

Көптөгөн роутерлер зымсыз, ошондуктан алардын жардамы менен зымсыз үй 

тармактарын түзүүгө болот, аларды WiFi тармагы деп коёт. 

Сиздер интернетке кирүүңүздөр үчүн сөзсүз роутер сатып албасаңар деле болот. 

Сиздин компьютерди модемге түз Ethernet кабели аркылуу туташтырса болот. 

Ошондой эле, көптөгөн модемдердин ичинде роутерлери да бар, өзүнчө роутер 

сатып албай эле WiFi тармагыңызды түзсөңүз болот. 

Интернет байланышын уюштуруу 

Сиз интернет провайдерин тандагандан кийин, көпчүлүк провайдерлер өз 

кызматкерин үйдү интернетке кошууга адисти жиберет. Эгер жиберишпесе, анда 

провайдериңиз сизге интструкцияны жиберет, анын жардамы менен интернет 

байланышыңызды түзөсүз. 

Баары орнотулгандан кийин, интернет браузериңизди ачып, интернетти 

пайдаланып баштай аласыз. Интернет байланышы менен көйгөйлөр чыкса, 

интернет провайдериңиздин колдоо көрсөтүү номерлерине телефон чала 

аласыз. 

Үй тармагы 

Эгер үйдө бир нече компьютер, сматрфондоруңуз болсо, жана алардын барын 

интернетке кирүү үчүн колдонгуңар келсе анда үй тармагын же WiFi тармагын 

түзүүңүздөр керек. Үй тармагыңызда бардык түзмөктөрүңүз роутерге туташат, 

роутер болсо модемге туташат. Бул сиздин үй-бүлөдөгү ар бир адам бир учурда 

Интернет менен колдонсо болот дегенди билдирет. 

Сиздин интернет провайдер кызматкери сизге интернет кызматын туташытрып 

жатып, WiFi тармагыңызды жасап бериши мүмкүн. Эгер болбосо, анда көбүрөө 

билүү үчүн биздин Wi-Fi тармагын кантип орнотуу керек сабагыбызды караңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгериш-такта компьютериңиздин Wi-Fi байланышы жок болсо, анда WiFi 

адапреин сатып алып, аны USB порт арклыуу компьютерге туташтырып койсоңуз 

болот. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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14. ИНТЕРНЕТ МЕНЕН ИШТИ БАШТОО 
 

Интернет бул миллиарддаган компьютер жана башка электрондук түзмөктөрдүн 

глобалдык тармагы. Интернет менен каалаган маалымат алууга, каалаган адам 

менен байланышууга жана башка көп нерсе жасаса болот. Сиз мунун баарын 

компьютериңиз аркылуу кыла аласыз. 

Интернетке туташуу 

Интернетке сиз кирээрден мурун түзмөк интернетке туташуусу керек. Сиз 

интернетти үйдөн колдонгону пландап жатсаңыз, сиз сиз интернетти 

провайдерден сатып алшыңыз керек, ал телефон коспаниясы, кабель 

компаниясы же өкмөт компаниясы болушу мүмкүн. Башка түзмөктөр, адатта, Wi-

Fi же мобилдик интернет аркылуу байланышат. Кээде китепканалар, кафелер 

жана билим берүү уюмдары окуучуларына, кардарларына акысыз WiFi 

сунушташат. 

 

Эгер интернетке туташтыруу жолун билбей жатсаңыз биздин Интернетке кантип 

туташса болот сабагыбызды караңыз, же бирөөдөн жардам сураңыз. 

Интернетти серептөө 

Интернеттеги көпчүлүк маалымат вебсайттарда жайгашкан. Сиз Интернетке 

туташкандан кийин, интернет браузер деп аталган программанын жардамы 

менен интернетке кире аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/computerbasics/connecting-to-the-internet/1/
http://www.gcflearnfree.org/computerbasics/connecting-to-the-internet/1/
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Сайт - бул текст, сүрөт жана башка ресурстардын жыйындысы болуп саналат. 

Вебсайттар башка медиа түрлөрүнө окшоп кетет, мисалы гезит макалалары, ТВ 

программалары, же алар компьютерлерге гана тиешелүү өзгөчө болуусу мүмкүн. 

Сайттардын максаттары ар кандай болушу мүмкүн, жаңылык платформасы, 

жарнама, онлайн китепкана, сүрөттөрдү бөлүшүү форуму, же биз сыяктуу билим 

берүү тармагы! 

 

Веб браузер вебсайттарды көрүүгө мүмкүндүк берет. Веб браузер өзү интернет 

эмес, бирок ал Интернет барактарын көрсөтөт. Ар бир сайттын уникалдуу дареги 

бар. Ал уникалдуу даректи веб браузериңизге жазып, ал вебсайт менен 

байланыша аласыздар, браузериңиз аны көрсөтүп берет. 

Вебсайттарды багыттоо 

Вебсайттар башка сайттарга шилтемелери болот, көп учурда аларды 

гипершилтеме деп коюшат. Бул көп учурда сайттын ичиндеги тексттин бөлүктөрү 

болуп саналат. Алар, адатта, көк түс менен белгиленет, жана алардын асты 

сызык же калың арип менен белгиленет. Текстти чыкылдатсаңыз браузериңиз 

башка баракты жүктөйт. Сайт авторлору гипершилтемени колдонуп, тиешелүү 

барактарды байланыштырат. Бул шилтемелердин желеси интернеттин өзгөчө 

функциясы, интернеттин эски аталышы ошол себептен World Wide Web же 

Бүткүл Дүйнөлүк Желе деп айтылып калган. 

Ар бир сайттын URL деп аталган өзгөчө дареги бар. Сиз шилтемени басканда, 

URL дареги өзгөрүп, браузер бир жаңы баракты жүктөөрүн байкайсыз. Эгер 

браузердеги дарек тилкесине URL терсеңиз, ал браузер ошол URL менен 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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байланышкан бетти жүктөйт. Ал үй дареги сыяктуу эле бразерге кайда барышты 

айтып турат. 

 

Интернеттен маалымат алуу үчүн карап жатсаңыз, издөө системалары жардам 

берет. Издөө системалары сизге башка сайттарды табууга жардам берүү үчүн 

жасалган. Сиз издөө системасына сөздөрдү, ачкыч чөздөрдү жазсаңыз, ал 

сайттардын сизге тешелүү тизмесин түзүзп берет. 

Интернетте дагы башка кылчу нерселер. 

Интернеттин мыкты өзгөчөлүктөрүнүн бири дүйнөдөгү каалаган адам менен 

алыстан байланышуу. Электрондук почта бул эң универсалдуу, эски 

коммуникация жолдорунун бири жана интернетте маалымат алмашууга ылайык, 

аны миллиарддаган адамдар колдонушат. Социалдык медиалар элдер бири 

бири менен байланышып, интернеттеги коомду түзүүгө жардам берет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/email101/1
http://www.gcflearnfree.org/socialmedia
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Интернетте кылчу башка көп нерселер бар. Кабар алып туруунун миңдеген 

жолдору же каалган нерсеңизди интернеттен сатып алуу жолдору бар. Сиз 

интернет аркылуу ар кандай кызматтар үчүн төлөй аласыз банк эсептериңизди 

башкара аласыз жаңы адамдар менен тааныша аласыз ТВ көрүп, же жаңы 

ыкмаларды үйрөнө аласыз. Сиз онлайн дээрлик каалган нерсеңизди кылып, же 

билим ала аласыз. 

Башка ресурстар 

Интернет коопсуздугу 

Интернет негиздери 

Жакшы издөө 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/using-the-web-to-get-stuff-done/online-shopping-advice/1/
http://www.gcflearnfree.org/online-money-tips/online-banking-101/1
http://www.gcflearnfree.org/online-money-tips/online-banking-101/1
http://www.gcflearnfree.org/using-the-web-to-get-stuff-done/streaming-video-services/1
http://www.gcflearnfree.org/internetsafety
http://www.gcflearnfree.org/internetbasics
http://www.gcflearnfree.org/searchbetter
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15. БУЛУТ ДЕГЕН ЭМНЕ? 
 

Сиз булут, булут компьютинг, же булут сактагычы сыяктуу терминдерди элдин 

колдонуп жүргөнүн уксаңыз керек. Чынында, булут деген эмне? 

Жөнөкөй сөз менен айтканда, булут-бул интернет. Тактап айтканда, ал интернет 

аркылуу алыстан таба алган нерселердин баары болот. Бир нерсе булутта 

десек, ал сиздин компьютердин катуу дискинде эмес, интернет серверлеринде 

сакталган дегенди түшүндүрөт. 

Булут жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Булутту эмне үчүн колдонушубуз керек? 

Булутту колдонуунун негизги себептеринин бири - алар ыңгайлуу жана 

ишенимдүү болуп саналат. Мисалы, сиз Gmail же Yahoo! сыяктуу интернетте 

негизделген электрондук почта кызматын колдонуп көрсөңүз, демек сиз булут 

менен иштегенсиз. Сиздин бардык электрондук каттарыңыз компьютериңиздин 

катуу дискинде эмес, интернеттеги серверлерде жайгашкан. Бул интернет 

байланышы менен каалаган компьютерден почтага кире алат дегенди билдирет. 

Компьютериңизде бир көйгөй жаралса да, электрондук каттарыңызды калыбына 

келтире аласыз дегенди билдирет. 

 

Булутту колдонуу үчүн бир нече себепти карап көрөлү. 

Файл сактагыч: Сиз булутта ар түрлүү файлдарды сактай аласыз, мисалы 

файлдар жана электрондук почта. Бул нерселериңизге компьютериңизден гана 

эмес, каалаган интернети бар компьютер же мобилдик түзмөктөрүңүздөн кире 

аласыз. Dropbox жана Google Drive булутта негизделген эң таанымал сактоо 

кызматтары. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://www.dropbox.com/
http://www.google.com/drive
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Файл менен бөлүшүү: булут аркылуу файлдарды көп киши менен бир учурда 

бөлүшүү абдан жеңил. Мисалы, сиз Flickr же iCloud Сүрөттөр сыяктуу булутта 

негизделген сүрөт кызматтарына бир нече сүрөттөрдү жүктөп, андан соң тез 

достор жана үй-бүлө менен бөлүшө аласыз. 

Дайындардын камсыз көчүрмөсүн сактоо: Ошондой эле документ терди сактоо 

үчүн булутту колдоно аласыз. Mozy жана Carbonite сыяктуу колдонмолору 

сиздин дайындарды автоматтык түрдө булутка сактайт. Бул жол менен, сиздин 

компьютер уурдалып кетсе, жоголсо же сынып калган болсо да сиз бул 

файлдарды булуттан калыбына келтирип аласыздар. 

 

Интернет программалары деген эмне? 

Буга чейин биз иш-такта программалары тууралуу, алардын аткарган 

тапшырмалары тууралуу сүйлөшкөнбүз. Бирок, ошондой эле, интернет, же веб 

программалары да бар, алар булутта иштеп, сиздин компьютерге аларды 

орнотуунун кажети жок. Интернетте өтө популярдуу сайттардын көбү, чынында, 

веб колдонмолору. Сиз аны билбей туруп веб колдонмосунда иштеген 

чыгаарсыз! Кээ бир таанымал веб колдонмолорун карап көрөлү. 

Facebook : Facebook сизге онлайн профиль түзүп, досторуңуз менен 

байланышууга шарт түзөт. Профилдер жана маектер каалаган убакта 

жаңыртылып турат, жана Facebook веб программаны колдонуп, маалматты 

жаңыртып турат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.flickr.com/
http://www.apple.com/icloud/photos/
http://mozy.com/
http://www.carbonite.com/
https://www.facebook.com/
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Pixlr: Pixlr сиздин браузер аркылуу иштеген сүрөт түзөтүүчү программа. Adobe 

Photoshop сыяктуу, анын көптөгөн өнүккөн функциялары бар, мисалы түс 

коррекциясы жана сүрөттү тунук кылуу. 

 

Google Документтер : Google Документтер сиздин браузерде иштөөчү кеүсе 

программасы. Microsoft Office программаларына окшоп, документтерди, 

жадыбалдарды, презентацияларды түзүү үчүн колдоно алабыз. Ал эми файлдар 

булутта сакталган соң, аны башкалар менен бөлүшүү жеңил болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://pixlr.com/
https://docs.google.com/
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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16. КОМПЬЮТЕРИҢИЗДИ ТАЗА КАРМОО 
 

Чаң жөн эле жагымсыз эмес. Ал компьютериңиздин тетиктерине зыян келтирип, 

ал эмес компьютериңизди бузуп коюшу мүмкүн. Компьютериңизди дайыма 

тазалап туруу - анын жакшы иштешине шарт түзөт жана кымбат баалуу 

тетиктерди алуудан сактайт. 

Компьютериңизди таза кармоо тууралуу бул видеодон көрүңүз. 

Баскычтопту тазалоо 

Чаң, тамак-аш, суюктук жана башка нерселер баскычтоп баскычтарынын 

астында чогулуп калышы мүмкүн, ал системанын туура иштешине тоскоолдук 

кылат. Төмөнкү негизги тазалоо ыкмалары баскычтобуңузду таза кармоого 

жардам берет. 

Баскычтопту USB'ден же PS / 2 портунан сууруңуз. Эгер баскычтоп PS / 2 

портунда болсо, анда алгач компьютерди өчүрүп туруп, анан сууруңуз. 

Баскычтопту коңторуп, акырын силкип коюңуз, кир жана чаңкете баштайт. 

Баскычтардын ортосун тазалоо үчүн компресстелген аба ортосундагы таза 

кысылган аба колдонуңуз. 

 

Спирт менен пахта кездемесин же кагаз сүлгүнү нымдап, баскычтардын үстүн 

тазалаңыз. Алкоголь же башка суюктукту бакычтарга түз куйбаңыз. 

Баскычтопту компьютерге ал кургагандан кийин кошуңуз. Эгер PS / 2 портуна 

туташтырып жатсаңыз, компьютерди күйгүзө электе кошушуңуз керек. 

Суюктук менен иш алып баруу 

Суюктукту кокустан баскычтопко куюп алсаңыз, компьютерди тез өчүрүп, 

баскычтопту сууруп салыңыз. Андан кийин баскычтопту тескери коңторуп 

салгыла, ал кургасын. 

Суюктук жабышчаак болуп батташып жатса, аны суу менен тазалашыңыз керек 

болот. Андан соң баскычтопту тескерисине коңторуп, кайра туташтырганга чейин 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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эки күн күтүү керек. Баскычтоп дароо эле иштеп калбайт, бирок жогорудагы 

ыкма, балким, мыкты чечим болуп калат. 

Мындай жагдайдын алдын алуу үчүн, ичимдиктерди компьютер турган аймактан 

алыс кармоону сунуштайбыз. 

Чычканды тазалоо 

Чычкандын эки негизги түрү бар: оптикалык жана механикалык. Ар бири 

жалпысынан бирдей жол менен тазаланат, болгону механикалык чычкан 

көбүрөөк жумушту талап кылат. 

Оптикалык чычкандын ичин тазалоонун кереги жок, алардын тегеренип турган 

тетиктери жок, бирок көбүнчө жарык чыккан тешигине убакыт өткөн сайын чаң 

чогулат. Мунун айынан курсор туура иштебей, чычкан талаптагыдай иштебей 

калат. 

 

Механикалык чычкандар чаңды жакшы чогултушат, анткени анын тегеренген 

тетиги чычкандын ичинде да сыртында да тегеренет. Ал чаңга толсо чычканды 

жылдыруу кыйынга турат. Эгер чычкан курсору жакшы кыймылдабай жатса, 

балким чычканды тазалаш керек болот. 

 

Төмөнкү негизги тазалоо ыкмалары чычканды таза сактоого жардам берет: 

Чычканды USB же PS / 2 портунан сууруп алыңыз. Эгер чычкан PS / 2 портунда 

сайылып турган болсо, алгач компьютерди өчүрүп, анан сууруп алсаңыз болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Спирт менен пахта кездемесин нымдап, чычканды сүртүп чыгыңыз. 

Эгер механикалык чычкан болсо, анын тегеренген шарын чыгарып алып, 

тазалаңыз. Алгач аны бекитип турган щакекчени чыгарыш керек. Андан кийин 

спирт менен нымдалган пахта кездемеси менен чычкандын ичин дана шарын 

тазалоо керек. 

 

Тетиктердин бары жакшы кургаш керек, андан соң гана аларды туташтырууга 

болот. Эгер PS / 2 портуна туташтырып жатсаңыз,анда компьютерди күйгүзө 

электе туташтырыңыз. 

Сиз чычканды тез тазалагыңыз келсе, анда таза кагаз коюуп, анын үстүнөн 

чычканды ары-бери жылдырып, тазалаңыз. Бир аз чаң жана башка кирлер 

кагазга түшүп калышы керек. 

Мониторду тазалоо 

Чаң, кир, манжа издери компьютер мониторуңузду кир кылып, ал аркылуу бир 

нерсе окуш оор болуп калат. Бирок, ал экранды зарыл учурда тазалоо - жеңил 

болот. Мониторлорду тазалоочу жабдыктар бар, аларды сатып алса болот, 

бирок эгерде алар башка монитор түрү үчүн жасалган болсо -сиздин мониторго 

зыян келтириши мүмкүн. Мисалы, айнек экрандарына арналган монитор 

тазалагычы айнек эмес LCD экрандарында иштебей калышы мүмкүн. Коопсуз 

ыкма катары суу менен нымдалган жумшак таза чүпөрөк колдонууну айтышат. 

Мониторду тазалоо үчүн айнек тазалагычты колдонууга болбойт. Көптөгөн 

экрандар айнек тазалагыстан зыян чегет. 

Компьютерди өчүрүңүз. 

Мониторду токтон сууруп салыңыз. Сиз ноутбук колдонуп жаткан болсоңуз, аны 

сууруп салыңыз. 

Экранды таза суу менен нымдалган жумшак таза кездеме менен тазалаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

88 
 

 

Экранга түздөн-түз эч кандай суюктуктарды чачпаңыз. Суюктук мониторго кирип, 

ички компоненттерине зыян тийгизиши мүмкүн. 

Башка компьютер беттерин тазалоо үчүн сунуштар 

Мезгил-мезгили менен сиз компьютериңиздин кутусун, монитордун артын, 

жактарын тазалап турушуңуз керек, анткени чаң, кир болуп калат. Аларды 

тазалап жатканда сиз колдоно турган бир нече ыкмалары бар. 

Чаң- бул компьютериңиздин негизги душманы. Компьютер кутусун таза кармоо 

үчүн анти-статикалык чүпөрөк колдонуңуз. Эмерек тазалоочу же күчтүү 

эриткичтерди колдонууга болбойт. 

 

Компресстелген аба менен тешиктерде чогулан кир, чаңдарды үйлөтүп салыңыз. 

Негизинен аммиакты сууга же айнек тазалоочу каражатка кошуп, компьютер 

бетин коопсуз тазаласа болот. Эритинди кача жумшак болсо, ошончо жакшы. 

Монитордун артын, капталдарын коопсуз тазалоо каражаты, сүлгү кагаздар жана 

анти-статикалык чүпөрөетөр менен тазалаңыз. (монитордун экранын эмес) 

Аны салкын кармаңыз 

Компьютериңиздин айланасындагы абаны чектебеңиз. Компьютер ысыйт, жана 

аны катуу ысып кетпешине фендер жардам берет, алар салкындатып турат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Компьютериңиздин тегерегине документтерди, китептерди, жана башка 

нерселерди койбоңуз. 

Көптөгөн иш-такта компьютерлеринине атайын жасалган столдор бар. Ушундай 

эмерегиңиз бар болсо, компьютер кутусун туура коюңуз. Ал эмеректин эшиги бар 

болсо, аны аба жакшы кирип туруусу үчүн ачып койгонуңуз оң. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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17. КОМПЬЮТЕРИҢИЗДИ КОРГОО 
 

Сиздин компьютер көптөгөн кыйынчылктарга дуушар болот, мисалы вирустар, 

зыянкес программалар жана катуу дисктин иштебей калышы. Ошондуктан 

компьютериңизди жана файлдарыңызды колуңуздан келишинче коргоңуз. 

 

Компьютериңизди вирустан кантип сактоо керек жана файдарыңыздын камдык 

көчүрмөсүн кантип сактоо керектигин төмөнкү видеодон көрүңүз. 

Зыянкеч программалардан сактоо 

Malware -бул сиздин компьютерге зыян келтирген же жеке маалыматыңызга 

уруксаты жок мүмкүндүк алган ар кандай зыянкеч программалар. Ал өзүнө 

вирустарды, компьютер курттарын, троян аттарын жана тыңчы программаларды 

камтыйт. Көпчүлүк зыяндуу программалар интернет аркылуу таркатылат жана 

башка программалык камсыздоо менен чогуу келет. 

Malware зыянкеч программасынан сактануунун жолу- бул BitDefender , Norton , 

же Kaspersky сыяктуу антивирус программаларын орнотуу. Антивирус 

программасы malware программаларынын орнотулуп калышынын алдын алат 

жана ал зыянкеч программаларды компьютериңизден чыгарып салат. 

 

Сиз интернет же электрондук почта колдонуп жатканда этият болуңуз. Эгерде 

вебсайт же электрондук почта тиркелген файл шектүү көрүнсө, ички туюмуңарга 

ишенгиле, аларды ачпагыла. Сиздин антивирус программаңар ар бир нерсенин 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.bitdefender.com/
http://us.norton.com/index.jsp
http://usa.kaspersky.com/products-services/home-computer-security/anti-virus
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алдын ала албайт, ошондуктан зыянкеч программаларды камтыган нерселерди 

көчүрүп алуудан оолак болуңуз. 

Биздин Интернет коопсуздугу үйрөткүчүбүздөн зыянкеч программалардан оолак 

болуу сабагыбызды көрүп, компьютериңизди зыянкеч программадан коргогонду 

үйрөнүңүз. 

Компьютериңиздин камдык көчүрмөлөрүн сактаңыз 

Сиздин компьютер күтүлбөгөн жерден токтоп калса, эмне болорун элестетип 

көргүлө. Кандайдыр бир маанилүү документтерди, сүрөттөрдү же башка 

материалдары жоготосузбу? Компьютериңизди балким оңдой аласыз, бирок 

файлдарыңыз биротоло жоголуп кетиши мүмкүн. Бактыга жараша, сиз тышкы 

катуу дискке же онлайн камдык кызматына документтердин (же жөн гана 

маанилүүлөрүн) бүт камдык көчүрмөлөрүн сактоо жолу менен алдын аласыз. 

Тышкы катуу дисктер 

 

Сиз тышкы дискти сатып алып ага компьютериңиздин мазмунун көчүрүп 

койсоңуз болот. Алгачкы камдык көөчүрмөнү сактоо бир нече саатка созулушу 

мүмкүн, ошондуктан сиз ал компьютерге иштебей турган убакытта жасоо керек. 

Адатта, камдык көчүрмөнү түнкүгө калтырып койгон жакшы иштейт. Кийинки 

камдык көчүрмөлөр үзгүлтүксүз негизде жүргүзүлүшү керек, бирок, алар узакка 

созулбайт. 

Бир кемчилиги тышкы дискиңиз жоголуп, уурдалып же бузулуп калышы мүмкүн, 

дал компьютердей. Ошондуктан дискиңизди коопсуз жерде сактаганыңыз оң. 

Онлайн камдык көчүрмө сактоо кызматтары 

Ошондой эле, сиз Mozy , Carbonite , же Box сыяктуу онлайн камдык көчүрмө 

сактоо кызматтарына файлдарыңызды сактасаңыз болот. Бул кызматтар сиздин 

файлдарды булутта сактайт, жана интернетке кирген компьютериңиз аркылуу ал 

файлдарды тез эле калыбына келтирип аласыздар. Бул сайттарда каралган 

сактоо көлөмү ар кандай, ири көлөм алуу үчүн төлөп калышыңар мүмкүн. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/internetsafety
http://www.gcflearnfree.org/internetsafety/how-to-avoid-malware/1/
http://www.gcflearnfree.org/internetsafety/how-to-avoid-malware/1/
http://mozy.com/home
http://www.carbonite.com/
http://www.box.net/
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Онлайн камдык көчүрмөсүн сактоонун бир кемчилиги - алгачкы сактоо абдан жай 

болуп, балким ьир нече күн талап кылышы мүмкүн, өзгөчө сизде файлдар көп 

болсо. Бирок, кийинки көчүрмөлөр тез болуп турат. 

Башка техникалык тейлөөлөр 

Компьютериңиздин туруктуу жакшы иштеп туруусу үчүн, файл жана папкаларды 

туура ирети менен сактоо маанилүү. Ыпыр же уюшулбаган папкалар аркылуу сиз 

үчүн зарыл болгон документти табуу кыйын болот. Мындан тышкары, кереги жок 

файлдар катуу дискиңизди толтуруп салат, жана сиздин компьютер жайыраак 

иштеп калат. Бул жерде сизге кереги жок файлдарды жок кылуу үчүн жана 

компьютериңиздин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча кеңештерди 

сунуштайбыз. 

Файлдарды жок кылуу:Эгерде сизге кереги жок файлдар бар болсо, кол менен 

аларды жок кыла аласыз. Бул үчүн, таштанды кутусуна алып барып таштаңыз 

жана аларды биротоло жок кылуу үчүн кутуну бошотуп салыңыз. 

Диск дефрагментациясын иштетүү: Windows көзөмөлдөө панелинде Диск 

деврагменатору бар. Сиздин компьютер жай иштеп жаткан болсо, диск 

дефрагментациясын иштетсеңиз, ал компьютерди тездетүүгө жардам берет. 

 

Дискти тазалоо программасын иштетиңиз: Windows көзөмөлдөө панелинде Disc 

Cleanup программасы бар. Ал компьютериңизди скандап, убактылуу, кереги жок 

файлдарды жок кылат. Катуу дискти бошотуу үчүн, кереги жок файлдарды жок 

кылсаңыз болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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18. КООПСУЗ ЖУМУШ ОРДУН ТҮЗҮҮ 
 

Сиздин компьютерди таза кармагандан тышкары, өзүңүздүн ден-соолугуңузду 

караганыңыз абдан маанилүү. Компьютерди колдонууда көп кайталанган 

кыймылдар көп, мисалы, чычканды колдонуу же баскычтоптон терүү. Убакыттын 

өтүшү менен бул кайталоолор ден-соолугуңузга терс таасирин бериши мүмкүн, 

өзгөчө, билектерге, моюнга, жана белге таасир берип башташы мүмкүн. Узак 

убакыт бою монитор карап турган да көзгө таасирин берет. Мындай 

тобокелдиктерди азайтуу үчүн, сиздин жумуш ордуңуз туура түзүлгөнүн, 

ыңгайлуу жана ден-соолукка пайдалуу экенин карап көрүүңүз керек. 

Ден-соолугуңуз зыян тартпашы үчүн иштөөчү жайларды кантип уюштуруу 

керектиги жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүздөр. 

Оор жаракат алуудан сактангыла 

Компьютер эргономикасы - бул жабдуулар дизайны илими, ал илим ар кандай 

жабдууларды кандай колдонуу керек жана кандай иштеткенде колдонуучуга 

дискомфорт кылбайт жана канткенде натыйжалуулугу өсөт темаларын изилдейт. 

Кээ бир жабдуулар эргономика эрежелери менен жасалган, мисалы баскычтоп 

жана отургучтардын эргономикасы. 

Бул жерде сиздин жумуш оруңузда зыян тартпоо үчүн берилген бир нее 

кеңештер: 

Отургучуңузду жөнгө салыңыз: Отургучуңузда табигый түрдө, эркин, ыңгайлуу 

абалда отурганыңызды текшериңиз. Көптөгөн жумуш отургучтары атайын белди 

колдоо жана жакшы абалда олтуруу максатын көздөйт. 

Баскычтопту ыңгайлуу бийиктикте кармаңыз: Баскычтопто иштөөдө 

билектериңиз түз болушу керек, жана ыңгайлуу, эркин жайгашышы керек. 

Көптөгөн баскычтоптордун астында кармагычы бар, ал баскычтопту ыңгалуу 

бийиктикте кармайт. Ошондой эле билектердин оорусунун алдын алуучу 

эргономикалык баскычтоп сатып алсаңыз болот. 

 

Чычканды баскычтопко жакын коюңуз: Мүмкүн болсо, чычканды баскычтоптун 

жанына койгула. Чычкан өтө эле алыс болуп калса, анда ага жетүү кыйын же 

ыңгайсыз болушу мүмкүн. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Мониторду ыңгайлуу дистанцияга койгула: Мониторго чейинки идеалдуу 

алыстык 50-100 cм болуп саналат. Ошондой эле ал көздүн деңгээлинде, же бир 

аз төмөн болушу керек. 

Башаламандан качкыла: Компьютер турган аймак тез эле кагаз, компьютер 

буюмдарына жана башка нерселерге тезе эле толуп калат. Бул аймакты таза 

сактоо менен натыйжалуулугуңуз өсөт жана оор жаракат алууңуздан өзүңүздү 

сактайсыз. 

Тез-тез эс алып туруңуз: Компьютерде иштөөдө те-тез тыныгуу алып туруңуз. 

Көздүн чарчоосун болтурбоо үчүн, сиз көзүңүздү монитордон башка жакка буруп 

турууңуз керек. Ошондой эле ордуңуздан туруп, бир аз ары-бери басууңуз керек, 

анткени бир ордунда узак убакыт бою отурган зыян. Workrave сыяктуу 

программалар сизге тыныгуу алууга эскертме берип турат. 

Компьютер жумуш ордун түзүү боюнча көбүрөөк маалыматты Эмгектин 

коопсуздугу жана саламаттык сактоо башкармасынын (OSHA) Компьютер жумуш 

орунадрынын электрондук куралына кирип окусаңар болот. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.workrave.org/
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19. БУЗУЛУУЛАРДЫ АНЫКТАП ОҢДОО 
 

Эгер экраныңыз бош болуп, эч нерсе чыкпай калса эмне кылуу керек экенин 

билесизби? Эгер бир программаны жаба албай жатсаңыз же динамиктен эч бир 

үн укпай жатсаңыз эмне кылуу керек? Компьютериңиз менен көйгөй жаралса, 

коркпоңуз! Бул сыяктуу маселелерди чечүү үчүн колдоно турган көптөгөн негизги 

ыкмалар бар. Бул сабакта, биз силерге бузулууларды аныктап оңдоодогу 

ыкмаларды жана ошондой эле жалпы маселелерди чечүү жолдорун көрсөтөбүз. 

Эстен чыгарбоочу жалпы ыкмалар 

Сиздин компьютерге көйгөй жаратчу көп себептер болушу мүмкүн. Кандай гана 

маселе болбосун, бузулууларды аныктап оңдоо бул сыноолор жана каталар 

процесси болот. Кээ бир учурларда, сиз көптөгөн ар кандай ыкмаларды 

колдонууңуз керек болушу мүмкүн; башка көйгөйлөрдү чечүү жеңил да болушу 

мүмкүн. Биз төмөнкү кеңештерди колдонуп баштоону сунуштайбыз. 

Кадамдарыңызды жазыңыз: Сиз бузулууларды аныктап, оңдоп баштасаңыз ар 

бир жасаган кадамыңызды жазып койгонуңуз туура болот. Ушундай жол менен, 

сиз кылган нерселериңизди так эстей аласыз, ошол эле каталарды кайталоодон 

өзүңүздү сактай аласыз. Эгер жардам үчүн башка адамдарга кайрылсаңыз, анда 

алар силер буга чейин кандай аракет кылганыңызды так билүүлөрү керек. 

Ката кабарлар тууралуу жазып туруңуз:Эгер сиздин компьютер ката кабарын 

берсе, мүмкүн болушунча көп маалымат жазганга аракет кылыңыз. Бул 

маалыматты кийин колдонуп, ошол эле ката башка адамдарда бар бекенин 

билсеңиз болот. 

Дайыма кабелдерди текшериңиз: Сизде эгер компьютердин бир жабдуусу менен 

көйгөй жаралып жатса, мисалы мониторуңуз же баскычтоп, анда аларды 

текшерүүнүн эң жеңил жолу бул аларга тиешелүү кабелдердин туура 

кошулганын текшерүү. 

Компьютерди өчүрүп-күйгүзүңүз: Башка эч нерсе иштебесе, компьютерди 

өчүрүп-күйгүзүү -жакшы аракет. Бул сиздин компьютердин негизги маселелерин 

чечип бере алат. 

Жоюу процессин колдонуу 

Эгер компьютериңизде көйгөй жаралса, жоюу жол-жобосун колдонуп, эмне туура 

эмес иштегенин билип алышыңыз мүмкүн. Анын жардамы менен сиз көйгөй 

жараткан нерселердин тизмесин жасап, жана ар бирин текшерүүдөн өткөрүп, 

көйгөй эместерди жоюу процесси менен алып салыңыз да, көйгөйлөрдү 

аныктаңыз. Компьютериңиздеги көйгөйдү тапсаңыз, аны чечүүгө жол табуу 

жеңил болот. 

Жагдай: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз туулган күн кечесине чакырууларды чыгарайын деп аракет жасап жатасыз, 

бирок принтер иштебей койду. Сиздин оюңузга бир нече көйгөй келди, сиз эми 

алардын ар-бирин текшерип, чыныгы көйгөйдү тапканы иштеп жатасыз дейли. 

Биринчиден, принтер электр розеткасына тутуашканын текшериңиз. Ошондой 

болсо, демек ал көйгөй эмес. Андан кийин, принтердин сыя картриджинде сыя 

барын жана кагаз жайылмасында жүктөлгөн кагаз бар экенин текшериңиз. Эки 

учурда тең бул көйгөйэмес, ошондуктан маселе сыя же кагазда эмес экенин 

түшүндүк. 

Азыр болсо, принтер жана компьютер туура байланышканын текшериңиз. 

Жакында опреациялык тутумуңузга жаңыртуу орнотсоңуз, ал принтерге 

кесепетин тийгизиши мүмкүн. Бирок, эч кандай акыркы жаңыртууларды орноткон 

эмессиз жана принтер кечээ эле иштеп жаткан, демек көйгөйдү башка жерден 

издеш керек. 

Сиз принтердин USB кабели компьютерге байланышпаганын текшериңиз. 

Компьютериңизге эртерээк бир нерсени сайыш үчүн, принтер кабелин сууруп 

койюп унтуп калган окшойсуз. Сиз USB кабелин компьютериңизге туташтыраар 

замат, ал иштеп баштайт. Принтер маселеси чечилди окшойт! 

Бул компьютерди колдонуп жатканда туш болушуңуз мүмкүн болгон бир мисал. 

Калган сабагыбызда жалпы компьютер көйгөйлөрү жана аларды чечүү жолдорун 

карайбыз. 

Жалпы маселелер үчүн жөнөкөй чечимдер 

Көпчүлүк учурда, көйгөйлөр бузулууларды аныктап оңдоо процесси аркылуу 

оңдолот, мисалы программаларды ачуу, жана жабуу. Алгач олуттуу сесимдерди 

кабыл алганга чейин, ушундай жөнөкөй чечимдерди кабыл алуу өтө маанилүү. 

Эгер көйгөй дагы эле чечилбесе, сиз башка чечүү ыкмаларын аракет кылсаңыз 

болот. 

Маселе: Кубат баскычы аркылуу компьютер иштебей жатат. 

1-чечим: Компьютериңиз иштебей жатса, компьютериңиз электр розеткаларына 

коопсуз сайылып турганын ырастаңыз, жана кабелдердин туура туташканынн 

караңыз. 

2-чечим: Сайылып турган розетка иштеп турганын караңыз. Розеткаңызды 

текшерүү үчүн, мисалы, чыракты сайып, иштетип көрүңүз. 

3-чечим: Эгер компьютериңиз электр узаркычы аркылуу иштеп жатса, ал иштеп 

жатканын текшериңиз. Сиз аны өчүрүп-күйгүзүп көрүңүз. Ошондой эле, ал туура 

иштеп жатканын текшерүү үчүн чырак же башка нерсени сайып, текшерип 

көрүңүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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4-чечим: Сиз ноутбук колдонуп жаткан болсоңуз, мүмкүн батареясында кубат жок 

болушу мүмкүн. AC адаптерин кубаттап, анан ноутбукту иштетип көрүңүз. Ал 

дагы эле иштебей жатса, анда бир нече мүнөт күтө туруп, дагы бир жолу аракет 

кылып көрүңүз. 

Маселе: Колдонмо жай иштеп жатат 

1-чечим: Колдонмону жаап, кайра ачыңыз. 

2-чечим: Колдонмону жаңыртыңыз. Бул үчүн, жардам менюсун басып, 

жаңыртууларды издеген вариантты караңыз. Эгер бул параметрди таба албай 

жатсаңыз, анда колдономо жаңыртууларды издөө үчүн онлайн издөө кылыңыз. 

 

Маселе: Колдонмо катып калды 

Кээде программа катып, токтоп калышы мүмкүн. Мындай болгон учурда, сиз 

терезени жаба албайсыз жана колдонмонун баскычтары да иштебей калат. 

1-чечим: Күч менен колдонмону жабуу. Программа толугу менен жооп бербей 

турган болсо, анда Ctrl + Alt + Delete (Control, Alt, Delete ачкычтарын) кармап, 

басып, Тапшырма башкаргычты ачыңыз. Mac компьютеринде Command + Option 

+ Esc басып, кармап туруу керек. Сиз андан кийин жооп бербей жаткан 

программаны тандап, аны жабуу үчүн Тапшырманы аяктоо баскычын басасыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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2-чечим: Компьютерди өчүрүп-күйгүзүңүз. Эгер мажбурлап программаны өчүрө 

албасаңыз, компьютери өчүрүп-күйгүзүү бардык программаларды жабат. 

Маселе: Компьютердеги бардык программалар жай иштеп жатат 

1-чечим: Антивирусту иштетиңиз. Балким компьютериңизде зыянкеч программа 

иштеп жатат көмүскөдө. 

2-чечим: Сиздин компьютердин катуу дискинде бош орун түгөнүшү мүмкүн. Сизге 

кереги жок кандайдыр бир документ же программаларды жок кылыңыз. 

3- чечим: Эгер жеке компьютер колдонуп жатсаңыз, диск дефграгментациясын 

иштетиңиз. Диск Дефрагментациясы жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн 

биздин Компьютериңизди коргоосабагын караңыз. 

Маселе: Компьютер катып калды 

Кээде сиздин компьютер толугу менен жооп бербей, же катып калышы мүмкүн. 

Мындай болгон учурда, экрандын эч жерин чыкылдата албайсыз, 

программаларды ачып жаба албайсыз, же компьютерди өчүрүп күйгүзүү 

менюсун да ача албайсыз. 

1-чечим: Windows Explorer'ди өчүрүп-күйгүзүү. Тапшырма башкаргычты ачуу 

үчүн баскычтобуңуздан Ctrl + Alt + Delete басып, кармап туруңуз. Андан соң, 

Windows Explorer'ди Процесстер өтмөгүнөн таап, өчүрүп-күйгүзүүнү басыңыз. 

Сиз Windows 8 колдонуп жатсаңыз, анда Процесстер өтмөгүн көрүү үчүн 

Терезенин ылдый жагындагы көбүрөөк маалыматтарды басышыңыз мүмкүн. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/computerbasics/protecting-your-computer/1/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

100 
 

 

2-чечим (Mac гана): Кайрадан Finder иштетиңиз. Муну аткаруу үчүн Command + 

Option + Esc кармап туруңуз, ошондо КОолдономолорду Мажбурлап Өчүрүү 

диалог кутучасы пайда болот. Андан кийин, анын жайгашкан жерин аныктап, 

жана Finder тандап, анан кайра-ачуу менюсун тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чечим 3: Кубат баскычын басып, кармап туруңуз. Кубат баскычы, адатта, 

компьютердин алдында же капталында жайгашат, адатта кубат белгиси менен 

белгиленген. Баскычты мажбурлап 5-10 секунд басып, кармап туруу керек, 

ошондо компьютер өчөт. 

Чечим 4: Дагы деле компьютериңиз өчпөй жатса, электр кабелди розеткадан 

сууруп таштоо керек. Сиз ноутбук колдонуп жатсаңыз, анда өчүрүү үчүн 

компьютердин батареясын алып салсаңар болот. Эскертүү: Бул чечим жогоруда 

аталган башка аракеттердин баарынан кийин аткарылчу акыркы чара болушу 

керек. 

Маселе: чычкан / баскычтоп иштебей калды 

Чечим 1: Сиз зымдуу чычкан же баскычтоп колдонуп жаткан болсоңуз, анда 

зымдар компьютерге туура туташканын караңыз. 

Чечим 2: Сиз зымсыз чычкан же баскычтоп колдонуп жатсаңыз, алар күйүп 

турганын жана батареялары бар экенин караңыз. 

Маселе: Мен компьютердин үнүн уга албай жатам. 

Чечим 1: Үн көлөмүн текшериңиз. Үн жакшы чыгып жатканын, аудио бар экенин 

билүү үчүн экрандын ылдыйкы оң бурчундагы аудио баскычын чыкылдатыңыз. 

Чечим 2: Аудио ойноткуч көзөмөлүн текшерүү. Көптөгөн аудио жана видео 

ойноткучтардын өздөрүнүн аудио көзөмөлдөрү болот. Үн күйгүзүлүп, үн көлөмү 

бар экенин текшериңиз. 

 

Чечим 3: Кабелдерди текшериңиз. Тышкы динамиктер сайылып турганын, жана 

туура аудио портко туташканын же USB портко туташканын текшериңиз. Сиздин 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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компьютердин түс-код порттору бар болсо, аудио чыгаруу порттору адатта 

жашыл түстө болот. 

Чечим 4: Гарнитураны компьютерге туташтырыңыз, алар аркылуу үн чыгып 

жатканын текшериңиз. 

Маселе: Экран бош турат 

Чечим 1: Компьютер уктоо режиминде болушу мүмкүн. Жөн гана чычканды 

чыкылдатып же аны ойготуу үчүн баскычтоптун каалаган баскычын басыңыз. 

Чечим 2: Монитор сайылып турганын жана күйүп турганын караңыз. 

Чечим 3: Компьютер сайылып турганын жана күйүп турганын караңыз. 

Чечим 4: Эгер иш-такта компьютерин колдонуп жаткан болсоңуз, монитор кабели 

компьютер мунарасына жана мониторго туура туташканын караңыз. 

Чечүүгө кыйла татаал көйгөйлөр 

Эгер көйгөйдү чечүүгө ыкма табылган жок болсо, анда жардам алуу үчүн башка 

бирөөлөргө кайрылуу керек. Жеңил башталгыч чекити катары, биз интернетте 

издөөнү сунуштайбыз. Башка колдонуучулардын ушуга окшош көйгөйлөрү бар 

болуусу керек жана бул көйгөйлөрдү чечүү жолдору учурда онлайн болушу 

керек. Ошондой эле, сиздин компьютерлерди жакшы билген досторуңуз же үй-

бүлө мүчөсү бар болсо керек, алар жардам бериши мүмкүн. 

 

Эсиңизде болсун, көп коспьютер көйгөйлөрү жеңил чечилет, бирок туура 

ыкмаларды табуу үчүн убакыт керек болот. Ири маселелер үчүн олуттуу 

чечимдер керек болот, мисалы катуу дискиңизди реформаттоо же операциялык 

тутумуңузду кайра орнотуу. Эгер сизге ушундай чечим туура келсе, алгач 

профессионалга кайрылыңыздар. Эгер компьютер адиси болбосоңуз мындай 

нерселерди жасап жатып, мындан да жаман кырдаалга кептелип калышыңыз 

мүмкүн. 

 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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20. КОМПЬЮТЕРИҢИЗДЕ КАМТЫЛГАН ЖАРДАМДЫ КАНТИП КОЛДОНУУ 

КЕРЕК 
 

Ар бир адам, кээде жардамга муктаж. Бактыга жараша, компьютер программасы 

менен жардам керек болсо, аны табуу жеңил. Көп программалардын жардам 

функциясы бар, аларды колдонгонду үйрөнүү зор таасир бериши мүмкүн. Сиз 

издеген бардык нерсени таба албашыңыз мүмкүн, бирок компьютериңизде 

камтылган жардамдан баштоо- туура болот. 

Ар кандай программалар ар кандай жолдор менен жардам мүмкүнчүлүктөрүн 

камтышат. Кээ бир программаларда жардамды программага камтышат, ал эми 

калгандары иштеп чыгуучулардын колдоочу сайтына шилтеме беришет. Бирок 

алардын бары бирдей нерсени эске алып жасалган: программанын 

функцияларын үйрөнүүңүз жана өз алдынча көйгөйлөрдү чечүүңүз үчүн. 

Камтылган жардамды кантип табуу керек 

Көпчүлүк программалардын камтылган жардамын табуу үчүн эки жолу бар. 

Мисалы, Adobe Photoshop Elements программасынын көп варианттары бар 

жардам менюсу бар. Кээ бир варианттары Adobe'дун интернеттеги колдоо 

баракчасын ачат, ал эми калгандары жардамды программанын ичинен ачат. 

 

Башка программаларда, адатта, терезенин жогорку оң бурчунда жардам 

баскычы бар. Мисалы, Microsoft Office 2013 Жардам менюсу бар. Ал суроо-

белгиси болуп турат, аны басса Жардам менюсу ачылат. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жардам файлдарынын функциялары 

Жардам файлдары ар кандай жол менен уюштурулат, мисалы мазмун, көп 

берилүүчү cуроолор жана дайындар базасы катары. 

Office 2013 Жардам экранын ачсаңыз, издөө кутусу чыгат. Издөө системасы 

сыяктуу эле, сиз издөө тилкесине ачкыч сөздөрдү тересиз жана сизге тиешелүү 

жыйынтыктарды аласыз. 

 

Mozilla колдоо бетинде категориялардын калың тизмесиндеги мазмун чыгат. Бул 

гипершилтемелерди чыкылдатсаңыз атайын жардам макалалары жана темалар 

кенен айтылып берилет. Жогорку оң бурчта да издөө тилкеси бар. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Камтылган жардам пайдалуу болушу мүмкүн болсо да, ал ар дайым сиз каалаган 

маалыматка ээ эмес. Эгер сиз издеп жаткан нерсе табылбаса, же табылган 

нерсенин маанисин түшүнүнбүй жатсаңыз, сиз билген бирөөдөн сурап, Google 

издөө кылып же программа кызматкерлеринен сурашыңыз керек. Бул бир аз 

көбүрөөк убакытты жана күч-аракет талап кылышы мүмкүн, бирок өз алдынча 

көйгөйлөрдү чечүү - абдан баалуу көндүм, жана канча практика көп болсо, 

ошончо тажрыйбалуу болуп каласыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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21. ЖАҢЫ ПРОГРАММАНЫ ҮЙРӨНҮҮ 
 

Сиз компьютерлерди жакшы билген досуңузду чакырып, жаңы программада бир 

нерсе жасаганга жардам сурашыңыз мүмкүн. Досуңуз олсо бул программаны 

колдонуп көрбөгөнүн, бирок аракет кылып жардам берээрин айтат. Эки мүнөттөн 

кийин, ал эмне кылыш керек экендигин аныктайт. 

Ал кандайча ушундай кылды? Эгер сизушундай ситуацияга кабыл болсоңуз, бул 

сыйкырдай болуп сезилиши мүмкүн. Ал эми сиздин досуңуз компьютерлер, 

компьютер программалары тууралуу билимине, тажрыйбасына таянышы 

мүмкүн. Бул сабакта, сиз да ошондой болушунңуз үчүн эмне кылуу керектигин 

көрсөтөбүз. 

Сиз өзүңүз ойлонгонго караганда көбүрөөк билесиз! 

Жаңы компьютер программасын колдоно баштоо оордой туюлат, бирок сиз 

өзүңүз ойлонгондон да көп билээриңизди эскертип кеткибиз келет. Сиздин 

астыңыздагы экран дагы такыр тааныш көрүнбөй жатса дагы, сиз компьютериңиз 

жана башка программалар тууралуу билимиңиз мындан ары эмне кылууну 

түшүнүүгө жардам берет. Сиз жаңы программаны көбүрөөк убакыт колдонсоңуз, 

сизге ал жакшы таанымал болуп калат. 

Сиз колдонгон программалар менен окшоштугун издеңиз 

Сиз жаңы программаны ачууда башка программалар менен окшоштуктарын 

караңыз. Сиз, балким аны байкабай элесиз, бирок көпчүлүк программалардын 

жалпы функциялары окшош, жана бир программаны жакшы колдонгонду 

үйрөнсөңүз, демек башка жаңы программаларды да колдонгонду билесиз. 

Мисалы, көптөгөн баскычтоп кыска жолдору бардык программаларда бмрде 

ийштейт. 

Көп программалардын Файл жана Түзөтүү менюлары бар, жана алар бардык 

программада бир жерде гана турат: экраныңыздын жогору жагында же жайылма 

меню же тасма түрүндө. Файл жана түзөтүү менюлары бардык программаларда 

окшош иш-милдеттерди аткарышат. Ошондуктан төмөнкү сүрөттөй, мисалы 

Басып чыгаруу функциясы Microsoft Word'до файлдын ичинде болсо, Google 

Drive'да да Файл менюсунун ичинде болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер Mac'тан жеке компьютерге же тескерисинче которулуп жатсаңыз, баскычтоп 

кыска жолдору да көбүнчө окшош болот. Жөн гана ЖК Ctrl баскычын Mac'тын 

Command баскычы менен алмаштырып коюңуз. Мисалы, кесүү функциясы ЖКда 

Ctrl + X , ал эми Mac'та Command + X болот. 

Жашыруун такталарды, панелдерди караңыз 

Сиз жаңы программадагы таанымал функцияларды таптыңыз дейли, бирок кээ 

бирлерин таппай жатасыз. Багынбаңыз! Эгер кайсы бир функция болушу керек 

десеңиз, анда, балким, сиздики туура. Сиз жөн гана аны ачууңуз керек болушу 

мүмкүн. Көптөгөн программалардын куралдары, панелдери, такталары 

жашырылаг болот, алар демекйи режимде жаңы программада жашыруун болот. 

Эгер кайсы функцияны таба албай жатсаңыз, төмөнкү Firefox веб бразуериндей 

View жана Window менюларын караңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер көйгөйлөр болуп жаткан болсо 

Сиз колдонуп жаткан программанын тааныш эмес элементтери көп болсо, же чиз 

түшүнбөгөн функциялары бар болсо, капа болбоңуз. Бары бир программаны 

колдонгонду үйрөнүү үчүчн жөнөкөй нерселер бар. 

Жардам мүмкүнчүлүгүн колдонуңуз 

Программаны иштеп чыгуучулар колдонуучулардын суроолорду узатаарын 

билишет, ошондуктан үйрөткүчтөрдү, жардам маалыматтарды программага 

камтышат. Адатта, экрандын жогору жагынан Жардам менюсун (кээде бир суроо 

белгиси сүрөтчөсү менен көрсөтүлгөн) басуу менен ача аласыз. Ал жерден сиз 

кантип программаны колдонууну, бузулгандарды аныктап, оңдогонду жана көп 

берүлүүчү суроолорго жооп ала аласыз. Кээ бир жардам менюларында 

колдонуучулар онлайн жардам форумдарга шилтемелерди беришет, ал жакта 

бири-биринин суроолоруна жооп жаза алышат. Бир нерселер сиз үчүн анык 

болбосо, башкаларга да түшүнүксүз болушу мүмкүн, жардам форумда маалымат 

болушу керек. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Google'да издеңиз! 

Сиз программанын жардам менюсунда жооп таппасаңыз, жооптуGoogle аркылуу 

издеп көрүңүз. Балким, программаны пайдалануу боюнча башка 

колдонуучулардын үйрөткүчтөрүн таба аласыз. Сиз ошондой 

эле YouTube аркылуу сиз колдонуп жаткан программа боюнча видео 

үйрөткүчтөрдү издесеңиз болот. 

 

Google менен натыйжалуу издөө үчүн эмне кылуу керектигин билүү үчүн, 

биздин Google Издөө кеңештери сабагыбызды караңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.google.com/
http://www.youtube.com/
http://www.gcflearnfree.org/searchbetter/google-search-tips/1
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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22. ФАЙЛДАРДЫ ЖАНЫҢЫЗДА АЛЫП ЖҮРҮҮ 
 

Сиз документ же башка компьютер файл менен иштеп жатсаңыз, аларды ар 

дайым компьютердин катуу дискине сактап коё аласыз. Бирок, кээде сиз файлды 

өзүңүз менен алып жүрүп, аны башка компьютер менен ачкыңыз келет. Бул 

сабакта, сиздин файлдарды каалаган жерден ачуу үчүн файлдарды сактоонун 

эки жолун өтөбүз. 

Флеш-диск: Флеш диск бул тышкы катуу диск, ал компьютерге USB порт аркылуу 

туташат. Алар салыштырмалуу арзан (20$ дан да арзан) жана электроника 

саткан дүкөндүн баарынан сатып алса болот. 

Булут сактагыч: Булутта сактоо- бул файлдарыңызды аккаунт колдонуп, 

интернет серверлеринде сактоо дегенди түшүндүрөт. Булутта сактоо менен 

файлдарыңыз компьютер жана интернет бар болсо жеткиликтүү болот. Флеш 

диск сыяктуу түзмөктү алып жүрүүнүн кереги жок. 

Флеш дисктерде жана булутта да документтериңиздин камдык көчүрмөсүн 

сактасаңыз болот. Көбүрөөк билүү үчүн, биздин Сиздин файлдардын камдык 

көчүрмөсүн сактоо сабагыбызды караңыз. 

Флеш дискти колдонуу 

 

Флеш диск - маанилүү файл, документтериңизди жаныңызда алып жүрүүгө шарт 

түзөт. Ал сынып калышы же жоголуп кетиши мүмкүн, ошондуктан камдык 

көчүрмөсүн сактап коюп турушуңуз керек. 

Флеш дискти туташтыруу үчүн: 

USB портуңузга флеш дискти кошуңуз. Сиз USB портту компьютериңиздин 

маңдайынан, артынан же капталынан табасыз.(жайгашкан жери иш-такта 

компьютерине же ноутбукка жараша болот) 

Эгер сиз Windows колдонуп жатасыз, анда диалог кутучасы пайда болот. Эгер 

андай болсо, файлдарды көрүү үчүн папканы ачыңыз. Mac компьютеринде флеш 

диск сүрөтчөсү иш-тактада пайда болот. 

Эгер диалог кутучасы пайда болбосо, анда Windows Explorer, же Finder 

(Макинтошто) ачып, терезенин сол жагынан флеш дискти тандаңыз. Флеш 

дисктин аты ар кандай болушу мүмкүн экенин эсиңизден чыгарбаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/techsavvy/backing-up-your-files/1
http://www.gcflearnfree.org/techsavvy/backing-up-your-files/1
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Флеш диск менен иштөө үчүн: 

Флеш диск туташкан соң, аны менен компьютериңиздеги башка каалаган папка 

менен иштегендей иштейсиз, мисалы файлдарды жок кылып, же жылдыра 

аласыз. 

Эгер компьютериңизден флеш дискке файлды көчүрөйүн десеңиз, аны 

чыкылдатып, бул терезеге сүйрөп келсеңиз болот. 

 

Файл көчүрүлөт, жана бул жаңы версиясы флеш дискке сакталат. Файлдын 

түпнускасы компьютериңизде сакталат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер флеш дисктен компьютериңизге файлды көчүргүңүз келсе, аны 

чыкылдатып, бул компьютериңиздеги терезеге көчүрүңүз. 

 

Эгер флеш дисктеги файлды жок кылам десеңиз, аны чыкылдатып, сүйрөп 

барып таштанды кутусуна таштап салыңыз. Диалог кутучасы пайда болот. 

Биротоло файлды жок кылуу үчүн Ооба деп тастыктаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

114 
 

 

Диалог кутучасы пайда болбосо, файлды биротоло жок кылуу үчүн таштанды 

кутусун бошотушуңуз керек. 

Дискти коопсуз алып салуу үчүн: 

Дискти колдонуп бүткөн соң, USB портунан дароо сууруп албаңыз! Дисктеги 

файлдарыңызга зыян келтирип албоо үчүн туура ажыратыңыз. 

Флеш дисктин оң-баскычын басыңыз, жана ажыратууну тандаңыз (же чыгаруу). 

 

Сиз азыр коопсуз USB портунан флеш дискти алып сала аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер Макинтош колдонуп жатсаңыз, анда силер Finder'ден флеш дисктин 

жанынан Сууруп алуу баскычын басышыңыздар керек. 

 

Файлдарды булутка сактоо 

Азыр интернетте документ, сүрөт жана башка файлдарды сактачу кызматтар 

абдан көп, көбү акысыз жана акысыз аккаунт түзгөнгө мүмкүнчүлүк берет. Абдан 

таанымалдары: Google Drive , OneDrive , жана Dropbox . Бул аккаунттар менен 

келген акысыз сактагычтын көлөмү болжол менен 15 ГБ, жана ал көлөм сиздин 

жумушуңуз, жеке иштериңиз же окууңуз үчүн жетиштүү болушу керек. Сиз 

бизнестин ээси болсоңуз жана документтердин баарын булутка сактайм 

десеңиз, булут кызматына акча төлөп, көбүрөөк көлөм сатып алсаңыз болот. 

Флеш дисктерден айырмаланып, булуттан файлдар жоголуп кетпейт же сынып 

калбайт, ошондуктан камдык көчүрмөлөрүн жасоонун зарылчылыгы жок. 

Булуттагы файлдарды досторуңуз жана коллегаларыңыз менен бөлүшүү жана 

иштешүү жеңил. Бирок, бир нерсени интернетке жүктөгөндөн кийин кээ бир кара 

ниет адамдар сиздин жеке маалыматыңызга мүмкүндүк алуу үчүн аракет 

кылышы мүмкүн. Файлдарыңызды коргоо үчүн күчтүү сырсөздү түзүңүз жана сиз 

колдонуп жаткан булут кызматтын купуялык жөндөөлөрүнө жана саясаттарына 

көңүл буруңуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://www.google.com/drive/
https://onedrive.live.com/about/en-us/
https://www.dropbox.com/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

116 
 

 

Эгер, файлдарыңызды булутта сактоо боюнча сабактарды карап жатсаңыз,ал 

кызматтар жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн биздин Google Drive жана OneDrive 

жана Office Online сабактарыбызды караңыз. 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/googledriveanddocs
http://www.gcflearnfree.org/onedrive
http://www.gcflearnfree.org/onedrive
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23. АТАЙЫН МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨР ФУНКЦИЯЛАРЫ ДЕГЕН ЭМНЕ? 
 

Атайын мүмкүнчүлүктөр функциялары менен мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар 

технлогияларды жеңил колдоно алышат. Мисалы, кеп синтезатору көзү көрбөгөн 

адамдарга компьютердеги текстти окуп берет, ал эми кепти таануу функциясы 

аркылуу колдонуучулар компьютерди өз үнү менен башкара алышат. Бул 

сабакта, биз кээ бир атайын мүмкүнчүлүктөр функцияларын айтып беребиз. Биз 

ошондой эле сизге көбүрөөк жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу үчүн 

компьютериңизге кошумча технологияларды талкуулайбыз. 

Жалпы мүмкүнчүлүктөр функциялары 

Айрым мүмкүнчүлүктөр функциялары атайын программаларды жүктөөнү талап 

кылышат, калгандары сиздин компьютердин же уюлдук түзмөктүн системасына 

камтылган. Бул жерде сиздин түзмөктө мурунтан эле бар атайын 

мүмкүнчүлүктөр функцияларынын бир нече түрү: 

Сокур же начар көргөн компьютер колдонуучулар үчүн функциялар: Текст 

синтезатору сыяктуу функциялар экрандагы текстти окубай, угууга шарт түзөт. 

Башка өзгөчөлүктөр, мисалы жогорку контрасттагы темалар, ирилештирилген 

курсорлор, көзү жакшы көрбөгөндөргө экранды көрүүгө жардам берет. 

Дүлөй же начар уккан компьютер колдонуучулары үчүн функциялар: аудиодогу 

жабык коштомо жазуулар визуалдык түрдө көрүүгү жардам берет. Моно аудио 

системалары бир кулагы начар уккан адамдар жакшы угушу үчүн гарнитура 

аркылуу оң жана сол кулакка аудио сигналдарды жөнөтүшөт. 

Кыймылдары чектелген компьютер колдонуучулар үчүн 

функциялар:Баскычтоптогу кыска жолдор көп элге ылайыктуу, бирок алар 

кыймылдары чектелген адамдарга өзгөчө ылайыктуу. Бир нече баскычтарды бир 

учурда басуудан кыйналган колдонуучулар үчүн, жабышчаак ачкычтар жардам 

берет, алар ачкычтарды басканда кыска жолдор иштеп баштайт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Атайын мүмкүнчүлүктөр функцияларын колдонуу 

Көптөгөн компьютерлер жана мобилдик түзмөктөр өзүнө камтылган фтфйын 

мүмкүндүк функциялары менен келет, бирок аларды колдонуп баштоодон мурда 

- алар күйгүзүлүшү керек. Сиздин түзмөк үчүн бул өзгөчөлүктөрүн кантип табууга 

болорун карап көрөлү. 

Windows'то, Жөндөөлөр колдонмосун ачып, Жеңил Мүмкүндүк (Ease of Access) 

менюсун тандаңыз. 

 

OS X'тен система параметрлерин ачыңыз, андан кийин Атайын Мүмкүндүк 

(Accessibility) менюсун ачыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

119 
 

 

Android же iOS колдонгон мобилдик түзмөктөрдө Жөндөөлөр колдонмосун ачып, 

Атайын Мүмкүндүктөр (Accessibility) бөлүмүн табыңыздар. iOS түзмөктөрүндө 

Жалпы орнотуулар категориясынын ичиндеги таба аласыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Интернет (Web) мүмкүнчүлүктөрү 

Браузерлердин көпчүлүгү да өзүнө камтылган атайын мүмкүнчүлүктөрдү сунуш 

кылат. Сиз эреже катары, браузериңиздин жөндөөлөрүнөн таба аласыз. 

 

Сиз бул орнотууларды тууралоодон мурун, экранды чоңойтууга аракет кылсаңыз 

болот. Кичирейтип-чоңойтуп (Zooming) сайттарды жеңил окугандай кылып 

жөндөсө болот жана ал бардык браузерлерде бирдей иштейт. Эгер сиз 

Windows'то бир браузерди колдонсоңуз, Ctrl + же Ctrl - аркылуу чоңойтуп, 

кичиирейтсеңер болот (Ctrl баскычын басып кармап жана + же - басыш керек). 

Макинтош колдонуп жатсаңыз, анда Command + же Command - бассаңыз болот. 

Демейки масштабга кайтуу үчүн, Ctrl + 0 (Ctrl баскычын басып кармап жана нөл 

баскычын басуу керек). Эгер Mac колдонуп жатсаңыз,Command + 0 басуу керек. 

Атайын мүмкүнчүлүктөр атайын программалык камсыздоодо 

Атайын мүмкүнчүлүктөр мындан да көп функиялар бар, ал компьютер түрүнө 

жана колдонгон программаларыңызга жараша болот. Атайын мүмкүнчүлүктөргө 

көмөк көрсөткөн программалар төмөндөгү ресурстардан көрө аласыз: 

Microsoft Атайын Мүмкүндүктөрү (Accessibility) : Бул жерде, сиз Windows 

операциялык тутумундагы жана Microsoft Office Suite мүмкүнчүлүктөр 

долбоорлору боюнча кабар, ошондой эле жардам беттерин таба аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.microsoft.com/enable/default.aspx
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Apple мүмкүнчүлүгү (Accessibility) : Бул Apple'дин атайын мүмкүнчүлүктөрү 

камтылган сайт. Ал жерден iPod, iPhone, iPad'дардагы атайын мүмкүнчүлүк 

функциялары менен таанышыңыз. Бул жерден, атайын функциялар үчүн 

документтерди таба аласыз. 

Google Мүмкүндүктөрү : Бул Google'дун Android телефондору жана планшеттери 

жана Chrome атайын мүмкүндүктөрү үчүн жардам сайты болуп саналат. 

Firefox Мүмкүндүктөрү функциялары : Бул Mozilla Firefox'тун мүмкүнчүлүктөр 

функциялары боюнча расмий жардам сайты. 

AppleVis : Бул Apple өнүмдөрүнүн көзү начар көргөн, же көрбөгөн кардарлары 

үчүн кеңештер, үйрөткүчтөрдү камтыган, сын-пикирлери бар коомдук сайт. 

Көмөкчү технология түзмөктөрү 

Сиз буга чейин эле көрүп тургандай, программалар мүмкүнчүлүгү чектелген 

колдонуучулар үчүн жеткиликтүү болушу үчүн көп нерсе кыла алат. Бирок, кээ 

бир атайын мүмкүнчүлүктөр кошумча жабдыктарды, же жардамчы технологияны 

талап кылат. Көпчүлүк кошумча-технологиялык түзмөктөр баскычтоп жана 

динамиктерге окшош. Алар негизги компьютерге кошулуучу жабдуулар. Бул 

жерде сизге туш болчу жардамчы технологиялардын түрлөрү: 

Экран лупалары: Экран лупалары компьютер мониторунун үстүнө бекийт, жана 

экрандагы мазмун чоңойтулуп көрсөтүлүп турушун камсыздайт. Бүгүнкү күндө 

адамдардын көпчүлүгү мазмунду көрүү үчүн экранды чоңойтп-кичирейтип 

көрүшөт, бирок тышкы лупалар дагы эле бар. 

Альтернативдүү баскычтоптор: стандарттык баскычтоп аркылуу кыйынчылыкка 

дуушар болгон адамдар үчүн альтернативдүү варианттар бар. Мисалы, 

колдонуучулар чоңураак баскычтары бар баскычтоп сатып алуулары мүмкүн. 

Ошондой эле алтернативдүү баскыч комбинациялары бар баскычтоптор 

бар,аларды бир кол менен, же манжалар саны чектелген колдор менен колдонсо 

болот. 

Кыймылга-ылайыкташтырылган жабдуулар: бул жабдуулар кыймылдары 

чектелген адамдар үчүн ыңгайлуу, алар кичине кыймыл аркылуу, дем күчү же 

баштын кыймылы менен компьютер башкара алышат. Бул жабдуулар менен 

колдору менен башкара алышпаса дагы компьютер чычканын жана баскычтопту 

кыймылдар менен башкарышат. 

Кошумча технологиялык жабдууларды кайдан сатып алууга болот 

Ablenet:Computer Access: Бул жерде кошумча-технологиялык жабдуулардын бир 

катарын сатып алууга болот. Ошондой эле түзмөктөрдүн кандай түрлөрү кандай 

мүмкүндүк чектөөлөргө пайдалуу тууралуу маалымат таба аласыз. 

Compusult: Мүмкүндүгү чектелген адамдардын компьютер колдонуусу : 

Compusult жеке адамдар жана юридикалык жактарга жардамчы технологиялыр 

жана башкаларды сунуш кылат. Ошондой эле ал кошумча технологиясы боюнча 

окуу курстарын камсыз кылат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://www.apple.com/accessibility/
https://www.google.com/accessibility/
https://support.mozilla.org/en-US/kb/accessibility-features-firefox-make-firefox-and-we
http://www.applevis.com/
https://www.ablenetinc.com/technology
http://www.compusult.net/computer-access-for-physical-disabilities
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Inslusive Technology: Бул жерлен кошумча-технологиялык жабдууларды, 

ошондой эле билим берүү программасынын K-12 Мүмкүнчүлүгү чектелген 

окуучулар үчүн иштелип чыккан технологияларды таба аласыз. 

Дагы ресурстар: 

Alliance for Access to Computing Careers : Бул сайтта мүмкүнчүлүгү чектелген 

адамдар үчүн курак жай, атайын дизайн жана башка технология жаатында окуган 

окуучу, мугалимдер үчүн маалымат бар. 

My Web My Way : Бул сайт Би-Би-Си менен түзүлгөн. Бул жерде сиздин 

компьютер жеткиликтүү жана колдонууга ыңгайлуу болуусу үчүн орнотуулар 

боюнча таба аласыз. 

National Center for Learning Disabilities : Бул жерде мүмкүнчүлүгү чектелгендер, 

кошумча технологиялар, жумуш жана мектептер кандай саланышы керек 

тууралуу маалыматты таба аласыз. 

Tech-Ease 4 All : Бул сайт мугалимдер жана ата-энелер үчүн жасалаган. 

Мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулар менен технологиялар жана компьютерди 

кантип колдонуу керек темалары камтылган. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.inclusive.co.uk/
http://www.washington.edu/accesscomputing/
http://www.bbc.co.uk/accessibility/
http://www.ncld.org/
http://etc.usf.edu/techease/4all/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

123 
 

II. НЕГИЗГИ КОМПЬЮТЕР КӨНДҮМДӨРҮ 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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1. АЛГАЧКЫ ЖЕКЕ КОМПЬЮТЕРИҢИЗ МЕНЕН ИШТЕП БАШТОО 
 

Компьютер катардагы жөнөкөй үй жабдуусу эмес. Компьютер сизге эң көп 

маалымат жана мүмкүнчүлүктөрдү берет. Сиз компьютер менен көп 

жетишкендиктерге ээ боло аласыз, жеке компьютер жакшы тажрыйба 

тартуулайт. Кел, алгачкы компьютериңиз менен ишти баштоону карап чыгалы. 

Компьютерди биринчи жолу иштетүү компьютердин моделине жараша ар түрдүү 

болушу мүмкүн. Сиздин тажрыйбаңыз бул сабактан өзгөчөлөнүшү мүмкүн 

мүмкүн. Бирөөнөн жардам сурагандан тартынбаңыз. 

Компьютерди иштетүү 

Эң биринчи кадам - компьютерди күйгүзүү. Бардык кабель-зымдар туура 

туташканын караңыз жана "күйгүзүү" баскычын басыңыз. Бул ар биркомпьютер 

үчүн башка бир жерде, бирок ал жалпы электр баскычы белгисине (төмөндө 

көрсөтүлгөн) ээ болот. 

 

Баскыч басылган соң компьютериңиз иштеш үчүн бир азы убакыт керек болот. 

Экранда ар кандай нерселердин чагылдырышын көрө аласыз. Бул процесстин 

аты - компьютердин жүктөлүшү деп аталат, жана ал 15 секнддан бир несе 

мүнөткө чейин созулушу мүмкүн. 

Компьютер жүктөлүп бүткөн соң - аны колдонууга даяр болушу мүмкүн, же 

системага кирүү талап кылынышы мүмкүн. Бул болсо, колдонуучунун өзүнүн 

атын жазып же профилиңизди тандап, сырзөзүңүздү терүүңүздү билдирет. Эгер 

мурда компьютерге кирген эмес болсоңуз, аккаунт ачууңуз керек болушу мүмкүн. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Баскычтоп жана чычкан 

Компьютерди колдонуу үчүн сиз, негизинен, баскычтопту жана чычканды 

колдоносуз. Компьютерди колдонуу үчүн бул жабдуулар менен иштгенди билүү 

абдан маанилүү. Көп адамдар баскычтопту маңдайындагы иш столунун үстүнө, 

жана чычканды баскычтоптун четине койгонду жактырышат. 

 

Чычкан аркылуу экрандагы курсор башкарылат. Сиз чычканды столдун үстүнөн 

качан кыймылдатканыңызда курсор да дал ушундай кыймылдайт. Адатта 

чыкандын эки баскычы бар - оң жана сол баскычтар. Сиз көбүнчө компьютер 

экранындагы нерселерди басуу үчүн чычкан аркылуу курсорду кыймылдатасыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ноутбуктарда чычкандын ордуна атайын сенсор аркылуу башкара аласыз. Жөн 

гана манжаңызды сүртүп, курсорду жылдырыңыз. Кээ бир сенсорлордо 

баскычтар жок, ошондуктан чакылдатыш үчүн сенсорду басыш керек. 

 

Баскычтоп аркылуу сиз компьютерге тамгаларды, сандарды жана сөздөрдү 

киргизесиз. Сиз курсор аталган жанып турган түз сызыкты көрсөңүз - терип 

баштасаңыз болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чычкандын курсорун да курсор деп атайбыз, бирок анын формасы айырмаланат. 

Баскычтоптун курсору да - басуу куросру деп аталат. 

Компьютерди колдонуу 

Жумуш башталчу негизги экранды иш тактасы деп аташат. Бул негизги меню же 

мазмундун тизмесине окшош. Бул жерден, сизге керек программаларды көрө 

аласыз. 

Сүрөтчөлөр ар кандай документтерди, колдонмолорду жана буйруктарды 

көрсөтүш үчүн колдонулат. Сүрөтчөлөр логотип сыяктуу эле, ал эмнени 

билдирерин түшүндүрүп турат. Иш тактасындагы сүрөтчөнү эки ирет чакылдатса 

файл ачылат. 

 

Программа ичиндеги кандайдыр бир функцияны аткаруу үчүн баскычтар бар. Эң 

көп колдонулган буйруктарды аткаруу үчүн баскычтар болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Буйруктар жана кыска жолдорду камтыш үчүн менюлар түзүлгөн. Ичиндеги 

буйруктарды жана кыска жолдорду ачуу үчүн менюну чакылдатыңыз. Андан 

кийин аны ишке ашыруу үчүн менюдагы нерсени чыкылдатыңыз. 

 

Эгер папканы же программаны ачсаңыз, ал өзүнүн терезесинде пайда болот. 

Терезече сүрөттүн ичиндеги сүрөт сымал белгилүү бир аймакта камтылат. Бул 

программага тиешелүү баскычтары бар. Сиз иш тактаңыздагы бир нече 

терезелерди алмаштырып, иштей аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кошумча ресурстар 

Эми сиз компьютерди күйгүзүп, аны колдонуу менен таанышканыңыздан соң, 

төмөндөгү темалар менен таанышып чыгыңыз. Даяр болгондо, көбүрөөк билүү 

үчүн башка темаларды карап чыгыңыз. Сиз бул билим менен пайдубал түзүп, 

компьютер менен каалаган нерсеңизди жасасаңыз болот. 

Төмөнкүлөрдү үйрөнүү: 

Компьютердеги баскыч жана порттор 

Компьютерди орнотуу 

Чычкандын альтернативалары 

Баскычтоптор 

Иш-такта 

Башка темалар: 

Чычканды колдонуу 

Компьютердин негиздери 

Windows негиздери 

OS X негиздери 

Башка ресурстар: 

Би-Би-Си Биринчи чакылдаткан башталгычтын окуу куралы 

Башталгыч компьютер классы Небрасканын Фремонт шаарынан 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/computers/computerbasics/6
http://www.gcflearnfree.org/computerbasics/10
http://www.gcflearnfree.org/computers/computerbasics/5.4
http://www.gcflearnfree.org/computers/computerbasics/5.3
http://www.gcflearnfree.org/computers/computerbasics/12
http://www.gcflearnfree.org/mousetutorial/play
http://www.gcflearnfree.org/computerbasics
http://www.gcflearnfree.org/windowsbasics
http://www.gcflearnfree.org/osxbasics
http://downloads.bbc.co.uk/connect/BBC_First_Click_Beginners_Guide.pdf
http://www.fremontne.gov/DocumentCenter/View/1687
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2. КОМПЬЮТЕРДЕ КАМТЫЛГАН ЖАРДАМДЫ КАНТИП КОЛДОНУУ 

КЕРЕК 
 

Ар бир адам кээде жардамга муктаж. Бактыга жараша, компьютер 

программасынын жардамы керек болгондо аны табыш оңой. Көп 

программаларда "жардам" баскычы бир жакта камтылган. Аны туура колдонууну 

үйрөнүү чоң жеңилдик кылат. Сизге керектүү нерселердин баарын таба 

албышыңыз мүмкүн, бирок, копмьютерде камтылган "жардам" баскычы менен 

баштоо жеңилдик жаратат. 

Ар кандай программалар ар башка жолдор менен жардам мүмкүнчүлүктөрүн 

камтыйт. Кээбир адамдар программанын ичиндеги меню менен ача турган 

интерактивдүү колдонмону жактырышат, башкалар болсо вебсайтты колдоого 

шилтемени жактырышат. Бирок алардын баары бир гана нерсе үчүн түзүлгөн: 

Программанын түзүлүшүн, белгилерин үйрөнүүгө жана өзүңө жардам берүүгө. 

Камтылган "жардам"га кантип кирүү керек 

Көпчүлүк программалары камтылган жардам алуу үчүн бир же эки жолу бар. 

Мисалы, Adobe Photoshop Elements те ар түркүн Жардам менюсу бар. Бул 

тандоолордун көбү Adobe программасынын колдоо баракчасын браузерде ачат, 

башкалар болсо бул белгини программанын ичинен ача алат. 

 

Башка программаларда, адатта, терезеченин жогорку оң бурчуна жакын жардам 

баскычы бар. Мисалы, Microsoft Office 2013 кичинекей суроо белгиси бар, ал 

Жардам баракчасын ачат. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

132 
 

Жардам баскычтын түзүлүшү 

Жардам баракчасы ар кандай түрдө түзүлүшү мүмкүн, анын ичинде мазмун 

иретинде, көп суралучу суроолор, же издөө маалымат базасы. 

Office 2013 түн жардам экранын ачкан соң Издөө кутусу дароо чыгат. Издөө 

тартибиндей эле, издөө сабына ачкыч сөздү жазсаңыз, ага тиешелүү темалар 

чыгат. 

 

Mozilla колдоо бетинин мазмуну, ар кандай категориялардын тизмеси. Бул 

Гипершилтемелердеги баскан соң, кеңири маалыматтарга жана конкреттүү 

макалалардын тизмесин алып келет. Жогорку оң жакта издөө сабы да бар. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Камтылган жардам пайдалуу болушу мүмкүн, ал ар дайым сиз каалаган 

маалыматка ээ эмес. Эгер сиз издеп жаткан нерсени таба албасаңыз, же сиз 

таап маанисин түшүнгөн жок болсоңуз, адатта, сиз билген бирөөдөн сурап, 

Google издөө, же сайтты колдоо кызматкери менен байланышсаңыз болот. Бул 

бир аз көбүрөөк убакытты жана күч-аракет талап кылынышы мүмкүн, бирок, 

маселени чечүүнүн жолдорун табууга үйрөнүү бул баалуу сапат. Канча көп бул 

ыкманы колдонгон сайын, жакшы билип баштайсыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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3. КАТАЛАРДЫ ОҢДОО 
 

Сиз компьютерде иштеп жатып чоң ката кетирип, ал катанын кетпесин 

кааладыңыз беле? Кабатыр болбоңуз, жардам бере ала турган функция бар. 

Программалардын көбүндө "Кайтаруу" (Undo) функциясы бар. Ал баскыч 

аркылуу долбоордогу акыркы аракетиңизге кайтып келсеңих болот. Акыркы 

өзгөртүүңүз -документке текст кошуу болсо, "кайтаруу" баскычы аны жок кылат. 

Акыркы өзгөртүүңүз - бир нерсени жок кылуу болсо, "Кайтаруу" баскычы аны 

калыбына келтирет. Бул кокусунан документтин үстүндө иштеп жатып, анын көп 

бөлүгүн бузуп алгандар үчүн ушундай функция бар экенин билүү - ишти 

жеңилдетет. 

"Кайтаруу" функциясы адатта "Түзөтүү" (Edit) менюсунда турат. 

 

Көптөгөн программалар, адатта "Кайтаруу" баскычын куралдар тилкесинде 

жайгаштырышат. Ал солду карап турган ийри жебе формасында болот, мисалы 

бул Google Документтердегидей. 

 

Ctrl + Z (же Мак компьютерлердинде Command + Z) жокко чыгаруу үчүн жалпы 

баскыч болуп саналат. 

Адатта, "Кайтаруу" функциясы бар программалар сиздин акыркы өзгөртүүңүз 

гана эмес, өзгөртүүлөрдүн топтомун көзөмөлдөп турат. Мисалы, эгер сиз 

документке сүрөт коюп,астына бир нерсе жазып жатсаңыз, "Кайтаруу" 

функциясын колдонуп жаңы жазылган текстти жок кылып койсоңуз болот. 

"Кайтаруу" функциясын экинчи жолу колдонсо - жүктөлгөн сүрөр эок болот. Бул 

программалар иштеп турган убактан берки гана аракеттерди эстутумуна сактайт. 

Сиз файлды жаап, кайра ачсаңыз - мурда киргизилген өзгөртүүлөрдү жок кыла 

албайсыз. 

Көптөгөн программаларда "Кайталоо" функциясы бар, бул сиздин акыркы 

"Кайтарууңузду" жокко чыгарат. Эгер "Кайтаруу" функциясын колдонуп, бирок ал 

кереги жогун түшүнгөн соң "Кайталоо" функциясы аркылуу өзгөрүүнү жокко 

чыгара аласыз. 

"Кайтаруу" функциясын көптөгөн программалар колдонушат, мисалы: текст 

процессорлору, сүрөт редакторлору, электрондук почта кызматтары, жана файл 

-башкаруу программалары. Бул компьютер программаларына таандык жалпы 

функция. "Кайтаруу" фунциясына сиз көнгөн соң жөнөкөй каталардан улам 

жумушуңузду үзгүлтүккө учуратуудан коркпой каласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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4. ФАЙЛ КЕҢЕЙТҮҮНҮ ТҮШҮНҮҮ 
 

Компьютериңизде ар түрдүү файлдар бар жана ар бир файлдын өзүнүн файл 

кеңейтүүс бар. Файл кеңейтүү - бул үч же төрт тамгадан турган, файлдын 

аталышынан кийинки чекиттен кийин турган идетификатор. Бул узартууну бир 

делосуна жана аны пайдалануунун өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып. Бул 

кеңейтүүлөр файлдын мүнөздөмөсү жана колдонулушу тууралуу айтып берет. 

Бул сабакта биз, кээ бир кеңейтүү фалдардын мисалдарын жана файл 

кеңейтүүнүн түрлөрүн карап чыгабыз. 

Файл кеңейтүүнүн мисалдары 

JPEG файлы .jpg же .jpeg кеңейтүүсүн колдонот (мисалы,: сүрөт.jpg) 

Word документти .docx кеңейтүүсүн, же эски версияларда .doc колдонот 

(мисалы, CoverLetter.docx). 

MP3 аудио файл болсо .mp3 кеңейтүүсүн (мисалы, rhyme_rap.mp3) колдонот. 

Excel электрондук жадыбал .xlsx же эски варианттарда .xls кеңейтүүсүн (мисалы, 

budget.xls) колдонот. 

Жашырылган файл кеңейтүүчүлөр 

Кээ бир операциялык тутумдар файл кеңейтүүлөрдүбашаламандыкты азайтуу 

үчүн жашырат. Жашырылган кеңейтүү файлдарын ачып көрсөтсө болот. 

Төмөнкү файл шилтемелерин таптап көрүп Windows жана OS X тутумдарында 

файл кеңейтүүлөрү кантип ачылаарын көрүңүз. 

Windows 

OS X 

Ошондой эле, файлдын сүрөтчөсүн карап туруп файлдын түрүн айта аласыз. 

Мисалы, Word документи бурчунда W тамгасы бар, Excel электрондук 

жадыбалдын бурчунда X тамгасы бар. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://kb.winzip.com/kb/entry/26/
https://support.apple.com/kb/PH22182?viewlocale=en_US&locale=en_US
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Файл кеңейтүүлөрү коспьютериңизге файлды ачып жатканда аны кайсы 

программа менен ачууну айтат. Кээде сиз башка программа аркылуу ал файлды 

ачууну каалашыңыз мүмкүн . 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/windowsbasics/opening-files-with-different-applications/1/
http://www.gcflearnfree.org/windowsbasics/opening-files-with-different-applications/1/
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5. ЖҮКТӨП АЛУУ ЖАНА ЖҮКТӨП БЕРҮҮ 

 

Интернетти изилдеп жатканда, балким жүктөп алуу жана жүктөп берүү 

терминдери тууралуу уккан чыгаарсыз. Жүктөп алуунун мааниси - интернеттен 

каалаган файл же маалыматты компьютериңизге сактап коюу. Жүктөп берүүнүн 

мааниси - компьютериңиздеги файлды интернеттин бир жерине жайгаштыруу, 

жиберүү. 

Сиз буга чейин жасап жүргөн аракеттериңерди түшүндүргөн терминдер болуусу 

мүмкүн. Эгер биздин үйрөткүчүбүздү ачсаңыз, демек сиз ал файлды жүктөп 

алгансыз. Эгер Сиз Facebook же башка коомдук медиа сайты аркылуу сүрөт 

бөлүшкөн болсоңуз, демек ал фотону жүктөп бергенсиз. 

Жүктөлүп алынууда 

Адатта, сиз файлды жүктөп алууда ал файлга болгон шилтемени таптайсыз. 

Биздин окутуу куралыбызда мындай файл шилтемелер бар: 

Биздин практика документибизди жүктөп алыңыз. 

Эгер шилтемени чакылдатсаңыз бразериңиз сизге бул эки ыкманы көрсөтөт. 

"Бул программанын жардамы менен ачуу" ыкмасы файлды жүктөп алып, дароо 

көрсөтүлгөн программа менен ачат. 

"Файлды сактоо" ыкмасы маалыматты катуу дискке сактайт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://content.gcflearnfree.org/topics/233/Word2013_TextBasics_Practice.docx
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Кандай болсо да, сиз "ОК" басканда жүктөп алуу башталат. Сиздин браузер 

жүктөп алуу убактысын, ийгилигин көрсөтүп турат. 

 

Жүктөлүп алынгандан кийин, же файл компьютериңизге сакталат, же сиз 

тандаган программа аны ачат. Жүктөп алгандан кийин файлды таппай жатсаңыз 

биздин жүктөлүп алынгандары табуусабагын карап чыгыңыз. 

Кээ бир браузерлер файлды көчүрүп алуу шилтемесин чакылдатканда эле дароо 

көчүрбөшү мүмкүн. Мындай учурларда сиз шилтемени чыкандын оң баскычын, 

Save шилтемесин чыкылдатып, анан "шилтемени төмөндөгүдөй жүктөп алуу" 

баскычын басып, файлдын жайгашкан жерин тандайсыз. 

Жүктөп берүү 

Сайттын жүктөп берүү функциясы бар болсо файлды трансфер кылуучу 

программасы болот. Ар бир сайттын процесси ар башка, бирок сиздерге бир 

нече негизги мисал келтиребиз. Адатта, сайтта "жардам" баракчалары болот, ал 

баракчалар сизге жүктөө процесстериңизге жардам берет. 

Көптөгөн сайттар "жүктөп берүү" баскычын басканда диалог кутуну ачып берет. 

Мисалы, Facebook жүктөп берүү процессин баштоо үчүн камеранын сүрөтү бар. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/techsavvy/finding-your-downloads/1
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Диалог кутучасы ачылып, файлды тандооңузду суранат. Файлдын жайгашкан 

жерин таап, тандап, "Ачуу" баскычын чакылдатыңыз. Андан кийин, жүктөп берүү 

процессин көрсөтүп турган прогресс тилкеси баракчасы ачылат. 

 

Кээ бир сайттар сүйрөп баруу интерфейсин колдонот. Мисалы, Dropbox сайтына 

кирип турсаңыз коспьютериңиздеги папкадан бразердин папкасына сүйрөп 

барсаңыз болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Көптөгөн башка каражаттар окшош өзгөчөлүктөргө ээ. Файлды жүктөп берүү 

темасына кеңири маалымат биздин Google Drive үйрөткүчүндө бар. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/googledriveanddocs


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

142 
 

6. АКЫСЫЗ ПРОГРАММАЛЫК КАМСЫЗДОО 

 

Сиз каалаган максатты аткаруу үчүн акысыз программалар бар. Эгер белгилүү 

бир иш үчүн же кымбат программага альтернатива катары акысыз программа 

издеп жатсаңыз - ал интернетте болушу толук ыктымал. Көп учурда, эң көйгөйлүү 

иш - бул миңдеген акысыз программалардын ичинен эң коопсуз, ишенимдүү 

программаларды табуу. 

Адатта, Windows үчүн акысыз программаларды алуу үчүн мыкты жол бул 

- Интернеттен издөө . Android жана iOS түзмөктөрдө акысыз программаны табуу 

үчүн мыкты жол бул - Play Дүкөндөнже App Store аркылуу акысыз 

колдонмолордун арасынан издөө. Mac OS үчүн, App Store жана Интернет 

издөөлөр акысыз программаны табуу үчүн натыйжалуу ыкмалар болуп саналат. 

Программалык камсыздоону колдонуу үчүн эч кандай акы талап кылныбаса, ал 

программаны акысыз програмдык камсыздоо деп аташат. 

Акысыз программаларды коопсуз издөө 

Акысыз программалык камсыздоону издеп жатканда - жакшы, жаман же кооптуу 

программаларды ажыратып билүү- өтө маанилүү болуп саналат. Бул кадамдар 

сизге коопсуз, ишенимдүү, керектүү милдеттерди аткарган программаларды 

табууга жардам берет. 

Сизге эмне керек жана кандай максаттарды көздөйсүз, ошону аныктаңыз 

Жөнөкөй же абдан күчтүү курал керекпи? Өзгөчө бир тапшырманы аткарганы же 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/digitalskills/searchbetter
http://www.gcflearnfree.org/devices/androidbasics/7
http://www.gcflearnfree.org/devices/ipadbasics/7
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жалпы иштерге керек нерсе издеп жатасызбы? Жөн гана акчаны үнөмдөө 

максатында издеп жатасызбы? 

Жүктөп алуудан мурда программа тууралуу маалымат алуу. Программа автору 

ишеничтүү, көп эл тарабынан колдонулабы, коопсузбу жана туруктуубу, сизге 

керек функциялары бар бекенин аныктаңыз 

Бейтарап үчүнчү тараптардын сайттарынан программа тууралуу сын-

пикирлерди окуңуз; Авторлор өз сайттарынан терс пикирлерди алып салышы 

мүмкүн. 

Жүктөп алуу учурунда жарнактарды көчүрүп албаңыз, алар көчүрүү 

шилтемелерге окшош болушу мүмкүн. Кылдаттык менен жүктөп алуу 

шилтемелерин караңыз, же adblocker (жарнакты бөгөттөөчүнү) орнотуңуз . 

Орноткучтарда malware (кесепеттүү программа) жок экенин текшериңиз Эгерде 

орноткучта издөө тилкеси бар болсо же башка программаларды орнотуу бар 

болсо, аларды орнотпоого аракет кылыңыз. 

Үчүнчү жактын сайтына караганда, тескерисинче, иштеп чыгуучунун сайтынан 

түз жүктөп алыңыз. Көптөгөн үчүнчү жактын сайттарынын орноткучтарында 

malware бар. 

Malware жана вирустарды издөө дароо жаңы программаны орноткондон кийин 

издөө. Эгерде сиз жакшы текшере албай калган болсоңуз бул скандоолор 

malware жана башка вирустарды аныктоого жардам берет. 

 

 

Жогорудагы сүрөттө, төмөнкү-сол баскычында чыныгы жүктөп алуу шилтемеси 

бар, башка экөө адаштыруучу жарнамалар. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/chrome/how-to-block-ads-in-your-web-browser/1/
http://www.gcflearnfree.org/internetsafety/3.2
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Бул коопсуздук ыкмалар сиз үчүн акысыз программаны алып жатасызбы же 

программаны сатып алып жатасызбы- жакшы тажрыйбалар бар экендигин эстен 

чыгарбоо керек. Программанын жанына зыян malware жана жаңы программаны 

кошуп, колдонуучудан акча суроо токтой элек, сатып алынган программалар 

дагы натыйжасыз же туруктуу эмес болушу мүмкүн. Мындай нерселерди 

болтурбоо үчүн абайлаңыз жана сизге керектүү гана программаларды 

тандаганга аракет кылыңыз. 

Акысыз программалардын мисалдары 

Акысыз программалардын эң ири артыкчылыгы - бул сизге гана керектүү 

программаны издеп табууга болгон мүмкүнчүлүк, жана кээде башка адамдар 

кандай программаларды колдонуп жатканын билүү пайдалуу. Бул жерде жалпы 

максаттар үчүнколдонуучу айрым сүйүктүү акысыз программалардын тизмеси. 

Коопсуздук жана системаны оптималдаштыруу 

CCleaner : оптималдаштыруу жана сактоолорду башкаруу 

Avast! : Антивирус программасы 

Malwarebytes : Анти-malware программалык камсыздоосу 

Өнүмдүүлүк 

LibreOffice : толук-функцияналдуу офис программалары 

Thunderbird : Email башкаруу программасы 

Негизги : Эскертүү жазуу жана уюштуруучулук программасы 

Metapad : Өркүндөтүлгөн текст редактору 

Foxit Reader : PDF окуучу 

CutePDF : Санариптик принтер сыяктуу иштеген PDF жазуучу 

Медиа-маалыматтар 

Paint.NET : жөнөкөй сүрөт редактору 

GIMP : татаал жана күчтүү сүрөт редактору 

VLC медиа ойноткуч : кайчылаш-платформалык мултимедиа ойноткучу 

K-Lite Codec Pack стандарт : Мултимедиа ойноткуч топтому 

Dropbox : Булутта сактоо, файлды шайкештирүү жана файл хостинги 

Эмне үчүн кээ бир программалык камсыздоолор акысыз? 

Иштеп чыгуучу программасы үчүн акы албаганынын бир нече себеби болот. 

Көпчүлүк учурларда, иштеп чыгуучулар дагы башка жолдор менен акча табышат. 

Бул жерде акысыз программалардын акча жасоо жолдору көрсөтүлгөн 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://www.piriform.com/ccleaner
https://www.avast.com/
https://www.malwarebytes.org/
http://www.libreoffice.org/
https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/
https://code.google.com/p/keynote-nf/
http://liquidninja.com/metapad/
http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/
http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp
http://www.getpaint.net/
http://www.gimp.org/
http://www.videolan.org/
http://www.codecguide.com/download_k-lite_codec_pack_standard.htm
https://www.dropbox.com/
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Кайрымдуулук: Программа акысыз, бирок колдонуучулар программанын иштеп 

чыгуучусына акчалай жардам бере алышат. 

Жарнамалар: Иштеп чыгуучуга башка компаниялар тарабынан жарнамаларын 

жайгаштырууга төлөнөт. 

Дайындар кенин табуу: Программа колдонуучулар тууралуу маалымат жыйнап, 

жарнама берүүчүлөргө же маркетинг изилдөөчүлөргө сатат Бул көп учурда 

жарнамалар менен бирге колдонулат. 

Башка программалар менен бириктирүү: Башка программарды таратуучулар 

иштеп чыгуучуга программасын алардын программасын бириктирүү үчүн акча 

сунушташы мүмкүн. Бул көп учурда зыянкеч программаларды камтыйт. 

Колдонмонун ичинде сатып алуу: базалык программалар эркин, бирок 

колдонуучулар кошумча мүмкүнчүлүктөрдү ачуу үчүн акы төлөй алат. 

Премиум өнүмдөр же жазылуулар: программа өзү акысыз, бирок иштеп чыгуучу 

программанын же программалардын мыкты версияларын сатат. 

Бардык эле акысыз программа иштеп чыгуучулар программадан акча таппайт. 

Иштеп чыгуучулардын негизги иши болушу мүмкүн, программанын үстүндө бош 

убагында хобби катары иштеши мүмкүн. Балким алар программасынан пайда 

алууга болбойт деген лицензиянын алдында иштейт же жөн гана акысыз 

программаларды иштеп чыгууну жакшы көрөт. 

Иштеп чыгуучулар кээ бир коомдук жана этикалык жүрүм-турумду карманып, 

акысыз программарды таратат. Бул программалар кээде акысыз программа деп 

аталат да, айрым учурларда Software Libre деп аталат. Бул учурда, алар бекер 

эмес, эркин деген түшүнүктү бергилери келет. Сиз акысыз программалардын бул 

түрү жөнүндө көбүрөөк маалыматты бул жерден көрө аласыз Mozilla 

Foundation же Free Software Foundation . 

Акысыз программаларды иштеп чыгуучуларды колдоо 

Бир аз убакытка акысыз программаны пайдалануудан кийин, жана программа 

сизди канаатандырса, алардын иштеп чыгуучуларына колдоону ойлонуп 

көрүңүз. Алардын сайттарына баш багып, кандай жардам бере алаар жолдорун 

издеңиз. Алардын сайтында "кайрымдуулук" баскычы болушу мүмкүн, же 

талантыңыз менен жардам бере аласыз, балким алардын программасын 

социалдык тармактарда жарнама кыла аласыз. Бирок, сиздин колдооңуз - өз 

тандооңуз, бул милдет эмес. Акысыз программалык камсыздоо жамааттары 

жеке тандоого жана өз ара жардамдашууга муктаж. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://www.mozilla.org/en-US/about/manifesto/
https://www.mozilla.org/en-US/about/manifesto/
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
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7. АЧЫК БУЛАКТУУ КРШ. ЖАБЫК БУЛАКТУУ ПРОГРАМДЫК КАМСЫЗДОО 
 

Дээрлик компьютер программалардын ар бири баштапкы кодду пайдалануу 

менен түзүлөт. Ал код программага кандай иштөөсү тууралуу айтып берет. 

Иштеп чыгуучулар коомчулукка даяр өнүмүн алып чыкканда, анын кодун ачык 

булак же жабык булак кылабы, чечиши керек. 

Ачык жана жабык булактуу програмдык камсыздоо жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн 

төмөнкү видеону көрүңүз. 

 

Ачык жана жабык булагы деген эмне? 

Коомчулук үчүн жабык программалык камсыздоонун (ошондой эле менчик 

программа катары белгилүү) кодуна мүмкүнчүлүк берилбейт, ошондуктан, 

коомчулук кандайдыр бир жол менен кодду көрүп же өзгөртө албайт. 

 

Ал эми ачык булактуу програмдык камсыздоонун коду коомчулукка жеткиликтүү, 

каалаган адам жана программисттер кодду окуп же өзгөртө алышат. Ал ачык 

кызматты колдонуу үчүн сөзсүз эле анын кодун окуунун же кодду өзгөртүүнүн 

кажети жок. 

Кайсы түрү көбүрөөк кездешет? 

Колдонмолордун, оюндардын, жана башка таанымал программалардын 

басымдуу көпчүлүгү - жабык булактуу болуп саналат. Бирок, программалардын 

көптөгөн түрлөрү үчүн ачык булагтуу версиялары бар. Сиз Microsoft Office 

программасына альтернатива катары ачык булактуу программа издесеңиз сиз 

LibreOffice менен иштешиңиз мүмкүн. Windows'ту колдонгондун ордуна ачык 

булактуу Linux операциялык тутумун колодонушуңуз мүмкүн. Башка жалпы ачык 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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булактуу кызматтарга: Firefox интернет браузери жана WordPress блог аянтчасы 

кирет. 

Артыкчылык жана кемчиликтери кандай? 

Ачык булактуу программалардын башкы артыкчылыктарынын бири, алар - 

акысыз, бирок кээ бир өзгөчөлүктөрү жана техникалык колдоосу кошумча 

чыгымдарды талап кылышы мүмкүн. Ошондой эле, коду ачык болгондуктан 

коомдук өз ара аракеттенүү аркылуу мүчүлүштүктөрдү тез жоюшат жана кыска 

убакыттын ичинде кызматтын натыйжалуулугун жогорулатышат. 

 

Бирок, ачык булак программалары кынтыксыз эмес. Алар жабык булактуу 

программалардай колдонуучуга ыңгайлаштырылган болбой калышы мүмкүн. 

Эгер кыйынчылыкка дуушар болсоңуз техникалык колдоо табуу кыйын болушу 

мүмкүн, өзгөчө аз адам колдонгон программаларда. 

Жабык коддуу программалар адатта туруктуу, багытталган болушу мүмкүн, ал 

эми сиз үчүн кардар катары тейлөө кызматынан колдоо алуу кыйын болбойт. 

Ошентсе да, жабык булактуу программалары акчага турат, жана ар кандай 

мүчүлүштүктөр пайда болсо, же сизге керектүү функциялары жок болсо, ал 

көйгөйлөрдү чечүү үчүн иштеп чыгуучулардан жооп күтүш керек болот. 

Ал эми азыр, сиз ачык жана жабык булактуу программалардын айырмасын 

түшүнүп калганыңыздан кийин, сиздин керектөөлөрүңүзгө жараша алардын түрү 

менен колдоно аласыз. 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

148 
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8. PDF ФАЙЛ ДЕГЕН ЭМНЕ? 
 

Adobe PDF файлдары- көчмө документ формат файлдары деп чечмеленет. Алар 

бүгүнкү күндө абдан көп колдонулган файлдын түрлөрүнүн бири болуп саналат. 

Эгер интернеттен документти жүктөгөн болсоңуз, анда ал PDF файл болуусу 

мүмкүн. Сиз .pdf менен аяктаган файл көрсөңүз, демек ал PDF файлы. 

Эмне үчүн PDF файлдарды колдонобуз? 

Сиз Microsoft Word аркылуу маалымат бюлеттенин түзүп, docx файлы (Бул 

демейки формат) катары бөлүштүңүз дейли. Сиз бөлүшкөн ар бир адам Microsoft 

Word программасын орноткон эмес болсо, алар бул файлды көрө алат деп эч 

ким кепилдик бере албайт. Ал эми Word документтерин түзөтүүгө мүмкүн 

болгондон кийин документиңиздин ичиндеги кээ бир тексттер түзөтүлүп калышы 

мүмкүн. 

PDF файлдары түзөтүү үчүн эмес, көрүү үчүн арналган. Алардын абдан 

популярдуу болгон себеби PDF документти форматтоодон сактайт жана 

бөлүшүүгө ыңгайлуу кылат. Ошондой эле алар ар бир түзмөктө бирдей көрүнөт. 

Маалымат бюлеттенин PDF файлы катары бөлүшүү - ар бир адам файлды сиз 

каалагандай көргөнгө шарт түзүп берет. 

PDF документти ачуу 

PDF файлын ачуу жана көрүү абдан жөнөкөй. Бүгүнкү күндөгү браузерлер PDF 

материалдары компьютериңизге жүктөбөстөн түздөн-түз браузер терезесинде 

көрсөтөт. Браузер үчүн бул мүмкүн эмес болсо, бул файлды жүктөп алууңузду 

сунушташы мүмкүн. Бул шилтеменибасып, компьютериңизде кандай иштээрин 

көрүңүз. 

PDF файлын бир гана жолу көрүү үчүн ачсаңыз, аны браузериңиз аркылуу ачкан 

эң оңой болот. Сиз PDF файлын кийин кайра ачам десеңиз, компьютериңизге 

көчүрмөсүн сактасаңыз туура болот. Бул процесс сиздин браузерге жараша ар 

кандай болот, бирок төмөнкү мисалда көрсөтүлгөндөй PDF файлын сактоо 

баскычы жогорку-оң бурчунда табылышы мүмкүн. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://gcflearnfree.blob.core.windows.net/media/Default/Info%20Pages/Assets/GCF%20Flyer%202014_english.pdf
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PDF файлы компьютериңизде жайгашкан болсо, аны эки жолу басып, демейки 

PDF ачуу колдонмосу менен асчаңыз болот. 

 

Сиздин компьютер Windows 7 же андан мурунку версиясын колдонуп жатса, PDF 

файлды көрүү үчүн акысыз PDF көрүүчү программаны (мисалы Adobe 

Reader көчүрүп алыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://get.adobe.com/reader/
https://get.adobe.com/reader/
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PDF файлдарын түзөтүү 

Жогоруда айтылгандай, PDF түзөтүү үчүн эмес, негизинен көрүү үчүн жасалган. 

Бирок, кээ бир учурларда кандайдыр бир маалыматты киргизүүгө PDF уруксат 

бериши мүмкүн, мисалы аты-жөнүңүздү жана дарегиңизди жазыш үчүн. Бул PDF 

файлдары форма талаалары деп аталган функцияны колдонот, ал функция 

сизге документке жаңы маалыматты киргизүүгө жана түзөтүүлөрдү сактоого 

мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, бул PDF атыңыз, дарегиңиз, жана башка 

маалыматтарды киргизүү үчүн бир нече талааларды камтыйт. 

 

Бул өзгөчөлүк бардык интернет браузерлерде колдоого алынган жок, 

ошондуктан бул формага маалымат кошуу үчүн алгач PDF файлын жүктөп 

алууңуз керек. 

PDF файлдарга кичине түзөтүүлөрдү киргизүүнү каалаган учурларыңыз, мисалы 

комментарий кошуу же текстти белгилөө болушу мүмкүн. PDF файлдарын 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040.pdf
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түзөтүү жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн, биздин PDF файлдарын түзөтүү жана 

бириктирүү сабагыбызды карап көрүңүз. 

PDF документин түзүү 

PDF документин түзүү үчүн бир нече жолдору бар, бирок керектүү ыкма 

негизинен сиз колдонуп жаткан түзмөктөн көз каранды болот. Мисалы, Windows 

10 колдонуп жаткан болсоңуз, Басып чыгаруу диалог кутусунда барып, андан 

кийин жогору жагындагы Принтерлер тизмесинен PDF тандап алыңыз. Бул 

документтерди, электрондук почталарды жана Веб баракчаларды, же сиз 

каалаган принтерден чыгартып алган нерсеңизди PDF кылсаңыз болот. 

 

Эгер Мак колдонсоңуз, Басып чыгаруу диалог кутучасында PDF катары сактап 

калуу менюсу бар. 

Сиздин компьютер Windows 8, же андан мурдагы версиясы болсо, сиздин бир 

нече жолуңуз бар. Эң жөнөкөй ыкма,PDF экспортун колдогон программаны 

колдонуу, мисалы, Microsoft Office же Google Chrome. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/techsavvy/edit-and-merge-pdfs-with-these-free-online-tools
http://www.gcflearnfree.org/techsavvy/edit-and-merge-pdfs-with-these-free-online-tools
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Дагы бир жолу бул PDF конверттөө программасын колдонуу, мисалы Smallpdf ал 

сиздин браузерде иштеген акысыз колдонмо болуп саналат. Smallpdf көптөгөн 

файлдардын түрүн PDF кылып конверттей алат, мисалы Microsoft Office 

документтерин дагы. 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.smallpdf.com/
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9. КАНТИП WI-FI ТАРМАГЫН ЖӨНДӨӨГӨ МҮМКҮН? 

 

Интернет абдан күчтүү курал. Бул бизге каалагандай маалыматты көз ирмемдей 

убакытта бере алат. Бул электрондук почта, Google издөө жана Wikipedia 

сыяктуу кызматтарды камтыйт. Ошентип, Интернетте иштөө үчүн иш стөлдө 

турган компьютер менен гана кирүү бул кандайдыр бир карама-каршылык 

жаратат. Сиз каалаган жерден: үйдөн же жумуштан Интернет колдоно алсаңыз 

кандай болмок? 

Буга чейин эле өз үйүңүздө жогорку ылдамдыктагы (тилкелүү) Интернет кызматы 

бар болсо, ал үйүңүздө зымсыз тармагын түзүү кыйын эмес. Wi-Fi деп жалпыга 

белгилүү болгон зымсыз тармак ноутбук, уюлдук телефондорду жана башка 

мобилдик түзмөктөрдү Ethernet кабели жок үй Интернет кызматына 

байланышууга мүмкүнчүлүк берет. 

Зымсыз роутер сатып алуу 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Өз Wi-Fi тармагыңызды түзүү үчүн сизге зымсыз роутер керек. Бул түзмөк сиздин 

үйдүн ичинде Интернет модемден алынган Wi-Fi сигналын таратат. Интернет 

кызмат камсыздоочуңуз (ISP) сизге мындай зымсыз роутерди алып берип, бир 

нече айда аздан төлөп берүү сунушун кылышы мүмкүн. Эгер мурун Wi-Fi 

тармагын орнотуп көрбөсөңүз, бул жөнөкөй жол болушу мүмкүн. 

Эгер өз роутериңизди сатып алгыңыз келсе, ар кандай версияларын карап, 

изилдөөгө бир аз убакыт бөлүүңүздү сунуштайбыз. Жеке компьютер боюнча 

журналы Зымсыз роутерди кантип сатып алуу керек деген толук үйрөткүч 

китебин сунуштайт. 

Кээ бир интернет-модемдери зымсыз роутер болуп да иштейт, өзүнчө роутер 

сатып алууга кажет жок болуп калат. 

Зымдарды туташтыруу 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2347539,00.asp
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Зымсыз роутерди алганыңыздан кийин, аны интернет модемиңизге 

туташтырышыңыз керек. 

Зымсыз роутерди модемге Ethernet кабели аркылуу туташтырыңыз (адатта 

кыска Ethernet кабель бул максат үчүн зымсыз роутердин жанында болот). 

Зымсыз роутерди электр жарыгына туташтырыңыз. 

Жок эле дегенде, 30, 60 секунд күтүп, жана роутердеги жарыктар туура иштеп 

жатканын текшериңиз. 

Роутериңизди жөндөңүз. 

Андан кийин, роутердин демейки орнотууларын жөндөө үчүн компьютериңиди 

колдонушуңуз керек. Бул сиздин зымсыз тармак үчүн уникалдуу атын жана 

сырсөздү орнотуу кирет. 

Браузерди пайдаланып, дарек тилкесине роутердеги демейки IP дарегин 

киргизип, анан "Enter" баскычын басыңыз. Роутериңизде мындай маалымат 

камтылышы керек, ал эми жалпы даректер булар: 192.168.0.1, 192.168.1.1 жана 

192.168.2.1. 

Роутердин кирүү бети ачылат. Дагы бир ирет айталы: кирүү үчүн так маалымат 

роутериңиздин маалымат кагазында жазылат, бирок көпчүлүк роутерлер 

стандарттык колдонуучунун аты жана сырсөздү колдонушат, мисалы: admin 

жана admin. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Роутериңиздин жөндөө баракчасы ачылат. Жайгаштырып, тармактын аты 

жөндөөлөрүн тандаңыз, андан кийин өзгөчө тармактын атын жазыңыз. 

Тармактын сырсөзү бетин ачып, шифрлөө опциясын тандаңыз. Сиз колдоно 

алган шифрлөөнүн бир нече түрлөрү бар, бирок биз негизинен, коопсуз болуп 

эсептелген WPA2 сунуштайбыз. 

Сиз каалаган сырсөздү киргизиңиз. Тармагыңызды сизден башка эч ким колдоно 

албасы үчүн күчтүү сырсөз колдонуңуз. 

Параметрлерди сактоо үчүн сактоо баскычын тандаңыз. 

Туташыңыз! 

Болгону ушу! Эми сиз Wi-Fi тармагына туташып, анын иштеп жатканын көрүңүз! 

Wi-Fi тармагына туташуу процесси сиз кандай компьютер же түзмөк пайдаланып 

жатканыңызга жараша ар кандай болушу мүмкүн, бирок бардык система бул 

жөнөкөй кадамдарды талап кылат. 

Компьютериңиздин тармак жөндөөлөрүнө өтүп, жакынкы Wi-Fi түйүндөрүн 

издеңиз. 

Сиздин тармакты тандап, жана сырсөзүңүздү киргизиңиз. 

Байланыш ийгиликтүү болсо, анда браузериңизди ачып 

жана www.google.com сыяктуу баракты чабыттаңыз. Эгерде баракча жүктөлсө, 

анда сиздин Wi-Fi байланышыңыз туура иштеп жатат дегенди билдирет. 

Куттуктайбыз! 

Сиз өзүңүздүн үйүдүн зымсыз тармагын жөндөдүңүз! 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/techsavvy/password-tips/1
http://www.google.com/
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10. ПРОГРАММАНЫ КАНТИП ЖАҢЫРТСА БОЛОТ? 
 

Интернет коопсуздугу үчүн программаңызды жаңыртып туруу өтө маанилүү 

болуп саналат. Көпчүлүк программалар жаңыртууларды автоматтык түрдө 

аткарышат, бирок сиз жаңыртууларды текшерүүнү жана бул процессти кантип 

баштаарды билишиңиз керек. Программаларды жаңыртып турууну билүү - 

компьютериңиздин туруктуу жана коопсуз иштешине жана жаңы функцияларды 

билип турууңузга жардам берет. Бул сизди күчтүү колдонуучу, керектүү 

маалымат ээси болууга жардам берет. 

Сиз Интернет коопсуздугу жөнүндө көбүрөөк бул жерден биле аласыз. 

Операциялык тутумуңузду жаңыртуу 

Операциялык тутумузду жаңыртып туруу - өзүңүздү вирустардан, malware жана 

башка Интернет коопсуздугунун коркунучтарынан коргонуп турууга жардам 

берет. 

Windows 

Windows'ту жаңыртуу үчүн, адегенде Башкаруу панелин ачыңыз. Сиз Башкаруу 

панелинин кайда экенин билген эмес болсоңуз, анда бул Windows 

негиздериндеги сабакты карап көрүңүз. Башкаруу панелиндеги издөө тилкесине 

"жаңыртуу" деп жазыңыз. Windows Жаңыртуунун астынан "жаңыртууларды 

табуу" баскычын басыңыз. 

 

Жаңыртууларды издөө үчүн Windows үчүн бир аз убакыт талап кылынышы 

мүмкүн. Издөө бүткөн соң кандайдыр бир жаңыртуулар жеткиликтүү болсо 

система сизди ал жаңыртууларды орнотууга сунуштайт 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/internetsafety
http://www.gcflearnfree.org/windowsbasics/adjusting-your-settings/1/
http://www.gcflearnfree.org/windowsbasics/adjusting-your-settings/1/
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Ал бардык жаңыртууларды орнотуу үчүн бир аз убакыт талап кылынышы мүмкүн. 

Эми компьютериңиз бүткүчө башка иштериңизди кыла берсеңиз болот. Ал 

бүткөндөн кийин, Windows, балким, компьютерди өчүрүп-күйгүзүүнү сунуштайт. 

Мындан сырткары бир нерсе жасашыңыңыз керек болсо Windows сизге айтат, 

андай болбосо сиз программаны жаңырттыңыз! 

Mac OS X 

Mac OS X жаңыртуу үчүн, App дүкөнүн ачып, жогору жагындагы жаңыртуулар 

баскычын чакылдатыңыз. OS X жаңыртуулары жеткиликтүү болгон жаңыртуулар 

тизмесинин башында болот. Экрандын оң жагында, айрым колдонмолорду же 

жеткиликтүү бардык колдономолорду жаңыртуу үчүн баскычтар бар. 

 

OS X жана колдонмолор үчүн Apple компаниясынын жаңыртууларды кантип 

текшерүү керек деген сонун колдоо бети бар . 

Колдонмолорду жаңыртуу 

Көп колдонмолор үчүн үзгүлтүксүз жаңыртуулар коопсуздук тутумун жаңыртууга 

караганда жаңы функцияларды жана туруктуулукту камсыздайт. Бирок, 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://support.apple.com/en-us/HT201541
https://support.apple.com/en-us/HT201541
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интернет-серепчилер жана антивирус программалары үчүн коопсуздук 

жаңыртуулары операциялык тутум жаңыртуулары сыяктуу маанилүү болуп 

саналат. 

Сиз ачканда OS X жана Windows'тогу көп колдонмолор жаңыртууларды 

автоматтык түрдө текшерет. Колдонмо Apple дүкөнүнөн же башка бөлүштүрүү 

сайты аркылуу орнотулган болсо, ал жаңыртуулар тууралуу эскертүү берет. Өз 

алдынча программалар үчүн алардын Менюсун изилдеп көрүңүз жана 

жаңыртууну орнотууну үйрөнүңүз. 

Мисалы, Avast! Акысыз Антивирусунда, Жөндөөлөр экранында Жаңыртуу 

баракчасы бар. 

 

Бирок, Firefox браузеринде, "Жардам" менюсунда "Firefox жөнүндө" экраны 

жаңыртууларды текшерет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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11. СИЗДИН ИШ ТАКТА ФОНУҢУЗДУ КАНТИП ЫҢГАЙЛАШТЫРСА 

БОЛОТ 
 

Эгер компьютериңизди сизге тиешелүү экенин сезгиңиз келсе балким экран 

тушкагазын алмаштыргыңыз келет. 

Тушкагаз бул компьютериңиздеги иштактадагы сүрөтчөлөрдүн артында 

жайгашкан сүрөт. Ал, адатта,иштакта фону деп аталат. Көпчүлүк 

компьютерлерде иштактанын фонун чычкандын оң-баскычы аркылуу 

"жекечелештирүүнү" тандоо аркылуу өзгөртө аласыз. 

 

Андан кийин иш такта фонун тандаңыз. Демейки компьютерде жайгашкан 

сүрөттөрдү көрөсүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер сиз бир өзгөчө сүрөт издеп жаткан болсоңуз, анда биз Google Сүрөт издөө 

кызматын сунуштайт элек. Анын издөө куралдары сүрөттөрдү өлчөмү боюнча 

сунуштайт. Ири өлчөмдөгү сүрөттөрдү издөөдө бул абдан ыңгайлуу (биз, жок 

дегенде, 1024 х 768 деген сүрөттү сунуштайбыз). Алардан көлөмү аз болсо сүрөт 

начар жайгашып, жакшы көрүнбөй калат. 

 

Сизге жаккан сүрөттү тапкандан кийин, ан тандап, "Сүрөттү көрүү" баскычын 

басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://images.google.com/
http://images.google.com/
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Анан басып, сүрөттү иш тактага сүйрөп келиңиз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз азыр бул сүрөттү иш тактаңыздын фону катары койсоңуз болот. Сүрөттү оң 

баскыч менен чакылдатып, "иш-тактанын фону катары орнотуу" функциясын 

тандайсыз. 

 

Сиздин каалгандай жеке сүрөтүңүздү дагы ушундай эле ыкма менен иш-

тактанын фонуна орнотуп алсаңыз болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

167 
 

12. СИЗДИН КОМПЬЮТЕРГЕ ВИРУС КИРСЕ ЭМНЕ КЫЛУУ КЕРЕК 
 

 

Компьютер вирустары кооптуу болушу мүмкүн жана аларды олуттуу кабыл алуу 

керек. Бирок, олуттуу зыянга чейин аларды жоготуу жолдору бар. Вирустарды 

скандоонун жана аны жоготуунун жөнөкөй жолдорун карап чыгабыз, бирок 

олуттуу вирустарды толугу менен жок кылып, компьютериңизди оңдоо үчүн 

техникалык колдоо боюнча адис керек болоорун унутпаңыз. 

Антивирус программасы 

Эгер сизде алиге чейин антивирус программасы жок болсо, анда алардын бирин 

орнотуңуз. Бир гана антивирус программасы орнотулганын текшериңиз, себеби 

бирден көп антивирус орнотулган болсо бул чоң көйгөйлөргө алып келиши 

мүмкүн. Антивирус программалардын 

мисалдары: BitDefender , Norton жана Kaspersky . 

Системаны скандоо 

Антивирус программаңыз иштеп жатканын текшерип туруп, скандоону баштаңыз. 

Муну кантип жасаса болоорун билбей жатсаңыз, анда, антивирус программасы 

үчүн документтерди карап чыгыңыз. Бул адатта, иштеп чыгуучунун сайтынан 

табууга болот. Кээ бир программалар ар кандай скандоонун түрлөрүн талап 

кылат жана сиз жалпы скандоону тандасаңыз болот (адатта толук системалык 

скандоо деп аталат). Бул үчүн бир нече саат талап кылынышы мүмкүн. Адатта, 

сиз скандоо учурунда компьютерде отурганыңыздын зарылчылыгы жок. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.bitdefender.com/
http://us.norton.com/index.jsp
http://usa.kaspersky.com/products-services/home-computer-security/anti-virus
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Эч кандай вирус же зыяндуу программалар табылбаса, бирок компьютериңиз 

начар иштеп жатса башка көйгөй чечүү ыкмаларын колдонуп көрүңүз же 

компьютер адиске көрсөтүңүз. 

 

Коркунучтарды карап көрүңүз жана сунушталган аракеттер менен таанышыңыз 

Же скандоо учурунда же скандоо бүткөндө, антивирус программасы табылган 

коркунучтар тууралуу билдирет жана ар кандай чечимдерди сунуш кылат. 

Адатта, ар бир коркунуч үчүн сунушталган иш-аракеттер мыкты тандоо болуп 

саналат. Антивирус эч кандай коркунучту жок кыла албаса, аны четке какпагыла. 

Интернет издөө системаларына же адиске кайрылып, эмне кылыш керек экенин 

изилдеңиз. Антивирус программасынын колдоо кызматы көп учурда ушул 

жерден сизге жардам бере алат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/computerbasics/basic-troubleshooting-techniques/1/
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Кесепеттүү программа (Malware) 

Сиздин антивирус программаңыз анти-malware менен бириктирилген болушу 

мүмкүн. Эгер жок болсо, анти-malware программаны орнотуп, скандоону 

баштасаңыз болот. Бул сиздин антивирус таппай калган ар кандай malware, 

кесепеттүү программаны табууга жардам берет. Антивирус жана анти malware 

программалары бир аз башкача нерселерди скандайт, бирок алар окшош иштейт 

жана бул үйрөткүчтөгү кадамдарды кылсаңыз болот. 

Башка нерселер иштебесе 

Вирустарды жок кыла албай койсоңуз же операциялык тутумуңуз оңдолбос 

болуп бузулса, сиз катуу дискти тазалап, операциялык тутумуңузду жана 

программаларды кайра орнотууңуз керек болот. Бул учурда техникалык колдоо 

боюнча адисти жалдооңуз керек болот. Бирок, өз алдынча деле муну жасоого 

мүмкүн. Бул учурунда катуу дисктерди толугу менен форматтасаңыз, анда абдан 

зыяндуу вирустарды да жок кыла аласыз. Бирок, дисктердеги бардык дайындар 

жоголот. Бул үчүн өтө маанилүү болуп, сиздин компьютер олуттуу көйгөйлөргө 

кабылганга чейин маалыматтардын камдык сактоосун үзгүлтүксүз 

аткарыңыз Формат кылган соң камдык сактоодон дайындарды калыбына 

келтирсеңиз, бир жолу вирустарга каршы скандоодон ал дайындарды өткөрүп 

коюңуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/techsavvy/backing-up-your-files/1/
http://www.gcflearnfree.org/techsavvy/backing-up-your-files/1/
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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13. ЖАҢЫ ПРИНТЕРДИ КАНТИП ОРНОТУУ КЕРЕК 
 

Эгер сиз жаңы принтер орнотоюн деп жатсаңыз, бул жөнөкөй кадамдар сизге 

жардам берет. 

Принтерди электр тогуна кошуңуз. Принтер иштеп жатканын көрүңүз. 

 

Принтерге камтылган кабелди (адатта, USB кабелин) компьютерге 

туташтырыңыз. Эскертүү: Эгер зымсыз принтерди колдонуп жатасыз, анда иш 

башкача болот; биз кийинчерээк бул жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Компьютериңизден принтер жөндөөлөрүнө барыңыз. Эгер сиз Windows 

коспьютерин колдонуп жатсаңыз, жөндөөлөрдү Башкаруу панелинен 

табасыздар Макинтошто колдонуп жатсаңыз, анда Система 

жөндөөлөрүнө кирип, таба аласыз. 

 

Принтерди кошуу деген опцияны таап, инструкцияларды аткарышыңыз керек 

болот. 

 

Азыр бир нерсени басып чыгарганга мезгил келди! Мисалы, сиз бул сыноо 

бетин басып чыгарсаңыз болот. Шилтемени чыкылдаткандан кийин,Файл- 

браузер менюсунан басуу, же жөн гана баскычтоптон Ctrl+P басыңыз (Mac 

иштесеңиз Command + P) 

Диалог кутучасы пайда болот. Тизмеден жаңы принтерди тандап, андан кийин 

Басып чыгаруу баскычын чакылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/558d56a9607fc10e50038972_06_26_2015/test_page.pdf
http://media.gcflearnfree.org/content/558d56a9607fc10e50038972_06_26_2015/test_page.pdf
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Бул нерсе басып чыгарылат. Эгер иштебесе, көп капаланбаңыз! Төмөнкү жалпы 

көйгөйлөрдү чечүү жолдорун карап чыгыңыз: 

Жалпы көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдору 

Көйгөй: Басып чыгаруу аракетиңизден эч майнап чыкпады. Баары туура 

туташтырылган болсо да, принтер иштебей калышынын бир нече себептери бар. 

Принтерге кагазды туура салганыңызды жана ал кагаз тыгылып калган жокпу 

текшериңиз. 

Көйгөй: Принтерде кагаз бар жана эч нерсе тыгылган жок, бирок баары бир 

иштебей жатат. Эгер жогорудагы кеңештер жардам бербесе, компьютерди 

принтерден ажыратып, кайра аракет кылып көрүңүз. Көптөгөн принтерлерде 

ишти кайра баштоо үчүн баскычтары бар. Ага болбой жатса, принтерди токтон 

чыгарып, кайра туташтыргыла. Балким көйгөй чечилди. 

Көйгөй: Принтер иштеп жатат, ал эми текст араң көрүнөт жана окуш оор. Эгер 

андай болсо, анда, балким, принтериңиздин катриджи (сыясы) түгөнүп калган 

чыгаар. Принтер менен чогуу келген нускамада сиз кандай катридж сатып 

алууңуз керектиги боюнча маалымат болушу керек. 

Өркүндөтүлгөн бузулууларды аныктап оңдоо 

Эгер дагы эле көйгөй чечилбесе, сиздин принтериңиз үйүн жардам маалымат 

издеп көрүүңүз мүмкүн. Биз төмөндө эң көп колдонулган принтер бренддеринин 

колдоо баракчаларынын тизмесин чогулттук: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Brother 

Canon 

Epson 

Башкача кеңеш болуп, Google издөөгө көйгөйүңүздү жазуу болот. Принтердин 

атын жана модел номурун жазыңыз. Төмөндө мисалы, биз "Canon MX920 жооп 

бербей жатат" деп издеп жатабыз. 

 

Зымсыз принтерлер жөнүндө эмне айтууга болот? 

Зымсыз принтерлерди колдонуунун жөнөкөйлүүлүгү аларды акыркы мезгилде 

абдан популярдуу болушуна себеп болду. Принтерди зым аркылуу компьютерге 

туташтырбастан ноутбук, планшет, керек болсо смартфондон да басып 

чыгарууга мүмкүн. 

Зымсыз принтерлерди туташтыруу салттуу USB принтерлеринен да оор болушу 

мүмкүн, ошондуктан биз принтериңиз менен келген нускаманы кылдаттык менен 

окуп чыгууңузду сунуштайбыз. Эгер дагы эле кыйналып жатсаңыз, жогорудагы 

сиздин гана принтердег тиешелүү көйгөй чечүү жолдорун карап чыгыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.brother-usa.com/Support
http://www.usa.canon.com/cusa/support/consumer
http://www.epson.com/cgi-bin/Store/support/SupportIndex.jsp
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14. ТҮЗМӨКТҮ КАНТИП ӨЧҮРҮП-КҮЙГҮЗҮШ КЕРЕК 
 

Эгер үйдө компьютериңиз бар болсо андан башка жок дегенде андан өзүнчө 

иштеген түзмөгүңүз болсо керек. Бул модем, зымсыз роутер, же принтер болушу 

мүмкүн. Бул түзмөктөр мезгил-мезгили менен иштебей калышы мүмкүн, жана 

эмне үчүн иштебей калганы дароо түшүнүктүү болбойт. 

Бир нерсе иштебей калды деп чечүүдөн мурда сиз ал түзмөктү өчүрүп жана 

күйгүзүп көрүңүз. Ушинтиш үчүн ал түзмөктү өчүрүп, кайра күйгүзүп көрүү керек. 

Бул түзмөктү баштапкы абалга келтирет, көптөгөн жөнөкөй көйгөйлөрдү чечсе 

болот. 

Каалаган түзмөктү өчүрүп-күйгүзүү кадамдары: 

Түзмөктү өчүрүү жана түзмөктү токтон сууруу. 

 

Жок дегенде 30 секунд күтүңүз 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Түмөктү токко сайып, аны күйгүзүңүз. Түзмөктү өчүрүп-күйгүзүү үчүн ушул эле 

керек. Эми туура иштеп башташы керек. Эске салчу нерсе: эгерде интернет 

түзмөгүн, мисалы модемди өчүрүп-күйгүзүп жатсаңыз, жок дегнде бир мүнөт 

убакыт керек. 

 

Дагы бир эскертүү: эгерде бирге иштеген түзмөктөрдү өчүрүп-күйгүзүп жатсаңыз, 

аларды бир учурда өчүрүп-күйгүзүүңүз керек. 

Өчүрүп-күйгүзүү менен ири көйгөйлөрдү чечүүгө болбойт. Бирок, туура иштебей 

жаткан түзмөктү алгач ушундай ыкма менен аракет кылып көрүңүз. Өчүрүп-

күйгүзүү менен көйгөй чечилбесе анда башка бузулууларды аныктоонун 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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жардамы менен аракет кылыңыз. Биздин негизги бузулууларды аныктап оңдоо 

ыкмаларын карап көрүңүз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/computerbasics/15
http://www.gcflearnfree.org/computerbasics/15
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15. ТҮЗМӨК ЖАНДЫРЫЛГАНДА ИШТЕП БАШТАГАН ПРОГРАММАЛАРДЫ 

ӨЧҮРҮҮ 
 

Сиз балким байкаган эмессиз, бирок компьютериңиз жандырылганда бир нече 

программа иштеп баштайт. Сиздин компьютердин иштеши үчүн бул зарыл 

болгону менен, жандырылганда иштеп баштаган бир нече программа 

компьютериңизди жай иштетиши мүмкүн. Компьютериңизди жакшы 

иштөөсү жана анын натыйжалуулугун жакшыртуу үчүн керек болгон 

аракеттердин катарына: түзмөк жандырылганда иштеп баштаган 

программаларды өчүрүү кирет. 

Өчүрүп баштоонун астында жакшы ойлонуңуз 

Программаны өчүрүүнүн алдында туура кылып жатасызбы, аны ойлонуңуз. 

Баардык программаларды өчүрүп кереги жок, бирок сиз колдонбогон 

программаларды же компьютер ресурстарын көп пайдаланган программаларды 

өчүрүүнүн пайдасы чоң. Сиз айрым программаларды күндө колдонсоңуз же 

компьютердин иштешине керек болгон программа болсо, аны өчүрбөш керек. 

Эгер сиз үчүн программанын ыункциясы, ал эмне иш аткараарын түшүнбөсөңүз 

интернеттен издеп көрүңүз. 

Программанын жөндөөлөрүнөн өчүрүп коюңуз. 

Кээ бир программалардын түзмөк жандырылганда иштеп баштаганда аны 

өчүрүү же күйгүзүү жөндөөлөрү бар. Ар бир программада ар кандай болот, бирок 

көбүнчө жөндөөлөр же конфигурация менюсунда болот. Көпчүлүк 

программалардын мындай менюсу болобойт, анткени операциялык тутум кайсы 

программаны автоматтык түрдө иштетип башташ керек экенин өзү чечет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/basic-computer-skills/how-to-keep-an-old-computer-running-smoothly
http://www.gcflearnfree.org/basic-computer-skills/how-to-keep-an-old-computer-running-smoothly
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Windows 8 жана 10-өчүрүү 

Windows 8 жана 10-до, Тапшырмаларды башкаргычта система башталганда 

иштеп баштаган программалырды башкаруу үчүн Startup өтмөгү бар. Көпчүлүк 

Windows компьютерлреринде, сиз Ctrl + Shift + Esc басуу аркылуу Маселелерди 

башкаргычты ача аласыз, андан кийин Startup өтмөгүн басыңыз.. Каалаган 

программаны тизмеен тандап, "өчүрүү" баскычын басып койсоңуз болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Windows 7 жана андан мурунку версияларында өчүрүү 

Windows 7 жана андан мурунку версияларында процесс бир аз татаал. Бул 

жөндөөлөр msconfig катары белгилүү жана аларды Системалык 

Конфигурациялоо утилитасынан таба аласыз. 

Start менюсун ачып, издөө кутусуна курсорду коюңуз. Эскертүү: Windows XP 

колдонуп жатсаңыз, анда Start менюнун оң жагында жайгашкан Run баскычын 

чакылдатыңыз. 

Издөө кутусуна же Run диалогунда "msconfig" деп териңиз жана "Enter" деп 

басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

181 
 

 

Системалык Конфигурациялоо терезесинде "Startup" өтмөгүнө өтөсүз. Ар бир 

программанын сол жагындагы белгилөө кутучасы бул программа аватоматтык 

түрө иштейт же ишебээрин көрсөтүп турат. Тандоолорду кылган соң "Apply" 

баскычын басыңыз. 

 

Жаңыраак Windows компьютерлериндеги Маселелер Башкаргычтарынан 

айырмаланып эски Windows'тогу Системалык Конфигурациялоо утилитасы 

маанилүү Windows процесстерин башкара алат. Эмнени өчүрүп жатсаңыз да 

абайлаңыз, антпесе операциялык тутумга зыян келтирип алышыңыз мүмкүн! 

OS X менен өчүрүү 

Экрандын жогорку-сол бурчундагы Apple сүрөтчөсүн басып, андан кийин 

Система Параметрлерин тандоо. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Система Параметрлер терезесинде Колдонуучулар жана Топтор менюсун 

ачыңыз. 

 

Ал жерден Логин Нерселери өтмөгүнө өтүңүз. Программаны тандап, системаны 

баштоо тизмесинен алып салуу үчүн "минус" баксычын басыңыз же автоматтык 

программаны баштоо үчүн жанынан "плюс" баскычын басыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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16. ЭСКИ КОМПЬЮТЕРДИН ТУРУКТУУ ИШТЕШИН КАНТИП КАМСЫЗ 

КЫЛСА БОЛОТ 
 

 

Эски компьютер бузулса абдан кыйналасыз. Колдоого алынбаган операциялык 

тутумдар интернет коркунучтарына туруштук бере албайт, жана эски 

компьютердин аппараттык камсыздоосу бузулуп башташы мүмкүн. Бирок, аны 

коргоо жана туруктуу иштеп туруусу үчүн бир нече несрелерди жасай аласыз. 

Компьютериңизди коргоңуз 

Windows'тун эски версиялары, мисалы Windows XP Microsoft'тон коопсуздук 

боюнча жаңыртууларды албайт. Бул интернеттеги кооптуу нерселерден сактай 

албайт. Сиз заманбап антивирус, анти-malware жана тармактык коргоо 

программалары менен системаны коргой аласыз. Интернет коркунучтардан 

Сиздин компьютерди коргоо сабагыбыздан көбүрөөк маалымат алыңыз. 

Internet Explorer'дин альтернативдүү варианттарын колдонуу аркылуу интернет 

коркунучтардын алдын аласыз. Chrome жана Firefox браузерлери популярдуу 

чечим болуп саналат. 

Эгер сиз Microsoft Outlook программасын колдонуп жатсаңыз, 

анда Thunderbird сыяктуу электрондук почта кызматына которулсаңыз болот. . 

Көптөгөн интернет коркунучтар атайын Outlook почтасынын алсыз жактарына 

багытталган. 

Сиздин Операциялык Тутумуңузду (OS) жаңыртууну карап көрөлү 

Компьютериңиздин туруктуу жана коопсуз иштешине жардам берчү нерсе - бул 

OS жаңыртуу. Бул учурдагы коопсуздук жаңыртууларды жана колдоо алууга 

мүмкүнчүлүк берет. Бирок, анда акча сарптайсыз, катуу дискиңизди форматташ 

керек болот жана колдонуп баштаганда жеңил эмес болушу мүмкүн. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/internetsafety/3
http://www.gcflearnfree.org/internetsafety/3
http://www.gcflearnfree.org/chrome
http://www.gcflearnfree.org/firefox
https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

185 
 

Жаңыртуунун астында буга ушунча акча кетсе, аны актайбы - ойлонуп көрүңүз. 

Ошондой эле сиздин компьютер жаңы OS иштетүү үчүн кубаттуулугу жетеби, 

аны текшериңиз. 

Альтернатива катары жеңилирээк linux сыяктуу OS орнотушуңуз мүмкүн. Эгер 

сиз Windows менен жакындан тааныш болсоңуз Linux'ту колдонгонду үйрөнүү 

узакка созулушу мүмкүн, бирок анын көп артыкчылыктары бар жана эски 

компьютерлерде жакшы иштейт. Linux ресурстары сабагыбызды көбүрөөк 

маалымат алыш үчүн караңыз. 

Компьютериңизди караңыз 

Бир нече гана жөнөкөй кадамдар компьютериңиздин иштөө убактысын узартат, 

операциялык тутумуңузду туруктуу иштетет, дайындардын жок болуп кетүүсүнүн 

алдын алат. Жакшы адат сыяктуу, мисалы күндө тиш жуугандай же машиненин 

майын алмаштырып тургандай кабыл алыңыз. 

Жок дегенде бир жумада бир нече жолу же күндө компьютерди өчүрүп туруңуз. 

Колдонбогон программаларды алып салыңыз 

Кереги жок ири файлдарды, мисалы кино, музыка же сүрөттөрдү жок кылыңыз. 

Зарыл болгон учурлардан тышкары компьютер башталгандагы автоматтык 

түрдө иштеп кеткен программаларды өчүрүп салыңыз 

CCleaner сыяктуу тейлөө куралды колдонуңуз 

 

Файлдарыңардын камдык көчүрмөсүн сактаңыз. 

Эски компьютерлердин аппараттык камсыздоосу иштебей калышы мүмкүн. Бул 

мүмкүнчүлүккө даярдануу бузулуп калган дисктин дайындарын калыбына 

келтирүүдөн жеңил. Сиздин файлдардын камдык көчүрмөсүн/0} сактоо 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/linux
http://www.gcflearnfree.org/basic-computer-skills/uninstalling-software-from-your-windows-pc
http://www.gcflearnfree.org/basic-computer-skills/disable-applications-from-running-on-startup
http://www.gcflearnfree.org/basic-computer-skills/disable-applications-from-running-on-startup
https://www.piriform.com/ccleaner
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дайындарыңыздын жок болуп кетүүсүнөн коргойт. Эки негизги жолдору бар: 1. 

тышкы дискке дайындарыңызды көчүрүү 2.онлайн камдык көчүрмөсүн сактоо. 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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17. КОМПЬЮТЕРИҢИЗДИ ТЕЗДЕТҮҮ ҮЧҮН КЕҢЕШТЕР 

 

 

Жай иштеген компьютер ыңгайсыз жана көңүл калтырышы мүмкүн. Эски 

компьютериңиз иштебей жатабы, же андан жаңыраак компьютер тезирээк 

иштешин каалайсызбы, бул жерде ылдамдыкатрын жогорулатуу үчүн бир нече 

ыкмалар жана каражаттар бар. 

Дискти бошотуу 

Кээ бир учурларда сиздин дискиңизде бош орун аз калган болсо компьютериңиз 

жай иштеп калышы мүмкүн. Бул жерде тез орун бошотуунун бир нече жолдору 

бар: 

Кереги жок же пайдаланылбаган программаларды чыгарып салыңыз; көп 

компьютерлер сиз колдонбогон программалар менен келет. 

Кереги жок файлдарды өчүрүңүз. 

Көлөмү чоң файл жана медиа каражаттары үчүн тышкы сактагычты колдонуңуз. 

Атүгүл андан да көбүрөөк орун бошотуу үчүн кээ бир камтылган куралдар да бар. 

Windows компьютерде Дискти Тазалоо программасы бар, анын жардамы менен 

убактылуу жана керексиз файлдарды жок кылсаңыз болот. Кантип 

колдонууну Компьютер үмүтү макалабыздан үйрөнө аласыз. Эгерде MacOS 

Сиерра же кийинчерээк версияларын колдонсоңуз, биздин Apple колдоо 

макаласында көрсөтүлгөн "Бул Mac тууралуу" диалог кутусу аркылуу орунду 

бошото аласыз. 

Дискиңизди дефрагментациялаңыз 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://www.gcflearnfree.org/basic-computer-skills/how-to-keep-an-old-computer-running-smoothly/1/
https://www.gcflearnfree.org/basic-computer-skills/how-to-keep-an-old-computer-running-smoothly/1/
https://www.computerhope.com/jargon/d/diskclea.htm
https://support.apple.com/en-us/HT206996
https://support.apple.com/en-us/HT206996
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Сиздин дискти кээде дефрагментациялоо аркылуу компьютериңизди тездетип 

аласыз. Убакыттын өтүшү менен, сиздин катуу дисктеги маалыматыңыз 

майдаланып кетет. Сиздин компьютер керектүү дайындарды табуусу кыйын 

болуп калат. Маалыматты дефрагментация кылганда дайындарыңыз иретке 

келет, компьютериңиз аларды тез табат. 

Көбүрөөк RAM эстутумун кошуу 

Сиздин компьютер жай иштеп жатканынын дагы бир себеби, анда RAM эстутуму 

жетишсиз болушу мүмкүн.RAM эстутуму компьютериңиз бир нече программаны 

бир учурда ачканда колдонулат. Эгер жетиштүү RAM жок болсо, анда сиздин 

компьютер көп программа ачылганда жай иштеп калат. 

Бактыга жараша, сиздин компьютерге кошумча RAM кошууга мүмкүн. Бул үчүн 

сиздин компьютер кандай RAM колдоноорун билишиңиз керек. RAM сатып 

алганыңыздан кийин, аны орнотуу үчүн компьютериңиздин астын ачыш керек 

болот. Сиз үчүн бул процесс өтө татаал болсо, ал компьютерди оңдоочу жайга 

алып барып, адистен сурангыла. 

Сиздин драйверлериңизди жаңыртуу 

Компьютериңизге туташкан ар бир түзмөк: баскычтоп, принтер, же чычкан, алар 

иштеши үчүн драйвер деп аталган бир нерсе талап кылынат. Драйверлер 

компьютериңизге ал түмөктөрдү кантип пайдаланышы керектиги тууралуу айтып 

берет. Бул драйверлер эскирген болсо, анда алар сиздин компьютерди жай 

иштетет жана иштеп жаткан бул түзмөктөрдүн иштешине тоскоолдук кылат. Эгер 

андай болсо, алар жаңыртылышы керек. 

Эгер сиз Windows компьютерин колдонуп жаткан болсоңуз, драйверлер 

автоматтык түрдө жаңыртылып турат. Ошентсе да, кол менен жаңыртыш керек 

учурлар болушу мүмкүн. Lifewire'ден бул колдонмону карап кантип жаңыртуу 

керек экенин үйрөнүңүз. Маc компьютеринде иштесеңиз, бардык драйверлер өз 

алдынча жаңыртылып турат. 

Баштоо процессин башкаруу 

Сиздин компьютер ишин баштоо үчүн бир топ убакыт алса, демек өтө көп 

программалар автоматтык түрдө иштеп атышы мүмкүн. Бактыга жараша, баштоо 

процессин көзөмөлдөө үчүн жолдор бар. Муну кантип аткаруу тууралуу 

толугураак маалымат алуу үчүн, Windows компьютерлери үчүн How-To Geek'тен 

бул колдонмосун же Mac компьютерлери үчүн.Nektony'ден бул 

колдонмосункарап чыгыңыздар. 

Кээ бир колдонмолор жана программаларды өчүрүп салганга чейин, бир аз 

изилдөө кылып, сиздин компьютердин иштөөсүнө кесепети тийбейт бекен, аны 

текшергиле. 

Вирус жана тыңчы программаларга каршы текшерүү 

Сиз компьютерди колдонгодон бери ал кокусунан кесепеттүү программаларды, 

вирустарды алып калышы мүмкүн. Бул көп учурда компьютериңизге зыян 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://www.gcflearnfree.org/basic-computer-skills/how-to-defragment-your-hard-drive/1/
https://www.lifewire.com/how-to-update-drivers-in-windows-2619214
https://www.howtogeek.com/162446/how-to-manage-startup-applications-in-windows-8/
https://www.howtogeek.com/162446/how-to-manage-startup-applications-in-windows-8/
https://nektony.com/blog/mac-startup-items
https://nektony.com/blog/mac-startup-items
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келтирет жана жай иштетет. Алардын алдын алуу жана алар менен күрөшүү үчүн 

мыкты жолу -антивирусту пайдалануу. Алардын көпчүлүгү аларды скандап, 

аныктап, ал эми кээ бир учурларда, аларды жок кыла алат. Көбүрөөк маалымат 

алуу үчүн, биздин бул сабактарды карап көрүңүз: Malware -кесепеттүү 

программадан оолак болуу жана Компьютериңизди коргоо . 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://www.gcflearnfree.org/internetsafety/how-to-avoid-malware/1/
https://www.gcflearnfree.org/internetsafety/how-to-avoid-malware/1/
https://www.gcflearnfree.org/computerbasics/protecting-your-computer/1/
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18. КАТУУ ДИСКИҢИЗДИ КАНТИП ДЕФРАГМЕНТАЦИЯ КЫЛСА БОЛОТ 
 

Компьютер ээси катары анын тез ылдамдыкта иштөөсү үчүн бир нече кадам 

кылсаңыз болот. Кадамдардын бири - бул катуу дискти дефрагментациялоо. Бул 

сабакта дефрагментациялоонун негиздерин көрсөтүп беребиз. 

Бул сабак Windows'ко багытталат. Mac компьютерлеринде дефрагментациянын 

кереги жок. 

Дефрагментация деген эмне? 

Катуу дискиңиздеги бардык маалымат кир жуугуч машинеге салчу кирдин 

топтому деп элестетиңиз. Кийим-кече жана түстөрдүн ар кандай түрлөрү көп, 

алардын баары жууплганда бири-бирине аралашып калат. Кийимдерди баары 

дагы эле бар, бирок, алар аралшкан жана көп жерди ээлейт. Убакыттын өтүшү 

менен сиздин катуу дискке жайгашкан маалыматда ушундай болуп калат. Баары 

аралашып, фрагменттелип, майдаланып калат жана компьютер бардык нерсени 

табуу үчүн көбүрөөк ресурс кооротушу керек. 

Сен кир жууп бүткөндө, ар дайым кийимдерди ирээттеп, кийим шкафына бүктөп, 

тизип коёсуз. Катуу дискиңизди дефрагментация кылганда, компьютериңиз 

ушуга окшош ишти аткарат. Компьютериңиз нерселерди тез табышы үчүн жана 

бош сактагычын туура колдонушу үчүн бул маалыматтардын баарын алып, 

ирээтке келтирет. 

Эмне үчүн Дефрагментация? 

Компьютерди дефрагментациялоо менен бир катар маселелерди чечүү жана 

алдын алуу да мүмкүн. Катуу дискиңизди дефрагментациялап турбасаңар 

компьютериңиз жай иштеп жана аны күйгүзгөндө абдан жай иштеши мүмкүн. 

Катуу диск өтө эле майдаланган болсо, сиздин компьютер тез катып калышы же 

такыр эле иштебей коюшу мүмкүн. 

Катуу дискиңизди кантип дефрагментация кылса болот: 

Эгер сиз Windows 7 же андан жаңы OS колдонсоңуз, сиздин компьютер жума 

сайын автоматтык түрдө дефрагментация кылып турат. Тартибин ачып, аны 

өзгөртүү эң эле жеңил. 

Start менюсунун издөө тилкесине "Диски дефрагментациялоо жана 

оптималдаштыруу" деп жазыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Оптималдаштыруу менюсу пайда болот. Төмөн тарабында катуу дискиңиз 

канчалык тез дефрагментациядан өтүп туруусун көрсөтөт Оң жагындагы 

"өзгөртүү" баскычы сиздин катуу дисктин дефрагментациядан өтүү тездигин 

жөндөгөнгө уруксат берет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер сиздин катуу диск автоматтык түрдө дефрагментация болбой жатса, аны 

кол менен кошсоңуз болот. Сиз дефрагментация кылгыңыз келген дискти 

табыңыз да "Оптимизациялоо баскычын басыңыз.Дефрагментация процесси 

узакка созулушу мүмкүн, ошондуктан аны түнгө карай же компьютер колдонбой 

турган учурда иштетсеңиз туура болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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19. КОМПЬЮТЕРДИ КООПСУЗ РЕЖИМИНДЕ ИШТЕТҮҮ 
 

Коопсуз режим бул компьютердин эң маанилүү гана программаларын колдонуп 

ишти баштоосунун кошумча жолу. Адатта, сиздин компьютер ишин баштаганда 

ал көптөгөн драйверлердин ишин дагы баштайт. Драйверлер операциялык тутум 

менен иштеп, түзмөк жана программалар менен байланышып баштайт. Бирок, 

сиз коопсуз режимде иштеп баштасаңыз компьютердин иштөөсү үчүн 

минималдуу гана драйверлердин саны иштеп баштайт. Адатта ал драйверлер 

чычкан, баскычтоп жана экранга гана тиешелүү. 

Эмне үчүн коопсуз режимин колдонуу керек? 

Бир күнү сиз компьютериңизди колдоноюн дедиңиз, бирок операциялык 

тутумуңуз башталбай койду, же улам эле иштебей калып жатты. Мунун себеби 

болуп вирус , malware-кесепеттүү программа жарабаган файлдар же дагы 

башкалар болушу мүмкүн. Коопсуз режими сиз операциялык тутумду эң негизги 

нерселер менен баштаганга, көйгөйдү аныктап, аны чечүүңүзгө жардам берет.  

Коопсуз режиминде сиздин экран жакшы көрүнбөшү, кээ бир программалар 

начар иштеши, же компьютериңиз жай иштеши мүмеүн. Бул толугу менен 

табигый нерсе; кээ бир драйверлердин иштебегендигинен келип чыгат. 

Коопсуз режимде баштоо үчүн (Windows 8.1 жана андан жаңы): 

Start баскычын чыкылдатып, Power сүрөтүн тандаңыз. 

 

Shift баскычын кармап, "өчүрүп-күйгүзүүнү" басуу 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/internetsafety/what-to-do-if-your-computer-gets-a-virus/1/
http://www.gcflearnfree.org/internetsafety/how-to-avoid-malware/1/
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Меню пайда болот. Бузулууларды аныктап оңдоону> Өркүндөтүлгөн опциялар> 

Startup Жөндөөлөрүн басуу. 

 

Өчүрүп-күйгүзүү баскычын басуу 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиздин компьютер төмөндө көрсөтүлгөн менюну чыгарып, өчүп-кайра күйөт. 4-

опцияны тандап "Коопсуз режимди" иштетиңиз (Коопсуз режиминде интернетти 

колдонуу керек болсо, 5-опцияны тандаңыз). 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиздин компьютер андан соң коопсуз режимде иштейт. 

Коопсуз режимде баштоо үчүн (Windows 7 жана андан мурункуларда): 

Компьютерди күйгүзүңүз же кайра иштетиңиз. Ал ишти баштап жатканда, 

Windows логотиби чыга электе, F8 баскычын басыңыз 

Меню пайда болот. Сиз андан кийин F8 баскычын коё бериңиз. Жебе 

баскычтарын колдонуп "Коопсуз режимин" тандаңыз. Коопсуз режиминде 

интернетти колдонуу керек болсо "Тармак менен коопсуз режим" тандаңыз, 

андан соң "Enter" баскычын басыңыз. 

Сиздин компьютер андан кийин коопсуз режимде иштеп баштайт. 

Mac компьютеринде коопсуз режимде баштоо үчүн 

Компьютерди күйгүзүңүз же кайра иштетиңиз. Компьютер иштеп баштаганда 

Apple логотиби чыкканча Shift баскычын басып туруңуз. Логотип пайда болгондон 

кийин, Shift баскычын коё берсеңиз болот. 

Сиздин компьютер андан кийин коопсуз режимде иштеп баштайт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз коопсуз режиминде эмне кылууңуз керек 

Кээ бир көйгөйлөр коопсуз режиминин жардамы менен тез эле чечилиши мүмкүн, 

кээ бирлерин чечүү оңойго турбайт. 

Эгер компьютериңизге malware - кесепеттүү программасы зыян келтирип жатат 

десеңиз анда антивирус программасын иштетип, аны аныктап, жок кылсаңыз 

болот. Компьютериңиз жөнөкөй режимде мындай функцияны аткаруу мүмкүн 

эмес болушу мүмкүн. 

Жакында эле бир программаны орнотуп, бирок ошондон тартып компьютериңиз 

начар иштеп жатса, анда коопсуз режимине кирип, аны жок кылып салсаңыз 

болот. 

Эгер драйверлер системанын иштөөсүн туруксуз кылып жатат десеңиз коопсуз 

режимине кирип аларды жаңыртып койсоңуз болот. 

Сиз коопсуз режимде компьютерди иштетип жатсаңыз, бирок компьютер дагы 

деле бузулуп жатса, демек көйгөй аппараттык камсыздоодо болушу керек. Эгер 

ушундай болсо, анда, балким сизге кесипкөй адистин жардамы керек. 

Сиз маселени чечкенден кийин, коопсуз режимден чыгып, текшерип көрүшүңүз 

керек. Бул үчүн, жөн гана компьтерди кайра иштетиңиз. Өчүрүп-күйгүзүлгөндөн 

кийин Windows кадимки режиминде иштеп калышы керек.  

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://www.lifewire.com/how-to-update-drivers-in-windows-2619214
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20. WINDOWS КОМПЬЮТЕРИҢИЗГЕ ПРОГРАММА ОРНОТУУ 
 

Сиздин компьютер сизге кээ бир кереметтүү иштерди кылууга мүмкүнчүлүк 

берет. Санарип сүрөттөрдү түзөтүү, татаал компьютер оюндарды, жана 

видеолорду ойноо үчүн ар түрдүү программалар талап кылынат. Иштеп 

чыгуучулар ар дайым жаңы программаларды иштеп чыгып жатышат, алардын 

жардамы менен компьютер менен мындан да көп нерсе жасаса болот. 

CD-ROM аркылуу программа орнотуу 

1990-жылдардын жарымынан тартып 2000-жж аяктарына чейин жаңы 

программаны сатып алуу үчүн компакт дисктеги программаны сатып алчубуз. 

Дискти салып, анан компьютер орнотуу процессинде сизге жардам берип турчу. 

Азыр дээрлик бардык программалар бул моделден өттү. Ушул себептен улам 

көптөгөн жаңы компьютерлерде CD-ROM окуучу жабдуусу жок. Бирок, сизге CD-

ROM жардамы менен программаны орнотуу керек болсо, жөн гана дискти салып, 

нускамаларына жараша программаны орнотуңуз. 

Интернеттен программаны орнотуу 

Бүгүнкү күндө жаңы программаны алуу жолу болуп, көбүнчө Интернеттен жүктөп 

алуу болуп саналат. Microsoft Office жана Adobe Photoshop сыяктуу 

программалар интернеттен сатылып алынып, компьютерге түз көчүрүлүп 

алынат. Сиз ошондой эле акысыз программаны ушундай жол менен орното 

аласыз. Мисалы, Google Chrome браузерин орнотууну каалаган болсоңуз, 

анда бул баракты басып, жана "жүктөп алуу" баскычын чыкылдатасыз. 

Орнотуу файлы компьютериңизге .exe түрүндө сакталат. Чекит EXE деп аталган, 

бул Windows компьютердин стандарттык файл кеңейтүүсү болуп саналат. Сиз 

төмөнкү кадамдарды аткарып .exe файлындагы программаны орното аласыз. 

.exe файлын жүктөп алуу жана жайгаштыруу. 

 

.exe файлын жайгаштыруу жана аны кош чыкылдатуу. (Ал, адатта, Жүктөөлөр 

папкасында болот.) 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://www.google.com/chrome/browser
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Диалог кутучасы пайда болот. Нускаманы окуп программаны орнотуңуз. 

 

Программа орнотулат. Сиз азыр Start менюсунан (Windows 7) же Start экранынан 

(Windows 8) ача аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Программаны табуу үчүн сунуштар 

Биздин тажрыйбабыз боюнча, жаңы программаны табуу үчүн интернеттен издөө 

болуп саналат. Мисалы, сиз жеке сүрөттөрүңүздү түзөтүүчү үчүн программа 

издеп жаткан болсоңуз анда Google издөө системасы аркылуу акысыз сүрөт 

түзөткөн программаны издесеңиз болот. Эгер кандай так программаны 

билбесеңиз, кандай тапшырмаларды аткара ала турган программаны издеп 

жатасыз, ошол аркылуу издеңиз. Мисалы, сиз тапшырмалардын тизмеси жана 

жолугушууларды иреттөө программасы керек болсо, анда интернеттен "акысыз 

календарь программасы" деп издеп көрүңүз. 

Windows Интернет дүкөнү 

Сиз Windows 8 колдонуп жатсаңыз, анда сиз Windows дүкөнүнөн программаны 

жүктөп алып, орното аласыз. Windows Интернет дүкөнү үчүнчү жактын иштеп 

чыккан программаларын орнотууну жана жайгаштырууну жөнөкөйлөтүү үчүн 

арналган. Сиз Windows Интернет дүкөнүнөн колдонмо тапсаңыз, аны орнотуу 

үчүн башка нерсе жасабайсыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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21. MAC КОМПЬЮТЕРИҢИЗГЕ ПРОГРАММА ОРНОТУУ 
 

Компьютериңиз кереметтүү иштерди кылууга мүмкүнчүлүк берет. Санарип 

сүрөттөрдү түзөтүү, татаал компьютер оюндарды, жана видеолорду ойноо. Бул 

үчүн ар түрдүү программалар талап кылынат, ошолордун жардамы менен 

мүмкүн. Иштеп чыгуучулар ар дайым жаңы программаларды иштеп чыгып 

жатышат, алардын жардамы менен компьютер менен мындан да көп нерсе 

жасаса болот. 

CD-ROM аркылуу программа орнотуу 

1990-жылдардын жарымынан тартып 2000-жж аяктарына чейин жаңы 

программаны сатып алуу үчүн компакт дисктеги программаны сатып алчубуз. 

Дискти салып, анан компьютер орнотуу процессинде сизге жардам берип турчу. 

Азыр дээрлик бардык программалар бул моделден өттү. Чынында, Apple мындан 

ары CD-ROM диск жабдуусу менен компьютердерди сатпайт. 

Интернеттен программаны орнотуу 

Бүгүнкү күндө жаңы программаны алуу жолу болуп, көбүнчө Интернеттен жүктөп 

алуу болуп саналат. Microsoft Office жана Adobe Photoshop сыяктуу 

программалар интернеттен сатылып алынып, компьютерге түз көчүрүлүп 

алынат. Сиз ошондой эле акысыз программаны ушундай жол менен орното 

аласыз. Мисалы, Google Chrome браузерин орнотууну каалаган болсоңуз, 

анда бул баракты басып, жана "жүктөп алуу" баскычын чыкылдатасыз. 

Орнотуу файлы компьютериңизге .dmg түрүндө сакталат. Чекит DMG деп 

аталган, бул Mac компьютердин стандарттык файл кеңейтүүсү болуп саналат. 

Сиз төмөнкү кадамдарды аткарып .dmg файлындагы программаны орното 

аласыз. 

.dmg файлын жүктөп алуу жана жайгаштыруу. 

 

.dmg файлын жайгаштыруу жана аны кош чыкылдатуу. (Ал, адатта, Жүктөөлөр 

папкасында болот.) 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://www.google.com/chrome/browser
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Диалог кутучасы пайда болот. Сүрөтчөнү чакылдатып, Программалар папкасына 

сүйрөп келиңиз. 

 

Программа орнотулат. Сиз программаны ачуу үчүн сүрөтчөнү чакылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Иш-тактаңызда программанын аты жазылган катуу дисктин сүрөтчөсү пайда 

болот. Бул volume деп аталат, жана программа орнотулгандан кийин кереги 

жок.Сиз жөн гана аны таштанды папкасына сүйрөп, салып койсоңуз болот. 

 

Кээ бир колдонмолор .dmg ордуна .pkg кеңейтүүунү колдонот- бул учурда 

нускамалрды аткарып, программаны орнотуп койсоңуз болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Программаны табуу үчүн сунуштар 

Биздин тажрыйбабыз боюнча, жаңы программаны табуу үчүн интернеттен издөө 

болуп саналат. Мисалы, сиз жеке сүрөттөрүңүздү түзөтүүчү үчүн программа 

издеп жаткан болсоңуз анда Google издөө системасы аркылуу акысыз сүрөт 

түзөткөн программаны издесеңиз болот. Эгер кандай так программаны 

билбесеңиз, кандай тапшырмаларды аткара ала турган программаны издеп 

жатасыз, ошол аркылуу издеңиз. Мисалы, сиз тапшырмалардын тизмеси жана 

жолугушууларды иреттөө программасы керек болсо, анда интернеттен "акысыз 

календарь программасы" деп издеп көрүңүз. 

Mac App Дүкөнү 

Эгер Mac OS X Snow Leopard же андан жаңы колдонсоңуз (10,6 жана жаңыраак 

версиялары), Mac App дүкөнүнөн программаны жүктөп, орнотуп алууңуз мүмкүн. 

Mac App дүкөнү үчүнчү жактын иштеп чыккан программаларын орнотууну жана 

жайгаштырууну жөнөкөйлөтүү үчүн арналган. Сиз Mac App дүкөнүнөн колдонмо 

тапсаңыз, аны орнотуу үчүн башка нерсе жасабайсыз. 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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22. WINDOWS КОМПЬЮТЕРИҢИЗДЕН ПРОГРАММАНЫ ЖОК КЫЛУУ 
 

Эгер мындан ары бул программаны колдонбой десеңиз - ал программаны 

компьютериңизден жок кыла аласыз. Бул сиздин катуу дискиңиздин эстутумун 

бошотуп, башаламандыкты иреттейт. 

Башкаруу панелин ачыңыз 

 

Программаны жок кылуу баскычын тандаңыз (программалар категориясында). 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Каалаган колдонмону тандап,"Жок кылуу" баскычын басыңыз. 

 

Жок кылууну тастыктоо 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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23. MAC КОМПЬЮТЕРИҢИЗДЕН ПРОГРАММАНЫ ЖОК КЫЛУУ 
 

Эгер мындан ары бул программаны колдонбой десеңиз - ал программаны 

компьютериңизден жок кыла аласыз. Бул сиздин катуу дискиңиздин эстутумун 

бошотуп, башаламандыкты иреттейт. 

Finder терезесин ачып, Программаларды тандоо. 

 

Керектүү колдонмону тандаңыз, аны чакылдатып, сүйрөп Таштандыга салыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Таштандыны бошотуңуз. 

 

Бул жол менен алып салуу мүмкүн эмес кээ бир колдонмолор бар. Толугу менен 

ушул сыяктуу колдонмону чыгарып салуу үчүн, анын Китепкана файлдарын жок 

кылуу керек. Бул бир аз татаал болуп калышы мүмкүн, ошондуктан, 

биз MacRumors нускамаларын окуп чыгууну сунуштайбыз. 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://guides.macrumors.com/Uninstalling_Applications_in_Mac_OS_X
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https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

213 
 

III. WINDOWS НЕГИЗДЕРИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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1. WINDOWS ДЕГЕН ЭМНЕ? 
 

Windows Microsoft тарабынан иштелип чыккан операциялык тутуму. Ал тутум 

компьютерди иштетет, сиз аны колдонгонго мүмкүнчүлүк аласыз. Көпчүлүк жеке 

компьютерлерде (ЖК) бул операциялык тутум алдын ала жүктөлүп келет, бул 

Windows'тун дүйнөдөгү абдан популярдуу операциялык тутуму болушуна 

жардамын берет. 

Windows сиздин ар кандай күнүмдүк маселелериңизди, тапшырмалаларыңызды 

аткарууга мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, Windows аркылуу сиз интернетке кире 

аласыз, электрондук почтаңызды текшерип, санарип сүрөттөргө түзөтүү 

киргизип, музыка угуп, оюн ойноп, дагы көп нерселерди аткара аласыз. 

 

Windows көптөгөн кеңселерде да колдонулат, себеби анын жардамы менен 

натыйжалуулук куралдар жеткиликтүү болот, мисалы: календарлар, Word 

процессору жана жадыбалдар. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Microsoft, 1980-жылдардын ортосунда Windows'тун биринчи версиясын чыгарган. 

Ошондон бери Windows көптөгөн версияларын чыгарды, алардын эң жаңысы: 

Windows 10 (2015-жылы чыккан), Windows 8 (2012), Windows 7 (2009), Windows 

Vista (2007), жана Windows XP (2001-жыл). 

Бул үйрөткүч жөнүндө 

Бул үйрөткүч сизге Windows компьютерди колдонуунун негиздерин үйрөтөт, 

анын ичинде кантип иш-такта менен колдонот, ар кандай файлдарды кантип 

ачат, кантип терезелерди жылдырып, аларды кичирейтсе болот деген темалар 

камтылат. Бул үйрөткүчтө Windows тутумунун акыркы версиялары көбүнчө, ал 

эми эскирээктери бир аз камтылат. Бирок, сиз негиздерин үйрөнгөн соң, 

Windows'тун бул версияларынын бирин карап көрсөңүз болот. Эөн гана сиздин 

ЖК орнотулган Windows'ту тандасаңыз болот: 

Windows 10 

Windows 8 

Windows 7 

Windows XP 

Windows 8 жана башка версиялар 

Windows версиялары бири-бирине салыштырмалуу окшош болгону менен, 

Windows 8 такыр башкача иштейт. Эгер сиз Windows 8 азыр колдонуп жатсаңыз, 

анда Windows 10 тутумуна өтүп кетсеңиз болот, анткени Windows 10 мурунку 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/windows10
http://www.gcflearnfree.org/windows8
http://www.gcflearnfree.org/windows7
http://www.gcflearnfree.org/windowsxp
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версияларга, мисалы Windows 7 көбүрөөк окшош. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, 

Windows 10 өтүп кетүүңүздү сунуштайбыз. Биздин Windows 10 боюнча 

үйрөткүчүбүздү карап көрүңүз. 

Ошентсе да, биз дагы деле сизге мезгил-мезгили менен, кээ бир Windows 8-

боюнча атайын маалыматын көрсөтөбүз, анткени Windows 8 менен башка 

версиялардын айырмачылыктарын айтып турабыз. Сиз Windows 8 колдонуп 

жатсаңыз жана айырмачылыктар жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн, бул үйрөткөчтү 

жана Windows 8 үйрөткүчүн карап көрүңүз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/windows10
http://www.gcflearnfree.org/windows10
http://www.gcflearnfree.org/windows8
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2. WINDOWS МЕНЕН ИШТИ БАШТОО 
 

Эгер сиз Windows оперциялык тутумун (ОТ) же жеке компьютерди жаңы эле 

колдонуп баштасаңыз, компьютерди колдонуунун негиздерин үйрөнүп алуу 

маанилүү. Мунун бары азыр оор нерседей сезилип жатса- кабатыр болбоңуз! Биз 

эң негизги сиз үйрөнчү нерселерди кадам артынан кадам аркылуу көрсөтөбүз, 

мисалы, иш-такта менен кандай иштеш керек, кантип терезелерди ачып,жапса 

болот жана компьютерди кантип өчүрүш керек. 

Иш-такта 

Сиздин компьютерде баштоо процесси бүткөндөн кийин, алгач сиз көрчү нерсе 

бул - иш-такта. Биз сиздин негизги жумуш жериңиз катары элестетсеңиз болот. 

Бул жерден, сиз файлдарыңызды көрүп жана башкара аласыз, колдомнолорду 

ача аласыз, Интернет колдонуп, дагы башка нерселердм жасай аласыз. 

Иш-такта менен таанышыш үчүн төмөнкү интерактивден кнопкаларды 

чакылдатыңыз: 

Иш-тактадагы папкалар: Оңой жеткиликтүү болуш үчүн иш-тактада папканы, 

файлдарды, жана кыска жолду сактай аласыз. 

Таштанды кутусу: Эгер файлды жок кылсаңыз, ал таштанды кутусуна түшөт. 

Эгерде оюңузду өзгөрсөңүз таштанды кутусунан файлды калыбына келтирүүгө 

мүмкүн. Файлды толук жок кылуу үчүн, аны таштанды кутусунан бошотуш керек. 

Иш-такта фону: иш-такта фону, тушкагаздар компьютериңизди жекелештирүүгө 

жол ачат. Сиз камтылган фонду тандай аласыз же өз сүрөттөрүңүздүн бирин 

колдоно аласыз. 

Баштоо баскычы: Windows 8 тутумунда, сиз Start баскычын басып, Start экранына 

барасыз. Windows 7 жана мурунку версияларында, сиз Start Менюсун ачуу үчүн 

Start баскычын басасыз. 

Тапшырмалар тилкесине кыска жолдор: Иш панелине жеңил жетүү үчүн кээ бир 

программалардын кыска жолдору болот. Бул мисалда, Internet Explorer, File 

Explorer, жана Windows Media Player үчүн кыска жолдор бар. 

Иш панели: Иш панели колдономолорду, дата жана убактысын, жана башка 

нерселерди камтыйт. Программа же файлды ачканыңызда, ал иш панелинде 

пайда болот, жана сиз иш панелиндеги ар кандай программаларды тандап, 

алардын ортосунда тез которулуштура аласыз. 

Дата жана убакыт жана Жөндөөлөр: Иш панелиңиздин оң жагында сиз, датаны 

жана убактыны көрөсүз. Ошондой эле Интернет жөндөөлөрү жана үн көлөмү 

сыяктуу ар кандай жөндөөлөр үчүн кыска жолдор болот. 

Windows 8 версиясында адатта иш-тактага чейин Start экранын көрөсүз. 

Көбүрөөк билүү үчүн, биздин Windows 8 менен ишти баштоо сабагыбыздан 

карңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/windows8/getting-started-with-windows-8/1/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

218 
 

Колдонмолор менен иштөө 

Колдонмолор аркылуу (ошондой эле программа катары белгилүү) сиз 

компьютериңизде тапшырмаларда аткара аласыз. Windows сиз колдоно алган, 

көп камтылган колдонмолор менен келет. Мисалы, Интернетти серептегиңиз 

келсе, Internet Explorer'ди колдоно аласыз, ал Windows үчүн жасалган интернет-

браузер болуп саналат. 

Колдонмону ачуу үчүн (Windows 7 жана андан мурунку версияларында): 

Чычкандын жардамы менен,Start баскычын чакылдатып, анан каалаган 

программаны тандаңыз. Эгер сиз каалаган программа көрүнбөй жатса, алардын 

толук тизмесин көрүү үчүн "Бардык Программаларды" чыкылдатыңыз. Биздин 

мисалда, биз Internet Explorer'ди ачабыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Колдонмо жаңы терезеде көрүнөт. 

 

Колдонмону ачуу үчүн (Windows 8 версиясында): 

Windows 8 версиясында Start менюсу жок, ошондуктан программаларды Start 

экранынан ачасыз. Start баскычын басып Start экранына барыңыз жана ачыш 

үчүн колдонмону чакылдатыңыз. 

 

Терезелер менен иштөө 

Эгер файлды, папканы, же тколдонмону ачсаңыз- ал жаңы терезеде көрүнөт. Сиз 

бир эле учурда бир нече терезелерде бир нече программаны ача аласыз. Сиз 

терезелерди ар дайым колдоносуз, ошондуктан ачык терезелердин ортосунда 

кантип которуштурууну, кантип терезелерди жылдырып, аларды чоңойтуп-

кичирейткенди, жана аларды колдонуп бүткөн соң терезелерди жапканды билген 

маанилүү. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

220 
 

Windows 8-версияда, кээ бир программалар иш-тактада эмес, Start экранында 

ачылат. Сиз Windows 8 колдонуп жатсаңыз, анда төмөндөгү маалымат иш-

тактада ачылган терезелерге гана тиешелүү. 

Терезенин бөлүктөрү 

Сиз дээрлик ар бир терезенин жогорку оң бурчунда бул үч баскычтарын көрө 

аласыз. Бул баскычтар сизге буларга мүмкүндүк берет: 

Минималдуу кылуу: терезени жашыруу үчүн бул жерди басыңыз. Терезе иш 

панелине чейин кичирейтилген болот. Сиз андан соң кайра иштеш үчүн иш 

панелиндеги терезенин сүрөтчөсүн басып коёсуз. 

Максималдаштыруу: терезе менен бүт экранды толтуруу үчүн бул жерди 

басыңыз. Максималдаштыруу баскычы убактылуу "баскычты калыбына 

келтирүү" баскычы менен алмаштырылат  . Баштапкы өлчөмүнө терезени 

кайра алып келүү үчүн бул баскычты басыңыз. 

Жабуу: терезени жабуу үчүн бул жерди басыңыз. 

Терезени жылдырыш үчүн: 

Терезени экрандын каалаган жерине жылдыруу үчүн аны басып, сүйрөңүз. Ишти 

бүтүргөндөн кийин, чычканды бошотуңуз. 

 

Терезе жаңы жерде пайда болот. 

Терезе өлчөмүн кичирейтиш үчүн: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Терезенин бир бурчуна курсорду алып барып, чыкылдатып, терезени чоңураак 

же кичирээк кылыш үчүн чычкан менен сүйрөңүз. Ишти бүтүргөндөн кийин, 

чычканды бошотуңуз. 

 

Терезе өлчөмү өзгөртүлөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Терезелердин ортосунда которулуу. 

Силер бир эле учурда бир нече терезени ачсаңыз, анда иш панелиндеги 

терезенин сүрөтүн чакылдатуу менен алардын ортосунда которула аласыз. 

 

Компьютерди өчүрүү 

Эгер сиз компьютерди колдонуп бүтсөңүз, аны тийиштүү түрдө жабуу- маанилүү 

болот. Жол жоболор сиз колдонуп жаткан Windows'тун версиясына жараша бир 

аз айырмаланышы мүмкүн. 

Компьютериңизди өчүрүү үчүн (Windows 7 жана андан мурункуларда): 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Start, андан кийин "жабуу" баскычын басыңыз (кээ бир версияларда бул 

"компьютерди өчүрүү" же электр белгисине окшош болушу 

мүмкүн  ). 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Windows XP'ни өчүрүү 

Компютерди өчүрүү (Windows 8): 

Start экранга кирүү үчүн Start баскычын, жогорку оң бурчуна жакын кубат 

баскычын басып,  , "өчүрүү" баскычын тандаңыз. 

 

Эгер сиз Windows 8 бул параметрди көргөн жок болсоңуз, анда сиз Windows 8.1 

версиясына жогорулатууңуз керек. Аны билүү үчүн Windows 8 үйрөткүчүнөн бул 

баракты карап чыгыңыз. 

Өчүрүп-күйгүзүү жана Уктоочу режим 

Ошондой эле көбүрөөк мүмкүнчүлүк алыш үчүн, оң жагында жайгашкан жебени 

бассаңыз болот. Мисалы, компьютер жооп бербей калса, өчүрүп-күйгүзүү 

аркылуу компьютерди өчүрүп, кайра күйгүзсөңүз болот. 

Ошондой эле компьютериңиз үчүн уйку режимин тандай аласыз. Бул сиздин 

компьютердин иштеринин көпчүлүгүн өчүрөт, ал эми ачылган файл жана 

колдонолорду эстеп турат. Бул компьютерди тез ишин баштоого жардам берет, 

анткени сиз операциялык тутумду жана колдонмолордун жүктөлүшүн күтпөйсүз. 

Эгер компьютер бир нече мүнөт колдонулган жок болсо, ал уктоо режимине 

автоматтык түрдө өтүшү мүмкүн. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер ноутбук менен колдонсоңуз, анда уктоо режимине өтүш үчүн компьютердин 

капкагын жаап коё аласыз. 

Уйку режиминен компьютериңизди ойготуу 

Сиздин компьютер уйку режиминде болсо, аны колдонуу үчүн, ойготуш керек. 

Уйку режимден компьтерди ойготуш үчүн, чычканды чыкылдатыңыз же 

баскычтоптун каалаган баскычын басыңыз. 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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3. ФАЙЛДАР МЕНЕН ИШТӨӨ НЕГИЗДЕРИ 
 

Компьютерди колдонууда файлдар жана папкалар менен иштөөнү түшүнүү -

маанилүү деп саналат. Сиз документ жана папкалар кантип иштээрин 

түшүнгөндөн кийин, аларды ар дайым колдоно аласыз. Бул сабакта, биз 

сиздерге документ менен иштөөнүн негиздерин, ал документтерди кантип ачса 

болоорун, документтерди кантип папкаларга киргизсе болоорун жана 

документтерди кантип өчүрсө болоорун көрсөтүп беребиз. 

Документ деген эмне? 

Сиз колдоно алган документтердин ар кандай түрлөрү бар. Мисалы, Microsoft 

Word документтери, санарип сүрөттөр, музыка жана видеолор. Файлды бир 

санарип, аны менен компьютерде иштей ала турган нерсе катары 

элестетишиңиз мүмкүн. Ар кандай программалары колдонгонуңузда, сиз 

файлдарды көп көрүп, түзүп, же түзөтөсүз. 

Файлдар адатта сүрөтчө менен белгиленет. Төмөндөгү сүрөттө таштанды 

кутусунун астында бир нече ар кандай файлдарды көрүп турасыз. 

 

Папка деген эмне? 

Windows документтериңизди иреттеп уюштуруш үчүн папкаларды пайдаланат. 

Сиз чыныгы папканын ичине документтерди салгандай эле, файлдарды 

компьютердеги папкаларга сал аласыз. Төмөндөгү сүрөттө иш-тактада бир нече 

папкаларды көрүүгө болот. 

 

Windows Explorer (Изилдөөчү) 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз Windows Explorer (Изилдөөчү) (Windows 8-де File Explorer) деп аталган 

Windows'то камтылган программа аркылуу файлдарды окуп, файл жана 

папкаларды уюштура аласыз. 

Windows Explorer'ди ачуу үчүн, иш панелинен Windows Explorer сүрөтчөсүн 

чыкылдатып, же иш-тактадагы бир папканы эки жолу чакылдатыңыз. Жаңы 

Windows Explorer терезеси пайда болот. Эми сиз файл жана папкалар менен иш 

баштоого даярсыз. 

 

Windows Explorer'ден папканы ачуу үчүн, аны эки жолу чакылдатыңыз. Сиз андан 

кийин ал папкада сакталган файлдардын баарын көрө аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Папканын жайгашуу жерин сиздер терезенин жогору жагындагы дарек 

тилкесинен көрө аласыз. 

 

Файлды ачуу үчүн: 

Файлды ачуу үчүн эки негизги жолу бар: 

Компьютериңизден файлды таап, аны эки жолу чакылдатыңыз. Бул демейки 

колдонмодо файлды ачат. Биздин мисалда, Microsoft Word документин ачабыз 

(Chicago Trip Details.docx), ал Microsoft Word программасы аркылуу ачат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Программаны ачыңыз, анан файлды ачуу үчүн программаны колдонуңуз. 

Программа ачылгандан кийин, терезенин жогору жагындагы File менюсуна 

барып, Ачуу менюсун тандай аласыз. 

 

 

Файлдарды жылдыруу жана жок кылуу 

Компьютерди колдонуп баштагандан кийин, сиз көп файлдарды чогулта 

баштайсыз, убакыт өткөн сайын сизге керектүү документти табуу кыйын болот. 

Бактыга жараша, Windows'то файлдарды башка папкаларга көчүрсөңүз, жана 

колдонбогон файлдарды жок кылсаңыз болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Файлды көчүрүш үчүн: 

Бир жерден экинчи жерге файлды көчүрүү- жеңил. Мисалы, сиз иш-тактада 

файлыңыз бар дейли, ал файлды Документтен папкасына көчүргүңүз келип 

жатат дейли. 

Чыкылдатып, файлды каалаган жерге сүйрөп барыңыз. 

 

Чычканды бошоткула. Файл жаңы жерде пайда болот. Бул мисалда, файлдын 

жайгашкан жерин көрүү үчүн папканы ачтык. 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бул ыкманы колдонуп, бүтүндөй папканы көчүрсө болот. Папканы жылдырганда, 

анын ичиндеги файлдардын бары кошо жылаары эсиңизде болсун. 

Жаңы папканы түзүү үчүн: 

Windows Explorer ичинде, Жаңы папка баскычын таап, тандаңыз. 

 

Жаңы папка пайда болот. Папкага керектүү атын терип, Enter баскычын басыңыз. 

Биздин мисалда, аны мектеп документтери деп атайбыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жаңы папка түзүлөт. Эми бул папкага файлдарды көчүрө аласыз. 

Файл же папканын атын өзгөртүү үчүн: 

Каалаган файл же папканын атын өзгөртө аласыз. Уникалдуу аты-жөнү болсо ал 

файл же папкада кандай маалымат бар экенин эстеп калууга жардам берет. 

Файлды же папканы чакылдатыңыз, бир секунд күтүңүз, кайра басыңыз. 

Түзөтүлүүчү текст талаасы пайда болот. 

Баскычтоптон каалаган атын терип, Enter баскычын басыңыз. Аты өзгөрөт. 

 

Ошондой эле, чыкандын оң баскычын басып, менюдан "Атын өзгөртүү" баскычын 

тандай аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

233 
 

 

Файл же папканы жок кылуу үчүн: 

Эгер мындан ары файлды колдонбосоңуз, анда аны жок кыла аласыз. Эгер 

файлды жок кылсаңыз, ал Таштанды Кутусуна барып, жайгашат. Эгер оюңузду 

өзгөртсөңүз, анда сиз ал файлды таштанды кутусунан кайра мурунку жайгашкан 

жерине алып келе аласыз. Сиз биротоло файлды жок кылгыңыз келсе, 

Таштанды кутусун бошотушуңуз керек болот. 

Иш-тактадагы таштанды кутусунун сүрөтчөсүнө файлды сүйрөп барыңыз. Же 

болбосо, файлды тандап жана баскычтоптон "delete" баскычын баса аласыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Файлды түбөлүккө жок кылуу үчүн, таштанды кутусунун сүрөтүн чычкандын оң 

баскычы аркылуу чакылдатып, Таштанды кутусун бошотуу баскычын тандоо 

керек. Таштанды кутусундагы бардык файлдар биротоло жок кылынат. 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Папканы жок кылсаңыз, ошондой эле бул папканын ичиндеги файлдардын 

баары жок болоору эсиңизде болсун. 

Бир нече документти тандоо 

Эми сиз негиздерин билгениңизден кийин, файлдарды мындан да тез 

жылдырыш үчүн бир нече ыкма менен таанышып коюңуз. 

Бир файлдан көбүрөөк тандаңыз 

Бир эле учурда бир нече файлды тандоо үчүн ар кандай жолдору бар: 

Файл сүрөтчөлөрүн караңыз, чычкандын жардамы менен кутуча тартыңыз. 

Бүткөндөн кийин, чычканды бошотуңуз; файлдар тандалып алынат. Сиз азыр 

бир эле учурда файлдарды жылдырып, көчүрмөсүн сактап же жок кыла аласыз. 

 

Папканын ичинен кээ бир гана файлдарды сактайм десеңиз, баскычтоптон 

Control баскычын басып, анан каалаган файлдарды тандаңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Папкадан файлдардын топторун тандаш үчүн, Shift баскычын басып туруп, 

биринчи файлды анан акыркы файлды чакылдатыңыз. Алгачкы жана акыркы 

жана анын ортосундагы файлдар тандалып алынат. 

 

Бардыгын тандаңыз 

Силер бир эле учурда папканын ичиндеги бардык файлдарды тандоо үчүн, Ctrl 

+ A баскычын басыңыз (Ctrl баскычын басып туруп, анан "А" баскычын басыңыз). 

Папканын ичиндеги бардык файлдар тандалып калат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ctrl + A бул баскычтопту колдонуудагы бир кыска жолдун мисалы- биз булар 

тууралуу Windows жана кыска жолдор сабагында кененирээк айтып беребиз. 

Файлдар жана папкалар менен иштеген азыр бир аз кыйын сезилип жатса, 

кабатыр болбоңуз! Башка нерселердей эле, файлдар жана папкалар менен 

ишенимдүү иштөө үчүн негизинен практика керек. Компьютерди канча көп 

колдонуп баштасаңыз - ошончо өзүңүздү ишенимдүү сезип баштайсыз. Кийинки 

сабакта биз дагы бир маанилүү түшүнүк жөнүндө сүйлөшөбүз: сиз жеңил 

жайгаштыра ала албаган файлдарды компьютериңизден кантип табасыз? 

Кыска жолдор 

Эгер көп пайдаланылуучу файл же папкаңыз бар болсо, аларга тез жетиш үчүн 

иш-тактаңызда кыска жол түзүп койсоңуз болот. Ар бир колдонгон сайын файл 

же папканы чабыттап отургуча, алардын кыска жолун эки ирет чакылдатып, ачып 

алсаңыз болот. Кыска жолдун төмөнкү-сол бурчунда жайгашкан кичинекей жебе 

болот. 

Кыска жол түзүү менен папканын көчүрмөсү түзүлбөйт. Ал тек гана тез кирүүнүн 

бир жолу. Эгер кыска жолду жок кылсаңыз, ал камтыган папканы өчүрө 

албайсыз. Ошондой эле флешкаңызга кыска жолду көчүрө албайсыз, көчүрүш 

үчүн файлдын жайгашкан жери таап, ошол жерден флешкага көчүрүшүңүз керек 

болот. 

Кыска жол түзүү үчүн: 

Каалаган папканы таап, оң баскыч менен чакылдатыңыз, анан "Жөнөтүү" - "Иш-

такта" дегенди басыңыз.  (Кыска жол түзүү). 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Папкага болгон кыска жол иш-тактада пайда болот. Сүрөтчөнүн төмөнкү-сол 

бурчундагы жебени караңыз. Эми сиз каалаган убакта папканы ачуу үчүн кыска 

жолду эки ирет басып, ача аласыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Же болбосо, Alt баскычын басып, кыска жол түзүү үчүн иш-тактага сүйрөңүз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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4. ФАЙЛДАРЫҢЫЗДЫ ТАБУУ 
 

Мурунку сабакта биз папкалар сиздин файлдарды ирети менен кантип 

уюштураары тууралуу сөз кылганбыз. Бирок, сиз кандайдыр бир файлды 

табууда кыйынчылыктарга дуушар болушуңуз мүмкүн. Эгерду ушундай болуп 

жатса, эч кайгырбаңыз! Файл дагы деле сиздин компьютериңизде болушу керек, 

аны табуу үчүн жакшы бир нече жолдору бар. Бул сабакта, биз силерге 

файлдарды табуунун ар кандай ыкмаларын, мисалы, жалпы жерлерде издөөнү 

көрсөтөбүз. 

Файлдарды издөө үчүн жалпы жерлер 

Эгер файлды таба албай кыйналып жатсаңыз, анда төмөнкү жерлердин биринен 

таап алышыңыз мүмкүн: 

Акыркы жерлер: Сизге керек файлды жакында эле түзөтсөңүз, ал файлды 

Акыркы жерлер папкасынан издесеңиз болот. Акыркы жерлер папкасын көрүү 

үчүн Windows Explorer'ди ачып, (ошондой эле File Explorer катары белгилүү) 

андан кийин Акыркы жерлер (Recent Places) тандаңыз (Терезенин сол 

жагындагы Favorites'тен төмөн). Жакында колдонулган папкалар жана 

жөндөөлөрдүн тизмеси пайда болот. Сиз жакында эле иштеген папканы издеп 

көрүңүз. 

 

Жүктөлүп алынгандар: Алдын ала, сиздин компьютер Жүктөлүп алынгандар деп 

аталган папкага, жүктөлүп алынган файлдарды жайгаштырат. Эгер, мисалы, 

электрондук почтага тиркелген сүрөттү Интернеттен жүктөп, аны таппай 

калсаңыз, жүктөлүп алынгандар папкасынан издеңиз. Жүктөлүп алынгандар 

папкасын көрүү үчүн, Windows Explorer'ди ачып, андан кийин жүктөлүп 

алынгандар пакасын тапсаңыз болот (Терезенин сол жагындагы Favorites'тен 

төмөн). Сиздин акыркы жүктөлүп алынган файлдардын тизмеси пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Демейки папкалар: Файлды сактап жатканда кандайдыр бир папкага 

сактабасаңыз, анда Windows демейки папкаларга файл түрлөрүнө жараша 

жайгаштырат. Мисалы, сиз Microsoft Word документин издеп жаткан болсоңуз, 

аларды документтер папкасынан карап көрүңүз. Сиз сүрөт файлын издеп жаткан 

болсоңуз, анда сүрөт папкасынан карап көргүлө. Бул папкалардын көпчүлүгү 

Windows Explorer Терезенин сол тарабында жеткиликтүү болот. 

 

Таштанды кутусу: Эгер ката менен файлды жок кылсаңыз, анда ал дагы деле 

Таштанды кутусунда болушу мүмкүн. Сиз, аны көрүү үчүн иш-тактадагы 

Таштанды кутусунун сүрөтчөсүн эки жолу чакылдатсаңыз болот. Эгер керек 

файлды тапкан болсоңуз, чыкылдатып, иш-тактага же башка папкага сүйрөңүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Файлдарды издөө 

Сиз жакында электрондук почтага тиркелген бир нече сүрөттөрдү жүктөп 

алдыңыз дейли, бирок, азыр сиз бул файлдар кайда экенин таппай жатасыз 

дейли. Файл таба албай кыйналсаңыз, ар дайым аны издей аласыз. Издөө 

аркылуу сиз компьютерде каалаган файлды таба аласыз. 

Файлды издөө үчүн (Windows 7 жана андан мурунку версияларда): 

Start баскычын чакылдатып, файлдын атын же ачкыч сөзүн жазыңыз да, Enter 

баскычын басыңыз. Издөө жыйынтыгы чыгат. Жөн гана файл же папканы 

чакылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

243 
 

 

Файлды издөө (Windows 8): 

Start экранга баруу үчүн Start баскычын басып, андан кийин файлды издөө үчүн 

тере баштаңыз. Издөө натыйжалары экрандын оң жагында пайда болот. Жөн 

гана файл же папканы чакылдатыңыз. 

 

Файлдарды табуу үчүн сунуштар 

Эгер дагы эле керек файлды таба албай жатсаңыз, бул жерде бир нече кошумча 

ыкмалары бар: 

Ар түрдүү издөө сөздөрүн колдонуңуз. Сиз издөө параметрин колдонуп жаткан 

болсоңуз, ар кандай терминдерди колдонуп көргүлө. Мисалы, кайсы бир 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Microsoft Word документин издеп жаткан болсоңуз, документти сактап жатканда 

колдонгон аталыштардын бир нечесин издеп көрүңүз. 

Файлды түзөтүү үчүн колдонулган акыркы колдонмону ачыңыз. Файлды түзөтүү 

үчүн колдонгон прогррамманы билсеңиз, ал программаны ачып, 

Файл  менюдан "Акыркы файлдар" тандаңыз. Файл жакында түзөтүлгөн 

файлдардын тизмесинде пайда болушу мүмкүн. 

 

Файлды тапкандан кийин атын өзгөртүп, жылдырыңыз. Сиз файлды тапкандан 

кийин, аны келечекте оңой табыш үчүн ага тиешелии папкага сактаганыңыз оң. 

Мисалы, файл сүрөт болсо, анда сиз аны Сүрөттөр папкасына сактасаңыз болот. 

Ошондой эле, аны эстеп калганга жеңил боло турган файлдын атын берүү керек 

болушу мүмкүн. Файлдарды башкаруу тууралуу көбүрөөк билүү үчүн Файлдар 

менен иштөө сабагыбызды карап көрсөңүз болот. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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5. НЕГИЗГИ КОМПЬЮТЕР БУЙРУКТАРЫ 
 

Компьютер колдонгонду үйрөнүү кээде кыйын болуп сезилиши мүмкүн. Бактыга 

жараша, дээрлик бардык жагдайда керек болгон жалпы компьютер көндүмдөрү 

бар. Сиз бул көндүмдөргө ээ болгондон кийин, компьютериңизде ар кандай 

тапшырмаларды аткара аласыз. Бул сабакта биз, мисалы, кесүү, көчүрүү, чаптоо 

сыяктуу дээрлик ар бир колдономодо бар буйруктар тууралуу сөз кылабыз. 

Меню тилкеси 

Көпчүлүк колдонмолордун терезесиндеги жогору жагында меню тилкеси бар. Ар 

бир менюда иш-аракеттерди аткара турган ар кандай буйрук топтомдору бар. Ар 

бир колдонмо ар кандай болгону менен, буйруктар программалардын баарында 

бирдей иштейт. Сиз биринчи жолу программаны ачып жатсаңыз, бул менюларды 

ар кандай опцияларды көрүү үчүн чакылдатыңыз. 

 

File менюсунун буйруктары 

Сиз дээрлик ар бир колдонмонун Меню тилкесинин сол тарабынан File менюсун 

таба аласыз. File менюсунда, адатта, окшош буйруктардын түрлөрү бар. 

Мисалы, жаңы файлды түзүү, учурдагы файлды көрүү, файлды сактай аласыз 

жана башка нерселерди кыла аласыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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6.ПАРАМЕТРЛЕРИҢИЗДИ ЖӨНГӨ САЛУУ 
 

Сиз кай бир учурда, компьютериңиздин жөндөөлөрүн өзгөрткүңүз келиши 

мүмкүн. Мисалы, сиз иш-тактаңыздын фонун, же Интернет жөндөөлөрүңүздү 

өзгөрткүңүз келиши мүмкүн. Сиз Көзөмөлдөө панели аркылуу көптөгөн ар түрдүү 

жөндөөлөрдү өзгөртө аласыз. 

Көзөмөлдөө панелин ачуу үчүн (Windows 7 жана андан мурунку версияларда): 

Start баскычын басып, андан кийин Көзөмөлдөө панелин тандаңыз. 

 

Көзөмөлдөө панели пайда болот. Жөн гана,өзгөртүү үчүн "жөндөөлөрдү" 

чакылдатыңыз. Бул мисалда, биз жаңы тушкагаз тандоо үчүн иш-такта фонун 

өзгөртүү баскычын басабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Көзөмөлдөө панелин (Windows 8) ачуу үчүн: 

Windows 8 версияда, сиз Башкы экрандан түз эле Көзөмөлдөө панелин ача 

аласыз. Баскычтопту колдонуп, Көзөмөлдөө панелин териңиз жана Enter 

баскычын басыңыз. 

 

Колдонмо жөндөөлөрүн жөнгө салуу 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ошондой эле, ар кандай колдонмолор үчүн орнотууларды өзгөртө аласыз. Сиз 

эреже катары колдонмолордун жөндөөлөрүн Файлдар  Опциялар, 

Куралдар  же Жөндөөлөр менюсундагы опцияларынан табасыздар. 

Жайгашкан жерлер ар кандай болуп калуусун, ал эми кээ бир колдонмолордо 

жөндөөлөр болбой калышы мүмкүн экенин эстен чыгарбайлы. 

 

 

 

Кесүү, көчүрүү, жана ордуна коюу 

Көпчүлүк колдонмолор сизге бир жерден көчүрүп, андан кийин аны башка жерге 

койгонго уруксат берет. Мисалы, сиз бир текст редакторунда иштеп жаткан 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

249 
 

болсоңуз, кайра-кайра бир эле текстти жазбаш үчүн көчүрүү-ордуна коюу 

функцияны колдонууңуз мүмкүн. Эгер бир жерден башка жерге көчүрүш крек 

болсо, анда кесип ордуна коюу функциясын колдонсоңуз болот. 

Көчүрүп, ордуна коюш үчүн: 

Сиз көчүрүүнү каалаган нерсени тандаңыз. Биздин мисалда, биз документтен 

бир сөздү тандап алабыз. 

Чычкандын оң баскычын чакылдатып, менюдан пайда болгон "көчүрүү" 

функциясын тандаңыз. Сиз ошондой эле баскычтоптон Ctrl + C баскычын баса 

аласыз. 

 

Каалаган жериңизди таап, аны оң баскыч менен чакылдатыңыз, анан "орудна 

коюу" баскычын басыңыз. Сиз ошондой эле бакычтоптон Ctrl + V баскычын баса 

алатңсыз. 

 

Текст жаңы жерге көчүрүлөт. Көчүрүлгөн баштапкы текст өзгөргөн жок, аны карап 

көрүңүз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кесип, ордуна коюу үчүн: 

Сиз кесүүнү каалаган нерсеңизди тандаңыз. Биздин мисалда, биз документтин 

бир параграфын тандап алабыз. 

Чычкандын оң баскычын чыкылдатып, пайда болгон менюдан "кесүү" 

функциясын тандаңыз. Сиз ошондой эле бакычтоптон Ctrl + X баскычын баса 

аласыз. 

 

Каалаган жерди таап, оң баскычты басыңыз, анан "ордуна коюу" функциясын 

тандаңыз. Сиз ошондой эле бакычтоптон Ctrl + V бассаңыз болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Нерсе ордуна коюлат, жылат же жаңы жерге көчөт. Биздин мисалда, биз "кесүү 

жана коюу" функциясын экинчи параграфты биринчинин жогору жагына коюш 

үчүн колдондук. 

 

 

Файлдарды көчүрүп, коюш үчүн: 

Компьютериңизде ар кандай буйруктарды аткаруу үчүн кесүү, көчүрүү, жана коюу 

функцияларын колдоно аласыз. Мисалы, сиз файлдын дубликат көчүрмөсүн 

сактагыңыз келсе, аны бир папкадан экинчи папкага көчүрүп коё аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Файлды чычкандын оң баскычы менен басып, пайда болгон менюдан "Көчүрүү" 

функциясын тандай аласыз. Сиз ошондой эле баскычтоптон Ctrl + C баса 

аласыз. 

 

Жаңы ордун табыңыз жана "коюу" баскычын басыңыз. Сиз ошондой эле 

баскычтан Ctrl + V баса аласыз. Биздин мисалда, биз иш-тактага файлды көчүрүп 

барабыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Дубликат файл пайда болот. Түпнуска файл жылдырылган же өзгөргөн жок, аны 

карап көрүңүз. Сиз түпнуска файлга өзгөртүү киргизсеңиз, анын көчүрмөлөрү 

өзгөрбөйт. 

 

Файлды көчүрүү менен кыска жолду түзүү эки башка нерсе. Сиз биздин Файлдар 

менен иштөө сабагыбыздан кыска жолдор тууралуу көбүрөөк биле аласыз. 

Өзгөртүүлөрдү жок кылуу 

Сиз текст документтин үстүндө иштеп жатып, кокусунан бир текстти өчүрүп 

алдыңыз дейли. Бактыга жараша, сиз жок кылып алган нерсенин баарын кайра 

терүүнүн кереги жок. Көпчүлүк колдонмолор ушундай учурда эң акыркы аткарган 

иш-аракетиңизди жокко чыгарууга уруксат берет. Туура жерге курсорду 

жайгаштырып жана "кайтаруу" буйругун тандаңыз. Бул меню тилкесинин 

жанында, адатта, терезенин жогорку-сол бурчунда жайгашкан болот. Сиз 

ошондой эле баскычтоптон Ctrl + Z баскычын баса аласыз. Сиз катары менен 

бир нече өзгөртүүлөрдү жокко чыгаруу үчүн, бул буйрукту колдоно аласыз. 

 

"Кайтаруу" буйругу дээрлик бардык мезгилде иштейт, бирок ар бир жагдайда 

эмес, деп белгилейт элек. Мисалы,Таштанды кутусундагы файлды биротоло жок 

кылсаңыз, анда бул иш-аракетти жокко чыгаруу мүмкүн эмес болуп калат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/windowsbasics/working-with-files/1/
http://www.gcflearnfree.org/windowsbasics/working-with-files/1/
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Азыр сиз эң көп колдонулган буйруктарды үйрөндүңүз, аларды компьютердеги 

дээрлик бардык программаларда колдоно аласыз. Биз мурда бул сабакта 

айткандай, бул буйруктарды мындан да тез аткаруу үчүн баскычтоптогу кыска 

жолдорду колдоно аласыз. Биз баскычтоптогу кыска жолдор тууралуу Windows 

быскычтопторунун кыска жолдору сабагында көбүрөөк сөз кылабыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/windowsbasics/keyboard-shortcuts-in-windows/1/
http://www.gcflearnfree.org/windowsbasics/keyboard-shortcuts-in-windows/1/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

255 
 

7. КОЛДОНУУЧУYНУН АККАУНТТАРЫ ДЕГЕН ЭМНЕ? 
 

Колдонуучунун аккаунту аркылуу компьютериңизге кире аласыз. Алдын ала, 

сиздин компьютерде бир аккаунт болот. Аны сиз компьютерди алгач жөндөп 

баштаганда, система аркылуу талап кылынган жана сиз ал аккаунтту түзгөнсүз. 

Эгер башкалар менен компьютериңизди бөлүшкүңүз келсе, ар бир адам үчүн 

өзүнчө аккаунт түзүү керек болот. 

Өзүнчө колдонуучу аккаунттарын эмне үчүн колдонобуз? 

Бул жерде, эмне үчүн өзүнчө колдонуучу аккаунттарын колдонушум керек деген 

суроо туулушу мүмкүн. Пайдалануу үчүн бардыгы бир гана аккаунт аркылуу 

иштесе бобот беле? Эгер сиз бир нече адамдар менен компьютерди бөлүшүп 

жатсаңыз, мисалы үй-бүлөңүз же жумуштагылар менен, анда колдонуучу 

аккаунттары ар бирине файлдарды, жөндөөлөрдү сактаганга жардам берет. Бул 

иш аракеттер аркылуу колдонуучулар бири-бирине тоскоол боло албайт. 

Компьютерде иштеп баштагандан кийин, сиз колдонгуңуз келген аккаунтту 

тандай аласыз. 

 

Администратор, стандарт жана башкарылган аккаунттар 

Сиз жаңы колдонуучу аккаунттарын түзүү алдында, ар кандай түрлөрүн 

түшүнүңүз: 

Администратор: Администратор аккаунттары - өзгөчө аккаунттар. Алар 

системанын жөндөөлөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү же башка адамдардын 

аккаунттарын башкаруу үчүн пайдаланылат. Алар компьютердеги ар бир 

жөндөөгө мүмкүнчүлүгү бар. Ар бир компьютерде, жок эле дегенде, бир 

Администратор аккаунту бар, эгерде компьютердин ээси болсоңуз, ал аккаунттун 

сырсөзү сизде болушу керек. 

Стандарт: Стандарттык аккаунттар сиз кадимки эле күндөлүк милдеттерди 

аткаруу үчүн колдонгон жөнөкөй аккаунттар. Стандарттык колдонуучу катары, 

сиз каалаган нерселериңиздин баарын жасай аласыз, мисалы программаны 

иштете аласыз же иш-тактаңызды жөндөй аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Үй-бүлөлүк коопсуздук менен стандарт: Бул аккаунттардын гана Ата-Энелик 

башкаруу элементтери болот. Сиз ар бир балаңыз үчүн стандарттык аккаунт түзө 

аласыз, жана Башкаруу панелиндеги үй-бүлөлүк коопсуздук орнотууларынан кээ 

бир сайттарга чектөөлөрдү, мөөнөттөрдү жана башкаларды орното аласыз. 

Жалпысынан алганда, Администратор аккаунтуна караганда стандарт 

аккаунтуна кирген бир кыйла коопсузураак. Сиз Администратор катары кирип 

жаткан болсоңуз, анда бирөөлөр үчүн сиздин компьютерге өзгөртүүлөрдү 

киргизүүгө уруксатсыз кирүү жеңил болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан, сиз эч 

ким менен компьютерди бөлүшпөсөңүз дагы, стандарттык аккаунт түзүүңүз керек 

болушу мүмкүн. Сиз дагы деле администратор катары өзгөрүүлөрдү жасай 

аласыз; Бул өзгөртүүлөрдү киргизүү сиз жөн гана администратор сырсөзүңүздү 

жазышыңыз керек. 

Колдонуучунун аккаунттарын кошуу жана башкаруу 

Колдонуучунун аккаунттарын кошуу жана башкаруу тартиби Windows'тун 

версияларына жараша айырмаланып турат. Колдонуучунун каттоо эсептерин 

кошуу жана башкаруу тууралуу көбүрөөк билүү үчүн, Windows боюнча 

үйрөткүчтөрдү карап чыгыңыз: 

Windows 8: Колдонуучунун аккаунттарын жана Ата-энелик көзөмөлдү башкаруу 

Windows 7: Колдонуучунун аккаунттарын жана Ата-энелик көзөмөлдү башкаруу 

Windows XP: Колдонуучунун аккаунттарын башкаруу. 

Колдонуучунун аккаунттарынын ортосунда которулуу 

Эгер сиздин компьютерде бир нече колдонуучунун аккаунту бар болсо, 

колдонмолорду жапкандын же чыгып кеткенден көрө колдонуучулар арасында 

которулуу жеңил болот. Которулууда азыркы колдонуучунун аккаунту 

кулпуланат, ошондуктан башка бирөө сиздин аккаунтка мүмкүнчүлүк ала албайт. 

Колдонуучулардын аккаунттар арасында которулуу үчүн (Windows 8): 

Керектүү колдонуучуну Старт экрандын жогорку-оң жагынан табыңыз жана 

тандаңыз. Кирүү үчүн колдонуучу сырсөз киргизиши керек. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/windows8/managing-user-accounts-and-parental-controls/1/
http://www.gcflearnfree.org/windows7/managing-user-accounts-and-parental-controls/1/
http://www.gcflearnfree.org/windowsxp/managing-user-accounts/1/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

257 
 

 

Сиз менюдан башка каалаган колдонуучуну тандоо үчүн кайрыла аласыз. 

Аккаунтту ачуу үчүн сырсөздү кайра киргизүүгө туура келет. 

 

Windows 7 колдонуучулардын аккаунттар арасында которулуу үчүн: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Старт баскычын басып, коспьютерди өчүрүү баскычынын жанындагы жебени 

басып, колдонуучуну которуу менюсун тандаңыз. 

 

Сиз компьютерди колдонуп бүткөндөн кийин, ал жерден аккаунттан чыгып кете 

аласыз. Бул башка ар кандай аккаунттар менен компьютерге кирүүгө мүмкүндүк 

берет. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

259 
 

8. БАСКЫЧТОП КЫСКА ЖОЛДОРУ ДЕГЕН ЭМНЕ? 
 

Баскычтоп кыска жолдору бул ар кандай кызматтарды аткарыш үчүн болгон 

ачкычтар, же ачкычтардын комбинациясы. Баскычтоптун кыска жолдорун 

колдонуу чыканды колдонууга карганда тезирээк, анткени эки колуңузду тең 

баскычтоптон албай турасыз. Баскычтоп кыска жолдору универсалдуу болуп 

эсептелет, бир эле кыска жолдорду к\п башка программаларда колдонсо болот. 

Мисалы, сиз, баскычтоптун кыска жолдорун текст редакторунда жана интернет 

браузерде текстти көчүрүү жана коюу үчүн колдоно аласыз. 

Кыска жолдорду колдонуу 

Көптөгөн баскычтоптун кыска жолдору сизден белгилүү бир тартипте, эки же 

андан көп баскычтарын колдонууну талап кылат. Мисалы, кыска Ctrl + X аткаруу 

үчүн, Ctrl баскычын басып, аны кармап, анан X баскычын басып, андан кийин 

бошотуш керек. 

 

Сиз көп баскычтоптун кыска жолдорун аткаруу үчүн Ctrl (Control) же Alt 

баскычтарын колдоносуз. Сиз бул ачкычтарды баскычтобуңардын төмөнкү-сол 

бурчунан таба аласыз. 

 

Текст менен иштөө 

Бул баскычтоп кыска жолдору сиздин электрондук почта, текст жана башка 

программалар менен иштөөңүздө жардам берет. Алар, адатта кайра-кайра 

кайталанып туруучу буйркутарды аткарууга жардам берет. Мисалы, көчүрүү 

жана текстти оруна коюу. 

Ctrl + X: тандалган текстти кесүү. 

Ctrl + C: тандалган текстти көчүрүү. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ctrl + V: көчүрүлгөн же кесилген текстти коюу. 

Ctrl + A: баракчадагы же жигердүү терезедеги тексттин баарын тандоо. 

 

 

Ctrl + B: тандалган текстти кара кылуу. 

Ctrl + I: Тандалган текстти курсив кылуу 

Ctrl + U: Тандалган тексттин астын сызуу 

Файлдар жана колдонмолор менен иштөө 

Сиз колдонмолорду ачуу, жабуу жана которуштуруу үчүн баскычтоп кыска 

жолдорун колдоно аласыз. Мисалы, Microsoft Word документ сыяктуу файл 

менен иштеп жатканда, кыска жолдор жаңы документ түзүү, сөздөрдү табуу, 

жана басып чыгаруу үчүн колдонулат. 

Ctrl + Alt + Delete: жооп бербей калган же катып калган программаны күч менен 

жабуу. Бул кыска жол Тапшырма башкаргычын ачат. Сиз андан кийин жооп 

бербей жаткан программаны тандап, аны жаба аласыз. 

 

 

Delete: тандалган файл же файлдарды таштанды кутусуна жиберүү. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Enter: тандалган колдонмону же файлды ачуу. 

Ctrl + N: бир жаңы файлды түзүү. 

Ctrl + O: Учурдагы файлды ачуу. 

Ctrl + S: учурдагы файлды сактоо. 

Ctrl + Z: мурунку иш-аракеттерди жокко чыгаруу. Эгер иш-аракетти кайтаргыңыз 

келсе, Ctrl + Y баса аласыз. 

Windows ачкычы: Старт менюсун (же Windows 8 Баштоо экранын) ачуу. 

 

 

Интернет кыска жолдору 

Баскычтоп кыска жолдорун интернет браузерди чабыттоо үчүн колдонсо болот. 

Кыска жолдордун көпчүлүгү интернетте да пайдалуу, мисалы алар аркылуу 

текстти браузердин дарек тилкесине көчүрсө, тандаса, же койсо болот. Бул кыска 

жолдор сиз колдонуп жаткан интернет браузерлерге жараша бир аз башкача 

иштөөсү мүмкүн. 

Ctrl + N: жаңы серепчи терезесин ачуу. 

Ctrl + T: жаңы серепчи өтмөгүн ачуу. 

 

 

Ctrl + D: Учурдагы баракчаны кыстарып коюу. 

Ctrl + B: кыстармаларды кароо. 

Ctrl + J: Жакында жүктөлгөн файлдарды кароо. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Менюларды башкаруу үчүн Alt баскычын колдонуу 

Сиз Alt баскычын басканда, азыркы колдонмонун менюсундагы бардык 

мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Бул жөн гана сиздин баскычтоп менен дээрлик ар 

кандай тапшырманы аткара аласыз дегенди билдирет. Мисалы, сиз 

программаны жабуу үчүн Alt + F + X тере аласыз. Бул кыска жолдор аткарылып 

жатканда, Alt баскычын басып кармап туруунун кереги жок болуп калат. 

 

Көп баскычтоп кыска жолдорун кандай издөө керек 

Көп колдонмолордо сиз баскычтоп кыска жолдорун менюдан таба аласыз. Кээ 

бир учурларда, анын кыска жолдорун көрүү үчүн курсорду баскычтын үстүнө 

алып келүү керек. 

Менюдагы кыска жолдор 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кыска жолду көрүү үчүн баскычтын 

үстүнөн курсор менен көрүү 

Сиз мындан да көп баскычтоп кыска жолдорун үйрөнгүңүз керек болсо бул 

сабакты биздин Технологияларды мыкты колдонуу үчүн кеңештерден карап 

көрүңүз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/techsavvy/keyboard-shortcuts
http://www.gcflearnfree.org/techsavvy/keyboard-shortcuts
http://www.gcflearnfree.org/techsavvy
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9. WINDOWS НЕГИЗГИ ПРОГРАММАЛАРЫ 
 

Windows бир нече пайдалуу мурунтан эле орнотулган программа менен келет. 

Бул колдонмолор сизге көп тапшырмаларды аткарганга шарт түзөт, мисалы, 

Интернетти серептөө, календарды башкаруу жана ырларды сатып алуу. 

Бул колдонмолордун көпчүлүгүн ачуу үчүн Start кнопкасын басып, каалаган 

программанын сүрөтчөсүн басып, ачса болот. Сиз издеп жаткан колдонмону 

табуу үчүн Start менюсун чабыттооңуз керек. Көбүрөөк билүү үчүн 

биздин Windows'ту чабыттоо сабагыбызды караңыз. 

 

Интернет браузерлер 

Internet Explorer негизинен интернеттеги эң таанымал программанын бири, 

анткени ал Windows менен бирге акыркы 20 жылда чыгып келди. Анын жөнөкөй 

интерфейси бар жана стандарттык интернет браузердин өзгөчөлүктөрүнө ээ, 

мисалы сүйүктүү сайттарды кыстармаларга кошкону. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/windows/windowsbasics/2.2
http://www.gcflearnfree.org/internet/internetexplorer
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Microsoft Edge Windows 10- версияда Internet Explorer ордуна иштейт, бирок 

ошол эле милдетти аткарат. Анын Internet Explorer'ге караганда бир нече жаңы 

функциясы бар, мисалы сайттарды жеңил окуу функциясы жана Windows 10 

операциялык тутумунун башка бөлүктөрү менен тыгыз интеграциясы. 

Өнүмдүүлүк 

Windows 8 жана Windows 10 бир нече өнүмдүүлүктү жогорулатуу колдонмолору 

бар, алар сиздин электрондук почта жана жылнаамаларыңызды башкаруу 

багыттарды табуу, жана жазууларды уюштуруу сыяктуу, күнүмдүк иштерде 

жардам бере алат. 

Почта жана Календар программалары сиздин аккаунттарды башка кызматтар 

менен байланыштырат, мисалы, Microsoft, Google, жана Apple. Алар бул 

кызматтардын ичинде почтаңызды жана жылнаамаларыңызды шайкештирет 

жана сиздин компьютериңизде бирдиктүү терезе менен аларды көрсөтөт. 

Bing карталары тарабынан кубатталган карталар колдонмосу, ошол эле 

багыттоо жана издөө функцияларына мүмкүнчүлүк берет. Бул бир аз башка 

функцияларды кошот, мисалы, жерлерди төөнөгүч жана Windows түзмөктөрдүн 

барында багыттарды сактоо. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge
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OneNote башында Microsoft Office'ке тиркелген жазууларды уюштурган 

прорамма болуп саналат, ал эми азыр бул Windows 10 демейки колдонмо. 

OneNote аркылуу сиз жазуулардын топтомун түзө жана бөлүшө аласыз. 

Медиа-маалыматтар 

Windows 8 киргизилген Сүрөттөр колдонмосу сиздин сүрөттөрдү сактап, ылгап 

жана компьютериңизде көрсөтүп берет. Ошондой эле, ал онлайн сактоо, коом 

менен социалдык тармактар аркылуу бөлүшүү жана түзөтүү функцияларын 

камтыйт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Groove Музыка, Кино жана TВ Microsoft-тун онлайн медиа кызматтарына 

мүмкүнчүлүгү бар Windows 10 тутумуна тиркелген. Groove Music сиздин 

компьютерде жана OneDrive'да сакталган музыканы көрүп жана ойното алат. Ага 

бир айлык жазылуу сатып алуу менен онлайн ырларды агым катарында ойното 

аласыз. Сиз Кино жана телекөрсөтүү менен сиздин компьютерде сакталган 

видео файлдарды ойной аласыз, жана тасмалар, сериалдарды сатып алуу үчүн 

колдоно аласыз. 

Windows Media Player Windows көпчүлүк түрү менен кошо келген Microsoft 

демейки негизги медиа оюнчусу болуп саналат. Бул сиздин компьютерде 

сакталган үн жана видео файлдардын көпчүлүк түрлөрүн ойной алат. 

Жөндөөлөр 

Башкаруу панели аркылуу сиздин компьютердин жөндөөлөрүн жана 

конфигурацияларын өзгөртө аласыз. Windows 8 киргизилген Жөндөөлөр 

колдонмосу компьютерди жөндөөгө көп мүмкүнчүлүк берет, бирок ал 

классикалык Windows стилине окшобой, планшет аркылуу жөндөө үчүн иштелип 

чыккан. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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10. АР КАНДАЙ ПРОГРАММАЛАР МЕНЕН ФАЙЛДАРДЫ АЧУУ 
 

Windows аркылуу файл ачсаңыз, ал, адатта, файлдын түрүнө жараша демейки 

программада ачат. Мисалы, сүрөт Windows Сүрөт көрсөткүч колдонмосунда (же 

Windows 8 сүрөттөр колдонмосунда) демейки боюнча ачылат. Балким сиз 

мындай болушун ар дайым эле каалай бербейсиз. Бул сабакта, башка 

программада файлды кандай ачса болот, ошондой эле демейки программаны 

кантип сиз каалалган программага алмаштырса болоорун үйрөтөбүз. 

Сиз Windows 8 колдонуп жатсаңыз, анда файлдар иш-тактадан ачсаңыздар да 

Старт экранынан ачылат. Эгер иш-тактадан иштегенди жакшы көрсөңүз, иш-

такта колдонмосу аркылуу файлды ачууну тандай аласыз. Мисалы, Windows 8 

.jpeg сүрөттү демейки режимде Сүрөт колдонмосу аркылуу ачат, бирок анын 

ордуна иш-тактадан Windows Photo Viewer менен ачат. 

Демейки колдонмодо файлды ачуу 

Сиз биздин Файлдар менен иштөө сабагыбыздан үйрөнгөндөй, файлдын 

жайгашкан жерин аныктап жана аны ачуу үчүн файлды кош чыкылдатууңуз 

керек. Бул файлдын түрүнө жараша демейки программасында ачылат. 

 

Башка программада файлды ачуу үчүн: 

Кээде демейки программаны өзгөртпөстөн туруп файлды башка программадан 

ачкыңыз келет. Мисалы, сиз Microsoft Paint менен сүрөттү кичирейтүү, кесүү үчүн 

ачайын дедиңиз дейли. 

Иш-тактадан, каалаган файлды оң-чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/windowsbasics/working-with-files/1/
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Файлды оң-чыкылдатуу 

Ылдый түшүүчү менюдан "менен ачуу" басып, каалаган колдонмону тандаңыз. 

Бул мисалда, биз Paint тандап алабыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Колдонмо 

тандоо 

Файл тандалган программада ачылат. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Paint колдонмосу 

Демейки колдонмону алмаштыруу үчүн: 

Сиз кээ бир файлдардын түрлөрү үчүн демейки программаны өзгөртүүнү 

каалашыңыз мүмкүн, анкени файлды кош чыкылдатканыңызда алар жаңы 

программада ачылат. Мисалы, сиз сүрөттөр ар дайым Photos колдонмосунун 

ордуна Windows Photo Viewer менен ачкыңыз келиши мүмкүн. 

Иш-тактадан, каалаган файлды оң-чыкылдатуу менен "менен Ачуу" тандап, 

пайда болгон менюсунан "Демейки программаны тандоо" баскычын 

чыкылдатыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Демейки 

колдонмону тандоо 

Керектүү колдонмону тандаңыз. Эгер сиз каалаган программа көрүнбөй жатса, 

көбүрөөк варианттарды же башка колдонмолорду Серептөө баскычын басыңыз. 

Бул мисалда, биз файлды Windows Photo Viewer'ден жардамы менен ачкыбыз 

келип жатат. 

 

Колдонмону тандоо 
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Файл жаңы программада ачылат. Сиз бул файл түрүн кийинки жолу кош 

чыкылдатсаңыз, ал жаңы демейки программада ачылат. 

 

Windows Photo Viewer 
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11. ФЛЕШ ДИСК ДЕГЕН ЭМНЕ? 
 

 

Флеш диск- сиздин USB портуңузга кошула турган чакан, тартма диск болуп 

саналат. Флеш диск аркылуу өз файлдарыңызды жаныңызда алып жүргөнгө 

жана аларды башка компьютерден ачуу үчүн ыңгайлуу. Ошондой эле, маанилүү 

жана башка документтердин камдык көчүрмөсүн сактоо үчүн флеш дискти 

колдонсоңуз болот. Бул сабакта, биз кантип компьютериңизде флеш дискти 

колдонуу жолдорун көрсөтөбүз. 

Флеш дискти туташтыруу үчүн: 

Флеш дискти USB портуна кошуңуз. Компьютериңиздин астынан, капталынан же 

артынан USB портту табыңыз (Жайгашкан жер ноутбук же иш-такта 

компьютерине жараша өзгөрүшү мүмкүн). 

Сиздин компьютериңиздин жөндөөлөрүнө жараша, диалог кутучасы пайда 

болот. Эгер андай болсо, файлдарды көрүү үчүн "Папканы ачуу" тандаңыз. 

 

Диалог кутучасы пайда болбосо, Windows Explorer'ди ачыңыз, анын жайгашкан 

жерин аныктап, терезенин сол жагындагы Дискти тандаңыз. Флеш дисктин аты 

өзгөрүшү мүмкүн экенин унутпаңыз. 
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Флеш диск менен иштөө: 

Флеш дискти кошкондон кийин, анын ичиндеги файл жана папкалар менен 

кадимки компьютердеги башка папкалар менен иштегендей эле иштейсиз, 

мисалы файлдарды жылдырып, жок кылсаңыз болот. 

Эгер компьютериңизден флеш дискке файлды көчүрөйүн десеңиз, аны 

чыкылдатып, бул терезеге сүйрөп келсеңиз болот. 
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Файл көчүрүлөт, жана бул жаңы версиясы флеш дискке сакталат. Файлдын 

түпнускасы компьютериңизде сакталат. 

 

Эгер флеш дисктен компьютериңизге файлды көчүргүңүз келсе, аны 

чыкылдатып, бул компьютериңиздеги терезеге көчүрүңүз. 
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Эгер флеш дисктеги файлды жок кылам десеңиз, аны чыкылдатып, сүйрөп 

барып таштанды кутусуна таштап салыңыз. Диалог кутучасы пайда болот. 

Биротоло файлды жок кылуу үчүн Ооба деп тастыктаңыз. 

 

Дискти коопсуз алып салуу үчүн: 

Дискти колдонуп бүткөн соң, USB портунан дароо сууруп албаңыз! Дисктеги 

файлдарыңызга зыян келтирип албоо үчүн туура ажыратыңыз. 

Флеш дисктин оң-баскычын басыңыз, жана ажыратууну тандаңыз (же чыгаруу). 
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Сиз азыр коопсуз USB портунан флеш дискти алып сала аласыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

280 
 

12. НЕГИЗГИ КӨЙГӨЙЛӨРДҮ ЧЕЧҮҮ 
 

Эгер экраныңызга эч нерсе чыкпай калса эмне кылуу керек экенин билесизби? 

Программаны жаба албай жатсаңыз же компьютериңизден эч бир үн чыкпасачы? 

Компьютериңизде көйгөй болгон учурда, көп кейибеңиз! Бул сыяктуу 

көйгөйлөрдү чечүү үчүн колдоно турган көптөгөн жалпы чечүү жолдору бар. Бул 

сабакта, биз силерге көйгөй келип чыкканда кандай жолдор менен чечүү 

керектигин жана жалпы көйгөйлөрдү кантип чечсе болоорун айтабыз. 

Көйгөйлөрдү чечүү жалпы ыкмалары 

Сиздин компьютерге көйгөй алып келген көптөгөн ар кандай себептер болушу 

мүмкүн. Кандай гана маселе болбосун,бузулууларды аныктап оңдоо процесси 

сыноо жана катанын үстүнөн иштейт. Кээ бир учурларда, көйгөйдү чечүү үчүн 

бир нече ар кандай ыкмаларды колдонуу керек болушу мүмкүн; башка көйгөйлөр 

жеңил чечилип калышы мүмкүн. Биз төмөнкү кеңештерди колдонуп баштоону 

сунуштайбыз: 

Кадамдарыңызды жазыңыз. Бузулууларды аныктап оңдоо процессин баштаган 

соң, сиз ар бир жасаган кадамыңызды жазып башташыңыз керек болот. Мына 

ушундай жол менен, сиз кылган нерсени так эстей аласыз, ошол эле каталарды 

кайрадан кайтагандан кача аласыз. Башка адамдардан жардам сурап 

баштасаңар, алар сиз эмне кадамдарды жасаганыңызды так билип турганы алар 

үчүн оңой болот. 

Ката билдирүүлөр тууралуу жазып тургула. Сиздин компьютер сизге ката деп 

кабар берсе, мүмкүн болушунча көп маалыматты жазыңыз. Бул маалыматты 

кийин колдонуп ушундай эле ката башка адамдарда бар экенин билсеңиз болот. 

Дайыма кабелдерди текшериңиз Эгер көйгөйүңүз мисалы, монитор же баскычтоп 

болсо, алгач сиз кабелдери туура туташканын карап чыкканыңыз оң. 

Компьютерди өчүрүп, күйгүзүңүз. Башка эч нерсе иштебей жатса, жакшы 

ыкмалардын бири: жөн гана компьютерди өчүрүп, күйгүзүү. Бул эң жөнөкөй 

нерселерди оңдоп коюшу мүмкүн. 

Белгилүү бир маселелерди чечүү 

Азыр бузулууларды чечүүнүн бир нече ыкмаларын билесиз, сизге кездешчү 

негизги көйгөйлөрдү чечүүнүн мүмкүн жолдору тууралуу сөз кылабыз. 

Маселе: Колдонмо жай иштеп жатат 

1-чечим: Колдонмону жабуу жана ачуу. 

2-чечим: Колдонмону жаңыртуу. Бул үчүн, Жардам менюсун басып жана 

Жаңыртууларды текшерүү вариантын издеш керек. Эгер бул параметр 

табылбаса, колдонмонун жаңыртууларын интернеттен издөө керек. 
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Маселе: Колдонмо катып калды. 

Кээде колдонмо тоңуп, же катып калышы мүмкүн. Мындай болгон учурда, сиз 

терезени жаба албайсыз жана колдонмонун баскычтары да иштебей калат. 

1-чечим: Күч менен колдонмону жабуу. Программа толугу менен жооп бербей 

турган болсо, анда Ctrl + Alt + Delete (Control, Alt, Delete ачкычтарын) кармап, 

басып, Тапшырма башкаргычты ачыңыз. Сиз андан кийин жооп бербей жаткан 

программаны тандап, аны жабуу үчүн Тапшырманы аяктоо баскычын басасыз. 

 

2-чечим: Компьютерди өчүрүп-күйгүзүңүз. Эгер мажбурлап программаны өчүрө 

албасаңыз, компьютери өчүрүп-күйгүзүү бардык программаларды жабат. 

Маселе: Компьютер катып калды 

Кээде сиздин компьютер толугу менен жооп бербей, же катып калышы мүмкүн. 

Мындай болгон учурда, экрандын эч жерин чыкылдата албайсыз, 

программаларды ачып жаба албайсыз, же компьютерди өчүрүп күйгүзүү 

менюсун да ача албайсыз. 
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1-чечим: Windows Explorer'ди өчүрүп-күйгүзүү. Тапшырма башкаргычты ачуу 

үчүн баскычтобуңуздан Ctrl + Alt + Delete басып, кармап туруңуз. Андан соң, 

Windows Explorer'ди Процесстер өтмөгүнөн таап, өчүрүп-күйгүзүүнү басыңыз. 

Сиз Windows 8 колдонуп жатсаңыз, анда Процесстер өтмөгүн көрүү үчүн 

Терезенин ылдый жагындагы көбүрөөк маалыматтарды басышыңыз мүмкүн. 

 

Чечим 2: Кубат баскычын басып, кармап туруңуз. Кубат баскычы, адатта, 

компьютердин алдында же капталында жайгашат, 
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адатта  белгиси менен белгиленген. Баскычты 

мажбурлап 5-10 секунд басып, кармап туруу керек, ошондо компьютер өчөт. 

Чечим 3: Дагы деле компьютериңиз өчпөй жатса, электр кабелди розеткадан 

сууруп таштоо керек. Сиз ноутбук колдонуп жатсаңыз, анда өчүрүү үчүн 

компьютердин батареясын алып салсаңар болот. Эскертүү: Бул чечим жогоруда 

аталган башка аракеттердин баарынан кийин аткарылчу акыркы чара болушу 

керек. 

Маселе: чычкан / баскычтоп иштебей калды 

Чечим 1: Сиз зымдуу чычкан же баскычтоп колдонуп жаткан болсоңуз, анда 

зымдар компьютерге туура туташканын караңыз. 

Чечим 2: Сиз зымсыз чычкан же баскычтоп колдонуп жатсаңыз, алар күйүп 

турганын жана батареялары бар экенин караңыз. 

Маселе: Экран бош турат 

Чечим 1: Компьютер уктоо режиминде болушу мүмкүн. Жөн гана чычканды 

чыкылдатып же аны ойготуу үчүн баскычтоптун каалаган баскычын басыңыз. 

Чечим 2: Монитор сайылып турганын жана күйүп турганын караңыз. 

Чечим 3: Компьютер сайылып турганын жана күйүп турганын караңыз. 

Чечим 4: Эгер иш-такта компьютерин колдонуп жаткан болсоңуз, монитор кабели 

компьютер мунарасына жана мониторго туура туташканын караңыз. 

Маселе: Мен компьютердин үнүн уга албай жатам. 

Чечим 1: Үн көлөмүн текшериңиз. Үн жакшы чыгып жатканын, аудио бар экенин 

билүү үчүн экрандын ылдыйкы оң бурчундагы аудио баскычын чыкылдатыңыз. 
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Чечим 2: Аудио ойноткуч көзөмөлүн текшерүү. Көптөгөн аудио жана видео 

ойноткучтардын өздөрүнүн аудио көзөмөлдөрү болот. Үн күйгүзүлүп, үн көлөмү 

бар экенин текшериңиз. 

 

Чечим 3: Кабелдерди текшериңиз. Тышкы динамиктер сайылып турганын, жана 

туура аудио портко туташканын же USB портко туташканын текшериңиз. Сиздин 

компьютердин түс-код порттору бар болсо, аудио чыгаруу порттору адатта 

жашыл түстө болот. 

Чечим 4: Гарнитураны компьютерге туташтырыңыз, алар аркылуу үн чыгып 

жатканын текшериңиз. 
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13. WINDOWS XP КОЛДООСУ ЖОК БОЛДУ. ЭМНЕ КЫЛЫШЫБЫЗ КЕРЕК? 
 

Сиз буга чейин билгендей, Microsoft 8-апрель 2014 жылы Windows XP 

опрерациялык тутумун колдогонду токтотушту. Эгер сиз Windows XP колдонгон 

миллиондогон адамдардын бири болсоңуз, бул сиз үчүн эмнени билдирээрин 

билгиңиз келсе керек. Азыркы учурдагы кээ бир суроолоруңузга жооп берүүгө 

аракет кылабыз. 

 

"Колдоонун аякташы" так эмнени билдирет? 

Microsoft Windows XP компьютерлери үчүн техникалык жактан эч кандай кам 

көрсөтпөй калды. Эгер сиз Windows XP менен иштесеңиз, сиздин компьютер 

мындан ары мүмкүн болгон маанилүү коопсуздук чараларды, автоматтык 

жаңыртууларды ала албайт. Бул ошондой эле Microsoft мындан ары Internet 

Explorer 8, Windows XP үчүн демейки интернет браузерди колдобойт дегенди 

билдирет. XP жана IE8 пайдалануудан компьютериңиз олуттуу коркунучтарга, 

мисалы вирус жана зыянкеч программаларга дуушар болушу мүмкүн. 

Кайсы Операциялык тутумдар дагы деле колдоого алынат? 

Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 8 жана Windows 10 колдоо көрсөтө 

берет. 

Менин компьютеримдин тутуму XP экенин кантип билебиз? 

Windows XP 2001-жылы жарык көргөн жана 2001-жылдан 2007-жылга чейин жеке 

компьютерлерде алдын ала орнотулган. Эгер тутумуңуз XP же ал эмес экенин 

так билбесеңиз, жана компьютериңизде кайсы тутум орнотулганын билүү 

үчүн ушул баракчага баш багыңыз. 

Менин XP компьютерим дагы деле иштей алабы? 

Ооба, сиздин компьютер XP колдоосу аяктагандан кийин, иш-аракетин 

адаттагыдай жүргүзө берет. Бирок, XP Microsoft'тон үзгүлтүксүз коопсуздук 

жаңыртууларын албагандыктан, сиздин компьютер үчүн вирус жана зыянкеч 

программалары коркунуч туудурат. Мүмкүн болсо жаңыраак операциялык 

тутумга өтүүңүздү сунуштайт элек. 

Мен тутумду жаңырткым келбейт. Windows XP компьютеримдин коопсуздугун 

кантип сактайм? 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/which-operating-system
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Сиз колдоосу аяктагандан кийин да XP'ни колдонууну уланткыңыз келсе, анда 

биз Internet Explorer 8 браузерин колдонууну сунуштайт элек. Анын ордуна 

заманбап интернет браузерин орнотууну сунуштайбыз, мисалы Google 

Chrome же Mozilla Firefox . Бул серепчилер колдонууга эркин болуп саналат жана 

2015-ж ортосуна чейин XP машиналары колдоого алган. Бул сиздин 

компьютерди тышкы коркунучтарга бир аз коопсуз кылганы менен, бул туруктуу 

чечим эмес экенин эстен чыгарбаңыз. Сиздин компьютер дагы деле вирус жана 

зыянкеч программалардан коопсуз боло албайт. 

Мен операциялык тутумду жогорулатууну каалар элем, бирок мен Windows 8 же 

Windows 10 орноткум келбейт. Мен дагы деле Windows 7 орното аламбы? 

Эгер Windows 7 орнотом десеңиз, Amazon.com сыяктуу үчүнчү тарап 

дүкөндөрдөн Windows 7 орнотуу дискин сатып алсаңыз болот . 

КомпьютериңизWindows 7 системасынын талаптарына жооп бериши керектигин 

унутпаңыз. Сиздин компьютер башында XP үчүн иштелип чыккан болсо, анда, 

балким, Windows 7 менен жакшы иштебей калат. Компьютериңиз талаптарга 

жооп берээрин билүү үчүн Windows 7 Жогорулатуу Кеңешчисин Microsoft'тон 

жүктөп алсаңыз болот. 

Сиз жаңы компьютерди сатып алууга даяр болсоңуз, өндүрүүчүлөрдүн 

ичинде HP жана Dell компаниялары Windows 7 алдын-ала орнотулган 

компьютерди чыгарышууда. Бирок, учурда биз Windows 10 колдонгон жаңы 

компьютерди сатып алууңузду сунуштайбыз. Ал тезирээк, коопсуз, көп убакыт 

бою Microsoft тарабынан да колдоого алынат. 

Токтой туруңуз, дагы көп суроолор бар! 

Сиздин Windows XP колдоого алынбагандыгы боюнча негизги суроолоруңузга 

жооп бердик деп үмүттөнөбүз. Сиз ар дайым Microsoft менен түздөн-түз 

маселелер менен Microsoft коомдук форуму аркылуу байланыша аласыз 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.google.com/chrome
http://www.google.com/chrome
http://www.mozilla.org/firefox
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1?url=search-alias%3Daps&field-keywords=windows%207&sprefix=window%2Caps&rh=i%3Aaps%2Ck%3Awindows%207
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/system-requirements
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=20
http://shopping.hp.com/
http://www.dell.com/
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_xp?WT.mc_id=SMCPSC_ENGB_TXT_ANS&auth=1
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14. ЭМНЕ ҮЧҮН WINDOWS 10 ЖОГОРУЛАТУУ КЕРЕК? 
 

Эскертүү: Windows 10 акысыз ;жогорулатуу сунушу 29-июлда 2016ж аяктаган. 

Сиз дагы эле Windows 10 жогорулаткыңыз келсе, Microsoft'тон , бул жерденаны 

сатып алууңуз керек. 

Windows 10 жеке компьютерлер үчүн Windows иштеп жаткан системасынын 

акыркы версиясы болуп саналат. Ал эми мурунку нускалардан айырмаланып, 

Windows 10 акысыз орнотуп алсаңыз болот, бирок Windows 7 же Windows 8.1 

операциялык тутумдары андан мурда орнотулган болушу керек. Бирок, бул 

бекер сунуш 29-июлга 2016ж чейин гана созулат. Ошол убакыттан кийин 

жогорулатуу керек болсо, анда Windows 10 системасын сатып алуу керек болот 

же Windows 10 орнотулган жаңы компьютерди сатып алуу керек болот. 

 

Эмне үчүн мен жогорулатууга аргасыз болуп жатам? 

Колдонуучуларды Windows 10 жогорулатуу үчүн, Microsoft Windows Update 

куралы аркылуу Windows 10 орнотуу пакетин автоматтык түрдө жүктөп жатты. 

Көп учурларда, колдонуучуларга бул жүктөп алуу боюнча тандоо берилген эмес, 

ал гана эмес эл тутумду орнотуудан качканда элди Microsoft эл аралык 

деңгээлдеатайылап адаштырууга барган окшойт. Биз, албетте, бул тактиканы 

колдобойбуз, бирок биз дагы деле сиз Windows 10 тутумуна жогорулатууңузду 

сунуштайбыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/pdp/Windows-10-Home/productID.319937100
http://arstechnica.com/information-technology/2016/06/microsofts-windows-10-push-is-effective-damaging-desirable-and-deceptive/
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Эмне үчүн мен жогорулатышым керек? 

Эгер сизди Windows'тун учурдагы нускасы канааттандырса, анда эмне үчүн 

тутумду жогорулатышым керек дей ойлосоңуз керек. Анын үстүнө, Windows 

өзгөрүүлөрү жеке компьютер колдонуучулары үчүн көп көйгөйлөрдү жараткан, 

өзгөчө Windows 8 чыгышы менен. Кээ бир көйгөйлөрдү эске албаганда Windows 

10- бул Windows версияларынын ичинен эң туруктуу, коопсуз болуп саналат. 

Ошондой эле ал бир нече жаңы өзгөчөлүктөрдү камтыйт, мисалы сиздин 

компьютерди бир топ күчтүү кылган Microsoft Edge жана Cortana. 

 

Балким, эн негизгиси, Windows 10 Microsoft тарабынан колдоого мындан ары да 

Windows 7 же Windows 8 караганда көбүрөөк алынат. Ошондуктан, биз мөөнөтү 

бүткөнгө чейин акысыз жогорулатуу сунушун пайдаланып калууну сунуштайт 

элек. Жогорулатуудан мурун кандайдыр бир ири операциялык тутум жаңыртуусу 

сыяктуу эле сиздин файлдардын камдык көчүрмөсүн сактоону сунуштайт элек. 

Биздин Windows 10 жогорулатуу сабагын көбүрөөк билүү үчүн караңыз. 

Мен жогорулатуудан баш тарта аламбы? 

Сиз чындап эле Windows 10 учурдагы компьютерди жогорулаткыңыз келбесе, 

анда макул. Жогорулатууну биротоло өчүрүп салуу үчүн бир нече жолдору бар, 

бирок ал жеңил болбойт. Эгер сиз компьютериңизге Буйруктар программасы 

аркылуу өзгөртүүлөрдү киргизгенди билсеңиз бул Microsoft колдоо 

баракчасындагы нускамалары жардам берет. Бирок, муну өз алдынча 

жасагыңыз келбесе Never10 сыяктуу бекер программаны орнотуп алсаңар 

болот, ушул эле өзгөрүүлөрдү жасай алат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/windows10/windows-10-features/1/
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/lifecycle
http://www.gcflearnfree.org/techsavvy/backing-up-your-files/1/
http://www.gcflearnfree.org/windows10/upgrading-to-windows-10/1/
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3080351
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3080351
https://www.grc.com/never10.htm
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Биз Windows 10 жогорулатуудан качуу үчүн Windows өзгөрүүлөр программасын 

токтотууну сунуш кылбайт элек. Бул сиздин компьютерди олуттуу коопсуздук 

коркунучтарына алып келет. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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15. ДАГЫ РЕСУРСТАР 
 

Компьютериңизди колдонуу дагы эле көйгөй болуп сезилсе, кабатыр болбоңуз! 

Компьютерди колдонууну үйрөнүү убакыт жана күч-аракет талап кылат экенин 

унутпаңыз. Көбүрөөк тажрыйбага ээ болгон сайын, өзүңүздү ишенимдүү жана 

эркин сезе баштайсыз. Компьютериңиз тууралуу көбүрөөк билүү үчүн бир нече 

онлайн ресурстарын колдоно аласыз. Төмөнкүдө биз жактырган ресурстарды 

таба аласыз. 

GCFLearnFree.org үйрөткүчтөрү 

Биздин бекер үйрөткүчтөрүбүз компьютердин башталгыч пайдалануучуларына 

багытталган. Сиз төмөндө биздин акыркы үйрөткүчтөрүбүздү текшере аласыз. 

Ошондой эле, сиз биздин Бардык темалар баракчабызга баш багып, биз 

сунуштаган ар кандай үйрөткүчтөрдү көрө аласыз. 

Windows үйрөткүчтөрү 

Эми сиз компьютер негиздерин үйрөнгөн соң, биздин атайын Windows 

версияларына арналган үйрөткүчтөрүбүздү карай аласыз. Компьютериңизде 

орнотулган Windows тутумун тандаңыз: 

Windows 10 

 

Windows 8 

Windows 7 

Windows XP 

Башка тиешелүү үйрөткүчтөр 

Компьютер негиздери 

Технология боюнча кеңештер жана ыкмалар 

Microsoft эркин ресурстары 

Microsoft, ошондой эле сиз колдоно алган бекер, жогорку сапаттагы сиз колдоно 

алган үйрөткүчтөрдү чыгарган: 

Windows 10 баштоо 

Windows 8.1 Үйрөткүчү 

Windows негиздери 

Windows 7 менен ишти баштоо 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/topics
http://www.gcflearnfree.org/windows10
http://www.gcflearnfree.org/windows10
http://www.gcflearnfree.org/windows8
http://www.gcflearnfree.org/windows7
http://www.gcflearnfree.org/windowsxp
http://www.gcflearnfree.org/computerbasics
http://www.gcflearnfree.org/techsavvy
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/getstarted-whatsnew-cortana
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/tutorial
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/windows-basics-all-topics#1TC=windows-7
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/help/getting-started#T1=tab01


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

291 
 

IV. ИНТЕРНЕТ КООПСУЗДУГУ 
 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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1. ИНТЕРНЕТ КООПСУЗДУГУНА КИРИШҮҮ 
 

Онлайнда каалаганыңызды жасоого дээрлик эч кандай чек жок. Интернет 

аркылуу тез арада маалымат алуу же дүйнө жүзү боюнча баарлашуу, жана дагы 

көп мүмкүнчүлүктөрдү жасаса болот. Тилекке каршы, интернет 

тобокелдиктердин үйү да болуп саналат мисалы бул сыяктуу спам, зыяндуу 

программалар жана фишиң. Онлайнда коопсуз калгыңыз келсе, 

тобокелдиктерди түшүнүп жана алардан алыс болгонго үйрөнүшүңүз керек. 

IBM социалдык маалымат каражаттары тарабынан жалпы онлайн коркунучтары 

жана алардан кантип качуу жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөндөгү видеону 

көрүңүз. 

Коопсуз ой-жүгүртүүнү өздөштүрүү 

Компьтерлер бизге жалган коопсуздук түшүнүгүн бериши мүмкүн. Ушунун 

баарынан кийин, компьютер экраны аркылуу эч ким физикалык зыян келтире 

албайт. Бирок онлайнда коопсуз калуу үчүн, абайлап мамиле жасоону 

каалайсыз. Бул жөнүндө ойлонунун бир жолу: Сиз интернетке соода 

борборундагыдай мамиле жасаңыз. . 

Көпчүлүк адамдар соода борбору өзгөчө коркунучтуу жер экенин эсептешпейт. 

Сиз ал жакка соода кылууга жана досторуңуз менен жолугушууга барасыз. 

Бирок, көп учурда коопсуз калуу үчүн кичинекей нерселерди жасасаңыз болот 

жада калса алар жөнүндө ойлобосоңуз дагы. Мисалы, сиз, балким, машинеңизди 

бекитпей таштап кетпейсиз же чоочун адамга насыя карта номериңизди 

бербейсиз. 

Качан болсо интернетти ошол эле ой-жүгүртүү менен колдонуңуз. Интернетти 

колдонуудан коркпоңуз, бирок, чыныгы жашоодо дуушар боло турган 

тобокелдиктердин көп экенин унутпашыбыз керек. Бул үйрөткүч аркылуу 

интернеттеги тобокелдиктерден, өзүңдү коркунучка калтырбай кантип 

даярданууну көрсөтөбүз. 

Ошентип, Сиз эмнени күтүп жатысыз? Анда келгиле баштайлы! 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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2. КҮЧТҮҮ СЫРЗӨЗДӨРДҮ ТҮЗҮҮ 
 

Сиз интернеттеги баардык нерселерге сырсөз түзүшүңүз керек, электрондук 

почтаңыздан баштап интернет- банкиңге чейин. Сырсөздү эстегенге жеңил 

болуш үчүн кыска жана жөнөкөй сөздү колдонуу учуру сиздин онлайндагы 

коопсуздугуңузга олуттуу коркунуч келтириши мүмкүн.. Өзүңүздү жана 

маалыматтарыңызды коргоо үчүн, узун, күчтүү сырсөздөрдү колдонгуңуз келет. 

Ошондой эле өзүңүзгө жакын эстегенге жеңил жана башка бирөөлөр 

чечмелегенге оор болуш керек. 

Канадада коопсуздукту сактоодо күчтүү сырсөздү түзүүнү үйрөнүш үчүн 

төмөндөгү видеону көрүңүз. 

Эмне үчүн мага күчтүү сырсөз керек? 

Таң калышыңыз мүмкүн, эмне үчүн мага күчтүү сырсөз керек деп? Чындыгында 

көпчүлүк сайттар корголгон болсо да, дайыма кичине мүмкүнчүлүк болот, кимдир 

бирөө сайтка кирүүгө же маалыматты уурдоо үчүн аракет кылышы мүмкүн. Бул 

жалпысынан хакерлик деп аталат. Сиздин өздүк маалыматтарыңызды жана 

аккаунтуңузду коргоонун мыкты жолдорунун бири күчтүү сырсөздү колдонгонуңуз 

жакшы. 

Күчтүү паролдорду түзүү боюнча сунуштар 

Күчтүү сырсөз сиз эстеп калыш үчүн оңой ал эми башкалар табыш үчүн оор 

болуш керек. Келгиле, сырсөздү түзүүдө абдан маанилүү кээ бир нерселерди 

карап чыгалы. 

Эч качан өздүк маалыматтарыңызды мисалы, атыңызды, туулган күнүңүздү, 

колдонуучунун атын, же электрондук почтанын дарегин колдонбоңуз. Бул 

сыяктуу маалыматтар көп учурда жалпыга жеткиликтүү болуп, кээ бирөөлөргө 

сырсөзүңүздү чечип алууга оңой болуп калышы мүмкүн. 

Узунураак сырсөздү колдонуңуз. Сиздин сырсөзүңүз жок дегенде алты белгиден 

болуш керек, кошумча коопсуздук үчүн андан да узунураак болгону жакшы. 

Ар бир аккаунтуңузга бир эле сырсөздү колдонбоңуз. Эгерде кимдир бирөө бир 

аккаунтуңуздун сырсөзүн аныктап алса, анда башка аккаунтарыңыз дагы зыян 

тартып калышат. 

Сандарды, белгилерди, чоң жана кичине тамгаларды кошконго аракет кылыңыз. 

Сөздүктөн таап ала турган сөздөрдү колдонгондон оолак болуңуз. Мисалы, 

swimming1 алсыз сырсөз. 

Тандалган сырсөз эң күчтүү болот. Эгер сырсөздү түзүүдө кыйналсаңыз сырсөз 

түзүүчү колдонуңуз ордуна. 

Жалпы сырсөз каталары 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://strongpasswordgenerator.com/
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Кээ бир өзгөчө жалпы колдонулган сырсөздөр мисалы, үй-бүлөнүн аты, хобилер 

же жөн гана жөнөкөй оймо-чийме. Бул типтеги сырсөздөр эстегенге жеңил болуп 

саналат, ошол эле учурда коопсуздугу аз. Келгиле кээ бир эң окшош 

сырсөздөрдүн каталарын жана аны кантип оңдош керек экенин карап көрөлү 

 

Сырсөз: brian12kate5 

"Кимдир бирөө менин сырсөзүмдү таап аларына күмөнүм бар! Бул менин 

балдарымдын аттары жана жаш курактары. Ким муну биле алат?" 

Көйгөй: Бул сырсөздө өтө көп жеке маалыматтар бар,ушул окшош сөздөр 

сөздүктөн табылып калышы мүмкүн. 

Көйгөйдөн чыгуу: күчтүү сырсөздүн версиясы белгилер, баш тамгалар, жана 

көбүрөөк тандалган белгилерди колдонуу. Тескерисинче, үй-бүлөнүн аты жөнүн 

колдонгондон көрө, тасмалардагы тамак аштардын тамгаларын бириктирип 

түзүүгө болот. Мисалы, Chebacca жана pizza chEwbAccAp! ZZa . 

 

Сырсөз: w3St! 

"Менин сырсөзүм ушунчалык жөнөкөй! Бул жөн гана мен жашаган көчөнүн 

атынан үзүндү жана бир нече символ " 

Көйгөй: Бул сырсөз өтө кыска, болгону беш белгиден турат. Анан калса анын 

адресси да камтылган демек бул маалымат элге жеткиликтүү. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Көйгөй чечүү: Бул сырсөздүн күчтүү версиясы узунураак болуш керек, 

идеалдуусу 10 белгиден көбүрөөк болуш керек. Ошондой эле, анын азыркы 

дарегинин ордуна ага жакын көчөнүн атын алмаштырсак да болот. Мисалы, 

Pemberly пр p3MberLY% Av 

 

Сырсөз: 123abccba321 

"Менин сырсөзүм жөнөкөй ыкмада түзүлгөн, аны оңой эстеп, баскычтопто терүү 

жеңил болот." 

Көйгөй: Ушул сыяктуу ыкмалар эстегенге оңой болгону, биринчиден хакер 

чечмелеп алып сиздин аккаунтка кирүүгө аракеттенет. 

Көйгөйдү чечүү: Тандалган сырсөздөр жөнөкөй сөздөрдөн алда канча күчтүү 

экенин унутпаңыз. Эгерде жаңы паролду түзүүдө кыйынчылыктар болсо, анда 

иштелип чыккан сырсөз ордунаколдонуңуз . Бул жерде иштелип чыккан 

сырсөздөн мисал келтирилген: # уюм $ Pig & QF. 

Эгер түзүлгөн сырсөздү колдонсоңуз, сиз анда сырсөздү оңой эстеп калыш үчүн 

мнемоникалык аппаратты түзүшүңүз мүмкүн. Мисалы, H = jNp2 # Гарри = 

джесика NORTH Париж 2 # катары эсте болот. Бул дагы болжолдонуп 

түзүлгөндөй сезилиши мүмкүн, бирок бир аз практикадан кийин оңой эстегенге 

жеңил болуп калат. 

 

Сырсөз: BrAveZ!2 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://strongpasswordgenerator.com/
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"Мен бардык аккаунтарым үчүн бир эле сырсөздү пайдаланам. Ошентип мен 

болгону бир эле сырсөздү эсиме тутам. 

Көйгөй: Бул сырсөздү колдонуунун катасы жок, бирок эсиңизде болсун бир эле 

сырсөздү башка аккаунтарыңызга эч качан колдонбоңуз. 

Көйгөй чечүү: Ар бир онлайн каттоолоруңуз үчүн уникалдуу сырсөздү түзүңүз. 

Сырсөздү башкаруучуларды колдонуу 

Сырсөздөрүңүздү кагазга жазууда кимдир бирөөлөр таап алышы мүмкүн ошол 

үчүн кагазга жазуунун ордуна аларды онлайнда сырсөз башкаруучу сактагычта 

колдоно аласыз. Сырсөз башкаруучулар, узунураак сырсөздөрүңүздү эстей 

албай жатканыңызда башка вебсайттардан эстеп жана кире алышат. Сырсөз 

башкаруучулар мисалдарды камтыйт LastPass , 1Password жана Google 

Chrome-Сырсөз башкаруучу . 

 

Сырсөз: m # P52s @ap$V 

"Мен сырсөздөрдү түзүүдө иштелип чыккан сырсөздү колдоном. 

Эң мыкты күчтүү сырсөзгө мисал. Бул күчтүү, узун жана кимдир бирөө табууга 

оор. 10 тамгадан көбүрөөк (кичине жана чоң тамгалар) цифралар жана белгилер 

жеке маалыматтар жана жалпы сөздөр кошулбаган. Сырсөз башкаруучусуз 

сырсөздү эстөө оор болот. 

Буларды колдонуу сырсөздү түзүүдө жана онлайнда колдонууда, маалымат 

коопсуздугуңузду сактарын эсиңизде болсун. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://lastpass.com/
https://1password.com/
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95606
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95606
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3. БРАУЗЕРИҢИЗДИН КООПСУЗДУК МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ 
 

Ар дайым вебсайтыңызды карап чыгууда компьютериңиз ар түрдүү коркунучтар 

менен беттешет, аларга вирустар, зыяндуу жана шпиондук программалар кирет. 

Жакшы кабар сиздин веб браузериңизде комьпютериңизди коргоого жардам 

берүү үчүн көп коопсуздук жагдайлар каралган . Келгиле сизге билиш керек 

болгон кээ бир абдан маанилүү өзгөчөлүктөрдү карап чыгалы, ошондой эле 

онлайнда коопсуз калуу үчүн бир нече жөнөкөй кеңештерди колдоно аласыз. 

Браузериңиздин ажырагыс өзгөчөлүктөрүн үйрөнүү тууралуу төмөнкү видеону 

көрүңүз. 

Веб дарегин текшерүү 

Зыяндуу вебсайттар колдонуучуларды алддоо үчүн тез-тез адаштыруучу веб 

даректерин колдонушат. Мисалы, www.wellfargo.com окшош 

көрүнөт www.wellsfargo.com , бирок ортосунда s жетишпей жатат. 

Домендин атын эки жолу текшерүүнүн жакшы жагы сиз ишенимдүү сайтта эмес, 

окшош желе дареги менен жасалма сайтка жаткан камсыз кылуу үчүн жакшы 

жолу болуп саналат. Кээ бир веб браузерлер домендин атын окуганга оңойлотуп 

бергенге дагы аракет кылышат. 

 

Коопсуздук белгисин караңыз 

Кээ бир вебсайттар дарек тилкесинде кулпу белгисин көрсөтүшөт. Бул көбүнчө 

вебсайттардан, онлайн дүкөндөрдөн жана интернет банкинг сайттарынан 

көрүүгө болот. Бул сайт сиздин жеке маалыматты киргизүүдө вебсайтыңыздын 

коопсуз болушу үчүн, HTTPS байланышын колдонуп жатат дегенди билдирет. 

 

Сиз бардык вебсайттарда ушул белгини көрө албайсыз, ал жакшы. Бардык эле 

вебсайттар мындай кошумча коопсуздук катмарын керектебейт. Бирок бардык 

маалыматтарды киргизүүдөн качышыбыз керек, мисалы насыялык 

карточкаңыздын номерин эгер сиз ал белгини көрө албасаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.wellfargo.com/
http://www.wellsfargo.com/
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Браузериңизди дайыма жаңылап туруңуз. 

Жаңы вирустар жана зыяндуу программалар ар дайым түзүлүп турат, 

ошондуктан дайыма браузериңизди жаңылап туруу маанилүү. Сиздин браузер 

адатта качан жаңыртуу мүмкүн экендигин эскертип турат, бирок сизде дайыма 

жаңылоого мүмкүндүк бар. Бул мисалда, Google Chrome ду эң акыркы версияга 

жаңылап өзгөртүп жатабыз, бирок так өзгөртүү жол-жобосу сиздин 

браузериңиздин өзгөрүшүнө жараша болот. 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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4. СПАМ ЖАНА ФИШИНГДЕН АЛЫС БОЛУУ 
 

Электрондук почтадан тартып зарыл кабарлашуу, социалдык медиалар үчүн 

интернет маанилүү байланыш курал болуп саналат. Тилекке каршы, бул 

бекерчилер жана онлайн кылмышкерлердин арасында популярдуу. Өзүңүздү 

электрондук почта алдамчылылардан, зыяндуу программалык 

камсыздоолордон жана жеке маалыматтарды уурдодон коргош үчүн, кантип 

аларды аныктап потенциалдуу коркунуч сиздин кутуңуздагы мазмунду спам жана 

фишинг аркылуу кол саларын аныктап жана алдын ала түшүнүү керек. 

Спам жана фишинг жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Спам менен иш алып баруу. 

Эгер кайсы бир учурда сиз каалабаган электрондук жарнамаларды алган 

болсоңуз, анда буга чейин спам менен тааныш болушуңуз мүмкүн, ошондой эле 

керексиз электрондук почтаны да билесиз. Спам билдирүүлөр кутуңузда 

башаламандык кылышы мүмкүн жана сиз чындыгында окугуңуз келген каттарды 

табуу кыйыныраак болот. Андан да жаманы, спам көбүнчө кесепеттүү фишинг 

жана зыяндуу программаларды камтыйт жана сиздин комьпютериңизге олуттуу 

коркунуч келтириши мүмкүн. Бактыга жараша, азыр көп электрондук почта 

кызматы бир нече программаларды камтыйт жана спамдан кутусуңузду коргоого 

жардам берет. 

Спам чыпкалары (фильтрлери) 

Ар убакта качан сиз электрондук почта аркылуу кат алганыңызда, көпчүлүк почта 

тейлөөчүлөр бул чыныгы билдирүүбү же спам экенин билиш үчүн текшерет. 

Спамга окшош билдирүүлөрдүн бардыгы спам папкасына коюлат себеби сиз 

почтаңызды текшерип жатып кокусунан аларды ачып албаш үчүн. 

Спам-бөгөт системалары да идеалдуу эмес, ошондуктан сиздин керектүү 

каттарыңыз спам папкасына түшүп калган учурлар болушу мүмкүн. Кандайдыр 

бир маанилүү каттарды жоготуп албаш үчүн дайыма сиздин спам папканы 

текшерип турушуңузду сунуштайбыз. 

 

Көптөгөн электрондук почта кызматы спам каттарды белгилей ала турган 

өзгөчөлүккө ээ. Мисалы Gmail-да билдирүүлөрдү тандап спам баскычын 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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баскылай аласыз. Бул электрондук почтаңызды чыпкалап келечекте мындай 

билдирүүлөрдөн арылууга жардам берет. 

 

Электрондук сүрөттөрдүн өчүрүлүшү 

Спам билдирүүлөр көп учурда сүрөттөрдү камтыйт ,бул аркылуу жөнөтүүчү 

көзөмөлдөй алат. Электрондук почтаңызды ачып жатканда, сүрөттөр жүктөлөт 

жана почтаңыздын иштеп жатканын же дагы канчалык көп спам бар экенин спам 

жиберүүчүдөн биле аласыз. Электрондук сүрөттөрдү өчүрүп салуу аркылуу 

менен мындайлардан оолак боло аласыз. Келгиле муну Gmail де кантип 

жасаларын карап көрөлү, ошентсе да электрондук почтаңыздын кызматына 

жараша айырмалары эсиңизде болсун. 

Тиштүү дөңгөлөкчөнү басып, ачылычуу тизме менюдан параметрлерди 

тандаңыз. 

 

тышкы сүрөттөрдү көрсөтүүнү мурун суроо тандап алып, ылдый даря. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Билдирүүлөрдү сүрөттөрү менен ачкан сайын, Gmail жарыяланбаган 

жүктөөлөргө тоскоолдук кылат. 

 

Фишинг 

Фишинг алдамчылар таасирдүү маалымат камтылган билдирүүлөрдү жиберүү 

менен сизди алдаганга аракет жасайт. Булар көп учурда банктан же башка 

ишенимдүү булактан келген көрүнөт жана алар адатта сырсөздү кайра басууга, 

туулган күндүн датасын тактоону, же насыя карточканын номерин ырастоону 

каалашат. Фишинг билдирүүлөр бир караганда эң эле реалдуу көрүнүшү мүмкүн, 

бирок таң калыштуусу алдамчылар кенен, ынандырарлык маалыматтарды 

жеңил эле түзүшкөнүндө. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Электрондук фишингди аныктоону көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү интерактивдүү 

кнопкаларды басыңыз. 

түзөтүү "ысык" 

чекит 

 

Башка окшош электрондук почта алдамчылары 

Спам жана фишинг жалпы көйгөйлөр, бирок электрондук почтанын дагы башка 

алдамчылык көптөгөн түрлөрүн жолуктура аласыз. Кээ бирөөлөрү сизге көп акча 

берүүнү убада беришет эгер сиз бир аз акчаны алдын ала аванс катары 

жөнөтсөңүз. Башкалары болсо сиз аны жашооңузда билген адамдардан болуп 

көрүнүшү мүмкүн, анан алар сизден акча салышыңызды же тиркелген файлды 

жүктөп алууңузду суранат. 

Спам же фишинг алдамчыларга караганда өзүңүздүн ойуңузга ишенүү эсиңизде 

болсун. Сиз эч качан электрондук почтадагы өтүнүч боюнча эле, кимдир бирөөгө 

акча жөнөтпөңүз. Ошондой эле, эч качан күтпөгөн электрондук почтанын 

тиркемелерин жүктөп албаңыз себеби зыяндуу программалар болуп калышы 

мүмкүн жана комьпютерди бузуп жеке маалыматтарыңызды уурдап алышы 

мүмкүн. 

Спам, алдамчылар жана фишинг схемалары бөлүшүп жана өзгөртүлүп турат 

Эми сиз эмнени караш керек жана эмнеге жолобош керек , эмнени кутучада 

сакташ керек жана комьпютердин коопсуздугун кантип сактай аларыңызды 

билесиз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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5. КАНТИП MALWARE -КЕСЕПЕТТҮҮ ПРОГРАММАДАН ООЛАК БОЛУШ 

КЕРЕК. 
 

Компьютериңиз интернетте байланышып турганда, зыяндуу программа жалпы 

коркунучтардын бири болуп саналат, бирок андан оолак болуу оңой. 

Коопсуздукту сактоо жана ыкчам карап чыгуу зыяндуу программалардан жана 

башка коркунучтар мисалы вирустар сыяктуу нерселерден коргойт. 

Комьпютериңиздин коопсуздугун камсыздоо жана кантип үйрөнүүнү аныктоо 

ошондой эле шектүү шилтемелерден оолак болуунун негизги эрежелерин карап 

чыгуу адаттарын сактоо болуп саналат. 

Комьпютериңиздин коопсуздугун камсыздоо 

Компьютериңиздин зыяндуу программалардан аялуулугун чектөө маанилүүгүн 

чечүүчү адатка айлантуу. Комьпютериңизди вируска каршы жана залал 

келтирүүчү вирустарга каршы программалар менен коргой 

аласыз Bitdefender , Norton , же Kaspersky . Бул программалар зыяндуу 

программаларга бөгөт болот жана комьпютериңиздеги кесепетүү нерселерди 

алып салат. Комьпютериңизден зыяндуу программалардын белгилерин 

көрбөсөңүз да, аларды скандап кесепеттүү программаларды кароо. 

Көптөгөн зыяндуу программалар Windows жана башка программалык 

камсыздоолорго доо кетирет. OS, браузерди сактоо, жана башка 

программаларды жаңыртуу маанилүү кадам болуп саналат. Коопсуздуктар 

жаңыртылса көптөгөн коркунучтарга компьютер иммунитет түзөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.bitdefender.com/
http://us.norton.com/index.jsp
http://usa.kaspersky.com/products-services/home-computer-security/anti-virus
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Биздин сабактан көбүрөөк үйрөнүңүз программалык камсыздоолорду кантип 

жаңыртуу керек . 

Файлдарыңызды архивдештириңиз. 

Кээ бир зыяндуу программалар дисктердеги маалыматтарыңыздын жок 

болушуна же бузулушуна алып келиши мүмкүн. Зыяндуу программалардын 

чабуулуна кабылып анан маалыматты калыбына келтирүү үчүн аракет 

жасагандан көрө, маалыматтарды жоготуп албоо үчүн алдын ала даярдык көрүү 

алда канча оңойураак жана арзаныраак. Муну жасоонун жалпысынан эки 

жөнөкөй жолу бар биринчиси маалыматтарыңызды сырткы диске көчүрүп алуу 

жана онлайн резервдик көчүрмө кызматын колдонуу. 

Биздин сабактардан көбүрөөк үйрөнүңүз файлдарыңызды архивдештириңиз . 

Шектүү шилтемелерден оолак болуңуз 

Көпчүлүк зыяндуу программалар бир нерселерди жүктөп алууну жана аны 

орнотууну талап кылат. Бул шилтемелер көп учурда жашыруун болуп 

кызыктырат. Эгер сиз шектүү шилтемелерди байкасаңыз анда алардан оолак 

боло аласыз. Бул жерде зыяндуу программалардын жүктөмдөрү менен 

адаштыруучу шилтемелерге бир нече мисалдар бар. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/basic-computer-skills/how-to-update-your-software/1/
http://www.gcflearnfree.org/basic-computer-skills/how-to-update-your-software/1/
http://www.gcflearnfree.org/techsavvy/backing-up-your-files/1/
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Вебсайттардагы кошулмалар комьпютериңизде бир нерсе туура эместей 

көргөзүп системадагы билдирүүлөргө же диагностикалык эскертүүлөргө окшош 

болушу мүмкүн. 

 

Атыңызга келген кабарлар сиз бир сыйлыкка ээ болгондугуңузду айтып жана аны 

басууңузду талап кылат. 

Калкыма терезелер көпчүлүк учурда зыяндуу программалардан турат же анча 

коопсуз сайтка алып барууга аракет кылышат. Көпчүлүк кадыр-барктуу сайттар 

калкыма терезелерди колдонушпайт. Көптөгөн браузерлер жарыяланбаган 

калкыма терезелерге блок коюшат. 

Эгер сизге сиз күтпөгөн бир нерсени жүктөп алууга түрткү болсо, же сиз турган 

бетке тиешеси болбосо ал зыяндуу программа болушу мүмкүн. 

Темалары бүдөмүк жана сенсациялуу болуп баскылоого үндөйт. Көп баскылоону 

талап кылган сайттар зыяндуу программалардын шилтемелерин камтышы 

ыктымал. 

Шектүү сайттарды аныктоо 

Эгер вебсайтты же жүктөп алуу коопсуз экенине ишенбесеңиз, аны жаап туруп 

иликтеңиз ага кайтып келгенче. Бейтааныш сайттарды карап чыгууда дайыма 

этият болуу жакшы идея. 

Сайт кадыр-барктуу экенин, досторунуздан сурап билиңиз эгер алардын 

тажрыйбалары бар болсо. 

Сайт жөнүндө маалыматтарды изилдеңиз. Сайтты башкарган уюмду изилдеңиз 

же бул сайт менен башка адамдардын тажрыйбалары тууралуу билдирүүлөр 

карап чыгыңыз. 

Браузериңиздеги дарек тилкесин текшериңиз. Кээ бир зыяндуу вебсайттар 

башка белгилүү сайттарга окшош багытталган, бирок сиздеги дарек чыныгы 

сайтты көрсөтүшү керек. Эгер сиз ал сайтта узак убакыт болбосоңуз, ал шектүү 

болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Карап көрүңүз диагностикалык Google Коопсуз Серепчи сайтында. Көчүрүп жана 

диагностикалык беттеги издөө сайттындагы URL коюңуз, андан кийин издөө 

кнопкасын басыңыз. Бул сайт коопсуздук отчетун көрсөтөт. 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://www.google.com/transparencyreport/safebrowsing/diagnostic/
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6. ИНТЕРНЕТТЕ КООПСУЗ СООДА КЫЛУУ 
 

Онлайн соода кылуу үйдөн чыкпастан дээрлик баардык нерселерди сатып 

алууга ыңгайлуу болуп саналат. Онлайн сатып алууларда кээ бир коркунучтар 

бар болгону менен, өзүңүздү жана каржылык маалыматты коргоо үчүн көп 

жолдор бар. 

Онлайн сатып алууларда коопсуз калуу үчүн төмөнкү видеону көрүп көбүрөөк 

үйрөнүңүз. 

Үйдөн чыкпай соода жасаңыз 

Насыя картасындагы номерлердеги коргоо үчүн, эгер үйдө интернет байланыш 

бар болсо, үйдөн чыкпай соода жасагыңыз келет. Коомдук Wi-Fi тармагынан же 

коомдук китепканадагы компьютерде соода кылуудан оолак болууга 

аракеттениңиз. Коомдук комьпютерлер жана Wi-Fi тармактарында 

маалыматтарыңыздын калып калуу коркунучу бар. 

HTTPS ди караңыз 

Көптөгөн сайттар дарек тилкесиндеги кулпу белгисин көрсөтүшөт. Бул көбүнчө 

онлайн дүкөндүн төлөм бетинде көрүнүп турат. Бул сайт HTTPS байланышын 

колдонуп сиздин маалыматга кирүүнү коопсуз абалга кармайт дегенди билдирет. 

 

Сиз бул белгини онлайн дүкөндүн ар бир бетинен көрө албайсыз, ошондой 

жакшы болот. Баардык барактар чынында,бул коопсуздук кошумча катмарды 

керектебейт. Бирок, эгер сиз бул белгини көрбөсөңүз, насыя карта номериңизге 

же башка каржылык маалыматтарыңызга кирүүдөн алыс болушуңуз керек. 

Компанияны же сатуучуну изилдөө 

Ар ким онлайн дүкөндөн сатып ала алат, ошондуктан сатып алганга чейин 

компанияны же сатуучуну изилдөө маанилүү. Бизнесте жеке дареги жана тел 

номери бар экенине ынаныңыз, эгер көйгөй пайда болсо, байланыша ала турган. 

Ошондой эле, бул сыяктуу сайттардагы сын-пикирлерди текшере 

аласыз жана Google . 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.google.com/
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Коопсуз төлөм ыкмаларын колдонуңуз 

Негизи насыя карталары онлайнда бир нерсеге төлөм жүргүзүүнүн коопсуз жолу 

болуп саналат. Түздөн-түз которуу, банктык которуу, же болбосо почта аркылуу 

накталай акча төлөмдөрүн жөнөтүү сыяктуу ыкмалардан оолак болуңуз. Ар 

кандай соода кылуу үчүн насыя карта маалыматын берүү идеясы жакпаса, анда 

сиз онлайн төлөм кызматын колдонгонго аракет жасаңыз, мисалы бул сыяктуу 

төлөм кызматтарын PayPal же Google Капчык . Көп үйрөнүш үчүн буларды карап 

чыгыңыз PayPal деген эмне? 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.paypal.com/
http://www.google.com/wallet
http://www.gcflearnfree.org/online-money-tips/what-is-paypal/1/
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Жазылышты сактаңыз 

Дайыма жазылмаларды (отчетту) онлайн транзакциясында сактаңыз рецептен 

тартып, номерди башкаруу, продуктуну сүрөттөө жана баасы туралуу. Ошондой 

эле, жөнөткөн электрондук каттарды же сатуучудан алган нерселериңизди 

сактагыңыз келиши мүмкүн, кийин бир көйгөй бар болсо, колдонгонуңузга 

ыңгайлуу болот. 

 

Ички туюмдарыңызга ишениңиз 

Акырында жүйөлүү маани жана ички туюмдарыңызды колдонуңуз. Эгерде 

келишим чындыкка окшосо абдан эле жакшы болот. Эсиңизде болсун эгер бир 

нерсе шектүү сезилсе, анда сатып алуу мүмкүн эмес . 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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7. БРАУЗЕРДИН КӨЗ САЛУУСУН ТҮШҮНҮҮ 
 

Интернетти колдонгондо сиз кайсы cайттарга киргениңиз, кайсы шилтемени 

басканыңыздын баары жазылып калат. Бул маалыматтарга көз салып туруу үчүн 

көп сайттар кичинекей дайындарды веб браузериңизге сакташат, ал 

дайындарды куки (cookie) деп коюшат. Браузердеги иш-аракеттериңерге көз 

салуу үчүн көп браузерлер кукилерден тышкары сиздин колдонуучунун 

аккаунттарын да колдонушат. Браузердин мындай көз салуусу сиздин онлайн 

коопсуздугуңуз үчүн кооптуу коркунуч туудурбайт, бирок сиздин онлайн 

дайындарыңызга кандай көз салынып турат жана колдонулат - аны түшүнүүңүз 

маанилүү. 

Эмне үчүн сайттар браузердеги аракеттерге көз салып турат? 

Вебсайттын сиздин браузер аракеттериңизге көз салганынын бир нече себеби 

бар. Кээ бир учурларда жөн гана сиздин браузердеги иш-аракеттериңизди тез 

жана ыңгайлуу кылуу үчүн колдонулат. Бирок, бул дайындар сиздин серептөө 

адаттарыңызды жана артыкчылыктарыңызды билиш үчүн да колдонулат. Бул 

маалыматты жарнама берүүчүлөр көп колдонушат, анткени сизге интернетте 

кандай жарнама көрсөтсө болоорун аныкташат. Бул бир нече жалпы мисалда 

сайттардын сиздин иш-аракеттериңизге көз салуусу: 

YouTube жана Netflix сыяктуу видео сайттары сиз көргөн видеолор тууралуу 

маалымат чогултуп, сизге жага турган дагы видеолорду сунуштайт. 

Amazon жана eBayсыяктуу онлайн дүкөндөрү сиз көргөн, сатып алган 

нерселериңерди байкайт жана ушуга окшогон башка нерселерди сизге 

сунуштайт. 

Google сыяктуу издөө системалары сиз издеген нерселерге көз салышат. Бул 

тийиштүү издөөлөрдү сизге сунуш кылууга жардам бере алат, бирок ал ошондой 

эле жарнамалык максатта колдонулушу мүмкүн. Мисалы, Google жардамы 

менен кофе аппарат издедиңиз дейли, келечекте башка сайттардан сизге 

арналган кофе аппараттарынын жарнамасын көрүшүңүз мүмкүн. 

Кукилер кандай иштейт? 

Кукилер сиз башка сайттарда басып кирген нерселерди, баскан 

шилтемелериңерди сайттарда сактай алат. Кайсы бир сайтта аккаунтуңуз жок 

болсо, анда бул маалымат адатта сиздин браузерде кукилерде сакталат. 

Мисалы, маалымат сайтына сиз баш бактыңыз, ал сайт кукилерди колдонуп, сиз 

окуган макалаларды эстеп калып, ага окшогон башка макалаларды сунуштай 

алат. 

Жарнамадан алынган бул видеону көрүп, кукилер кандай иштээрин түшүнүңүз. 

Кукилер үчүн тынчсызданышым керекпи? 

Жалпылап айтканда, кукилер онлайн коопсуздугуңузга олуттуу коркунуч 

туудурбайт. Сиз кукилерди колдонуп, кесепеттүү программаны көчүрүп же 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.youtube.com/
http://www.netflix.com/
http://www.amazon.com/
http://www.ebay.com/
http://www.google.com/
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каржылык маалыматты ачыкка чыгарып албайсыз. Ошентсе да, сиз тууралуу 

сайттарыдн маалымат топтоп жатканы жакпаса, кукилердин ишин чектеп коюуга 

болот. 

Куки көз салуусун болтурбоо үчүн эмне кылыш керек? 

Куки көз салуусун болтурбоонун бир нече ар кандай жолдору бар. Кээ бир 

сайттар чынында, куки көз салууну болтурбоо мүмкүнчүлүктөрүн өчүрүп коюшу 

мүмкүн, ага карабастан белгилүү сайттарды дагы иштетпей коет. 

 

Эгер сиз толугу менен кукилерди кабыл алуудан баш тарткыңыз келсе, анда 

сиздин браузерде Do Not Track орнотууга аракет жасаңыз. Браузерлердин 

көпчүлүгү жарыяланбаган мүнөздөмөлөр аркылуу өчүрүлөт, бирок, адатта, 

купуялык жөндөөлөрүнөн туташтырууга мүмкүн. 

 

Do Not Track программасына катышуу ыктыярдуу болуп саналат, айрым сайттар 

бул өтүнүчтү урматташпайт. Сиз таптакыр кукилерге жологондон качууну 

кааласаңыз, анда сиз онлайнга отурганыңызда жеке браузериңизди колдонуңуз. 

Бул сиздин браузерде ар кандай кукилердин сакталып калышынан алдын ала 

жардам берет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Do Not Track күйгүзүүнү жана жеке карап чыгуу ыкмаларын колдонуу жөнүндө 

көбүрөөк билүү үчүн, биздин сабакты карап чыгыңыз жеке карап чыгуу . 

Аккаунтка көз салуу 

Сайттарга кукилерди сактоого эч качан жол бербесеңиз да, байкоо жүргүзүүнүн 

карап чыгуу адаттарынын башка жолдору бар. Мисалы, сиз аккаунттарды 

каттоодо Facebook же Google , сыяктуу сайттарда аларга көз салып жана иш 

аракеттер жөнүндө маалыматтарды сактоо үчүн уруксат берип жатасыз. 

Маалыматты кукиде сактоонун ордуна, бул компания жана аккаунтуңуз аркылуу 

байланышы тарабынан сакталат. 

Көп учурларда, бул маалымат Интернет аркылуу үчүнчү тараптагы 

жарнамачыларга берилет. Бул маалыматты колдонуп алар интернетте 

жекечелештирилген жарнама жиберишет. Сиз адатта бул көзөмөлдөө 

орнотууларды өчүрө аласыз, ал эми өчүрбөсөңүз алар демейки боюнча 

иштетилген болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/techsavvy/browsing-privately/1/
http://www.facebook.com/
http://www.google.com/
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Кызмат көрсөтүүчүлөр менен бирге маалымат көзөмөлдөө тууралуу көбүрөөк 

билүү үчүн Facebook Купуялык саясатын жөндөө жана Google Купуялык 

саясатын түшүнүү сабактарыбызды карап көрүңүз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/facebook101/adjusting-your-privacy-settings/7/
http://www.gcflearnfree.org/googleaccount/understanding-google-privacy/1/
http://www.gcflearnfree.org/googleaccount/understanding-google-privacy/1/
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8. СОЦИАЛДЫК МЕДИА КУПУЯЛУУЛУГУН ТҮШҮНҮҮ 
 

Социалдык медиа сайттары Facebook , Instagram жана Twitter сыяктууларды 

онлайнда бөлүшүү болуп көрбөгөндөй оңой жасалып калды. Ал эми социалдык 

медиада бир нерсе бөлүшүү башка онлайн байланыштарынан бир аз 

айырмаланат. Электрондук почта же зарыл билдирүүлөрдөн айырмаланып, 

жеке өздүңүзгө тиешелүү болсо аны социалдык маалымат каражаттары менен 

бөлүшүү коомчулукка ачык тарап кетет. Бул көптөгөн башка адамдардын көрө 

алуусуна мүмкүнчүлүк берет дегенди билдирет. 

Бөлүшөөрдүн алдында ойлонуңуз 

Бөлүшкөн нерселерди кимдер көрө ала турганын чектөө үчүн социалдык медиа 

сайттары купуялык куралдарын сунуштайт, ал эми алар традициялык байланыш 

куралдарына караганда, түп-тамырынан ачык жана коомдук экенин түшүнүү 

абдан маанилүү. Сиз аны түшүнүп же түшүнбөй туруп онлайнда бир нерселерди 

бөлүшкөнүңүз башкалар аркылуу байкоодо болот. Ошондуктан ар дайым 

массалык маалымат каражаттары аркылуу бөлүшүүнү кааласаңыз кылдат 

ойлонуңуз. 

Эмне үчүн бөлүшө электе ойлонуу маанилүү экени жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн 

Google бул Video көрүңүз 

Купуялык жөндөөлөрүңүздү карап чыгуу 

Жогоруда айтылгандай, бардык социалдык тармактык сайттарда сиз менен ким 

бөлүшө ала турганыңызды контролдой турган купуялуулук жөндөөлөрү бар. 

Мисалы, Facebook аркылуу бир нерсени бөлүшөөрдө сиз тандай аласыз, бир 

нече кишигеби, фейсбуктагы баардык досторуңузгабы же фейсбукта отурган 

коомчулукабы. Ошондуктан өздүк жөндөөлөрүңүз кантип иштейт жана аларды 

кантип башкарууну түшүнүү абдан маанилүү. 

Биздин бул видеону көрүңүз Facebook камкорчу Facebook бөлүшүү кандайча 

иштей тургандыгы жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн. 

Көбүрөөк ресурстар 

Ар кандай коомдук желелерде купуялык жөндөөлөрүн жекелештирүүгө жардам 

берүү үчүн бир нече сабактарыды сунуштайбыз. Сизге тиешелүү төмөнкү 

сабактарды карап чыгыңыз. 

Фейсбук: Сиздин купуялык жөндөөлөрүңүздү тартипке салыңыз 

Twitter: Сиздин профилди жана өздүк жөндөөлүрүңүздү ылайыкташтырыңыз 

Instagram: Жөндөөлөр жана Купуялык 

LinkedIn: Сиздин жөндөөлөрдү жана купуялыкты тууралаңыз 

Pinterest: Жөндөөлөр жана Купуялык 

Vine: Жөндөөлөр жана Купуялык 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
http://www.twitter.com/
http://www.gcflearnfree.org/facebook101
http://www.gcflearnfree.org/facebook101/adjusting-your-privacy-settings/1/
http://www.gcflearnfree.org/twitter/customizing-your-twitter-profile-and-privacy-settings/1/
http://www.gcflearnfree.org/instagram/settings-and-privacy/1/
http://www.gcflearnfree.org/linkedin/adjusting-your-settings-and-privacy-on-linkedin/1/
http://www.gcflearnfree.org/pinterest/settings-and-privacy/1/
http://www.gcflearnfree.org/vine/settings-and-privacy/1/
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9. СИЗДИН КОМПЬЮТЕРГЕ ВИРУС КИРСЕ ЭМНЕ КЫЛУУ КЕРЕК 
 

 

Компьютер вирустары кооптуу болушу мүмкүн жана аларды олуттуу кабыл алуу 

керек. Бирок, олуттуу зыянга чейин аларды жоготуу жолдору бар. Вирустарды 

скандоонун жана аны жоготуунун жөнөкөй жолдорун карап чыгабыз, бирок 

олуттуу вирустарды толугу менен жок кылып, компьютериңизди оңдоо үчүн 

техникалык колдоо боюнча адис керек болоорун унутпаңыз. 

Антивирус программасы 

Эгер сизде алиге чейин антивирус программасы жок болсо, анда алардын бирин 

орнотуңуз. Бир гана антивирус программасы орнотулганын текшериңиз, себеби 

бирден көп антивирус орнотулган болсо бул чоң көйгөйлөргө алып келиши 

мүмкүн. Антивирус программалардын 

мисалдары: BitDefender , Norton жана Kaspersky . 

Системаны скандоо 

Антивирус программаңыз иштеп жатканын текшерип туруп, скандоону баштаңыз. 

Муну кантип жасаса болоорун билбей жатсаңыз, анда, антивирус программасы 

үчүн документтерди карап чыгыңыз. Бул адатта, иштеп чыгуучунун сайтынан 

табууга болот. Кээ бир программалар ар кандай скандоонун түрлөрүн талап 

кылат жана сиз жалпы скандоону тандасаңыз болот (адатта толук системалык 

скандоо деп аталат). Бул үчүн бир нече саат талап кылынышы мүмкүн. Адатта, 

сиз скандоо учурунда компьютерде отурганыңыздын зарылчылыгы жок. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.bitdefender.com/
http://us.norton.com/index.jsp
http://usa.kaspersky.com/products-services/home-computer-security/anti-virus
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Эч кандай вирус же зыяндуу программалар табылбаса, бирок компьютериңиз 

начар иштеп жатса башка көйгөй чечүү ыкмаларын колдонуп көрүңүз же 

компьютер адиске көрсөтүңүз. 

 

Коркунучтарды карап көрүңүз жана сунушталган аракеттер менен таанышыңыз 

Же скандоо учурунда же скандоо бүткөндө, антивирус программасы табылган 

коркунучтар тууралуу билдирет жана ар кандай чечимдерди сунуш кылат. 

Адатта, ар бир коркунуч үчүн сунушталган иш-аракеттер мыкты тандоо болуп 

саналат. Антивирус эч кандай коркунучту жок кыла албаса, аны четке какпагыла. 

Интернет издөө системаларына же адиске кайрылып, эмне кылыш керек экенин 

изилдеңиз. Антивирус программасынын колдоо кызматы көп учурда ушул 

жерден сизге жардам бере алат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/computerbasics/basic-troubleshooting-techniques/1/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

319 
 

 

Кесепеттүү программа (Malware) 

Сиздин антивирус программаңыз анти-malware менен бириктирилген болушу 

мүмкүн. Эгер жок болсо, анти-malware программаны орнотуп, скандоону 

баштасаңыз болот. Бул сиздин антивирус таппай калган ар кандай malware, 

кесепеттүү программаны табууга жардам берет. Антивирус жана анти malware 

программалары бир аз башкача нерселерди скандайт, бирок алар окшош иштейт 

жана бул үйрөткүчтөгү кадамдарды кылсаңыз болот. 

Башка нерселер иштебесе 

Вирустарды жок кыла албай койсоңуз же операциялык тутумуңуз оңдолбос 

болуп бузулса, сиз катуу дискти тазалап, операциялык тутумуңузду жана 

программаларды кайра орнотууңуз керек болот. Бул учурда техникалык колдоо 

боюнча адисти жалдооңуз керек болот. Бирок, өз алдынча деле муну жасоого 

мүмкүн. Бул учурунда катуу дисктерди толугу менен форматтасаңыз, анда абдан 

зыяндуу вирустарды да жок кыла аласыз. Бирок, дисктердеги бардык дайындар 

жоголот. Бул үчүн өтө маанилүү болуп, сиздин компьютер олуттуу көйгөйлөргө 

кабылганга чейин маалыматтардын камдык сактоосун үзгүлтүксүз 

аткарыңыз Формат кылган соң камдык сактоодон дайындарды калыбына 

келтирсеңиз, бир жолу вирустарга каршы скандоодон ал дайындарды өткөрүп 

коюңуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/techsavvy/backing-up-your-files/1/
http://www.gcflearnfree.org/techsavvy/backing-up-your-files/1/
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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10. БРАУЗЕР ПЛАГИНДЕРДИ ОРНОТУУ ЖАНА ЖАҢЫРТУУ 

 

Плагин деген эмне? 

Плагиндер кичинекей колдонмо, веб браузердин ичиндеги белгилүү түрлөрүн 

көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, желедеги видеолордун көпчүлүгүн көрүү 

үчүн Adobe Flash Player деп аталган Плагин керек болот. 

Башка негизги плагиндер браузерде Adobe Reader ни өзүнө камтыйт дагы PDF 

файлдарды кароого мүмкүнчүлүк берет жана Microsoft Silverlight, жана Netflix 

сыяктуу сайттар үчүн талап кылынат Сиз балким Java жана QuickTime сыяктуу 

кээ бир эски плагиндер менен тааныш болушуңуз мүмкүн, мындан ары анча 

маанилүү болбосо дагы. 

Эскертүү: эгер сиз ноутбук же иш тактанын ордуна мобилдик түзмөктү 

колдонсоңуз, анда сиз плагиндерди кол менен жаңыртууга кабатыр болбой эле 

койсоңуз болот. 

Плагиндерди жаңыртууну сактоо 

Плагиндер жаңы ар кандай себептер менен жаңыртылат ошондой эле жаңы 

мүнөздөмөлөр жана коопсуздук эрежелерин камтыйт. Ушул себептен улам, 

көпчүлүк сайттар Adobe Flash Player сыяктуу жалпы плагиндердин акыркы 

нускасын берүүнү күтүшөт. Эгер сиз акыркы нуска менен иштебесеңиз, анда 

мазмундун ордуна ката билдирүүлөрдү көрүшүңүз мүмкүн. 

Google Chrome веб браузери автоматтык түрдө сиздин плагиндерди жаңыртып 

турат. Эгер сиз Internet Explorer, Mozilla Firefox, же Safari сыяктуу браузерлерди 

колдонсоңуз, анда сиздин плагиндерди кез-кезде жаңыртып турушуңуз керек. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Плагинди кантип орнотуп же жаңыртыш керек: 

Бул мисалда, Adobe Flash Player ни жаңыртабыз, бирок көпчүлүк плагиндерди 

орнотууда же жаңыртууда ушул көрсөтмөлөрдү колдонсоңуз болот. 

Эгер сиз төмөндөгүдөй сыяктуу билдирүүнү көрсөңүз, анда плагиндин акыркы 

нускасын жүктөп алышыңыз керек. 

 

Бирок, биз плагинди түздөн-түз бул эскертүүчү билдирүү аркылуу жаңыртууну 

сунуш кылбайбыз. Кээ бир адаштырма жарнамалар амалкөйлүк менен эскертүү 

билдирүүгө окшойт бирок, алар, чынында, жаңыртуу бетине алып барбайт. 

Ошондуктан плагиндердин вебсайтынан түздөн-түз жүктөп алуу жакшы болот. 

Муну жасаш үчүн, Google сыяктуу изилдөө системасына барып андан кийин 

жаңыртуу же орнотууларды изилдөө керек [Плагиндин аты бул жерде]. Бул 

мисалда, Adobe Flash Player жаңыртуусун изилдейбиз. Көп учурларда, сиз туура 

бетти эң жогорку изилдөө жыйынтыктарынан таба аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жүктөөнү же орнотуу баскычты жайгаштырып жана тандаңыз. Кээ бир плагиндер 

дагы кошумча программалык камсыздоолорду орнотууга аракет кылышы 

мүмкүн, бул сыяктуу ар кандай сунуштарды жокко чыгаруу керек. 

 

Жайгаштыруу жана кош чакылдатуу файлды орнотууда (адатта ал сиздеги 

Жүктөөлөр папкасында болот). Плагинди орнотуудан мурун веб браузерди 

жабуу керек экенин эстеңиз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Көрүнгөн көрсөтмөлөрдү ээрчиңиз. Плагин эң акыркы нускада жаңыртылат. 

 

Көп учурларда, сиздин браузер автоматтык түрдө орнотууну ырастоочу жаңы 

бетти ачат Бул плагинди каалаган учурда колдонууга даяр экендигин билдирет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Болгону ушу! 

Көрүнүп тургандай, сиздин плагиндерди жаңыртуу өтө жөнөкөй болуп саналат, 

ал эми желедеги ар кандай мазмундардын түрлөрүн карап баш оорудан оолак 

болууга жардам берет. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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11. ТЕЛЕФОН ТАСТЫКТООСУН КОЛДОНУУ 
 

Эгер сиз акыркы бир нече жыл ичинде Gmail , Outlook.com же Yahoo! 

Mail сыяктуу желе кызматын колдонгон болсоңуз, анда сиздин аккаунту 

тастыктоо үчүн телефондун номерин сураган болуш керек. Онлайнда биздин 

күндөлүк милдеттерибизди көбүрөөк жүргүзө баштаганыбызда, төлөмдөрдү 

төлөө, онлайн дүкөндөрдө соода сыяктуу, бул барган сайын көптөгөн интернет 

камсыздоочулар үчүн маанилүү болуп сиздин аккаунту аныкташып жана башка 

жаман аккунттардан коргошот. Сиздин тел номериңиз онлайн тейлөө 

камсыздоочуларына аныктап текшерүү үчүн жөнөкөй ыкмаларынын бири болуп 

саналат. 

Тел тастыктоосу кантип иштейт? 

Сиз аккаунту түзүүдө, же жоголгон сыр сөздү калыбына келтирүү үчүн аракет 

кылып жатканыңызда, тел номериңизди киргизүүнү сурашат. Сиздин 

камсыздоочу сизге текст кабарды жиберет (же телефонуңузга чалат ), анда сиз 

онлайнга кире турган тастыктоо коду болот. Бул аларга сиздин аккаунтка кирүүгө 

аракет жасап жаткан кимдир бирөө эмес экенин жана сиз реалдуу адам 

экениңизди билүүгө жардам берет. Мындайча айтканда, бул сиздин ким 

экениңизди далилдөө үчүн жеңил жол. 

 

Тел тастыктоо менин жеке купуялыгыма зыян келтиреби? 

Бардык адамдар эле өзүлөрүн Google жана Microsoft сыяктуу ири компаниялар 

менен тел номерлерин бөлүшүүдө ыңгайлуу сезишпейт. Көптөгөн жеке 

маалыматтар берилип жаткандай көрүнүшү мүмкүн, ал эми, тел тастыктоо, 

негизинен, сиздин аккаунту коргоо үчүн экенин түшүнүү абдан маанилүү. Тел 

номериңиз кандайдыр бир башка себептерге колдонулушу өтө күмөн. 

Биз укуктук жактан мындай сүйлөөгө мүмкүн эмес болсо да, биз кызмат үчүн 

дээрлик ар бир адам акыркы бир нече жылда бир нече онлайн кызмат тел 

тастыктоолорун колдонуп келет деп айта алабыз. Биз эч качан тигил 

камсыздоочулар менен аккаунтарыбызды тастыктоодон тышкары байланышкан 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gmail.com/
http://www.outlook.com/
http://www.yahoo.com/mail
http://www.yahoo.com/mail
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эмеспиз, Тел номерлерибиз жарнамачыларга же теле базарларда сатылып 

кетпесине дагы ишеним артыгууга негиз бар. Ал тез байланыш номерин сыяктуу 

тел тастыктоо жөнүндө ой жүгүртүүгө жардам берет. Эгер бир нерсе сиздин 

аккаунтта туура эмес болсо, анда түздөн-түз онлайн кызмат көрсөтүүчүлөр сиз 

менен байланышка чыгуу үчүн жардам берет. 

Кээ бир кызматтар, Google жана Facebook сыяктуу, ал тургай тел номериңизди 

колдонууга уруксат берет эки-баскыч текшерүү программасы менен. Негизинен, 

сиз жаңы комьпютер менен аккаунтуңузга кирген сайын, тастыктоо кодуна кирүү 

үчүн телефонуңузду колдонушуңуз керек. Бул кимдир бирөө сиздин аккаунтту 

бузуп киришине, кыйла кыйын болот. 

Менде башка тандоолор барбы? 

Эгер сиз кызматтын бул түрүн колдонууну жактырсаңыз, бирок дагы деле 

телефон номерин бергиңиз келбесе, төмөндө бир нече ыкмалар бар. 

Салыштырсак, бул кызматтар ар дайым эле жеке аккаунттун ыңгайлуу экенин 

айта алышпайт. Сиз буларды Google же Microsoft менен таап алышыңыз мүмкүн. 

Hushmail : Бул акысыз электрондук почта кызматы билдирүүлөрдү шифрлейт, 

жарнамаларды ойтотпойт жана тел тастыктоону талап кылбайт. 

DuckDuckGo : Бул акысыз изилдөө системасы, изилдөө тарыхын көзөмөлдөбөйт. 

Burner : Бул сматфон колдонмосу убактылуу тел номерин түзөт. Сиз тел 

номериңизди текшерүү үчүн пайдаланышыңыз мүмкүн, бирок ал эки-баскыч 

текшерүү программасына иштебейт. Ошондой эле колдонмону колдонуу акысыз 

эмес экенин белгилешет. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.google.com/landing/2step/#tab=why-you-need-it
http://www.hushmail.com/
http://www.duckduckgo.com/
http://www.burnerapp.com/
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12. ҮЙДӨГҮ WI-FI КООПСУЗДУГУ 
 

Эгер сиз үйдө интернетке кирүү үчүн Wi-Fi тармагын колдонуп жаткан болсоңуз, 

анда анын коопсуз болушун текшерип турушуңуз керек. Болбосо, сиздин иш-

аракетиңиз жана маалыматтарыңыз хаккерлерге жана киберкылмышкерлерге 

жеткиликтүү болушу мүмкүн. Зымсыз тармак камсыздоо техникалык жактан алат 

ошондуктан жаңы баштагандар Интернет кызмат тейлөөчүлөрдөн жардам 

алууну туура көрүшөт. Зымсыз коопсуздукту орнотуп жатканда төмөнкү 

колдонмолорду караңыз. 

Ал үйдөн чектеринен тышкары аныкталбай калышы мүмкүн, ошондуктан, сигнал 

күчүн чектөө керек. 

Сиздин тармак өзүнүн сигнал чегинде болуш керек башка зымсыз 

колдонуучуларга көрүнбөшү үчүн, ошондуктан SSID берүүнү өчүрүү керек. 

Күчтүү сыр сөздү колдонуу. Сиз сырсөздү же кошумча парольду тандаганда 

өзүңүз эстегенге оңой ал эми башкаларга табууга кыйын боло турган сөздү 

тандаңыз. 

MAC (Медиа Control) ду күйгүзүү сиздин тармакка кирип бузбаш үчүн уруксатсыз 

зымсыз кардарлардын даректерин чыпкалайт . 

Сиздин тармак WPA (Wi-Fi корголгон мүмкүндүк алуу) же WPA2 колдонорун 

билиңиз. 

Эгер сиз эскиреек WEP (бирдей WEP купуялулугу) ордуна WPA пайдаланылса, 

шифрлөөнү максималдаштыруу керек. 

Коомдук Wi-Fi коопсуздугунун ыкмалары 

Кофе дүкөндөрдөн Wi-Fi түйүнү аркылуу, мейманканалардан, аэропорттордон 

жана башка коомдук жайлардан интернетке кирүү ыңгайлуу болушу мүмкүн. 

Бирок, бул Wi-Fi түйүнү үйдөгүдөй коопсуз эмес. Коомдук тармакка туташканда 

кантип коопсуз калууга болорун билүү үчүн төмөнкү кеңешмелерди карап 

чыгыңыз. 

Мыйзамдуу тармакта экениңизди текшериңиз. Online кылмышкерлер кээде 

алдамчы тармактар аркылуу мыйзамсыз тармактарга туташтыруу үчүн Free Wi-

Fi же коомдук Wi-Fi сыяктуу жалпы аталыштары менен колдонушат. Өзүңүздүн 

түйүн ээсинен түйүнгө байланышка чейин атын жана логин маалыматтарын 

сураңыз. 

Комьпютериңизди сакташ үчүн файрвол күйгүзүлгөнүн жана антивирус 

программалык камсыздоо жаңыртылганын текшериңиз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Wi-Fi туташууну кол менен, автоматтык эмес күйгүзүү керек тармакка орнотуу 

үчүн Бул сиздин комьпютериңизди автоматтык түрдө сигналды алып тармакка 

туташып мыйзамсыз экенин аныктаганыңызча сактап турат. 

Тармак же бөлүштүрүү орнотууларга барыңыз башкалар сиздин тармактагы 

материалдарга кирүүгө жолтоо болуш үчүн File жана Printer Бөлүшүүлөрдү 

өчүрүңүз. Ишөө системасына жараша, ошол жерде башка бөлүшүү орнотуулары 

мисалы коомдук папка бөлүшүү сыяктуулар да өчүрүлгөн болушу керек, 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Түйүндү колдонууда сиздин тегерегиңизде адамдардын бар экенин билишиңиз 

керек. Сиздин артыңыздан көз салып жана купуя маалыматты, ошондой эле иш-

аракетериңизди көрүүгө мүмкүнчүлүк бербеңиз. Ноутбукту же мобилдик 

колдонмоңузду коомдук мейкиндикте кароосуз эч качан калтырбаңыз. 

Коомдук түйүндөр аркылуу, кредиттик карта менен банк же сатып алуулар 

сыяктуу каржы бүтүмдөрдү жүргүзүүгө болбойт. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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13. УЮЛДУК ТҮЗМӨКТӨР МЕНЕН КООПСУЗ УНАА АЙДОО 
 

Айдоо учурунда коопсуз калуу үчүн толугу менен мобилдик колдонмолорду 

пайдалануудан баш тартуу мыкты жол болуп саналат. Кээ бир өлкөлөрдө айдап 

бара жатканда уюлдук тел пайдаланууга тыюу салынат. Өзүңүздүн өлкөңүздүн 

транспорттук министрликтин сайтын карап закондорду текшериңиз. Эгер сизге 

айдап бара жатканда мобилдик колдонмону колдонуу керек болсо, бул 

коопсуздук кеңешмелерди караңыз. 

Айдоо учурунда чалбаңыз. Жолго чыга электе же жол чыракта же белгиде токтоп 

турганда чалыңыз. Ошондой эле, унаа айдап бара жатканда жазып алуу же тел 

номерлерин карап чыгууга аракет кылбаңыз. 

Эгер айдап баратып чакырууга жооп берүү зарыл болсо, тел кол жете турган 

аралыкта экенин текшерип көрүңүз. Болбосо, коопсуз өзүңдү көздөй тартып алып 

жооп кайтаргычты чалыңыз. 

Эки колду бош рулда сактоого мүмкүндүк бере турган колдонмону 

пайдаланыңыз. Колдонмону эрте орнотууну унутпаңыз токтоп, унааны айдабай 

турган учурда. (Эскертүү: Кээ бир изилдөөлөр колду бошотуу колдонмолорун 

пайдалануу айдоо учурунда коопсуздукту жакшырта албаганын көрсөтүп турат.) 

Коркунучтуу шарттарда айдап бара жатканда колдонмону өчүрүү керек. 

Мобилдик колдонмону колдонуу жол кыймылы татаал учурда, аба-ырайы 

бузулуп, оор кошулууларда, ал тургай, тааныш эмес жолдор дагы өтө кооптуу 

болушу мүмкүн. Ушундай шарттарда айдоого басым жасаңыз. 

Эмоционалдык же оор сүйлөшүүлөр айдап бара жатканда тоскоолдук болушу 

мүмкүн. Эгер сиз таарынып же кайгыра баштасаңыз, сүйлөшүүнү токтото 

туруңуз. 

Айдап бара жатканда эч качан жазбаңыз, интернетти карабаңыз, же видеолорду 

көрбөңүз. Бул өтө коркунучтуу. Эгер GPS ди колдонсоңуз жолго чыгардын 

астында программалоо керек, кайрадан программалоо керек болсо сууруп 

салыңыз. Айдап бара жатканда, жолдон көзүңүздү албаңыз жана GPS үн 

багытына таянышыбыз керек. 

Айдап бара жатканда шумдуктай кооз жана кызыктуу көрүнүш болсо да, сиз 

мобилдик түзмөк менен сүрөткө же видео тартып алууга аракет жасабашыңыз 

керек. Бул эң жаман багыттан адаштырат. Эгер оопсуз болсо, сууруп салыңыз. 

Эгер андай болбосо, аны тим коюңуз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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14. ADOBE FLASH PLAYER ДАГЫ ЭЛЕ КОЛДОНОМБУ? 
 

Сиз желеден колдонгон сайын, сиздин браузер ар кандай мазмундагы плагиндер 

деп аталган кичинекей колдонмолорду колдонот. Мисалы, Adobe Flash Player 

плагин көпчүлүк учурда видеолорду, оюндарды, жана башка өз ара мазмунду 

ойнотуу үчүн колдонулат. Flash Player көбүнчө колдонулган плагиндердин бири 

катары саналса дагы, акыркы жылдары азыраак таанымал болуп калды. 

Популярдуулуктан төмөндөөнүн бир нече себептери бар. Flash Player 

салыштырмалуу эски плагин болгондуктан, ал программалар онлайн 

коркунучтарга кабылып вирустар жана хакерлер сыяктуу барган сайын алсыз 

болуп калды. Кээ бир браузерлер коопсуздук себептерден улам демейки Flash 

Player мазмунду өчүрүп башташты. 

 

Ошондой эле, Flash Player иш такта комьпютерлери үчүн иштелип чыккан, аны 

мобилдик колдонмолор жана сматфондордо жана планшеттерде көрсөтүү анча 

жакшы эмес. Кээ бир уюлдук браузерлер Safari, ал тургай, Flash Player колдоно 

албайсыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Аны колдонууну токтотуу керекпи? 

Толугу менен Flash Player ни колдонууну токтотуу зарыл эмес. Келечекте аз 

колдонулуп калса дагы, көп сайттар мурдагыдай эле мазмундагы айрым 

түрлөрүн көрсөтүү үчүн Flash Player талап кылат. Бирок, эски-нускалары онлайн 

коркунучтарга дуушар болушат, ошондуктан ар дайым акыркы нускасын 

пайдаланып жатаканыңызды текшерип турушуңуз керек. 

Flash Player жаңыртып туруңуз 

Эгер сиз Flash Player акыркы нускасын иштетпесеңиз,сиздин мазмундун ордуна 

ката билдирүүнү көрүшүңүз мүмкүн. 

 

Бирок, биз плагинди түздөн-түз эскертүүчү билдирүүдөн мындай кылып 

жаңыртууну сунуш кылбайбыз. Кээ бир адаштырма жарнамалар эскертме 

билдирүүдөй амалкөйлүк менен жасалмалашат, бирок, алар, чынында, 

жаңыртылган бетке алып барышпайт. Ошондуктан муну түздөн-түз Adobe 

сайтында жүктөп алуу эң жакшы болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://get.adobe.com/flashplayer/
https://get.adobe.com/flashplayer/
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Google Chrome браузери сиздин плагиндерди автоматтык түрдө жаңырта алат., 

анын ичинде Flash Player ди. Эгер сиз Internet Explorer же Mozilla Firefox сыяктуу 

браузерди колдонсоңуз, плагиндериңизди кез-кез жаңыртып турушуңуз керек. 

Adobe Flash ойноткучту кантип жаңыртуу керек: 

Багыттоо https://get.adobe.com/flashplayer/ сиздин браузерде. 

Жайгаштыруу жана жүктөмдү тандоо же баскычты орнотуу. Flash Player кошумча 

программалык камсыздоолорду орнотууга аракет кылышы мүмкүн, ошондуктан, 

жүктөө алдында ушул сыяктуу ар кандай сунуштарды жокко чыгарсаңыз болот. 

Төмөнкү сүрөттө, биз McAfee Коопсуздук Scan Plus параметрди жараксыз 

кылдык. 

 

Жайгаштыруу жана кош чакылдатуу орнотууда (демейде ал сиздин Жүктөөлөр 

папкасында болот). Плагинди орнотуудан мурун браузер жабуу керек деп 

белгилешет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://get.adobe.com/flashplayer/
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Пайда болгон көрсөтмөлөрдү ээрчиңиз. Flash Player акыркы нускада 

жаңыртылат. 

 

Көп учурларда, сиздин браузер орнотууну тастыктоо үчүн автоматтык түрдө 

жаңы бетте ачылат. Бул качан сизге керек болгон учурда колдонууга плагин даяр 

экендигин билдирет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Браузериңизде Flash Player өчүрүлүүдө 

Flash Player дагы көп сайттардагы жүктөө убагында олуттуу таасир этиши 

мүмкүн. Эгер желеде браузердик тажрыйбасын тездеткиңиз келсе же коопсуздук 

жагынан бушайман болуп жатсаңыз анда көпчүлүк браузерлер баардык Flash 

Player мазмунду өчүрүү үчүн мүмкүндүк берет. Так процесс сиздин браузердин 

негизинде өзгөртүлөт, бирок, адатта, сиздин браузердин плагинин тууралоодо 

бул параметрди табасыз. 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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V. БАЛДАР ҮЧҮН ИНТЕРНЕТ КООПСУЗДУГУ 
 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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1. ИНТЕРНЕТ КООПСУЗДУГУ ЖӨНҮНДӨ БАЛДАРГА ҮЙРӨТҮҮ 
 

Интернет коопсуздугу жөнүндө балдарга үйрөтүү 

Интернет аркылуу сатып алууну, оюндарды ойноону, өз досторуң менен 

баарлашууну үйрөнө аласыз. Тилекке каршы,зөөкүрлөр, уурулар жана башкалар 

интернет аркылуу кирип сизге зыян келтириши мүмкүн. Коопсуздук үчүн сиз жана 

сиздин балдарыңыз ушул сыяктуу коркунучтар бар экенин билүү маанилүү. 

Көпчүлүк балдар өзүлөрүн интернетте кантип коргоону билебиз деп ишенишет. 

Бирок, балдар коркунучка кабылып калышынын бир нече себептери бар. Алар 

иш-аракеттеринин кесепети жөнүндө ойлонбостон өздөрү жөнүндө өтө көп 

маалымат менен бөлүшүшөт. Кээде балдарды атайылап интернеттеги зөөкүр 

бузукулар бутага алышат. 

Эгер сиз ата-энеси же камкорчусу болсоңуз балдарыңыздын коопсуздугу үчүн 

интернет тууралуу мүмкүн болушунча үйрөнгөнүңүз жакшы болот жана 

балдарыңыз менен Интернеттеги коркунучтар жана аны кантип колдонуу 

жөнүндө суйлөшкөнүңүз абзел. 

Бул китеп жөнүндө 

Бул окуу куралы балдарын онлайнда кантип коопсуздукту сактоону каалаган ата-

энеге же камкорчуга арналат. Сиз алгач негизги түшүнүккө ээ болуш 

үчүнИнтернет коопсуздугу окуу куралын карап чыгыңыз. Ушул окуу куралы 

аркылуу, эгер көбүрөөк маалымат алгыңыз келсе башка ресурстарга 

шилтемелерди колдоно аласыз. Биз балдарга жана өспүрүмдөргө керектүү кээ 

бир иш-чараларга, видеолорго жана башка ресурстарга шилтемелерди беребиз. 

Сиз бул ресурстарды кааласаңыз балдарыңызга көргөзүңүз же алар менен чогуу 

иштесеңиз да болот.  

 

Эгер сиз Интернетти колдонуу негиздерин үйрөнгүңүз келсе, сиз Интернет 

101 , Email 101 жана Email Beyond окуу куралдарын карап чыксаңыз болот. 

Интернеттеги коркунучтарды түшүнүү 

https://gcflearnfree.emektep.info/
file:///C:/internetsafety
file:///C:/internet101
file:///C:/internet101
file:///C:/internet101
file:///C:/internet101
file:///C:/email101
file:///C:/beyondemail
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Балдардын коопсуздугун сактоо үчүн сиз интернетте ар кандай коркунучтар бар 

экенин билишиңиз керек. Мисалы, балдар жана өспүрүмдөр интернеттен 

орунсуз, уят порнография же адепсиз сөгүнүүлөрдү таап алышы мүмкүн. Онлайн 

аркылуу башкалар тарабынан шылдыңдап кыжырга тийүүлөр болушу мүмкүн. 

Сиздин балаңыз бул коркунучтардын баарына туш болот дегенди билдирбейт. 

Бирок онлайнда коркунучтар бар экенин билүү сизге жана балдарыңызга ыкчам 

чечим чыгарууга жардам берет. 

Бул жерде балдар дуушар боло турган бир нече коркунучтар. 

Фишиң (балык улоо): Фишиң бул шылуундуктун бир түрү, шылуун сизди алдап 

жеке маалыматтарыңызды алууга аракет кылат. Адатта, электрондук почта, тез 

кабар, же сайт мыйзамдуу компанияларга окшош иштелип чыккан болот. 

Пиратчылык: Интернет-дүйнөсүндө пиратчылык автордук укугу корголгон 

материалдарды мыйзамсыз таратуу болуп саналат. Бул музыка, тасмалар, 

телешоулор, жана программалык камсыздоолорду камтышы мүмкүн. Көп балдар 

материалдарды бөлүшүүдө өзүлөрүн күнөөсүз сезишет, бирок жыйынтыгында 

чоң айып пул төлөөгө алып келиши мүмкүн. 

Cyber-stalking: Cyber-акмалап бул онлайнда кыжырга тийүү же коркутуу жүрүм-

турумдары болуп саналат Бул тез кабарлашуу, текст кабарлары, электрондук 

почта, же коомдук тармактар аркылуу болушу мүмкүн. Эгер кылмышкер бала же 

өспүрүм болсо, анда аны көп учурда киберкуугунтук деп аташат. 

Malware: Зыянкеч программалар- сиздин компьютердеги жеке 

маалыматтарыңызды уурдоо максатында иштелип чыккан зыяндуу 

программалык камсыздоо болуп саналат. Бул вирустарды,шпион 

программаларын жана башка программалык камсыздоолордун түрлөрүн 

камтыйт. Зыянкеч программалоо көп учурда жашыруун башка программалык 

камсыздоо менен бириктирилет, ошондой эле электрондук почта тиркемелери 

аркылуу вирустарды жайылтат. 

Cyberbullying: Зөөкүр кыжырга тийген билдирүүлөр, текст билдирүүлөр, 

электрондук почта жана коомдук тармактар аркылуу интернетте пайда болот. 

Cyberbullies:Зөөкүрлөрдүн жаштары жабырланычуулар менен эле жашташ 

болушу же улуу болушу мүмкүн. Эгер кылмышкер чоң киши болсо анда ал 

негизинен киберкылмышкер же cyberharassment деп аталат. 

Адепсиздик: Интернетте камтылган ар кандай мазмундагы парнография, зордук-

зомбулукту жана орой тил менен жазылган нерселерди балдарыңыздын 

көрүшүн каалабайт болушуңуз керек. 

Өтө көп көрсөтүү: Көптөгөн балдар жана өспүрүмдөр сүрөттөрүн жана өзүлөрү 

жөнүндө маалымат бөлүшкүсү келет. Кээ бир учурларда, бул маалымат онлайн 

кылмышкерлери тарабынан пайдаланылышы мүмкүн. Бул оңтойсуз сүрөт 

болушу мүмкүн жана баланын же өспүрүмдүн кадыр-баркына шек келтирет. Бул 

алардын коомдук жашоосуна таасир берет, ал тургай бир нече жыл кийин 

жумушка орношоордо тескери таасир этиши мүмкүн. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Башка коркунучтардын түрлөрү. 

Комьпютерди колдонууда көзгө, билекке күч келиши мүмкүн жана башка 

зыяндары бар. Балдарыңызды комьпютерди 

жана уюлдук телефондорду колдонуусун 

чектөө менен ден соолугун алдын ала сактап 

калууга жардам бере аласыз. Зыяндуу 

нерселерди болтурбоо үчүн кеңештерди 

окуңуз коопсуз иш ордун 

түзүү биздин Комьпютердик 

негиздери кеңешмелер. 

Балдарыңызга Интернетти пайдаланууну 

чектөөнүн дагы бир себеби бар: элдер 

онлайнда көбүрөөк убакыт өткөрүшсө, 

интернетке көз карандылык көйгөйү күчөйт. 

Интернет пайдалануу жакшы нерсе , бирок 

ага көз каранды болуп калса, анда ал 

адамдын күнүмдүк жашоосуна тескери 

таасир этиши мүмкүн. 

барактын аягы 

Интернетте пайда болчу коркунучтуу учурлар 

Балдар интернетке туташканда этият болуулары зарыл себеби онлайн 

коркунучтары жаман сайттар менен эле чектелбейт. Чаттар, компьютердик 

оюндар, ал тургай, коомдук тармакташуу сайттары да кооптуу болушу мүмкүн. 

Балдарыңыздын уюлдук телефондору бар болсо, анда алар да жазышып же 

Интернетти колдонуп жатканда сак болуу керек. 

Төмөнкү слайдшоулорду карап чыгып онлайнда балдарга кандай коркунучтар 

бар экенин билсеңер болот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/computerbasics/creating-a-safe-workspace/1/
http://www.gcflearnfree.org/computerbasics/creating-a-safe-workspace/1/
http://www.gcflearnfree.org/computerbasics
http://www.gcflearnfree.org/computerbasics


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

341 
 

 

 

 

 

Балдардын коопсуздугун сактоо үчүн эрежелер. 

Балдарды онлайнда толугу менен сактап калуу оор болушу мүмкүн. Эгер сиз 

үйдөгү компютерге көзөмөл койсоңуз, балдарыңыз көзөмөлү жок башка 

комьпютерлерди колдонушат. Сиз балдарыңыздын жанында болбогон учурда 

да, алардын коопсуздугу үчүн онлайнды колдонуунун туура жактарын 

үйрөтүшүңүз керек. 

Төмөндө балдарды онлайн коопсуздугу жөнүндө үйрөтүүнүн бир нече ыкмалары: 

 

Интернет колдонуу жөнүндө бала менен сүйлөшүү 

Интернет жөнүндө мүмкүн болушунча үйрөнүү керек. Интернет менен тааныш 

болуу, зыяндуулуктарды түшүнүүгө эле жардам бербестен,балдарыңыз менен 

сүйлөшүүгө жардам берет. 

Интернетте ченемдерди коюшуңуз керек. Балдарыңыз эмнени жасаш керек жана 

эмнелерди жасабаш керектигин. Балдардан эмнени күтүп жатканыбызды билүү 

үчүн эрежелерди иштеп чыгуу маанилүү. Эрежелерди түзүүнү сөзсүз эле жаман 

бир нерсе болгондо баштабаңыз. 

Балдарыңызды жеке маалыматтарын сактоого үйрөтүңүз. Адатта интернетке 

өздүк маалыматтарын мисалы, телефон номерин, даректерди жана кредиттик 

карталарын жүктөө жаман идеа. Эгерде кылмышкерлер маалыматтын 

жеткиликтүүлүгүнө ээ болсо, анда алар сизге же үй-бүлөңүзгө зыян келтирет. 

Балдарыңызды социалдык тармактарды колдонуудагы коопсуздукка үйрөтүңүз. 

Facebook сыяктуу сайттар, колдонуучулардын сүрөттөрүн жана өзүлөрү 

жөнүнүдөгү видеолору менен бөлүшүгө, ошондой эле, достор жана бейтааныш 

адамдар менен пикир алышууга мүмкүнчүлүк берет. Балдарыңыз достору менен 

бир нерсени бөлүшсө деле, туура эмес колдорго түшүп калышы мүмкүн. 

Негизинен алганда, онлайнга дүйнө жүзүндөгү ар бир көргөн адамга ыңгайлуу 

гана нерсени жүктөш керек. 

Балдарыңызда көйгөй пайда болсо, анда колдоо көргөзүңүз. Эгер балаңыз 

онлайнда кыйынчылыкка дуушар болсо, ал жашырбастан сизге кайрылуусуна 

шарт түзүңүз. Эсиңизде болсун балдарыңыз баардыгын туура жасап жатып эле 

кокустан жаман сайтка кабылып калышы мүмкүн. 

Интернетти колдонуу жөнүндө балдарыңыз менен сүйлөшүңүз. Интернетти 

кантип колдонушу жөнүндө дайыма балдарыңыз менен сүйлөшүңүз. Алар 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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интернет жөнүндө силерге айтып көнүп 

калышса, анда кандайдыр бир көйгөй бар 

болсо, сизге дайыма келүүгө даяр болот. 

OnGuardOnline.gov бул сайттан пайдалуу 

видеолорду жана башка ресурстарды таба 

аласыз. Интернет коопсуздугу жөнүндө 

балдарга көбүрөөк айтып берүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

барактын соңу 

Үйдө тобокелдиктерди минималдаштыруу 

Тобокелдиктерди азайтуу үчүн компүтерди 

жалпы (конок) бөлмөдө сактоо 

Эгер үйдө балдарыңыз колдонгон 

компьпютер бар болсо, анда коопсуздук үчүн 

бир нече кошумча чараларды колдонуңуз. 

Эсиңизде болсун балдарыңыз үйдөн 

тышкары учурда да башка компьютерлерди 

колдонушу мүмкүн ошондуктан бул кошумча чаралар да аларды 

коопсуздандыра албай калышы мүмкүн. Ошондой эле, бул тек гана сунуш экенин 

эстен чыгарбашыңыз керек. Ата-эне катары балдарыңыздын жаш курагына 

жараша, айтылгандын бардыгын колдоно бербеңиз. 

Алардын чоочун адамдар менен сүйлөшүп калуу, же болбосо туура эмес 

сайттарды колдонуу мүмкүнчүлүгүн азайтуу үчүн, комьпютерди үйдүн жалпы 

бөлмөсүнө коюу зарыл. Өспүрүм үчүн, комьпютерди кайсы жерде колдонушун 

тандоого көбүрөөк эркиндик беришиңер керек. (эгер алардын өздүк 

комьпютерлери бар болсо). 

Антивирус программасын орнотуу керек. Комьпютердин коопсуздугу үчүн, 

мисалы төмөндөгү антивирус программаларын орното 

аласыз BitDefender , Norton , же Kaspersky . 

Жаш балага жеңилирээк издөө системасын колдонуңуз. Бирок, регулярдуу издөө 

системалары сиз балдарыңыздын көрүшүн каалабаган орунсуз жыйынтыкка 

алып келиши мүмкүн. Мисалы KidsClick! , KidTopia жана KidRex.org . 

Ата-эне көзөмөлүн колдонуу. Windows жана Mac OS X программалары 

колдонуучулардын билдирүүлөрүнө ата-эне көзөмөлдөрүн кошо алат. Буларга 

убакытты, вебсайтты чектөөлөр жана дагы башка колдонуулар кирет. Ошондой 

эле ата-энелик көзөмөл программасын сатып алууга болот Net Nanny , Windows 

жана Mac версиялары үчүн. 

барактын соңу. 

Интернет коопсуздугу боюнча келишим түзүү 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://onguardonline.gov/topics/protect-kids-online
http://www.bitdefender.com/
http://us.norton.com/index.jsp
http://usa.kaspersky.com/products-services/home-computer-security/anti-virus
http://kidsclick.org/
http://www.kidtopia.info/
http://www.kidrex.org/
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Интернет коопсуздук келишимин 

окуу 

Интернет көрсөтмөлөрүн 

(сунуштарын) калыптандыргандан 

кийин, аларды жазып коюну 

каалашыңыз мүмкүн. Балдарыңыз 

кол койгудай кылып Интернет 

коопсуздук келишимин түзө аласыз, 

жана анын көчүрмөсүн 

комьпютердин жанына сактап 

койсоңуз болот. 

Ошондой эле учурда иштеп жаткан келишимдерди жүктөп жана басып чыгарып 

алсаңыздар болот. Мисалга үй- бүлөлүк Online коопсуздук келишимин бул 

жерден жүктөп алсаңыз болот . Келишим кошумча ата-энелер келишимин 

камтыйт жана бул колдонмо сизге пайдалуу болушу мүмкүн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://www.fosi.org/good-digital-parenting/family-online-safety-contract/
https://www.fosi.org/good-digital-parenting/family-online-safety-contract/
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2. ОНЛАЙН ЖЫРТКЫЧТАРДАН КООПСУЗ БОЛУУ 
 

 

Жырткычтардан коопсуз болуу 

Интернет чыныгы жашоодон алда канча жашыруун болуп саналат. Адамдар 

өздөрүнүн ким экендигин жашырышы мүмкүн ал тургай, кимдир бирөөнүн 

ордунда болумуш болуп амалданышы мүмкүн. Бул кээде онлайндагы балдар 

жана өспүрүмдөр үчүн реалдуу коркунуч туулушу мүмкүн. Онлайн жырткычтар 

балдарды жана өспүрүмдөрдү жыныстык сүйлөшүүлөргө азгырып, атүгүл бетме-

бет жолугушууга аракет жасашат. Жырткычтар, кээде адепсиз материалдарды 

жөнөтүшөт же балдардын сүрөттөрүн салууну суранышат. Ошондуктан, 

балдарыңызды кайда болбосун онлайнда өтө сак болууга үйрөтүү маанилүү. 

Негизинен өспүрүмдөр бузукулардын тобокелдигине көбүрөөк учурашат. Себеби 

алар дос болууга кызыгышат, атүгүл алардын коркунучтуу экенин билсе дагы 

бузуку менен чын дилинен сүйлөшүсү мүмкүн . Кээде өспүрүмдөр интернет 

аркылуу бирөөнү сүйүп калганына ишенишетда алар менен бетме-бет 

жолугушууга макул болушат. 

NetSmartz.org до ата-энелер менен балдар үчүн Интернет коопсуздугу боюнча 

маалымат көп . Бул адашкан балдар үчүн Улуттук борбор тарабынан түзүлгөн. 

Бир нече видеолорду көрүү үчүн NetSmartz.org ачыңыз Videos ушундай темалар 

чагылдырылган. 

Thinkuknow.co.uk балдарды пайдалануунун жана Онлайн Коргоо Борбору 

тарабынан түзүлгөн билим берүү сайты. Онлайнда бузукулардын зыяндуулугу 

тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөндөгү видеону көрүңүз. 

барактын аягы 

Онлайн бузукулар жөнүндө балдар менен сүйлөшүү 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.netsmartz.org/
http://www.netsmartz.org/NetSmartzKids
http://www.thinkuknow.co.uk/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

345 
 

Онлайн бузукулар жөнүндө өспүрүм 

менен сүйлөшүү 

Балаңыз сөзсүз түрдө эле бузуку адамдар менен байланышпаса деле коркунуч 

бар. Төмөндө балдарыңызга онлайн бузукулардан кантип сактануу керектигине 

жардам катары айтып бере турган бир нече көрсөтмөлөр. 

Азгырык экрандардын аттарын же сүрөттөрүн колдонуудан алыс болуңуз. Бул 

онлайн бузукулардын көңүлүн бурдурушу ыктымал. 

Эгер кимдир бирөө онлайнда кошоматчылык кылган болсо, сак болушубуз керек. 

Көп адамдар онлайнда чындыгында эле жакшы болсо да, бузукулар өспүрүмдөр 

менен мамиле түзүп башташ үчүн кошоматчылыкты колдонушу мүмкүн. Бул 

бардыгынан эле шек санай бер дегенди билдирбейт, бирок сак болушуңуз керек. 

Жекече сүйлөшүүнү каалагандар менен сүйлөшпөңүз. Эгер алар сексуалдык же 

жеке нерселер жөнүндө сүйлөшкүсү келсе, анда сүйлөшүүнү токтотуш керек. Бир 

жолу эле сүйлөшүүгө ( же өз ара мамиле) тартылган болсоңуз, кийин аны 

токтотуу абдан оор болушу мүмкүн. 

Адамдар ар дайым эле айткандарындай боло беришпейт экенин эстен чыгарбоо 

керек. Бузукулар онлайнда балдар менен сүйлөшүш үчүн балдардын же 

өспүрүмдөрдүн ордунда болумуш болуп амалданышат. Алар жасалма профиль 

сүрөттү колдонушу мүмкүн жана дагы башка көбүрөөк ынындырчу маалыматты 

кошуп чагылдырат. 

Эч качан интернет аркылуу таанышкан адам менен жолугушуну уюштурбаңыз. 

Бузукулар бала менен же өспүрүм менен бетме-бет жолугушууну уюштурууга 

аракет кылышы мүмкүн. Эгер ал адам жакшы көрүнсө да, коркунуч болушу 

мүмкүн. 

Эгер көйгөй пайда болсо, анда ата-энеге же ишенген улуураак адамга айтыш 

керек. Эгер кимдир бирөө онлайнда ыңгайсыз абалда калтырса анда ошол замат 

ата-энеге же ишенген улуураак адамга айтуу керек. Ошондой эле ар кандай 

каттарды же башка сүйлөшүүлөрдү сактоо керек, анткени алар далил катары 

талап кылынышы мүмкүн, 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз көрө аласыз статистиканы жана онлайн бузукулар балдарыңыз менен 

сүйлөшүүлөрүн 

барак аягы 

Эгер көйгөй жаралса, ким менен байланышуу керек 

Эгер балаңыз онлайн бузуку менен байланышты деп ойлосоңуз, анда тез арада 

төмөнкү ресурстардан жардам алыңыз: 

Жергиликтүү полиция: Эгер балаңыз түздөн-түз коркунучта болсо анда 

полицияны чакырыңыз. Болбосо, жергиликтүү полициянын тез жардам номерине 

чалып проблема жөнүндө билдирүү жасаңыз. 

CyberTipline: Visit www.cybertipline.com Улуттук борбор боюнча балдардын, анын 

ичинде онлайн азгыруу Улуттук борборунун адашкан & Балдарды 

эксплатациялоо борброуна кайрылыңыз же бул номерге чалыңыз (800) 843-5678 

балдарды сексуалдык азгыруу, адепсиз материалдарды жөнөтүү жана баланын 

порнографиялары боюнча кароону сунуштаңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.unh.edu/ccrc/internet-crimes/safety_ed.html
http://www.cybertipline.com/
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3. КИБЕР КОРКУТУУ ЖАНА КИБЕР КУУГУНТУКТОО 
 

кибер коркутуу 

Кибер коркутуу бул интернетте коркутуп-үркүтүү болуп саналат, мисалы 

кабарлашуу, текст билдирүүлөр, электрондук почталар жана социалдык 

тармактар аркылуу. Кибер коркутуучулар жабырланычуулар менен жашташ же 

алардан улуураак болушу мүмкүн. Эгер кылмышкер чоң киши болсо анда аны 

негизинен кибер сүйлөөчү же кибер куугунтуктоочу деп аташат. 

Кибер коркутуучу башка коркутуулар сыяктуу эле зыяндуу, чынында бир нече 

жолдору менен андан да эң жаман болушу мүмкүн. Кибер коркутуучу оюн 

аянтчасы менен эле чектелбейт; ал балдарга онлайн аркылуу каалаган убакта 

ал эмес үйдө да пайда болушу мүмкүн. Ошондой эле, зөөкүр кээде жашыруун 

болот дагы анын коркутууларын токтотуу бир топ эле оордук келтирет. 

Кибер куугунтуктоого мисалдар 

Кибер куугунтуктоонун көп ар кандай түрү болот. Төмөндө киберкуугунтуктоонун 

айрым мисалдары келтирилген: 

Кабарлашууда, текст билдирүүлөрдө, же онлайн оюндары аркылуу жаман 

нерсени кайра-кайра жазуу 

Социалдык тармакташуу сайттарда каралоочу маалыматтарды жайгаштыруу 

Оңтойсуз абалда калтырчу сүрөттөрдү же видеолорду жүктөө же бөлүшүү 

Бирөөнү кемсинтүү үчүн жасалма профиль түзүү 

Ресурстар 

Төмөнкүдөй ресурстарда балдар жана өспүрүмдөр үчүн пайдалуу иш-чаралар, 

анын ичинде киберкуугунтук боюнча көп маалыматтар бар: 

BrainPOP : Бул сайт киберкуугунтук жана башка көптөгөн темаларда видеолорду 

жана иш-чараларды сунуш кылат. 

Stopcyberbullying.org : WiredSafety.org эл тарабынан түзүлгөн, бул сайтта 7 

жаштан 17 жашка чейинки балдарга маалымат бар. 

Cyberbully411.org : Бул сайт киберкуугунтук тууралуу ата-эне менен сүйлөшүү 

үчүн стратегияларды, анын ичинде балдар жана өспүрүмдөр үчүн ресурстарды 

көргөзө алат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.brainpop.com/technology/computersandinternet/cyberbullying/
http://www.stopcyberbullying.org/
http://www.cyberbully411.org/
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Common Sense Медия : Бул сайт 2 жаштан 17 жашка чейинки балдар менен 

иштөө үчүн кенен сунуш пикир берет. 

KidsHealth : Бул сайтта киберкуугунтук боюнча жалпы түшүнүк бере турган 

макала бар. 

WiredSafety.org Интернет коопсуздугу боюнча жалпы маалымат бар. 

Киберкуугунтук жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн, видео көрүңүз. 

Барактын аягы 

Киберкуугунтуктоого жооп 

Балдарыңызды киберкуугунтуктоого кантип жооп берүүгө үйрөтүү маанилүү. 

Эгер балдарыңыз коркутууга дуушар болсо, анда балдарыңызга төмөнкү 

көрсөтмөлөрдү колдонуу керектигин айтып бериңиз. 

Зөөкүргө Майкрасофт билдирүүдө блок 

койуу 

Зөөкүргө жооп бербе. Зөөкүрлөр көбүнчө жапа чегичүүлөрдүн көңүлүн бурууну 

каалашат. Эгер аларды тоготпой койсоңор, алардын кызыгуусу жоголот. 

Эгер мүмкүн болсо, зөөкүрдүн билдирүүлөрүнө бөгөт кой. Эгер коркутуу чат, 

электрондук почта, же социалдык тармак сайтында болсо, анда, бейбаштан 

келген бардык маалымдоолорго бөгөт кое аласыз. 

Зөөкүр жөнөткөн бардык каттарды жана башка билдирүүлөрдү сактап коюңуз. 

Буларды далил катары колдонушуңуз мүмкүн. 

Коркутуу жөнүндө ата-энеге же ишенген улуураак бирөөгө билдириңиз. Эгер 

коркутуу кайталана бере турган болсо, ата-энеге же ишенген улуураак бирөөгө 

(мисалы, мугалимге) айткыла, алар көйгөй менен күрөшүүгө жардам бере 

алышат. 

Балаңыз кибер зөөкүрбү? 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.commonsensemedia.org/cyberbullying
http://kidshealth.org/parent/positive/talk/cyberbullying.html
http://wiredsafety.org/
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кибер коркутуу 

Кээде балдарыңыз митаам болушу мүмкүн. Тилекке каршы, интернет аркылуу 

адамдар зыяндуу нерселерди оңойураак жасашат анткени алардын өзүлөрү 

жөнүндө маалыматтар жашыруун болот. Натыйжада, балдар коркутуп -

үркүтүүдө катышат да өзүлөрүн зөөкүр деп эсептешпейт. 

Онлайндагы комментарийлер бетме-бет жолуккандар үчүн көп зыян алып 

келерин балдарыңыздын түшүнүүсү маанилүү. Онлайнда жеке бирөөнүн көңүлүн 

оорутуп ала турган нерселерди айтпаш керек экенин алар билиши керек. 

Киберкуугунтук жасагандыгы үчүн балдарыңыз олуттуу кесепеттерге туш болушу 

мүмкүн. Азыр көптөгөн мектептерде мектептен сырткары болгон коркутуп-

үркүтүүлөргө эч көңүл бөлүшпөйт. Кээ бир учурларда, студенттер киберкуугунтук 

жасагандыгы үчүн мектептен четтетилген. 

Көбүрөөк маалымат алыш үчүн, макаланы окуңуз . 

Ресурстар 

Төмөнкүдөй ресурстарда балдар жана өспүрүмдөр үчүн пайдалуу иш-чаралар, 

анын ичинде киберкуугунтук боюнча көп маалыматтар бар: 

Stopcyberbullying.org : Бул сайт WiredSafety.org дун кишилери тарабынан 7 

жаштан 17 жашка чейинки балдар үчүн маалыматтар түзүлгөн . 

КИБЕРКУУГУНТУК - Бейбаш, 1-бөлүк UnMake кантип жана 2-бөлүгү : орто жана 

жогорку окуу жайларынын студенттери тарабынан түзүлгөн, бул көп сериялуу 

коркутуп-үркүтүү менен кантип күрөшүү керек экенин көрсөтүү үчүн чалгын кино 

темасын колдонот. 

Cyberbully411.org : Бул сайт балдар жана өспүрүмдөр үчүн киберкуугунтук 

тууралуу ата-энелер менен стратегиялык сүйлөшүү ресурстарынан турат. 

Common Sense Медия : Бул сайт 2 жаштан 17 жашка чейинки балдар үчүн кенен 

кеңештерди сунуштайт. 

KidsHealth : Бул сайт киберкуугунтук жөнүндө жакшы жалпы макаланы берет. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://parenting-basics.blogspot.com/2012/10/could-your-child-be-cyber-bully.html
http://www.stopcyberbullying.org/
https://www.youtube.com/watch?v=owdXansqYGs
https://www.youtube.com/watch?v=WYFPyyRQcFI
http://www.cyberbully411.org/
http://www.commonsensemedia.org/cyberbullying
http://kidshealth.org/parent/positive/talk/cyberbullying.html
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4. СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАРДЫ КООПСУЗ КОЛДОНУУ 
 

Facebook 

Социалдык тармакташуу сайттары болуп көрбөгөндөй популярдуу болду жана 

алар элдин Интернетти колдонуу жолдорун өзгөртүп жатат. Бир нече абдан 

популярдуу сайттар Facebook, Google+ жана Twitter болуп саналат. Бул сайттар 

адамдардын достору менен байланышып турууга, шилтемелерди бөлүшүүгө, 

иш-чараларды пландоого жана дагы башка көп нерселерди жасоого 

мүмкүнчүлүк берет. 

Көпчүлүк өспүрүмдөргө жана жаш балдар үчүн социалдык тармактар, алардын 

жашоосунун маанилүү бөлүгү болуп саналат, анткени алар кайда гана болбосун 

достору менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүгү болот. Социалдык тармактар жаман 

нерсе эмес, бирок бир аз тобокелдиктер бар экенин балдарыңыз билиши керек. 

Социалдык тармактарда жаш курагына жараша чектөөлөр 

Көптөгөн социалдык тармакташуу сайттары аккаунт түзүүдө жаш курагына 

жараша талаптары бар. Мисалы, Facebook 13 жашка чыга электерге кирүүгө 

мүмкүнчүлүк бербейт. Бирок, көптөгөн балдар кошулуу үчүн, жаш курагы 

тууралуу калп айтышат, жана кээ бир ата-энелер уруксаат беришип, атүгүл 

аларга кошулууга жардам берет. 

Эсиңизде болсун жаш курактык чектөөлөр баланын купуялыгын коргоо үчүн 

түзүлгөн. Эгер балаңыз социалдык тармактык сайттарды колдонуп жатса, ар бир 

сайттын эң төмөнкү жаш курагы канчада болуш керек экенин билишиңиз керек. 

Facebook коопсуздугу жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн, Facebookдун бул 

сайттына барыңыз - . 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.facebook.com/help/safety
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Социалдык тармактар тууралуу 

көбүрөөк билүү үчүн, 

биздин Facebook жана Twitter кеңешмелерин окуңуз. 

барактын соңу 

Социалдык тармактарды коопсуз колдонууну балдарга үйрөтүү 

Социалдык тармакты колдонуу 

Социалдык тармактар көптөгөн сүрөттөрдү, видеолорду, шилтемелерди жана 

жеке маалыматтарды бөлүшүүлөрдү камтыйт. Көптөгөн балдар жана 

өспүрүмдөр буларды достору менен бөлүшүп ыракат алышат, бирок, чынында, 

алар ойлогондон да көп адамдар менен маалымат алмашуусу мүмкүн. 

Мисалы, 2010-жылдын TRUSTe менен изилдөөсү өспүрүмдөрдүн 68 пайызы 

бейтааныш кишилердин дос болуусун кабыл алышкан жана 8 пайызы баардык 

дос болуу өтүнүчүн кабыл алышкан. Бул баардык "досторго" ишене берүүгө 

мүмкүн эмес дегенди билдирет. 

Эгер балдарыңыз менен социалдык тармактар жөнүндө сүйлөшсөңүз, алардын 

коопсуз үчүн, аларды төмөнкү көрсөтмөлөрдү бере алат. 

Постторуңузду купуя сактаңыз. Көпчүлүк социалдык тармактык сайттарда сиз 

досторуңуз менен гана бөлүшүүнү тандай аласыз. Бул жөндөөлөрдү колдонуу 

абдан маанилүү себеби ,сиз билбеген адамдарга сиз жөнүндө маалымат алуусун 

бир топ кыйындатат. 

Купуя жөндөөлөрүңүздү тез-тез текшерип туруңуз. Facebook кээде өзүнүн 

купуялыктарын жана аккаунт жөндөөлөрүн кайрадан түзөт. Бул сиздин 

маалыматтарды, сиз каалабаган көп адамдар менен бөлүшүүгө алып келиши 

мүмкүн. Facebook же башка социалдык тармактык сайттар менен өзүңүздүн 

купуя жөндөөлөрүңүздү карап жана сиз каалагандай коюлганына ынана аласыз. 

Бир нерсени бөлүшүүдө этият болуңуздар. Постторуңузду өзүнчө сактап жаткан 

күндө да, башка адамдар аны көрө албай калат деп кепилдик берилбейт. 

Мисалы, эгер сиз досторуңуз менен түшкөн сүрөтүңүздү бөлүшкөн болсоңуз, 

анда алар аны оңой эле өздөрүнүн комьпютерлерине сакташат жана башка 

сайтка жөнөтүп коюшат. Сиз дүйнө жүзүндөгү ар бир көргөн адамга ыңгайлуу 

болмоюн онлайнга бир нерсени жүктөбөшүңүз керек. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
file:///C:/facebook101
file:///C:/twitter
http://www.truste.com/privacy_seals_and_services/consumer_privacy/social_networking_survey
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Достор тизмесине бейтааныш кишилерди кошпоңуз. Ошондой эле миңдеген 

онлайн "достор" азгырыгы болушу мүмкүн, бул сиздин сүрөттөрүңүздү жана жеке 

маалыматтарыңызды дүйнө жүзү менен бөлүшүү ыктымалдыгын жогорулатат. 

Сиздин онлайн постторуңуз көп жылдарга сакталып каларын эстен чыгарбоо 

керек. Бул сизди оңтойсуз абалда калтырбаса да, бир нече жылдардан кийин 

жумуш караштырып же окууларга тапшырып жатканыңызда репутацияңызга 

зыян келтириши мүмкүн. Иш берүүчүлөр жана окуу жайлар талапкерлер боюнча 

маалымат алуу үчүн коомдук сайттарды текшеришет, ошондо сүрөтүңүз же 

посттуңуз алардын таасирленүүсүн төмөндөтүшү мүмкүн. 

Жакшы netiquette колдонууңуз. Netiquette онлайн байланыштар үчүн колдонмо. 

Жакшы netiquette колдонуу сиз айткан нерселерди камсыз кылууга жардам 

берет. Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, биздин сайттарды окуңуз Social 

Media биздин сабактар Интернет коопсуздугу камкорчу. 

OnGuardOnline.gov этияттык менен бөлүшүү маанилүү экенин көрсөткөн Video 

жасалган. Сиз балдарыңыз же өспүрүмдөр менен бирге көрүүнү кааласаңыз. 

барактын соңу. 

Социалдык тармактардын профилин орнотуу. 

Facebook сыяктуу сайттар маалымат бөлүшүүдө бир аз контрол жасай алса да 

сиздин профилдин кайсы бир бөлүгү, адатта, ар бир адам үчүн апачык көрүнүп 

турат. Эгер балдарыңыз өздүк профилин интернетке жайгаштырса, анда алар 

профилдеринде өтө көп маалыматты салууда, сактык чараларын көрүүлөрү 

тийиш. 

Бул жерде коопсуз тармактык статусун түзүү тууралуу көбүрөөк маалымат. 

Экрандын аты: Ар бир адам социалдык вебсайттын профилиндеги потенциалдуу 

маалыматты кылдаттык менен түзүш керек себеби жалпы эл көрүшү мүмкүн. 

Профилдик сүрөт: Көптөгөн сайттар профилдик сүрөттү тандап алууга 

мүмкүнчүлүк берет. Бул сүрөт же аватор болушу мүмкүн. Фейсбукта көпчүлүк 

адамдар өздөрүнүн сүрөттөрүн колдонушат. Бирок талкуу сыяктуу коомдук 

сайттарда аваторду колдонууну каалашыңыз мүмкүн анткени 

анонимдүүлүгүңүздү сактаганга мүмкүнчүлүк болот. Эсиңизде болсун сиздин 

профилдик сүрөттөрүңүздү башка көп адамдар көрө алышы мүмкүн. Ошондуктан 

сизди терс жактан көргөзбөй турган сүрөттү тандоо маанилүү. 

Өздүк маалымат: Жеке маалыматтыңызды бөлүшүүдө этият болушуңуз керек. 

Эгер жеке маалыматыңызды өзүңүзгө же досторуңузга гана койгуңуз келсе анда 

ошону тандаңыз. Сиз эч качан туулган күнүңүздү же үй дарегиңизди жалпыга 

көрүнүктүү кылбашыңыз керек. 

Байланыш маалыматтар: Сиз коомдук желеде жана маркетингде 

професианалдуу болмоюн, электрондук почтаңыздан башка байланыш 

маалыматтарды камтыгыңыз келбейт Үй телефонун же даректериңизди 

колдонбоңуз. Эгер тел номерин көрсөтүшүңүз керек болсо, анда уюлдук тел 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/internetsafety/social-media-privacy-basics/1/
http://www.gcflearnfree.org/internetsafety/social-media-privacy-basics/1/
http://www.gcflearnfree.org/internetsafety
http://onguardonline.gov/media
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номерин колдонуңуз.. Ошондой эле аккаунтуңузду спам жана башаламандыктан 

колдогуңуз келсе өзүнчө электрондук почта дарегин ачуу, жакшы идея болушу 

мүмкүн. 

Балдар жана өспүрүмдөр: профилди түзүү үчүн, текшериңиз Book Cafe 

Оюн Федералдык соода комиссиянын өз ара аракети. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.consumer.ftc.gov/sites/default/files/games/off-site/youarehere/site.html#/book-cafe-game-setup
http://www.consumer.ftc.gov/sites/default/files/games/off-site/youarehere/site.html#/book-cafe-game-setup
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5. ФАЙЛ БӨЛҮШҮҮ ТАРМАКТАРЫН КОЛДОНУУ 
 

Музыканы онлайнда бөлүшүү 

Файл-бөлүштүрүү тармактары биринчи Napster түзүлгөн кезде, 1990-жылдардын 

аягында популярдуу боло баштаган. Napster технологиянын бир түрү катары (же 

P2P) ыкмасында колдонулган. 

Napster укуктук себептерден улам жабылып калган, бирок андан бери дагы 

көптөгөн P2P программалар пайда болду. Napsterден айырмаланып, бул 

программалар адамдарга музыканы эле бөлүштүрбөстөн, ошондой эле теле-

шоуларды, тасмаларды жана программаларды бөлүшөт. Тилекке каршы, бул 

программалар менен байланышкан көп коркунучтар бар, вирустардын 

жайылышы, ошондуктан балдарыңыздардын коопсуздугу үчүн аларды алыс 

кармаганыңыз эң жакшы болот. 

Файл бөлүштүрүү легалдуубу? 

Бөлүшүүдөгү юридикалык тобокелдиктер 

Сиз файл бөлүштүрүү тармагын жүктөп, колдонсоңуз болот жана автордук укугу 

корголбогон файлдарды бөлүшө аласыз. Көйгөй мында программалар, музыка, 

телеберүүлөр жана кинолордун көпчүлүгүнүн автордук укуктары корголгон, 

эгерде сиз аларды жүктөп же бөлүшүүдө пайдалансаңыз анда чоң айып төлөп 

калышыңыз мүмкүн. Мисалы, 2006-жылы Томас Жеми бир нече үн жазуучу 

музыканы Казаа файл-бөлүштүрүү тармагында бөлүшкөнү үчүн сотко берилген. 

Ал $ 1,5 млн айып пул төлөп берүүгө милдеттендирилген, кийинчээрек $54,000 

түшүрүлгөн. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кээ бир ырларды жана TV эпизоддорун iTune дүкөнүнөн жана башка жерлерден 

бекер көчүрүп алса болот, жана көптөгөн программалык камсыздоолор да бекер 

экендигин эстен чыгарбоо керек. Ошондуктан эгер балдарыңыз бир нерсени 

акысыз жүктөп алган болсо, ал сөзсүз түрдө эле туура эмес жасады дегенди 

билдирбейт. 

Файл бөлүшүү коопсузбу? 

P2P тармак аркылуу жүктөө вебсайттан жүктөөгө караганда кооптураак. P2P 

тармактарында көп файлдар вирустарды же башка зыяндуу нерселерди алып 

жүрүшөт. Ошондой эле, сиз файлдарды бөлүшүү менен башка адамдар сиздин 

компьютердеги файлдарга киришине мүмкүнчүлүк бересиз. Көпчүлүк адамдар 

белгилүү гана папкаларын бөлүшүүгө аракет жасашса да, кокустан 

комьпютериңиздеги толук маалымат менен бөлүшүп алышыңыз мүмкүн. 

Балдарыңызга файлдарды бөлүштүрүүдө порнография же башка орунсуз 

мазмундагы нерселерди кезиктирип алуу коркунучу бар. Эгер сиз компьютерге 

ата-эне көзөмөлүн орнотуп койсоңуз, анда алар бул файлдарды кезиктербеши 

мүмкүн. 

Файлдарды бөлүштүрүү программаларынын мисалдары 

Бул жерде айрым файл бөлүштүрүү программалары: 

BitTorrent 

uTorrent 

FrostWire 

BitComet 

Ares Galaxy 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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6. МОБИЛДИК ТҮЗМӨК КООПСУЗДУГУ 
 

Бүгүнкү күндө көп балдардын жана өспүрүмдөрдүн мобилдик түзмөктөрү бар, 

мисалы телефондор, iPod дор жана планшет сыяктуу. Алар бул түзмөктөрдү ар 

дайым өзүлөрү менен алып жүрүшү мүмкүн, ошондуктан аларды кантип коопсуз 

урунууну билүү маанилүү. Балдарыңыз мобилдик түзмөктүн ар кандай түрүн 

колдонушса, анда алар менен коркунуч тууралуу сүйлөшүңүз керек. 

Машина айдап бара жатканда мобилдик жабдууларды колдонуу 

Машина айдап бара жатканда жазышуу 

Эгер өспүрүм айдап бара жатканда текст кабарын кабыл алган болсо, анда ал 

ошол замат жооп берүүгө азгырылат. Бирок, бул өтө кооптуу жана көп учурда 

мыйзамсыз болуп эсептелет. Эгер өспүрүм бир эле секунд караган болсо дагы, 

ал олуттуу кырсыкка дуушар болушу мүмкүн. Сактануунун жолу жооп берүүнүн 

алдында унаа токтогонго чейин күтүш керек. 

Сматфондор жазгандан сырткары көптү жасай алат. Ошондой эле алар 

интернетти карап чыкканга, эмейлдерди жөнөтүүнү, жана социалдык 

тармактарды колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Унаа айдап бара жатканда 

ушундай нерселерди жасоо жөн гана жазышуу аварияга кабылууга алып келиши 

ыктымал. 

Айдоо учурунда жазышуунун зыяндуулугун билүү жөнүндө, тексти 

караңыз Акыркы Текст , 10 мүнөттүк документалдык көрсөтүү AT & T тарабынан 

түзүлгөн 

Жөө басып бара жатканда да жазышуу кооптуу болушу мүмкүн себеби жакындап 

калган унааларды же тоскоолдуктарды байкоо кыйыныраак болот. Балдарыңыз 

мобилдик жабдууларды кооптуу жагдайда колдонуудан этият болуулары зарыл. 

Сексуалдык боюнча 

Көпчүлүк уюлдук телефондор менен сүрөттөрдү тартып алып, досторуна 

жөнөтүү оңой. Себеби өспүрүмдөр жана андан да жашыраак балдар бардык 

нерсеге кызыктар анан калса эксперименттерди жасагылары келет, алардын 

көбү жылаңач же сексуалдык сүрөттөрдү тартуу менен аларды жигиттерине же 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.schooltube.com/video/4386d84344d2a7345c5e/
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сүйлөшкөн кыздарына жиберишет. Бул секстинг болуп белгилүү. Секстинг 

олуттуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн экенин билүү балдарыңыз үчүн 

маанилүү. 

Көпчүлүк учурда секстинг менен алектенген өспүрүмдөр баланын 

порнографиясы үчүн куугунтукка алынышы мүмкүн. Эгер соттолгон болсо, 

өспүрүмдөр жаза мөөнөтүн түрмөдө өткөрүшөт жана сексуалдык кылмышкер 

катары катталган болот. Бул аларга жумуш табууга же колледжге кирүүгө 

кыйынчылык туудурат. Көрүнүп тургандай секстингдин кесепети балдарыңыздын 

жашоосуна көп жылдар бою таасир эте алат. 

Көп өспүрүмдөр секстингде күнөө жок деп ишенишет же алар кармалбайбыз деп 

эсептешет. Бирок, сүрөттөр онлайнда же уюлдук телефондор аркылуу оңой эле 

таратылат ошондуктан аларды бардык адамдар көрө алышат. Балдарыңызга 

мунун кесепеттери канчалык олуттуу болушу тууралуу билүүлөрүн камсыздаңыз. 

Thinkuknow.co.uk бул билим берүү сайты Балдарды эксплатациалоо жана Online 

коргоо борбору тарабынан түзүлгөн Секстингдин зыяндуулугу тууралуу көбүрөөк 

билүү үчүн, видеону көрүңүз. 

барактын аягы 

Геолокация 

Facebook билдирүүдө жайгашкан ордун 

кошуу 

Көпчүлүк мобилдик колдонмолор геокалация деп аталган мүнөздөмөнү 

башкалар менен жайгашкан жерди бөлүшүү үчүн колдонушат. Мисалы, 

фейсбукту колдонуу менен бир нерсени жазып постко койсоңуз, анда сиздин 

жайгашкан жериңизди постко кошуу үчүн тандай аласыз. Ошондой эле, 

Foursquare, Twitter жана башка колдонмолорду колдонуу менен да жасай 

алабыз. Балдар, өздөрүнүн досторуна кайда жүргөндөрүн айтып ыракатанышат, 

бул кылмышкерлер үчүн баланын орду жөнүндө маалыматты билип алууга 

мүмкүнчүлүк берет. 

Эгер баланын жайгашкан жерин бөлүшүү ыңгайсыз болсо, анда кээ бир же 

баардык жайгашуу кызматынын колдонмолорун өчүрө аласыз. Кээ бир 

колдонмолор (мисалы, карталардын жана багыттардын колдонмолору сыяктуу) 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.thinkuknow.co.uk/
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жайгашуу кызматын колдонушаарын эстен чыгарбайлы, алар сиздин жайгашкан 

жериңизди салышпайт жана башкалар аны көрө алышпайт. 

Wi-Fi туташуу түйүнү 

Мобилдик түзмөк же ноутбук менен, көбүнчө ресторандарда, дүкөндөрдө, 

парктарда жана башка жерлерде бекер Интернетке туташа аласыз. Бул жерлер 

Wi-Fi туташуу түйүнү катары белгилүү. Туташуу түйүндөрү пайдалуу болушу 

мүмкүн, бирок, алар үй интернет байланышына караганда коопсуздугу аз. Эгер 

балдарыңыз мобилдик жабдууларды колдонуп жаткан болсо, алардын Wi-Fi 

туташуу түйүндөрүн кантип колдонуш керек экенин билишерине ынанышыңыз 

керек. 

Бул жерде Wi-Fi туташуу түйүндөрүн колдонуу үчүн кээ бир ыкмалар. 

Тармакты текшерүү: Өзүңүздүң тармакка же бөлүштүрүү параметрине барыңыз 

жана "File жана Printer бөлүшүүнү" өчүрүңүз Сиздин файлдарга мүмкүнчүлүк 

алуу менен башкалардын тармакка кирүүсүнө жолтоо болот. Оперативтик 

системаңызга жараша ал жакта башка бөлүшүүлөр болушу мүмкүн коомдук 

папка бөлүшүү сыяктуу өчүрүлүшү керек. 

Комьпютериңиздин коопсуздугу: Комьпютериңизди тармактык коргоо жана 

программалык камсыздоонун антивирусу иштеп турган учурда коргоңуз. 

Автоматтык байланыштарды өчүрүү: Wi-Fi байланышын тармактык 

орнотууларга кол менен же автоматтык эмес режим аркылуу күйгүзүңүз. Бул 

сиздин комьпютерди автоматтык түрдө белги берип эгер мыйзамдуу болсо 

коргой алат. 

Файл бөлүшүүнү өчүрүү: Өзүңүздүн тармакка же орнотууларды бөлүштүрүүгө 

барып "File жана Printer бөлүшүү" нү өчүрүңүз, башкалар сиздин файлга 

мүмкүнчүлүк алуудан коргонуңуз. Сиздин оперативтик системаңызга жараша 

башка орнотуулары болушу мүмкүн жана алар да өчүрүлгөн болушу керек, 

Тегеректериңизден сак болуңуз: Туташуу тармагын колдонуп жатканыңызда 

тегерегиңиздеги кишилерден сак болуңуз. Сиздин артыңыздан көз жүгүртүп жеке 

маалыматтарыңызды жана иш-аракеттериңизди көрүп алуудан сак болуңуз. 

Коомдук жайда ноутбукту же мобилдик колдонмолоруңузду кароосуз эч качан 

калтырбаңыз. 

Финансылык транзакциялардан сак болуңуз: коомдук туташуу түйүндөр аркылуу, 

финансылык транзакцияларды жасабаңыз мисалы банкиң же сатып алуулар 

сыяктуу каржы бүтүмдөрдү жүргүзүүгө болбойт. 

Көбүрөөк коопсуздук үчүн биздин Мобилдик түзмөк Коопсуздук сабакты караңыз. 

барактын аягы 

Мобилдик түзмөктүн зыяндуулугу 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/internetsafetyforkids/mobile-device-safety/2/
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Мобилдик колдонмолор 

Көп адамдар мобилдик түзмөктөрүндөгү вирустар жөнүндө ойлонушпайт, бирок 

мүмкүнчүлүк бар. Эгер балдарыңыздын мобилдик жабдуулары бар болсо, же 

сиздикин пайдаланып жатса, аларды комьпютерди колдонгонундай эле этият 

колдонуусун үйрөтүшүңүз керек. 

Кээ бир , Norton менен Kaspersky , сыяктуу компаниялар антивирус 

программалык камсыздоону уюлдук телефондордо иштөөсүн сунуш кылышат, 

бирок изилдөө жүргүзсөң алар сиздин телефондун иштөө функцияларын 

жайлатат. 

Зыяндуу программалардан оолак болуу үчүн сунуштар: 

Балдарыңызды мобилдик түзмөктөрдө зыяндуу программалардан оолак болууга 

төмөнкү ыкмалар жардам бере аларына үйрөтө аласыз. 

Мобилдик телефонду жаңыртып текшерип туруңуз. Телефон өндүрүүчүнүн 

сайтынан жаңыланган коопсуздук инструкциялардын жүктөмүн текшериңиз. 

Программаларды же колдонмолорду жүктөп жатканда сак болуңуз. Программа 

же колдонмо зыяндуу болушу мүмкүн, ошондуктан, жүктөөдөн мурун, аны 

изилдөө керек. 

Бекер сунуштарды жана бекер рингтондон качыңыз. Электрондук почта же зарыл 

билдирүүлөр аркылуу программалык камсыздоону жүктөп алуу сунушталса 

мындай рингтондо зыяндуу программалар болушу мүмкүн. 

Эгер бир нерсе шектүү сезилсе, анда өзүңүздүн инстинкке ишениңиз. 

 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://us.norton.com/norton-mobile-security/
http://www.kaspersky.com/mobile_downloads
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7. РЕСУРСТАР 
 

Балдарыңыз үчүн Интернет коопсуздугу жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

ресурстарды караңыз. 

Жалпы ресурстар 

OnGuardOnline.gov : Бул сайт Федералдык Соода комиссиясы тарабынан 

түзүлгөн. Бул сайтта ата-энелерге маалымат бар, ошондой эле балдар жана 

өспүрүмдөр үчүн оюндар жана видеолор камтылган. 

NetSmartz.org : Бул сайт, Улуттук борбор тарабынан адашкан жана 

эксплатацияга кабылган балдар үчүн түзүлгөн. Ар кандай курактагы балдар үчүн 

видеолор, ошондой эле ата-энелер үчүн маалыматтар бар. 

WiredSafety : WiredSafety ата-энелер жана мугалимдер колдоно ала турган 

онлайн коопсуздугу жөнүндө көп маалыматтар бар. 

StaySafeOnline.org : Бул сайт балдар жана чоң кишилер үчүн ошондой эле жалпы 

онлайн коопсуздук макалаларын үйрөтүүгө жардам берүүчү ресурстарга ээ. 

Үй-бүлө менен Online коопсуздук институту : Бул сайт аркылуу үй- бүлөлүк 

онлайн коопсуздук келишимин бастырып ала аласыз, ошондой эле ата-энелер 

үчүн башка сунуштар жана ресурстар бар. 

Жакшылыкка аянтча : Бул сайт Үй-бүлөлүк онлайн коопсуздук институту 

тарабынан түзүлгөн. Ата-энелер, мугалимдер жана өспүрүмдөр үчүн 

маалыматтарды камтыйт. 

Microsoft коргоо жана коопсуздук борбор : Бул сайт ар кандай курактагы балдар 

үчүн Интернет коопсуздугу боюнча сунуш берет; жоболор Педиатрлар жана 

Microsoft Америка академиясы тарабынан түзүлгөн. 

Эгер балаңыз коркунучта болсо кимге байланышыңыз керек. 

Жергиликтүү полиция: эгер балаңыз түздөн-түз коркунучта болсо, полицияны 

чакырышыңыз керек. Болбосо, жергиликтүү полициянын тез жардам номерине 

чалып проблема жөнүндө билдирүү жасаңыз. 

CyberTipline: Visit www.cybertipline.com ,(800) деп 843-5678 чалып балдарга 

кылмыштуулук аракеттер болуп жатканы жөнүндө мисалы сексуалдык 

азгыруулар , балдарга жиберилген адепсиз материалдар жана балдардын 

парнографиялары жөнүндө айтыңыз. 

Коркутуп-үркүтүү 

Stopcyberbullying.org : WiredSafety.org сайты эл тарабынан түзүлгөн, бул сайтта 

7 жаштан 17 жашка чейинки балдарга маалымат бар. 

Cyberbully411.org : Бул сайт киберкуугунтук тууралуу ата-эне менен 

стратегиялык сүйлөшүү , анын ичинде балдар жана өспүрүмдөр үчүн ресурстар 

бар. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://onguardonline.gov/media
http://www.netsmartz.org/NSTeens
http://wiredsafety.org/
https://www.staysafeonline.org/teach-online-safety/
https://www.fosi.org/good-digital-parenting/family-online-safety-contract/
http://www.aplatformforgood.org/
http://www.microsoft.com/security/family-safety/childsafety-age.aspx
http://www.cybertipline.com/
http://www.stopcyberbullying.org/
http://www.cyberbully411.org/
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Common Sense Медия : Бул сайт 2 жаштан 17 жашка чейинки балдар менен 

иштөө үчүн абдан кенен пикирлерди сунуштайт . 

KidsHealth : Бул сайтта киберкуугунтук жөнүндө жалпы жакшы түшүнүктү 

баяндап берүүчү макала бар. 

Бул жакшыраак долбоор болууда : Бул сайт гей болгондугу үчүн кордук көрүп өз 

өмүрүн кыйган өспүрүмдөргө жооп катары түзүлгөн. Бул белгилүү адамдар 

аркылуу жиберилген 22000 ашык видеолорду камтыйт. 

Балдар жана өспүрүмдөр үчүн вебсайттар 

YouAreHere : Бул балдар жана өспүрүмдөр үчүн онлайн коопсуздук иш-

аракеттерди камтыйт. Федерал Соода комиссиясы тарабынан түзүлгөн 

OnGuardOnline.gov : Бул сайт балдар жана өспүрүмдөр үчүн оюндарды жана 

видеолорду сунуш кылат. 

NetSmartz.org : Бул сайт Улуттук борбор Адашкан & Эксплатацияга кабылган 

балдар үчүн түзүлгөн, ар кандай курактагы балдарга видеолор бар. Бул 

NetSmartzKids жана NSTeens менен байланыштуу. 

NetSmartzKids : Бул сайт 5 жаштан 16 жашка чейинки балдар үчүн интернет 

коопсуздугу оюндарын камтыган. 

NSTeens : Бул NetSmartz сайты 8 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүмдөр үчүн 

иштелип чыккан. 

Бала-достук издөө локомотиви 

KidsClick! 

KidRex 

Kidtopia 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.commonsensemedia.org/cyberbullying
http://kidshealth.org/parent/positive/talk/cyberbullying.html
http://www.itgetsbetter.org/
http://www.consumer.ftc.gov/sites/default/files/games/off-site/youarehere/site.html#/mall-entrance
http://onguardonline.gov/media
http://www.netsmartz.org/NSTeens
http://www.netsmartzkids.org/AdventureGames
http://www.nsteens.org/
http://kidsclick.org/
http://www.kidrex.org/
http://www.kidtopia.info/
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8. БАЛДАРДЫ ИНТЕРНЕТТЕ КОРГООНУН БЕШ ЖОЛУ 
 

Эгерде балдарыңыз убакыттарын онлайнда өткөрүшсө (жана бул күндөрү, 

көпчүлүк балдар!) алар кандай мүмкүнчүлүк ала алышарын көзөмөл кылуунун 

жолдорун издешиңиз мүмкүн. Бир нече мыкты программалар бул жакта бар таза 

түзөө жана таза түзөө жана коомдук булар сизге жардам берет, бирок алар 

кымбат болушу мүмкүн. Ошондой эле алар ар дайым кереги жок го. Алар дайым 

эле керек боло бербейт. Балдарыңыз компьютерди түшүнгөн күндө да алардын 

онлайн ишин көзөмөлдөө үчүн роутерге жана комьпютерге айрым негизги 

нерселерди жасай аласыз. 

WPA коопсуздугун роутерге орнотуу 

Түшүнүктүү өспүрүм программалык камсыздоону жүктөй алат жана бир мүнөткө 

жетпей WEP сырсөздү бузушу мүмкүн бирок, WPA уруксатсыз интернетке 

кирүүгө же корголбогон аккаунтта бир нерсе жасоого жолтоо болот. (Ал ошондой 

эле балдарды үйүндө онлайн контролдордон компьютердин ордуна мобилдик 

түзмөктөрдү колдонууга тоскоол болот). 

2. Роутериңизге сырсөз коюу 

Бул ачык эле боло турган нерсе, бирок эгер жарыяланбаган сырсөздү 

колдонсоңуз, балдарыңыз божомолдоп таап алышы мүмкүн, алар Linux жүктөө 

дискин колдонуп бардык топтомдорду контролдойт. 

3. Администрациялык башкарууга мүмкүнчүлүк алуу 

Сөзсүз балдарыңыздын компютердик администрациялык башкарууга 

мүмкүнчүлүгү жок болсун. Ошондой эле балдарыңыздын үйдөгү компьютерде 

өзүлөрүнүн аккаунттары болсун жана сиз колдонгон сырсөз корголгону жакшы 

идея. 

4. Windows коопсуздук параметрлери 

Эгер үйдө өздүк комьпютериңиз болсо Microsoft Family Security Essential ди 

жүктөп алыңыз. Бул программа үч аккаунтту тандап алууңузга мүмкүнчүлүк 

берет. Балдарга кереги жок сайттарга блок коюңуз жана балдарыңыз кайсы 

сайттарга кирүүгө аракет жасашканын караңыз. Ошондой эле балдарыңыз канча 

убактысын компьютер менен өткөргөнүн жана кайсы программаларды колдонуп 

жатышканы туралуу көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. 

5. iOS Белги коопсуздук параметрлери 

Эгер сизде Mac бар болсо, OS X 10.5 же андан жогору иштеген анда кайсы 

башкаруу аккаунтту Apple балдарыңыз үчүн орното аласыз. Башкарылган 

аккаунт сизде Mac мурунтан эле бар, булар менен ата-энелик көзөмөл 

жогорулатат. Балдарыңыз ким менен iChat же электрондук почта аркылуу 

байланышкандарын кандай колдонмолорду колдонушуп жана кандай сайттарды 

көрүшөрүн контролдой аласыз. Ошондой эле, алар компьютери менен 

мүмкүндүк ала турган файлдарга киришине чек кое аласыз. Эгер башкаруу 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.netnanny.com/
http://www.netnanny.com/
http://www.netnanny.com/products/net-nanny-social
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аккаунтун Mac та түзгүңүз келсе, анда жакшы нускамалардын топтому бул 

жерде . Apple колдоо сайтында да бар көрсөтмөлөрдү башкаруу аккаунтунда 

кандай ата-энелик көзөмөл орнотулат. . 

Бул көрсөткүчтөр бардык өспүрүмдөрдү онлайн көйгөйлөргө кабылуунун алдын 

алуу үчүн жетиштүү болушу мүмкүн, бирок баштоо үчүн жакшы жолу бар алар 

сизге кереги жок программалык камсыздоону сатып алардан мурун баштаңыз . 

Балдарыңыз жаш болсо, чоңдордун мазмундарына кирүүдөн төмөнкү кеңештер 

жолтоо болушу мүмкүн . Балдарынызды кантип жана эмне үчүн онлайндан 

коргоо жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн, карап чыгыңыз балдар үчүн 

Интернет коопсуздугу жана Интернет коопсуздугу түзүү. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://macs.about.com/od/switchersnewusers/qt/managedaccount.htm
http://macs.about.com/od/switchersnewusers/qt/managedaccount.htm
http://support.apple.com/kb/HT2900
http://www.gcflearnfree.org/internetsafetyforkids
http://www.gcflearnfree.org/internetsafetyforkids
http://www.gcflearnfree.org/internetsafety
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VI. GOOGLE КОЛДОНУУ КЕҢЕШТЕРИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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1. GOOGLE ФОРМАЛАР 
 

Сынактарды, сурамжылоолорду жана башка көп нерселерди түзүүдө Google 

формаларды колдонуу 

Сиз, балким, Google Docs жана Google барактар тууралу мурун уксаңыз керек 

(Google Дисктеги эки эң таанымал функцияларды ). Бирок Google Бирок, Google 

формалары жөнүндө уктуңуз беле? 

Google формалары , сынактардын, сурамжылоолордун, жана анкеталардын 

бардык түрлөрүн түзүү үчүн фантастикалык курал болуп саналат. Өз 

сурамжылоолоруңузду, баалоолоруңузду, же ал тургай, кийинки офис Potluck 

үчүн катталуу барактарыңызды түзүү үчүн колдонуңуз. Бир аз чыгармачылык 

менен, жасай ала турган нерселериңизге эч кандай чек жок. 

Google аккаунту ачуудан башташыңыз керек. (Эгер сиз дагы эле ача элек 

болсоңуз, анда карап чыксаңыз болотбиздин окуу куралды . Катталуу акысыз 

жана жеңил.) Сиз Google Drive ичиндеги функцияларга кирүүгө мүмкүндүк 

аласыз. Болгону жаңы баскычын чыкылдатып, анан форманы тандап алуу керек. 

 

Бул сизди редакторго алып барат, ал жакта сиз өзүңүздүн формаңызды, аты 

жөнүңүздү сурамжылоолорду толтурасыз. Ошондой эле суроолоруңузду киргизе 

баштасаңыз болот. Сизге тандап алууга суроолордун сурамжылоолорго жана 

аныктамаларга абдан жакшы боло турган көп түрү бар, анын ичинде бир нече 

жооп, текст, текшкерүү кутучалары жана масштаптар. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://edu.gcfglobal.org/en/google-forms/
http://www.gcflearnfree.org/googleaccount
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Өзүңүздү тааныштырууда жогорудагы тандоо жолдорун колдоно аларыңызга 

ишениңиз. Мисалы, сиз теманы өзгөртүп же ылайыкташтырасыз же суроолорду 

кошууда кайра артка бара аласыз. Ошондой эле форманы алдын ала көрө 

аласыз.эгер сиз кааласаңыз өзүңүз аракет жасасаңыз пайдалуу болот. 

 

Жасап бүткөнүңүздөн кийин Send баскычын басыңыз. Сиз жеке адамдарга 

жөнөтө аласыз же коомчулук менен бөлүшүүнүн көп жолдору бар (мисалы, 

социалдык медиалар аркылуу). 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Качан жоопторду ала баштаганыңызда, сиз аларды өзүңүздүн формаңызга 

кайтып келип Responses ду басуу менен аларды көрө аласыз. Сизде эки негизги 

тандоо жолу бар: бардык жоопторду кыскача карап чыгуу, же ар бир инсандын 

жооп тизмесин көрүү. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ошондой эле, сиз spreadsheet тен жоопторду көрө аласыз же аларды формада 

сактап каласыз (карап чыгууга жана уюштурууга жардам берүү үчүн сунушталат 

). Көп айырмачылыктарды үйрөнө аласыз бул жерде . 

Google формалар качан болсо да кыска тесттерди түзүүдө, сурамжылоолорду 

же форманын ар кандай башка түрүн түзүү керек болгондо мыкты болуп саналат. 

Бул үйрөнчүктөр үчүн абдан эле жеңил, бирок эгер сиз көбүрөөк жасаганга 

кызыкдар болсоңуз, тонналаган кошумча өзгөчөлүктөрү бар (буларды да кошо 

аласыз , сүрөттөр, жана бет тыныгуу ). Тамашага батыңыз! 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://support.google.com/docs/answer/2917686?hl=en&ref_topic=6063584
https://support.google.com/docs/answer/2839737?hl=en&ref_topic=6063584
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2. GOOGLE АБА КАТТАМДАРЫ 
 

Эс алууну пландоодо Google аба каттамдарын колдонуу 

Эгер учак билеттерин сатып алып жаткан болсоңуз, анда онлайн изилдөөлөрдү 

пландаштырууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Саякаттоого көп адистештирилген 

вебсайттар бар, бирок көбүндө адаштырган багыттоолор , жарнамалар менен 

башка маалыматтар кошулуп башаламан болуп калат. Булардын ордуна 

балким, буга чейин сизге тааныш куралды колдонууга аракет жасап 

көрөсүз:Google. Сиз Google ду көп колдонсоңуз да, балким сиз учактарды 

изилдеп жана салыштырууга боло турганын билбешиңиз ыктымал. 

Google авиа билет баасын изилдөө Google аба каттамдары деп аталат . Башка 

ар кандай издөө куралдары сыяктуу эле, бул жерди аныктоого жана датасы 

боюнча учактарды издөөгө мүмкүндүк берет. Бирок Google интернет же сүрөт 

издөөсү сыяктуу эле, ал дагы көп куралдарды камтыйт да учактардын тизмесин 

кыскартып сиз издеп жаткан нерсени так таап берүүгө көмөк көрсөтөт. Мисалы, 

сиз жыйынтыгында учактын баасы, учуп кетүү жана келүү убактысы, 

конуулардын санын жана башкаларды чыпкалап аласыз. Чыпкалар таап алууга 

жана өзгөртүүгө жеңил болот. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.google.com/flights
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Эгер сиз, каалаган жагыңызга барууну билсеңиз, бирок так саякаттоо датаңыз 

жок болсо,төмөнкү Lowest Fares куралын колдонуп барууга арзандатылган 

күндөрдү тапсаңыз болот. Издөө куралдарынын оң жагында жайгашкан 

графикалык сүрөтчөнү басыңыз кийинки бир нече айдын ичинде ар бир күн үчүн 

арзан авиа билет графиги менен календарын көрүш үчүн. 

 

Google авиа каттамдары башка сайттардан көрүнбөгөн өзгөчөлүккө ээ, ал карта 

аркылуу издөөгө мүмкүндүк берет. Google авиа каттамдарынын башкы бетин 

ачканыңызда, картанын борборунан өз өлкөңүздөгү аэропорту дүйнө жүзүндөгү 

ар кандай шаарлар жана авиа төлөмдөрү менен көрө аласыз. Авиа каттамдын 

критерийлерин орнотууда жөн гана издөө куралдарын колдонсоңуз, карта 

автоматтык түрдө ылайыкташтырат. Мисалы, кайсы бир баа тизмегин 

белгилеген болсоңуз, карта сизге ошол суммага уча ала турган жерлердин 

баарын жаңылап көрсөтөт. Саякаттоого запас бюджет болгону эң сонун, себеби 

алдыдагы саякат идеаларын башкача айтканда эсепке албай калышыңыз 

мүмкүн. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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3. GOOGLE ART ДОЛБООРУ 
 

Google Art долбоору менен акысыз көркөм өнөр жөнүндө билүү 

Google менен пайдалуу нерселерди жасай ала турганыңыз жөнүндө айтып бере 

турган башка сабактар бар- авиакаттамдарын табуу үчүн карталар менен 

иштөө бирок Google бир нерсени билүүгө көп мүмкүнчүлүктөрдү бере ала 

турганын айгинелөөдө. 

Булардын бири Google Art долбоору дүйнө жүзүндө көркөм чыгармаларынын 

көргөзмөсү иштетет. Бул Google Arts & Маданият , Google компаниясынын бир 

бөлүгү көркөм өнөр, тарых жана маданият менен байланышкан билим 

ресурстарды алуу үчүн арналган акысыз онлайын мүмкүнчүлүктөрү. 

 

Google Art долбоору 40,000 ден ашык картинкалардын сүрөттөрү, айкел, көчө 

өнөрү жана башкалар менен сонун сайт болуп саналат. Көптөгөн көркөм 

чыгармалар толук түшүндүрмөлөрү менен арткы пландагы маалыматтарды 

камтыйт, ошондуктан сиз чындап эле айланта карап чыгуу менен көп нерсени 

үйрөнө аласыз. 

Чынында жакындан, сүрөттөрдү кылдат караңыздар 

Google Art Долбоордо бардык сүрөттөрдү ири өлчөмдө көрүү үчүн толук 

жетиштүү дегендик, долбоордун эң мыкты чечими болуп саналат. Бирок, 

сүрөттөрдүн кээ бирлери чын эле эң мыкты чечим болуп саналат, ошондуктан, 

масштабды өзгөртүү менен эч качан көрө албаган майда чүйдөсүнө чейин 

көрөсүз, атүгүл жеке боекчуларды! 

Мисалы, бул жерде биздин сүйүктүү сүрөттөрдүн бири, элчилер Hans 

Холбейн Мына сүрөттүн толук көрүнүшү. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/google-tips/use-google-flights-to-plan-your-vacation
http://www.gcflearnfree.org/google-maps/
http://www.gcflearnfree.org/google-maps/
http://www.google.com/culturalinstitute/
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/the-ambassadors/bQEWbLB26MG1LA?projectId=art-project
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/the-ambassadors/bQEWbLB26MG1LA?projectId=art-project
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Бул жерде абдан кичинекей майда чүйдөсүнө чейин! 

 

Белгилей кетчү жагдай, бул элчилердин ортосунда төмөнкү текчеде жайгашкан 

кичинекей жер шары болуп саналат. Бул сүрөт бир аз гана бөлүгү, бирок сиз 

майда-чүйдөсүнө чейин көрө аласыз! Китеп аркылуу сүрөттөрдү ушундай жол 

менен көрүү мүмкүн болмок эмес жана жеке өзүңүз карап жатсаңыз дагы майда 

чүйдөсүнө чейин көрүү абдан эле оор. Дегинкиси, сиз гана музейден сүрөткө 

абдан жакын тура аласыз. Google бул эң мыкты чечилиштеги сүрөттөрдү 

gigapixel сүрөттөрү деп аташат. Сиз учурдагы gigapixel сүрөттөрдүн баарын көрө 

аласыз бул жерде . 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://www.google.com/culturalinstitute/browse/gigapixel?projectId=art-project
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Музейдин чыныгы экскурсиясын алыңыз 

Бул жайда саякатка чыккан эмес белеңиз? Сиз Google Art долбоору менен дүйнө 

жүзүндөгү музейлерден экскурсия алышыңыз мүмкүн. Google музей тизмелерин 

жана галереяларын көрүү үчүн ар бир беттин жогору бөлүгүндөгү кнопка 

жыйнактарын басыңыз. Сиз кызыккан көчө өнөрү же япон 

чыгармачылыгы сыяктуу нерселерди изилдөөнүн сонун жолу болушу мүмкүн Ал 

тургай, кээ бир музейлерди жөө кыдырып чыга аласыз; Google Art долбоору 

музейлерди көрүүнү (Google Карталардын көрүнүшүнө окшош) сунуш кылат. Сиз 

бул галереяларга виртуалдык багыттоо жасай аласыз жана иштерди баскылоо 

менен чоңураак көрүнүштү ала аласыз. 

Бул жерде Musée Бранлиге көрүнүш, Париждеги Африка музейи, Азия, 

Америкалык жана Океандык көркөм искусствосу. Сиз башкы Виртуалдык Тур 

бөлүмгө чейин жылдыруу менен View All ду баскылап бардык музейлердин 

тизмесин кароо аркылуу Музейлерди көрүүгө сунуш ала аласыз. 

 

Жаңы сүйүктүү сүрөтчүнү табуу 

Балким сүрөтчүлөрдүн иштерин мектептен эле үйрөнгөн болушуңар керек 

мисалы Ван Гогк, Пикассонун, Да Винчинин, ал эми Google Art долбоорунда 

балким сиз эч качан укпаган сүрөтчүлөрдүн миңдеген өзгөчөлүктөрү бар 

чыгармалары менен тааныша аласыз. Сизге жаккан сүрөтчүнүн ишин табыш 

үчүн музейлерге же колдонуучунун галереяларын карап чыгып, андан кийин, 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.google.com/culturalinstitute/collection/bogot%C3%A1-street-art?projectId=art-project
http://www.google.com/culturalinstitute/collection/adachi-museum-of-art?projectId=art-project
http://www.google.com/culturalinstitute/collection/adachi-museum-of-art?projectId=art-project


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

375 
 

сүрөтчүнүн ишин көбүрөөк көргөнгө сүрөтчүнүн атын чыкылдатып басуу керек. 

Ошондой эле Google Art долбоорунун негизги беттинен бир катар иштерди 

айландыруу менен өзгөчөлөнгөн кызыктуу сүрөтчүлөрдү таба аласыз. Каалаган 

сүрөтчүңүздү таап эле тим болбой, анын иштерин изилдөө куралды колдонуу 

менен каалаган убакта көрө аласыз. 

 

Сиздин сүйүктүү көркөм искусство боюнча виртуалдык галерея түзүү 

Баракчанын жогору жагындагы жүрөкчө кнопкасын басуу аркылуу сиз каалаган 

бардык көркөм иштерди сактай аласыз. Cакталган иштерди баракчанын жогорку-

сол бурчундагы меню кнопкасын басуу аркылуу тандалмаларды галереялардын 

ичине чыпкалап сала аласыз. Мектептер үчүн же долбоор үчүн, же жөн гана сиз 

жакшы көргөн көркөм өнөр үчүн искусство тизмесин түзүү пайдалуу боло алат. 

Көркөм галереяны сактаганыңыздан кийин, башкалар менен шилтемени бөлүшө 

аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Биз сизди Google Art Project карап чыгып өзүңүзгө жаккан сүрөт иштерин таап 

алганыңызга ишенебиз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project
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4. GOOGLE’ДАН ӨЗҮҢҮЗДҮ ИЗДЕҢИЗ 
 

Сиз билесизби кимдир бирөө жөнөкөй интернет издөө аркылуу канчалык сиз 

жөнүндө таба алат? Чындыгында,сиз таң калышыңыз мүмкүн канчалык элдер 

үчүн жеңил, онлайн аркылуу бир гана сиздин аты-жөнүңүздү издөө менен сиз 

жөнүндө көбүрөөк билип алышат. 

Бул изилдөөлөр бир нече эле минутаны түзөт, ал эми орточо интернет 

колдонуучу ар кандай маалыматтарды, сиздин вебсайт, Facebook баракча, жана 

ал тургай сүрөттөрүңүз аркылуу таба алат. Кыскача айтканда, эгер онлайн 

жалпыга жеткиликтүү болсо, ар кимдин кирүүгө мүмкүнчүлүгү болот. 

Бул жагдайыңызга (интернетти колдонуу тажрыйбаңыз менен) жараша жаман 

нерсе болушу мүмкүн эмес. Мисалы, эгер сиз жумуш издеп жатсаңыз, анда элдер 

сиз тууралуу жана сиздин ишиңиз жөнүндө көбүрөөк билүүнү каалаган болсоңуз 

анда онлайн портфолиоңуз аркылуу таап ала алышат. 

Бирок, эгерде, сиз ал жерде эмне бар экенин билбестен койсоңуз анда өзүңүздү, 

жөн эле тобокелге салып коюшуңуз мүмкүн. Сиз Google аркылуу атыңызды таап 

алсаңыз, сиз эмне деп ойлойсуз? 

Эмнени издейбиз 

Коомдук желе мазмунун карап жатканыңызда бир нерсени гана ойлоңуз 

өзүңүздүн кадыр-баркыңызга таасир бере турган. Сиз жумуш, мектеп, же жаңы 

батир алганы жатасыз дейли. Айрым мекемелер тапшыруу процесс учурунда 

атыңызды Google, дан издеп табышат жана кандай гана туура эмес көрүнсө 

дагы, алар муну эске алышат. Эгер сизге зыян келтире турган нерсе бар экенин 

билип койгонуңуз жакшы (жоопкерчиликсиз ичип жаткан сүрөттөр) же оңтойсуз 

абалда калтыра турган (онлайн сүйлөшүү сайтында эски баракча) сыяктуу. 

Сиз интернет коопсуздугун жакшы билбесеңиз, анда сиздин байланыш 

маалыматтарды байкабай ачыктап албаңыз. Мисалы, дегеле кайсы бир учурда 

Craigslist ке публикация жайгаштырдыңыз беле? Мазмундун мындай түрүн 

жөнөкөй онлайн издөөдө интернеттен тапса болорун сиз балким түшүнбөшүңүз 

ыктымал. Эгер аты-жөнүңүздү, электрондук почтанын дарегин, жана телефон 

номериңиздин баарын салган болсоңуз, Craigslist ти караган адамдардан 

тышкары дагы ар кимге жеткиликтүү боло алат. Эгер тел номериңиз тизмеде 

көрсөтүлгөн болсо, анда алар жада калса үй дарегиңизди да билип алышы 

мүмкүн. 

Google издөө ыкмалары 

Эң толук жана так издөө натыйжаларын алуу үчүн, аты-жөнүңүз, электрондук 

почта дарек, үй жана иш дарек, шаар, жана тел номерлериңиз сыяктуу 

нерселерди издөөдө - баардыгы ар кандай жолдор менен жазылышы керек. 

Андан тышкары, Google так фразаны издөөнү билиши үчүн, издөө шарттардын 

айланасында шилтемелерди коюңуз. Алардын айрымдары төмөнкүлөр: 

Аты жана фамилиясы : "will bolding " 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Аты, атасынын аты, жана фамилиясы: " will edward bolding" 

Фамилиясы аты менен коштолгон: "bolding, will" 

Фамилиясы, аты жана атасынын аты менен коштолгон: "bolding, will edward" 

Аты жана фамилиясы, плюс шаар (тырмакчадан тышкары): "will bolding", чикаго 

Көчөнүн дареги: "555 elm st" 

Көчөнүн дареги, ошондой эле шаар (тырмакчадан тышкары): "555elm st " чикаго 

E-mail дареги: "willbolding@email.com" 

Тел номери, кошумча аймак коду ( бош орун же дефис жок): "3215554444" 

Маалыматтыңызды башкаруу 

Эгер сиз онлайндан көргөзгүңүз келбеген кандайдыр бир маалыматты таап 

алсаңыз, анда сизде бир нече тандоолор бар. Эгер маалыматты өзүңүз 

жайгаштырган болсоңуз, анда аны алып салышыңыз керек. Эгер башка бирөө 

аны жайгаштырган болсо, анда маалыматтарды алып салуу үчүн сайтка же 

жайгаштырган адамдан сураныш керек. Алар сиздин суроо-талапка жооп 

берүүгө милдеттүү эмес экенин эстен чыгарбоо керек. Эгер сизге сайт менен 

сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө жардам керек болсо, 

байланышыңыз WiredSafety.org алардын ыктыярчылары сизге кеңеш берүү үчүн 

болгон мүмкүнчүлүктөрүнүн баарын жасайт. 

Ошондой эле, сиз бул сыяктуу кызматын колдоно 

аласыз BrandYourself.com маалыматты алып салуунун ордуна сиздин издөө 

жыйынтыктарыңызды жакшыртуу үчүн аракет жасаңыз. Эгер сиздикине окшош 

кимдир бирөөнүн аты чыкса, балким, ал киши анча деле белгилүү болбосо деле 

анан ошол адам жыйынтык баракчада биринчи болуп сакталып калса бул эң 

сонун тандоо болуп саналат. BrandYourself, элдер сиздин атыңызды курсор 

менен издеп жатканда, сиз тууралуу туура эмес түшүнүк алып калбаш үчүн 

сиздин маалыматты үстү жакка коюлушу позицияңызга жардам берет. 

Эгер сиз алиге чейин жасай элек болсоңуз, анда азыр Google дан өзүңүздү 

издеңиз! Эмнелерди табарыңызды сиз эч качан билбейсиз. 

Эгер, интернет коопсуздугу тууралуу көбүрөөк билгиңиз келсе, төмөнкү 

сабактарды карап чыгыңыз. 

Интернет коопсуздугу 

Балдар үчүн Интернет коопсуздугу 

Жакшыраак издөө 

Технологияны мыкты колдонуу үчүн кеңештер жана ыкмалар 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.wiredsafety.org/
http://www.brandyourself.com/
http://www.gcflearnfree.org/internetsafety
http://www.gcflearnfree.org/internetsafetyforkids
http://www.gcflearnfree.org/searchbetter
http://www.gcflearnfree.org/techsavvy
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5. GOOGLE КАЛЕНДАРЫ 
 

Google Календарды колдонууну баштоо 

Google Calendar расписанияңызды түзүүдө жана башкалар менен иш-чараларды 

жөнгө салуу үчүн колдонула турган күчтүү, бекер кызмат болуп саналат. 

Башкалар менен жылнаамаларды бөлүшүү, азыркы көрсөтүүлөрдү оңой 

алмаштырууларды ичине камтыган көптөгөн пайдалуу өзгөчөлүктөргө ээ. Эгер 

Google аккаунта каттоодо болсоңуз, сиз календарыңызга каалаган 

компьютерден же мобилдик түзмөктөн кире аласыз. 

 

Google календарына кантип кирүү керек 

Google Жылнаамасына кирүү үчүн Google аккаунтка катталышыңыз керек. Эгер 

сизде мурун жок болсо, сиз Google каттоо аккаунтун түзүү тууралуу көбүрөөк 

маалымат алыш үчүн бул жерден окуңуз . 

Сиз Google календарды бул жерден ала аласыз calendar.google.com . Эгер сиз 

башка Google баракчада болсоңуз, анда жогорку оң жактагы меню баскычын 

чыкылдатып, Календар сүрөтчөсүн басыңыз . 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://edu.gcfglobal.org/en/googleaccount/creating-a-google-account/1/
http://calendar.google.com/
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Google Жылнаама колдонмосу көпчүлүк мобилдик түзмөктөр үчүн жеткиликтүү 

боло алат. Google Жылнаама колдонмосу көпчүлүк Android түзмөктөрдө демейки 

режимде орнотулган, жана сиз Play дүкөнүнөн жүктөп аласыз. Ошондой эле Бул 

жерден да Колдонмо дүкөнүнөн белги чыгаруу . 

Google Календарга багыттоо 

Google Calendar көрүү ийкемдүүлүктөрүнүн көп сунуштарын берет. Жогорку оң 

жактагы баскыч, азыркы көрүнүштүн масштабын өзгөртөт бир күндү же жуманы, 

толук бир айды, жана башка режимдердин көрүнүшүн көргөзүү менен. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.calendar
https://itunes.apple.com/us/app/google-calendar/id909319292?mt=8
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Терезенин жогорку-сол жагындагы, жебе баскычтары өтүп кеткен же келечектеги 

ар кандай мөөнөттөрдүн көрүнүштөрүн өзгөртөт. Ошондой эле белгилүү бир 

күндү көрүү үчүн, негизги календардын сол жагындагы мини календарды баса 

аласыз. (Бүгүн) баскычы календардын көрүнүшүн азыркы күнгө алып келет. 

 

Иш-чаралар 

Календардагы ар бир элемент иш-чара болуп саналат. Кандайдыр бир иш-чара 

түзүү үчүн, календардагы бош орунду басыңыз. Чакан кутуча иш-чаранын 

негизги маалыматтын киргизүү үчүн пайда болот. Аягына чейин чыгаруу үчүн, 

сактоо баскычын басыңыз, же көбүрөөк маалымат киргизүү үчүн More 

орнотууларын чыкылдатыңыз. Сизге зарыл болгон маалыматка кирүү үчүн иш-

чаранын аталышын жана убакытты караңыз, бирок көбүрөөк маалымат иш-

чараны караган ар бир адам үчүн абдан пайдалуу болушу мүмкүн. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бул иш-чара формасында, ал иш-чара башталганга чейинки билдирүүлөрдү 

сизге эскертме берип туруу үчүн кошо аласыз. Бул эскертүүлөр браузерден 

көрүүгө мүмкүн болгон эскертмелер болушу мүмкүн, же автоматтык түрдө 

электрондук почта болушу мүмкүн. Бул сизге күн тартиби боюнча же саякат 

планын түзүүгө убакыт алууга жардам бере алат. 

 

Сиз учурдагы иш-чараларды өзгөртө аласыз же календарды басуу менен иш-

чаранын майда-чүйдөсүнө чейин көрө аласыз. 

Жаңы жылнаамаларды түзүү 

Сиз иш-чараларды уюштурууга, же белгилүү бир адамдар менен бөлүшүүгө 

жардам берүү үчүн, өзүнчө жылнаамаларды түзө аласыз. Достун календарын 

Кошуунун жанындагы плюс белгисин басыңыз, андан кийин Жаңы календарды 

чыкылдатыңыз. Жаңы иш-чараларды түзүү үчүн окшош форманын болгон түрүн 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

383 
 

ачат, уруксат берүү жана бөлүшүү орнотуулары менен. Жаңы календарды 

түзгөндөн кийин, жаңы иш-чаралар дайындалышы мүмкүн, ал эми эски иш-

чаралар аны жылдырышы мүмкүн. 

 

Жылнаамаларды бөлүшүү жана ылайыкташтыруу 

Google Жылнааманын бирден бир абдан күчтүү өзгөчөлүктөрүнүн бири 

ылайыкташтыруу жана аларды башкалар менен бөлүшүүгө жөндөмдүүлүгү. Сол 

жактагы календардык аттын үстүнөн чычканды жылдырыңыз, андан кийин пайда 

болгон менюну календарды ачуу үчүн чыкылдатыңыз. Өзүңүздүн көз карашыңыз 

менен календардагы иш-чаралардын түсүн өзгөртө аласыз, же азыркы 

көрүнүшүн жашыра аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз Орнотууларды жана бөлүшүүлөрдү чыкылдатуу аркылуу, башкалар менен 

толук календарды бөлүшө аласыз. Бул сизге иш-чара үчүн чакыруу сыяктуу 

ыкмаларды берет, бирок бүтүндөй сиз бөлүшкөн календарга таасир этет. 

Бөлүшкөн календарлар адамдардын тобу менен байланышкан көптөгөн иш-

чараларды жөнгө салуу үчүн пайдалуу болушу мүмкүн. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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6. СҮРӨТ АРКЫЛУУ GOOGLE’ДАН КАНТИП ИЗДӨӨ КЕРЕК 
 

Ачкыч сөздү терип отурунун ордуна сүрөттү тандап Google дан издөө мүмкүн 

экенин билчү белеңиз? Издөө процессин баштап жатканыңызда, традициялык 

желе издөөдөн айырмаланып, жыйынтык баракчасы тааныш болуп көрүнөт. 

Жекече сүрөттү же башка ушуга окшош сүрөттөрдү табуу тууралуу көбүрөөк 

билүү үчүн бул эң сонун жол болуп саналат. 

Алгач, бул жакка барып images.google.com жана оң жактагы издөө тилкесиндеги 

сүрөт менен издөө баскычын чыкылдатыңыз. 

 

Сүрөт кутучасы боюнча издөө ачылат. Издөөдө сүрөттү тандоонун эки жолу бар. 

Биринчи ыкма сүрөттү URL ге коюңуз, андан кийин сүрөт боюнча издөөнү 

чыкылдатыңыз. 

 

Сүрөттү URL ге көчүрүү үчүн сүрөттүн оң баскычы менен чыкылдатып, андан 

кийин Сүрөт Көчүрүү Ордун тандаңыз. Бул параметр сиз пайдалануучу 

браузерге жараша бир аз башка формилировкада болушу мүмкүн экендигин 

эскертет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://images.google.com/
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Экинчи ыкма сүрөттү жүктөп жөнөтүүнү басыңыз, андан кийин 

компьютериңиздеги сүрөт файлды карап чыгыңыз. 

 

Издөө жыйынтыктары Google интернет издөөгө окшош болот. Натыйжаларды 

ачкыч сөздөр көрсөтөт, бирдей окшош сүрөттү издөө натыйжаларын, сүрөттөрдү 

камтыган сайттарды, жана окшош көрүнгөн сүрөттөрдү. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Белгилүү картинканын сүрөттөлүшү биздин мисалга себеп боло алат, алдыңкы 

натыйжаларда сүрөт галереясын камтыган хостинг сайтын жана картинкалар 

жөнүндө Wikipedia баракчасынан көрө алабыз. Эгер биз сүрөт тууралуу эч нерсе 

билбесек, анда биз анын тарыхы жана сүрөтчү жөнүндө билүүгө Wikipedia 

баракчасын көрө алабыз. Эгер биз окшош сүрөттөрдү тапкыбыз келсе, анда 

башка сүрөттөрдү көрүш үчүн биз галерея сайтын баса алабыз же дагы көбүрөөк 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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издөө натыйжаларын көрүш үчүн башка окшош сүрөттөрдүн шилтемелерин 

карайбыз. 

Сүрөт аркылуу издөөнүн кыска жолдору 

Google сүрөттөр башкы бетке барбастан, сүрөт функциялары боюнча издөөгө 

кирүү үчүн башка жолдору бар. Бир жолу Google интернет издөө тилкесиндеги 

URL ге сүрөттү коюу керек андан кийин натыйжа беттеги сүрөт аркылуу издөөнү 

чыкылдатыңыз. 

 

Эгер сиздин браузер катары Google Chrome колдонсоңуз, анда сүрөттүн оң 

жагын чыкылдатсаңыз баштоо үчүн контекст менюсунда параметр болот. Мына 

ушундай жол менен, нусканын көчүрүү кадамдарын өткөрүп жана Google'дун 

издөө бетине сүрөт URL коюу керек. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер сиздин браузер катары Firefox колдонуп жатсаңыз, анда орното 

аласыз кеңейтүү аркылуу Google Издөө ошол эле функцияны бул браузерге 

толуктайсыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/google-search-by-image/
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7. GOOGLE МЕНЕН КОТОРУУ 
 

Google ду колдонуп тексти бир тилден башка тилге которо аларыңызды билчү 

белеңиз? Муну колдонуу жеңил, ал эми үзгүлтүксүз Google издөөгө мүмкүнчүлүк 

алуу анчейин деле айырмаланбайт. Мүмкүн сиз чет өлкөдө жүрөсүз жана бир 

нерсени которуу керек болуп калды же бир чет тилинде китеп окуп жатсаңыз 

дээрлик баарын которууга жардам берүү үчүн Google ду колдоно аласыз. 

Котормочуну колдонуу 

Барыңыз google.com , Google издөө тилкесине которуп, анан Google издөөнү 

басыңыз. 

 

Сол жактагы белгиленген кутучага текст киргизип, сөздү, фразаны, же сиз 

которууну каалаган сүйлөмдү терип жазыңыз, Google автоматтык түрдө тилди 

аныктайт жана котормону оң жактагы кутучага чыгарат. 

 

Ошондой эле, Google да котормонун тилин өзгөртө аласыз жана жогорку сол 

жактагы тилдерди басуу менен же ылдый түшүүчү менюдан башка тилди тандап 

өзгөртө аласыз. Мисалы, эгер сиз англис тилинен бир нерсени француз тилине 

которгуңуз келсе, сол кутучага англис сөздөрдү терип жазышыңыз керек андан 

кийин оң жактагы тилди француз тилине өзгөртүңүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.google.com/
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Аудио функциясын колдонуу 

Сиз башка тилге которулуп жаткан мазмунду кантип туура айтылышын билгиңиз 

келет болуш керек. Googleда колдонууга оңой аудио ойнотуу функциясы бар, сиз 

кандай жазсаңыз айтылышын айтып бере турган. Жөн эле угуу баскычын 

чыкылдатыңыз, жогорку оң бурчунда турган динамикти. 

 

Бирок, бул баскыч котормо кутучадагы текстти гана айта алат. Эгерде сиз алгач 

терилген текстти кантип айтыларын уккуңуз келсе, анда биринчи кутунун жогорку 

оң жагындагы Алмашуу тилдердин баскычын чыкылдатуу керек. Бул эки тексттин 

ордуларын өзгөртүп жана сиз которуп жаткан текстти кандай айтыларын угууга 

мүмкүнчүлүк берет. 

 

Весайттарды которуу 

Эгер сиз дээрлик башка тилдеги вебсайт менен кезигишсеңиз, анда ага 

котормочуну колдонуу, ар бир сүйлөм же сөздү которууга көп убакытты талап 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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кылат. Бактыга жараша, толук Google Translate функциясы бардык сайттарды 

которуу мүмкүнчүлүгүн камтыйт. 

Барыңыз translate.google.com . 

Терип жазыңыз же сол кутудагы сайттын URL койуңуз. Шилтеме оң кутучада 

пайда болот. 

 

Сиз шилтемени басканда, багытталган сайттын которулган нускасын көрө 

аласыз. 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://translate.google.com/
https://translate.google.com/
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8. GOOGLE КИТЕПТЕР 
 

Google китептер Google дун жалпы издөө факторунан бир аз башкача пайдалуу 

издөө инструменти болуп саналат. Качан Google Китептерди колдонуп 

жатканыңызда, тексти Google вебсайттардан интернеттен издөө ордуна санарип 

сканерден өткөн китептер жана журналдардын дайындар базасын түзүү аркылуу 

издөөгө болот. Аталыштарды гана издөөнүн ордуна, Google Китептер 

жыйынтыгы үчүн толугу менен тексттерди изилдейт. Сиз издеп жатканыңызга 

жараша, ал тургай, стандарттык, Google издөө учурунда Google Китептерден 

натыйжа таба аласыз. 

Google Китептерге мүмкүнчүлүк алуунун эки жолу бар: 

Дарек тилкесине books.google.com терип жазыңыз, андан кийин Enter ди 

басыңыз. 

Традициялык Google издөөнү иштетиңиз, андан кийин Китептер өтмөгүн 

чыкылдатыңыз (сиз өтмөктү көрүү үчүн көбүрөөк басышыңыз мүмкүн). 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://books.google.com/
https://books.google.com/
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Сиз издөө натыйжасын чыкылдатканда, издөө терминиңизди камтыган атайын 

китептин баракчалары менен сизди тааныштырат. Китеп коомдук доменде болсо 

же автор же басма ээси Google га уруксат бербесе сиз китептин бир аз бөлүгүн 

гана алдын ала көрө аласыз. Китептин бир бетинен көп беттерине чейинки 

диапозондордун бөлүктөрүн камтышы мүмкүн. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Mенин китепканамдын өзгөчөлүгү 

Эгер кийинчерээк кайра окугуңуз келген китеп же журнал тапсаңыз, анда аны 

Google аккаунта катталган болсоңуз, китепканага сактап кое аласыз. Эгер сиз 

изилдөө жүргүзүп жатсаңыз же китеп окуп жаткан болсоңуз, бир азга 

компьютерден четтесеңиз эң мыкты өзгөчөлүк болуп саналат. Жөн гана 

жогорудагы китеп көрсөтүүсүн, китепканага кошуу баскычын чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз китепти китепканаңызга кошуп алгандан кийин, сол тилкесиндеги Менин 

китепканам бөлүмүн ачуу үчүн чыкылдатып китепканага кирүүгө мүмкүнчүлүк 

аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

397 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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VII. GOOGLE КАРТАЛАР 
 

 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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1. GOOGLE КАРТАЛАР ДЕГЕН ЭМНЕ? 
 

Автору: Билл 

Дагы бир жолу биз кайдабыз? 

Мен кичинекей кезде, ата-энем менен жылына бир жолудан кем эмес, сапарга 

барып келет элек. Кээде биз кумжээкке, кээде тоолорго, кээде жөн гана биз 

мурда бара элек жерлерге барчубуз. Биз кайда барбайлы, биз бир нерсени 

жаныбызга ала жүрчүбүз, бул -карта. 

Тактап айтканда, мен төрөлө электе ата-энем сатып абдан чоң карта: Rand 

McNally'нин толук АКШнын (жана курчап аймактардын) жол Атласы. Биз кайсы 

жерде болбойлу, биз картанын бир жеринде болчубуз, ошондуктан биз толугу 

менен адашып кетпээрибизди билчүбүз. 

Ошол эле барчу жерлер, ар кандай куралдар. 

Бүгүнкү күндө, мен ата-энемдин унаасында так ошол картаны таап алсам таң 

калат элем. Ал толугу менен ишке жараксыз эмес, бирок алар андан да 

колдонгонго жеңил нерсени табышкан. Ал: Google Карталары . 

Google Карталар бул Google'дун акысыз онлайн картасы. Бул сиздин браузер 

аркылуу же мобилдик түзмөктөрдөгү колдонмолор аркылуу жеткиликтүү. Сиз, 

Google Карталары аркылуу кадам артынан кадам багыттарды, жергиликтүү 

ишканалар тууралуу маалыматты жана башка көп нерселерди ала аласыздар! 

Мисалы, биз биздин сайтка мазмунду кайдан алат деп ойлондуңуз беле? Аны 

төмөндөгү Google картадан караңыз! 

Багыттарды алыңыз! 

Мен биринчи жолу бир жакка бара жатсам, багыттарды алуу үчүн Google 

Карталарды колдоном. Жөн ганаmaps.google.com сайтына баш багып, 

багыттары тандап, жана көздөгөн жериңизди жазыңыз. Бул видео ал кандай 

иштээрин көрсөтөт: 

(Андан да жакшы) багыттарды алыңыз 

Эгер смартфонуңуз болсо, анда Google Карталар колдонмосун колдоно аласыз. 

Бул колдонмо сизге акысыз кайрылуу багыттар берип турат. Сиздин телефон 

качан солго кайрылыш керек экенин, U-формасында бурулуу, же жөн гана айдап 

кете берүүнүайтып турат. Google Карталар сиз бара жаткан жолдо унаа тыгыны 

барбы, аны айтып, кошумча жол менен барууну сунуштайт. 

Тез маалымат табуу 

Google Карталар жөн гана жол таап бербейт. Картанын ичинде ар кандай жерлер 

жөнүндө көптөгөн маалыматтар бар. Мисалы, сиз жергиликтүү кофе дүкөнүнүн 

дарегин издеп жатсаңыз, жөн гана анын атын жазып таап аласыз. Ошондой эле, 

ал дүкөн канчага чейин иштээрин билесиз жана сайтынын шилтемесин алып 

аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://maps.google.com/
http://maps.google.com/
http://www.google.com/mobile/maps/
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Изилдеңиз 

Google Карталар чындап эле пайдалуу курал. Сиз кайда бара жатсаңыз ал 

жардам берет жана ал жакка барганга чейин эмне билүүңүз керектигин аныктайт. 

Google Карталар тууралуу менин сүйүктүү нерселеримдин бири - бир аз иш 

жүзүндө колдонгонго жеңил эмес. 

Кагаз картадан айырмаланып, Google Карталар бир облус же өлкө менен эле 

чектелбейт. Чынында, ал дүйнө жүзү боюнча дээрлик ар бир өлкө үчүн 

карталары бар. Google Карталар жөн гана карта эмес, анткени спутниктен 

тартылып алынган сүрөттөрү, колдонуучу жиберген сүрөттөр, жана Google'дун 

күчтүү көчө көрүнүшү муну тастыктайт. Бул интерактивдүү атлас, же дүйнө 

жүзүндөгү жерлер, аны жердеген элдер жөнүндө көбүрөөк билүү жолу. 

Google Карталарга альтернативалар. 

Биз Google Карталар тууралуу айттык, бирок анын ордуна бир нече эркин 

карталарды да колдонсоңуз болот. Алардын айрымдары ал тургай 

компьютериңизде же мобилдик түзмөгүздө алдын ала орнотулган болушу 

мүмкүн. Кайсынысын колдоно турганды билбей турсаңыз, булардын ичинен бир 

нечени байкап көрүңүз: 

Bing Карталар 

Apple Карталар 

Nokia Here 

Open Street Map 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.bing.com/maps/
http://www.apple.com/ios/maps/
https://www.here.com/
http://www.openstreetmap.org/
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2. GOOGLE КАРТАЛАРДЫ КОЛДОНУУ 
 

Google Карталар тууралуу биздин Google Карталар деген эмне? сабагыбызды 

көрсөңүз, демек, сиз бул кубаттуу интерактивдүү курал тууралуу көбүрөөк 

билгиңиз келсе керек. Google Карталар менен көп нерсе жасаса болот, анда 

биринчи программанын негизги функцияларын карап чыгалы, андан соң аны 

натыйжалуу пайдалануу үчүн кеңештер менен бөлүшөлү. 

Сиз Google Карталарга браузериңиздин дарек тилкесине maps.google.com деп 

жазып, кире аласыз. Ошондой эле Google издөөгө жердин атын же дарегин 

киргизсеңиз, Google Карталарына шилтеме натыйжалардын эң жогору жагында 

жайгашат. 

Картаны башкаруу 

Картадан сизге тааныш жерди таап, аны чычкан менен чакылдатып, сүйрөңүз. 

Мобилдик түзмөктө картаны манжаларыңыз менен тийип, сүйрөп көрүңүз. 

Компьютериңизде төмөн оң жакта жайгашкан плюс жана минус баскычтарын 

басып, чоңойтуп-кичирейтип көрүңүз, же чычканыңыз менен сыдырып көрүңүз. 

Мобилдик түзмөктөрдө, эки манжаны бириктирип чоңойтуп-кичирейтсеңер 

болот. Карталар менен жаңсап иштөө жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн Карталар 

менен жаңсап иштөө боюнча Google колдоо бетинен караңыз. 

Кичирейтип-чоңойтуп, сүйрөө үчүн төмөнкү картаны колдонуңуз. 

Кээде Google Earth деп аталган спутник көрүнүшү картанын ордуна спутниктен 

алынган чыныгы сүрөттөрдү колдонот. Google карталарынын бардык 

функциялары спутник режиминде да иштейт. Компьютерде, төмөнкү-сол баскыч 

аркылуу спутник режими күйгүзүлөт. Уюлдук түзмөктөрдө, спутник режимин 

колдонуу үчүн издөө тилкесинин сол жагында турган меню баскычын таптоо 

керек. Бул параметр кайра тандалса, карта режимине кайтып келет. 

 

Картадан маалымат табуу 

Азыркы картаны табыш үчүн терезенин жогору жагындагы издөө тилкеси 

аркылуу табуу. Бул өзгөчөлүктү колдонуу үчүн кээ бир ыкмалар тууралуу бул 

макаланын кийинки бөлүмүндө айтылат. 

Багыттар баскычы багыттар интерфейсин ачат. Google Карталар менен багыт 

алуу сабагыбызды караңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://maps.google.com/
http://www.gcflearnfree.org/google-maps/what-is-google-maps
http://maps.google.com/
https://support.google.com/gmm/answer/3139292?hl=en
https://support.google.com/gmm/answer/3139292?hl=en
http://www.gcflearnfree.org/google-maps/getting-directions-with-google-maps
http://www.gcflearnfree.org/google-maps/getting-directions-with-google-maps
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Трафик баскычы учурдагы жол шарттарын көрсөтөт. Компьютерде бул издөө 

тилкесинин астында, ал эми мобилдик түзмөктөрдө анын менюсунда. 

 

Картанын каалаган жерин чыкылдатып, бир жерди тандаңыз. Сиз издеген жер 

тууралуу маалымат менюнун астында жайгашат. Бул жер бизнес же коомдук 

мекеме болсо, чыккан маалымат мекеменин дарегин, иш сааттарын, сүрөттөрүн 

жана сын-пикирлерди камтыйт. 

Street View болсо сиз тандаган жерди көчө көрүнүшү катары көрсөтөт. Strret View 

сүрөтү жөн гана алдын ала көрүү, толук көчө көрүнүшүн көрүү үчүн аны 

чакылдатыңыз. Сиз ошол жерде чын эле турган бирөөнүн көз карашы менен 

карап көрүүгө мүмкүндүк аласыз. Ал үчүн камераны жылдырыңыз. 

 

 

Кеңештер жана ыкмалар 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Өлкө же шаарга барууну пландап жатасызбы, сиз маршрутту пландоо үчүн көп 

функцияларды колдонсоңуз болот. Багыттар жана трафик өзгөчөлүктөрү сизге 

жол тандоого жардам берет. Сиз барчу жерлериңиз тууралуу менюнун астына 

чыккан маалыматтан алып, ал жер тууралуу көп нерсе үйрөнсөңүз болот. 

Ал жерде эч качан болбосоңуз көчө көрүнүшүн колдонуу менен маалымат 

алыңыз. Сиз жөнөкөй таанымал жерлерди таап, же соода дүкөндүн маңдайынан 

көрө аласыздар. 

Аймакты изилдөө үчүн Street View режимин чакылдатыңыз. 

Издөө функциясы азыркы көрүлгөн аймактын ичиндеги натыйжаларды биринчи 

көргөзөт. Ал эч нерсе таба алган жок болсо, анда ал ага жакын жыйынтык 

көрсөтөт. Мисалы, "ресторан" деп издесеңиз, ал буга чейин көрсөтүп жаткан 

аймактагы ресторандарды көрсөтөт. 

Төмөндөгү картаны "ресторан" боюнча натыйжаларды көрүү үчүн караңыз. 

Эгер жаңы ресторан же коомдук мекеме карап жатсаңыз, бул жерлер тууралуу 

сүрөттөр же сын-пикирлер сизге жардым берет. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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3. GOOGLE КАРТАЛАР МЕНЕН БАГЫТТАРДЫ АЛУУ 
 

Биринчи жолу бир жакка бара жатасызбы? Тез жана жеңил багыттар үчүн Google 

Карталарды колдонуп көргүлө. Үйрөнүү үчүн төмөндөгү видеону көрүңүз. 

https://www.youtube.com/watch?v=7EYuucE_c4U 

Эгер смартфонуңуз болсо, Google Карталар колдонмосу аркылуу акысыз 

багыттарды ала аласыз. Көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

https://www.youtube.com/watch?v=8KX27e_685o 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://www.youtube.com/watch?v=7EYuucE_c4U
https://www.youtube.com/watch?v=8KX27e_685o
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4. GOOGLE КАРТАЛАР ТУУРАЛУУ БАЛКИМ СИЗ БИЛБЕГЕН ҮЧ НЕРСЕ 
 

Сиз Google менен тааныш болсоңуз, балким Google Карталар популярдуу 

онлайн кызматы тууралуу билээрсиз. Google Карталар сиз шаар же өлкө ичинде 

бара жатсаңыз да, багыттарды таап берүүгө, багыттарды оңой табууга 

жардамын берет. Жөн гана дарегин киргизиңиз жана Google Карталар сиз 

көздөгөн жерге өтө ыңгайлуу жол табат. Сиз үйдөн чыкпай эле Google Карталар 

аркылуу дүйнө жүзү боюнча жаңы жерлерди жеңил өздөштүрө аласыз. Бай 

спутниктик жана аэро сүрөттөрдү көрүүгө мүмкүнчүлүк аласыз. 

 

Көп адамдар буга чейин бул негизги өзгөчөлүктөрү тууралуу билсе дагы, алар 

Google Карталар сунуштаган ар түрдүү мыкты куралдарды жана жолдорду 

билбеши мүмкүн. Биз жакшы көргөн айрым функцияларды сиз менен бөлүшкүбүз 

келет. 

Унаа же эмне менен жүрөөрүңүздү тандаңыз 

Google Карталар сизге 130 дан ашуун өлкөлөрдө унаа менен багыттарды 

издөөгө мүмкүнчүлүк берет, бирок сиз жайгашкан жериңизге жараша,велосипед, 

коомдук транспорт, же жөө багыттарын издей аласыз. Көздөгөн жериңизди 

жазып жатканда жөн гана транспорт түрүн тандаңыз, жана Google Карталар 

жолду сиз үчүн ыңгайлаштырат. Унаа менен бир чет өлкөлүк шаарына сапар 

пландаштырып жатсаңыз же үйүңүзгө жакын бир велосипед жолун издеп 

жатсаңыз да, Google Карталар сизге жеңил жетүүгө жардам берет. 

 

Google Көчө Көрүнүшү 

Толук спутник сүрөттөрүнөн тышкары, Google Карталар Көчө көрүнүшү деп 

аталган кызматтан көчө денгээлинен алынган сүрөттөрдү көрсөтөт. Бул 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://maps.google.com/
http://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/
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панорамалык сүрөттөр сизге 40-тан ашуун өлкөлөрдө тартылган миллиондогон 

километр жолдун сүрөттөрүн көрүүгө мүмкүндүк берет. Кийинки жолу туура 

кантип кайрылышым керек деп ойлонуп жатсаңыз, визуалдык түшүнүк алыш үчүн 

көчө көрүнүшүн текшерип көргүлө. Сиз ошондой эле Көчө Көрүнүншү менен 

виртуалдык бир сапар алсаңыз болот. Ал сапарда сонун жерлердин кооз 

сүрөттөрүн табыңыз. Көчө Көрүнүшү режимине кирүү үчүн жөн гана казык 

кишинин сүрөтүн картанын жогору жагына сүйрөп барыңыз. 

 

Салттуу Google Карталар 

Эгер чындап эле өзүңүздү чыгармачыл сезип жатсаңыз, Google Карталар сизди 

кызыктуу үйрөнчүк картага кошулууга мүмкүнчүлүк берет. Google аккаунтунун 

жардамы аркылуу, сиз достор жана үй-бүлө менен өз ылайыкташтырылган, 

уникалдуу картаны бөлүшө аласыз. Ыңгайлаштырылган карталар сизге 

жерлерди, сүрөттөөлөрдү белгилөөгө, сүрөттөрдү кошууга, жана өз 

багыттарыңызды кошууга мүмкүнчүлүк берет. Ал карта сиздин кийинки эс 

алууңузду же үй-бүлөңүздүн жолугушуусун пландаганды жеңилдетет. Жөн гана 

"Менин Жерлерим" баскычын чыкылдатыңыз, жана "Картаны баштоону" 

тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз Google Карталарды колдонгонду жакшы көрсөңүз, анда бул башка жакшы 

функцияларын жана кызматтарын карап көрүңүз. 

Google Earth : Google'дун акысыз иш-такта колдонмосу. Ал сизди Google 

Карталарынын бардык фунциясын 3 D форматында колдонгонго мүмкүнчүлүк 

берет. 

Hello World: Google Карталардын тарыхын, өнүгүшүн, ошондой эле 

өзгөчөлүктөрү тууралуу көбүрөөк билүү. 

Google Map Maker : Эгер сиз картадагы жол мындан ары жок болгонун, же бизнес 

жабылып калганын байкасаңыз, сиз анда Google Карталарга өз 

түзөтүүлөрүңүздү киргизиш үчүн Google Map Maker'ди колдоно аласыз. 

Google Art Project : Google Карталардын "Көчө Көрүнүшү" технологиясын 

пайдаланып, Google Art долбоору дүйнө жүзүндөгү ондогон музейлерге 

виртуалдык турга барууңузга мүмкүндүк берет. 

Google Ай жана Google Марс : Эмне үчүн бир планета мененчектелесиз? 

Аполлон ай миссиясынын жана Марс планетасынын жогорку сапаттагы 

сүрөттөрүн караңыз. 

 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://earth.google.com/
http://maps.google.com/help/maps/helloworld/
http://www.google.com/mapmaker
http://www.googleartproject.com/
http://www.google.com/moon
http://www.google.com/mars
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VIII. ГРАФИКАЛЫК ДИЗАЙН НЕГИЗДЕРИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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1. ТИПОГРАФИЯ ДЕГЕН ЭМНЕ? 
 

Типография биз караган бүт жерде бар. Ал биз окуп жаткан китептерде, биз 

караган вебсайттарда, ал тургай, күнүмдүк жашоодо кезигет. Биз аны көчө 

белгилеринен , бампер чаптамалардан, жана продукт идиштеринен көрөбүз 

 

Бирок, так типография жөнүндө эмне айтууга болот? Жөнөкөй сөз менен 

айтканда, Типография бул стиль же тексттин сырткы көрүнүшү болуп саналат. 

Ошондой эле, ал исскуство жумушуна текст менен жиберилиши мүмкүн, сиз 

балким документ жасарда же башка иш үчүн долбоорлорду, мектеп, же өзүңүз 

үчүн ар дайым эле жасап жүргөн бир нерсе 

Типография тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону караңыз. 

Шрифтин жалпы түрлөрү 

Типография бул коркунучтуу предмет болушу мүмкүн, бирок андай эмес. Сиз 

болгону билишиңиз керек кичинекей жасалган нерсе чоң айырмачылыкты 

жасайт күн сайын жасаган нерсеңизден. Ошондуктан келгиле баштайлы. 

Биринчиден, шрифтин айрым жалпы түрлөрү жана эмнеге алар тууралуу 

билишибиз керек. 

Белгиси бар шрифттер 

Белгиси бар шрифтердин кичинекей штрихтери белгиси бар шрифтдер деп 

аталат да каттын негизги бөлүгүнө тиркелет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Анткени, алардын классикалык кароосунан, алар дагы салттуу долбоорлорду 

ишке ашыруу үчүн жакшы чечим бар. Алар дагы басма публикацияда жалпы 

журналдар менен газеталарды сыяктуу, 

 

Sans Serif Fonts 

Sans Serif шрифте кошумча штрих жок. Бул анын ысмын кайдан алган; ал Serif 

бул француз тилинен келген. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бул стиль Serif Fonts караганда таза жана заманбап болуп эсептелет. Ошондой 

эле, ал компьютер экранда, сматфондо жана планшеттерде окууну жеңилдетет. 

 

Display шрифтер 

Display шрифтер көптөгөн ар түрдүү стилден келген, скипт, blackletter, баары баш 

тамга менен келип, жөнөкөй Fancy. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Анткени, алар кооздук мүнөздөгү, дисплей шрифтери кичинекей текстер үчүн 

темалардын аталыштары, наамдар жана жогорку жана көркөм-оор үлгүлөрү үчүн 

мыкты болуп саналат. 

 

Шрифти тандоо 

Башкача айтканда, шрифтердин өз тили бар. Алардын баарынын беттеги сөздөр 

үстүнөн айта турган сөздөрү бар. Алар кокусунан же бейтарап, экзотикалык же 

графикалык тараптан келиши мүмкүн.. Ошондуктан билдирүүңөр жөнүндө 

ойлонуу маанилүү, анан өзүңүзгө жаккан шрифти тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Шрифтерди колдонбоого аракет кылгыла 

Кээ бир шрифтер Comic Sans, Curlz, папирус, сыяктуу шрифтер кошумча жүк 

менен келишет. Бул шрифтердин өзгөчө эч жаман нерсеси жок. Алардын жөн 

гана белгилүү жана унутулуп, ашыкча колдонулунган репутацияга ээ. 

 

Сен аларга азгырылганыңды байкасаң, анда эки жолу ойлонуп, дагы бир башка 

нерсени колдонуп көрүңүз. Көптөгөн окшош шрифтер бар, билдирүүнүн 

маанилүүлүгүн төмөндөтүп коюшу мүмкүн. 

Шрифтерди бириктирүү 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кайсы шрифти пайдаланууну ойлонуп жатканда, аздан көбүрөөк. Бир же эки 

долбоорго чек кою жакшы. Көбүрөөк айырма керек болсо, өзүңүздүн шрифтин 

көлөмүнө, салмагына, же стили менен кайталап аракет жасаңыз. Бул амалкөйлүк 

менен иштеген негизинен бардыгына түшүнүктүү кызыктуу айкалыштарды иш 

үчүн түзүү. 

 

Балким, карама- каршы тартуу деп уккан чыгарсыз. Ошол эле чындык шрифтер. 

Ар түрдүү стилдеги бирок кошумча сыяктуу Sans Serif менен Serif, узун кыска, же 

кооздук жөнөкөй менен аралаштырып колдонуудан коркпогула. Бул башында 

кыйын болушу мүмкүн, бирок, үмүт үзбөш керек. Эргүү үчүн башка үлгүлөрүнө 

караңыз, жана жакында андан ажырабай каласыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Башка маанилүү шарттары 

Балким, тамгалар аралыгын өзгөртүү, жетектөө, жана иерархия сыяктуу 

шарттарын уккандырсыз. Көп тажрыйбасы бар болсо, бул түшүнүктөр кесиптик 

долбоорлорду түзүү үчүн өтө маанилүү болуп саналат. Үйрөнчүк катары сиз 

булар жөнүндө сөзсүз түрдө бүт баарын билүүнүн зарылдыгы жок. Сизге жөн 

гана ишиниз үчүн маалымат билүү жетиштүү жана көбүрөөк ишеним менен 

дизайн жөнүндө айтып берүү. 

 

Иерархия 

Иерархия абдан маанилүү көрсөтмө болуп саналат, ошону менен окурмандын 

туура жолго салуу үчүн колдонулат. Башка сөз менен айтканда, кайдан башташ 

керек жана ар кандай өлчөмдү колдонуу менен кайда барыш керек экенин 

көрсөтөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Иерархияны негиздөө жөнөкөй: Сиз адегенде окурман кайсы элементти биринчи 

байкашын каалайсыз анан алардын турушун жасаңыз. Жогорку даражадагы 

заттар, адатта, чоңураак, тагыраак, же кандайдыр бир жол менен айырмаланат. 

Ал жөнөкөй эле бир нече кошумча стил менен биригерин да унутпаңыз. 

 

Сап өз ара аралыгы 

Сап өз ара аралыгы (үйлөнүү уйкаштыктары) сап аралыгы катары белгилүү 

болгон, текст саптарынын ортосундагы мейкиндик болуп саналат. 
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Силер сап аралыгын кантип колдонууну билбесеңиз, тынчсызданбаңыз. 

Жарыяланбаганы, адатта, жакшы болот. Максат текстти мүмкүн болушунча 

окууга ынгайлаштыруу болуп саналат. Өтө көп же өтө аз боштук, төмөнкү мисал 

катары, окурман үчүн жагымсыз болуп калышы мүмкүн. 

 

Саптар аралыгын коюу 

Саптар аралык коюу символдордун ортосундагы боштук кээде символ боштугу 

деп атайбыз. Көпчүлүк программалар, жыш жайгаштыруу же бул сиздин 

муктаждыктарыңызга жараша кеңейтүүгө жол берет. 
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Айрым долбоорлордо, саптар аралык коюуну көркөм эффект менен жөнгө сала 

алышыңыз мүмкүн. Ошондой эле баштаарда начар аралыкта коюулуп калган 

ариптерди жайгаштырууга жардам берет. 

 

Тамгалар аралыгын өзгөртүү 

Тамгалар аралыгын өзгөртүү белгилүү симвлодордун ортосундагы мейкиндик 

болуп саналат. Саптар аралыгынан айырмаланып, ар бир тамга албетте ар 

түрдүү, анткени ар бир тамга ар башкача чогуу келет. 
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Кээ бир ариптер биз атагандай начар тамгалар аралыгын түзөт ,белгилүү 

тамгалардын аралыгы туура эмес көрүнөт. Эгер сиз колдонгон ариптер начар 

тамгалар аралыгында болсо анда жоготуусун азайтып, дагы башка бир нерсени 

тандап алган жакшы. 

 

Баарын бир жерге бириктирүү 

Жакшы иштелип чыккан текст кадимки жана өзгөчө бир нерсе ортосундагы 

айырманы билдирет ал тургай жаңы эле дизайынын иштеп жатсаңыз дагы. Анын 

баары басмада болгон кызыгуусу бар жана сиз дагы көбүрөөк байкап баштайсыз, 

жана өз ишиңизде көптү кыла аласыз. 
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Типографиянын негиздерин үйрөнүү сизге жакты деп ишенебиз! 
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2. ТҮСТӨРДҮН КҮЧҮ 
 

Түс дизайнда жана күнүмдүк турмушта өтө маанилүү ролду ойнойт. Бул көз 

карашыңызды сүрөттөлүшкө алып барат. Кээде сезимдерибизге да түрткү 

болушу мүмкүн. Ал тургай, сөз колдонбой эле маанилүү нерсе жөнүндө сүйлөшө 

алат. 

 

Демек, кандай түстөр чогуу жакшы көрүнөт жана кандайы жакшы көрүнбөй 

турганын кантип билебиз? Жооп жөнөкөй эле: Түс теориясы. 

Сүрөтчүлөр менен дизайнерлер кылымдар бою түс теориясын ээрчип келген, 

бирок эч ким ал жөнүндө көбүрөөк биле алган эмес. Ар кандай жагдайларда 

өзүңүздү ишенимдүү сезүүгө жардам берет, долбоор үчүн түстөрдү тандоодо же 

кынтыксыз жабдууларды чогуу коюп жатканда. Бир аз түшүнүк менен, төстөрдү 

жаңы көз караш менен карайсыз.. 

Түс жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Түс негиздери 

Келгиле башынан анын негиздери жөнүндө жаңылануу менен карайлы. Мектепте 

башталгыч жана орто түстөр жөнүндө үйрөнгөнүңүздү эстеңиз? Ошондо буга 

чейин эле түстөр теориясы жөнүндө кээ бир маалымат бар. 
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Кошумча түстөр эки негизги түстөрдү бириктирүү менен түзүлгөн. Кызыл жана 

сары апельсин өңүн берет; сары жана көк жашыл түстү берет; жана көк жана 

кызыл кочкул кызыл түс болот. 

 

Биз бул түстөрдү аралаштырсак, биз кызыл-сары, сары-жашыл болуп, ал тургай, 

ортосунда көбүрөөк өң аласыз. Бардыгы биригип, бир түстүү дөңгөлөк пайда 

кылат. (Мүмкүн ,анын атын кайдан алганын көрө аласыз.) 
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Жакыныраак карап көрүү 

Азыр болсо, түстүү дөңгөлөк туурасында кабардарсыз, эми бир кадам алдыга 

өңдү ачык түскө алып толтуруп жана маанисин көрөлү. Буга күнүмдүк жашоодо 

маани бербейт болушуңар керек, бирок микросхемалар, үйлөрдө кичинекей 

боектун сүрүндүлөрү сыяктуу түстөрдү түшүнүүнүн ачкычы.. 

 

Өң 

Өң бул оңойураак болуп саналат; Ал, негизинен, түстү жөн гана башка сөз менен 

атоо. Төмөндө мисалы, сиз өңдөрдү сүрөттөшүңүз мүмкүн коралл мала кызыл 

же ачык кызыл сиздин чечмелөөгө жараша. 
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Коюлтуу 

Түстүү коюлтуу жарыгыраак болууга багытталат, же өң жукараак , жандуураак 

көрүнөт. Абдан коюланткан өңдөр, ачыгыраак же байыраак болот. Коюланбаган 

өңдөр аз пигменттүү, ошондуктан аз жарыгыраак. 

 

Маани 

Маани кантип караңгы же ачык түстү жасаш керек, карадан акка чейин. Төмөндө 

көрүп тургандай, бул ар кандай карартууларды берет, чымкый кызгылтым 

күрөңдөн ачык пастель кызгылтка чейин. 
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Түс схемасын түзүү 

Ошентип, кантип биз профессионалдык кароо менен бирдикте түс схемасын түзө 

алабыз? Иш жүзүндө ишенимдүү формула өң гармониясына ылайык жардам 

бере алат. 

 

Өң гармониясы убакыт сынагынан өткөн дөңгөлөк түстөрдүн айкалышы үчүн 

колдонулат. Төмөндө көбүнчө кээ бир гармония түрлөрүн изилдөөгө болот. 

Бир өңдүүлүк 
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Гармония үчүн жөнөкөй формула бир түстүүлүк болуп саналат себеби ал бир 

өңдү же түстү колдонот. Бир өң түс схемасын түзүү үчүн, түстүү дөңгөлөктөн өңдү 

тандап ал, андан кийин коюлантуу жана мазмун билимди колдонуп өңдөрдү 

түзүңүз. 

 

Бир өңдүүлүк схемалардын мыкты жагы, алар дал келтирүүгө кепилдик берет. 

Түстөр бир-бирине абдан туура келет себеби алар бир эле үй-бүлөдөн. 

Окшош 

Окшош түстөр схемасы дөңгөлөктөгү кызылдар жана сары кызыл же көктөр жана 

жашылдар сыяктуу бири-бири менен кийинки түстөрдү колдонот. 
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Палитра менен ойноодон коркпогула жана өзүңүздүн өзгөчө чечмелөөңүздү 

түзүңүз. Мына түстүү гармония жөнүндө бардыгы; формулалар көрсөтмө берип 

шыктандырып жардам берчү жөн гана баштоо пунккуттары . 

 

 

Кошумча 

Кошумча түстөр дөңгөлөктө бири-бирине карама-каршы келет; мисалы, көк жана 

кызгылт сары же классикалык кызыл жана жашыл. 
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Өтө жөнөкөй кошумча түс схемаларды алдын алуу үчүн, ачыгыраак, караңгыраак 

же бир түстөгү эмес тондорду кошуу керек. 

 

Бөлүү-кошумча 

Бөлүү кошумча түстөр схемасы эки тарабындагы түстөрдү толуктап колдонот. 

 

Бул бирдей эле деңгээлдеги контрастын кошумча түс схемасы, бирок көбүрөөк 

түстөр менен иштөө (мүмкүн, кызыктуу резултаттар) берет. 

Үч жактуу 
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Үч жактуу түс схемасы үч түрдүү өңдү колдонот, дөңгөлөкчөдө бирдей аралыкта 

үч бурчтук түзөт. 

 

Мындай комбинациялар абдан кызыктуу болушу үчүн, өзгөчө алар башталгыч же 

орто түстөрдү киргизишет ошондуктан ишиңиздерде пайдаланууну 

эсиңиздерден чыгарбагыла. 

Tetradic 

Tetradic түс схемасы айланадагы тик бурчтукту түзөт, бир эмес эки кошумча түс 

жубун пайдаланып. Бир түстүү өңдөр үстөмдүк кылса башкалар басым 

жасагандай формула жакшы иштейт. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

431 
 

Жалпы каталардан оолак болуу 

Түскө келгенде бир нече классикалык жасай турган жана жасабай турган 

нерселер бар. Мисалы, дегеле бири-биринен кийин жайгаштырылган түстөрдүн 

титирөөсүн көрдүңүз беле? 

 

Чечилиши тонду так ылдыйлатуу жана анын жөнөкөй жолу бар. Бир түс менен 

баштап, жарыктыгын, карартуусун, же коюлугун тууралап аракет жасоо. Кээде 

бир аз айырмачылык бардык түстүү палитрасына муктаж болот. 

 

Бардык долбоордо дааналык маанилүү фактор болуп саналат. Сиздин түстөр 

даана жана көзгө жеңил болушу керек өзгөчө текст менен иштеп жатканда. 
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Кээде, бери дегенде эле, ар бир майда-чүйдөсүнө чейин, түстү колдонбойт 

дегенди билдирет. 

 

Нейтралдуу түстөр кара, ак, жана боз сыяктуулар дизайнды бирдей баланста 

кармайт, ошондуктан, түстү пайдаланууда колдонгондо , ал чын эле жардам 

берет. 

 

Туура түстөрдү тандоо 

Ар бир түс өзүнөн кабар берип турат. Долбоордун түсүн ойлонуу маанилүү, 

ошондой эле туура келе турган палитра түстү тандоо керек. 
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Мисалы, ачык түстөрдү карасаңыз тамашасы же заманбап виброфону да бар. 

 

Нейтралдашкан түстөр көбүрөөк олуттуу же иштиктүү көрүнөт. 

 

Кээде жөн гана контекстке көз каранды. Иш жүзүндө жана чыгармачылыкта, кыла 

ала турган нерселерге байланыштуу эч кандай чек жок. 
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Эргүүнү кармоо 

Ар кандай түс схемасына жарнамадан тартып жана атактуу искусство 

иштериндеги брэнд ар түрдүү кызыктуу жерлерден идеяларды таба аласыз. 

 

Сен түс палитраларын карап чыгуу үчүн жана өзүңүздүн ишти өркүндүтүү 

максатында интернет ресурстарды колдоно аласыз. 

Тажрыйбалуу дизайнерлер көп учурда дүйнө жүзүнөн эргүү алышат. Сиз жакшы 

көргөн бир нерсени таап, аны өзүң жасасаң мында эч жаман нерсе жок. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Баарын бир жерге бириктирүү 

Кайда карабаңыз бардык жерде, түс, түс, жана дагы көбүрөөк түстөр. Муну иште 

колдонуудан коркушуңар мүмкүн, бирок бул андай болбойт. Жөн эле 

эксперимент жасоону токтотпогула, жана түстөр теориясын үйрөнгөнүңүз 

жөнүндө эстеңиз. Кийинчээрек, мыкты көрүнгөн түстөрдү тандоодо өзүңүздү 

экинчи жаратылышта сыяктуу сезесиз. 

 

Түстөрдүн негиздерин үйрөнүү сизге жакты деп ишенебиз! 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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3. ЖАЙГАШУУ ЖАНА КОМПОЗИЦИЯ 
 

Көп жагынан алганда, жасалгалоо жана композиция дизайнын курулуш 

материалы болуп саналат. Алар сизге жумуштун структурасын берет жана 

багытын четинен баштап ортосундагы түзүлүш жактарына чейин оңойураак 

кылат, 

 

Эмне үчүн композиция өтө маанилүү? Кыскача айтканда, бул мазмундун 

жайгалыштырыш жолу. Сиз текст, сүрөт, же графиканын ичиндеги элементтер 

менен ойлонбостон иштеп жаткан болсоңуз, жакшы композицияга ээ болгон 

жайгаштырууда сиздин жумуш негизинен талкаланып калат. 

Пландоо жана композиция жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону 

көрүңүз. 

Беш негизги эрежелер. 

Жайгашууну жана композицияны өздөштүрүүнүн ачкычы бул дизайнер сыяктуу 

ойлонуу. Бактыга жараша, айтканга караганда оңойураак. Ишиңизди өзгөртүүдө, 

жана дизайнды курч көз менен кароого негизги беш эреже жардам бере алат. 

Кийинки долбоор учурунда, аларды эсиңизге сактаңыз жана аларды колдонуунун 

жолдорун издеңиз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жакындык 

Жакындык бул бардык көрүнгөн аралыкты колдонуп сиздин мазмундагы 

мамилелерди көрсөтөт. Иш жүзүндө, бул абдан эле жөнөкөй. Бардык сиздин 

жасай турган нерсеңиз байланышкан элементтерди чогуу топтоштуруу (мисалы, 

сүрөттөр менен текстти же элементтердин блоктору, төмөнкү мисал катары). 

 

Бири-бири менен байланышы жок топтор байланыштын жоктугун белгилөө 

менен бөлүнүшү керек Бардыгы толугу менен бир көз караш менен ишиңизди 

жеңилирээк түшүнүүгө жардам берет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ак мейкиндик 

Ак мейкиндик ар бир композициянын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Эми, бул 

сөзсүз эле ак мейкиндикти билдирбейт; бул жөн гана терс мейкиндикти, 

сызыктардын ортосундагы, мазмундун ортосундагы боштук, ал тургай, сырткы 

чектер сыяктуу 

 

Ак мейкиндикти туура колдонуунун жолу жок, бирок анын максатын түшүнүү 

жакшы. Ак мейкиндик ар түрдүү бөлүмдөрдү аныктоого жана ажыратууга жардам 

берет; ал мазмунга дем алуу үчүн орун берет. Жумушуңуз чакчалекей же 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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ыңгайсыз болуп сезиле баштаса, анда бир аз ак мейкиндик дарыгер буйрук нерсе 

болушу мүмкүн. 

 

Иреттештирүү 

Иреттештирүү бул дайыма билгениңди жаса дегенди билдирет, тушунбөсөң 

дагы. Эгер сиз электрондук почта терип же бир документти түзүп жатканыңызда, 

текст автоматтык түрдө иреттелет. 

 

Объекттерди өз алдыңызча иреттештирүүдө,(мисалы, сүрөттөр же өзүнчө текст 

кутучалары) туура жасоо татаал болушу мүмкүн. Баарынан маанилүүсү, туруктуу 

болуш керек. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Мазмунуңуз тордун ичинде иретке келтирилгендигин элестетүүгө жардам берет, 

төмөндөгү мисал сыяктуу. Текстке карата ар бир сүрөттүн борборунда көзгө 

көрүнбөгөн сызык бар экенин кантип байкайбыз? Ар бир топтоо бирдей 

өлчөмдөгү мейкиндик, ошондой эле бир калыптагы аралыкты чектөө. 

 

Майда-чүйдөсүнө чейин көңүл бөлүүдө композицияны багыттоо жеңилирээк 

болот. Туруктуу иреттештирүү болбосо, сиздин ишиңиз жыйнаксыз сезиле 

башташы ыктымал. 

Контраст 

Контраст, тек гана бир нерсе башкалардан айырмаланып турат дегенди 

билдирет. Пландоодо жана композицияда, көп нерсени жасоого контраст 

жардам бере алат окурмандын көз жүгүртүүсүн кармоо, көркөмдүктү түзүү, 

сыяктуу башкача айтканда, маанилүү бир нерсеге көңүл бурууда. 

Төмөндө көрсөтүлгөндөй,контрасты түзүү үчүн биз колдонулган түстү, бир нече 

стилдеги текстти , жана ар кандай өлчөмдөгү буюмдар берилди.Бул дизайнды 

бир кыйла динамикалуу түзөт, ошондуктан, көбүрөөк идеяларды жайылтууда 

натыйжалуу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Иерархия 

Контраст иерархия менен жакын бвйланышкан, көрүүчү техника ыкмасы 

ишиңизди багыттоого жардам бере алат. Башка сөз менен айтканда, кайдан 

башташ керек жана басымдардын ар кандай өлчөмдөрүн колдонуу менен кайда 

барыш керек. 

 

Иерархияны негиздөө жөнөкөй: Окурман адегенде кайсы элементтерди байкаш 

керек экенин чечиңиз, анан аларды тургузуңуз. Жогорку даражадагы же 

маанилүү нерселер, адатта, чоңураак, тагыраак айтканда кандайдыр бир көзгө 

урунарлык. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кайталоо 

Кайталоо бул эске салуу мындайча айтканда ар бир долбоор ырааттуу көрүнөт 

жана сезилет. Бул кээ бир элементтерин кайталоо же жаңырык менен дизайнды 

бекемдөө жолдорун табуу дегенди билдирет. 

 

Мисалы, эгер сизде өзгөчө түс палитрасы бар болсо, аны алып чыгып кетүү 

жолдорун караңыз. Эгер сизди өзгөчө башкы колонтитул катары тандап алган 

болсо, анда аны ар дайым колдонуңуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бул жөн эле эстетикалык себептерден эмес. Туруктуу болуу ишиңизди окууну 

жеңилирээк кыла алат. Көрүүчүлөр эмне болорун күтүп турганын билишсе, алар 

эс алып жана мазмун боюнча багыт алышат. 

 

Баарын бир жерге бириктирүү 

Жайгаштыруу жана композиция дизайындын ырдалбаган баатырлары деп 

айтышыңыз мүмкүн. Алардын ролдорун карап чыгуу жеңил бирок алар сиз 

жасаган нерсенин бөлүгү. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз үйрөнгөн эрежелер кандайдыр бир долбоорду жакшыртууга жардам берет. 

Анын баары майда-чүйдөсүнө чейин бир аз көңүл бурсаңыз эле жакшынакай, 

профессионалдуу көрүнгөн композицияларды түзө аласыз. 

 

Композиция негиздерин үйрөнүү сизге жакты деп ишенебиз! 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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4. СҮРӨТТӨРДҮН КҮЧҮ 
 

Сүрөттөр дизайнда бир кубаттуу күч боло алат. Темасы кандай гана болбосун, 

биз аларды табигый түрдө тартканбыз. Татынакай, жогорку сапаттуу 

сүрөттөрдөн баштап кылдаттык менен иштелген сүрөттөр, адатта, биздин көзгө 

биринчи урунат. 

 

Бирок, сүрөттөр жасалгалоо үчүн гана эмес. Дизайнда алар көрүүчүнүн көңүлүн 

бурган илмектер. Ынанымдуу көргөзмөлөр көрөрмандар менен байланыш 

түзүүгө жардам берет, ошондой эле, алар бир сөздү да окуй электе күчтүү таасир 

калтырат. 

Сүрөттөр жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн видеону көрүңүз. 

Сүрөттөрдү табуу 

Ишиңизде сүрөттөрдү колдонуу үчүн сүрөтчү болуунун зарылдыгы жок. Анын 

баары бир аз чыгармачылык жана эркин ой жүгүртүүнү каалоо болуп саналат. 

Туура ресурстар менен, сүрөттөрдү өз-өзүнчө коюуга үйрөнө аласыз. 

Биринчиден:дээрлик долбоордун ар бир түрү боюнча жогорку сапаттагы 

сүрөттөрдү табуу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Коммерциялык сүрөттөрдү колдонуу 

Балким, сиз камера же кээ бир дизайн менен иштөө тажрыйбаңыз мыкты. Эгер 

болбосо, кабатыр болбоңуз. Сансыз онлайн булактарда ушул максатта 

сүрөттөрдү сунуштайт. 

 

Чынында, көпчүлүк адамдар (анын ичинде професионалдар да) акысыз же арзан 

баадагы сүрөттөргө ишенишет. Коммерциялык сүрөттөр сизге өзгөчө бир нерсе 

керек болгондо сонун болот, бир кичинекей ит ит аякта сыяктуу же сизде убакыт 

жок же өзүңүз түзгөнгө ресурстар жок. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Таасирдүү комерциялык сүрөттөрдү тандоо 

Көпчүлүк коммерциялык-сүрөт сайттар сунуштарын карап чыкканга же издөөгө 

мүмкүндүк берет. Сиздин долбоорго тиешелүү, бирок, кандайдыр бир жол менен 

өзгөчө резултаттарды издеңиз. 

 

Бул мисалда, саякат деген сөздү изилдеп чыктык. Төмөндөгү сүрөт эң жакшы 

тандоо боло алат, себеби ал чебердик менен түшүнүк берет анткени жеке 

сезимге ээ. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Көрүүчүлөрдөй эле, биз табигый ишенимдүү тартылган сүрөттөрдү жана бир 

окуяны айтып жаткан сыяктуу сүрөттөр тартылып жатышат. Мыкты сүрөттөр 

кандайдыр бир деңгээлде аяктабай калат. Алар долбоорго стилин түзүп бирок 

чечмелөөгө орун калтырышат. 

 

Кээ бир комерциялык сүрөттөрдүн сүрөттөлүшү натыйжалуу болуш үчүн 

жалпыланат. Мисалы, канча жолу төмөнкү сүрөттөр сыяктуу нерсе менен бизнес 

сунуштоону көрдүңүз эле? 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бир кыйла заманбап професионалдык дизайын үчүн контекстти жетишпеген же 

мааниси боюнча так эмес дизайындарды колдонуудан алыс болуңуз. Анын 

ордуна, образдуу ишиңиз менен байланышкан сүрөттөрдү издеңиз, чебер 

,кылдат жол менен. 

 

Сүрөт колдонуу укуктары 

Дээрлик ар бир коммерциялык сүрөттүн лицензиясы бар, аны кантип 

пайдаланууга боло турганы жөнүндө. Кээ бирөөлөрү өтө айкөлдүк менен ордуна 

бир аз алышат, же эч нерсе сурабайт. Башкаларында көп чектөө коюлган жана 

ага баш ийбесе олуттуу мыйзам чегинде жоопко тартышы мүмкүн. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Комерциялык сүрөттү колдонуунун алдында, билишиңиз керек, аны менен 

байланышкан лицензияны (эгер так түшүндүргөн эмес болсо, кээ бир 

изилдөөлөрдү жасашыңыз керек) түшүнүү керек. Эгер лицензия сүрөттүн бир 

катар тизмесинде жок болсо, коммерциялык сүрөт камсыздоочунун саясатын же 

көп берүү суроолорунан эки сыйра текшериңиз. 

Жалпы пайдалануу укугу тууралуу көбүрөөк билүү үчүн, биздин сабактарды 

караңыз сүрөттөрдүн атайын маалыматтарына барыңыз. Сүрөттөр боюнча 

атайын маалымат алуу үчүнStockPhotoRights.com . 

Сапатын маанилүүлүгү 

Албетте, бул жөн гана мазмуну тууралуу эмес. Сүрөттөрдүн техникалык жактары 

да дизайынга чоң таасир этиши мүмкүн . Сиз тандаган сурөт абсолюттук түрдө 

кынтыксыз болсо да, анда ал эч кандай мааниге ээ эмес болот. Эгер ал бүдөмүк 

же пикселдик эффект болсо, анда ал туура эмес таасир бериши мүмкүн. 

 

Жогорку сапаттагы сүрөттөрдү курч, ачык-айкын жана акысыз бурмалоого боло 

тургандарды издеңиз. Негизинен чоңураагы ошончолук жакшы болот себеби аны 

менен көбүрөөк иштейсиз. Чоң, жогорку чечим сүрөт- кесилиши мүмкүн же 

көлөмүн азайтылат, долбоордун муктаждыгына жараша. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/useinformationcorrectly/copyright-and-fair-use/1/
http://www.stockphotorights.com/faq/
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Тилекке каршы, ал башка жол менен иштебейт. Эгер сиз кичинекей сүрөттү 

чоңойтсоңуз, же баштапкы өлчөмүнө караганда чоңураак кылсаңыз, анда 

сапатында байкаларлык жоготуу болот. Сүрөт төмөндө көрсөтүлгөндөй эле, 

бүдөмүк / же бурмаланган болуп калат. 

 

Растер жана вектор 

Кичинекей сүрөттөрдү чоңойтууда сапатын жоготуусунун бир себеби бар. 

Себеби алар миңдеп кээде миллиондоп кичинекей пикселдер менен жасалат. 

Сүрөттүн бул түрү боюнча сөз растер болуп саналат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Качан растер сүрөттүн баштапкы же кичирээк өлчөмүн кароодо пикселдер 

көрүнбөйт. Аларды көрүү өтө эле кичинекей болот. Сиз масштабды өзгөртүүдө 

же сүрөттү чоңойтууда, алар даана көрүнүп калат. 

 

Вектор графикалары растерден бир топ эле башкача. Алар менен сапатын 

жоготпостон, аларды ар кандай өлчөмдө, чоң же кичине кылып жасай аласыз. 

Төмөндө көрсөтүлгөндөй, сүрөт чоңойтулган, эч кандай pixelation жок эле. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Себеби пикселдерге караганда векторлор татаал нерселерден жасалган. Алар 

геометриянын өзгөчө түрүн колдонгонун көрсөтөт. Вектор графикаларды 

професионалдык дизайн орнотуулардан тышкары табууга мүмкүн эмес, бирок ал 

бар экенин билип алган жакшы. 

 

Сүрөттөрдүн чыгарылышы 

Бир нече коммерциялык сүрөттөр идеалдуу, техникалык жактан жогорку сапатта 

болсо дагы. Балким, сүрөт туура эмес көлөмдө же түстөр бир аз ишти талап 

кылышы мүмкүн. Бактыга жараша, ал тургай, негизги программалар, жөнөкөй 

орнотууларды жасоого жол берет. Кийинчерээк бул параметрлерди бекемдөөнү 

же сүрөттү жакшыртууну издеңиз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сүрөт чыгарылышы менен жакыныраак таанышуу үчүн, биздин сүрөттү түзөтүү 

101 кеңешмени окуңуз. 

Кесүү 

Кесүү көптөгөн ар кандай жагдайларда, сүрөттүн өлчөмүн өзгөртүүдө, форма, же 

сүрөткө фокус жасоодо пайдалуу. 

 

Сиздин графика туура эмес өлчөмдө болсо, же эгер бир нерсени кесип салуудан 

турса анда бул мүнөздөмөнү колдонгонго аракет жасаңыз., . 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/imageediting101/
http://www.gcflearnfree.org/imageediting101/
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Өлчөмдү өзгөртүү 

Сүрөттүн өлчөмүн өзгөртүү долбоорду ишке ашыруу үчүн толук татыктуу экенин 

камсыз кылат. Сүрөттүн сапатына таасир этпей туруп анын алгачкы өлчөмүнөн 

чоңураак жасай албашыңызды унутпашыңыз керек. 

 

Эгер сиз иштеп жаткан сүрөт жетиштүү чоң эмес болсо, анда дагы башка бир 

нерсени тандап алган жакшы. Сүрөттүн өлчөмү менен иштөө үчүн бир 

чыгармачылык жолду таап алыңыз. Төмөндөгү мисалда, портретти чоңойтуунун 

ордуна, арткы пландагы фонду коштук. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Башка ылайыктоолор 

Косметикалык өзгөрүүлөр белгилүү сүрөттүн сапатын жакшыртууга, анын ичинде 

ачык түстүүлүгүн, контрасттын толтурулушу жана түстүү бир сүрөттөлүштөрдү. 

 

Эгер сүйүктүү программаңыз чыпкаларды же дайындамаларды сунуштаса, бир 

аз убакыт жана күч менен сүрөттү кескин түрдө өзгөртө аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Баарын бир жерге бириктирүү 

Сүрөттөрдү, графикаларды жана башка көргөзмөлөрдү ишиңизге кошуу, аны 

андан да кызыктуу кылуунун бирден бир жолу. Ал тургай, жөнөкөй фондогу сүрөт 

сиздин дизайынды өзгөчө бир нерсеге айланта алат. 

 

Сүрөттөлүштө сапат жөнүндө эмнени үйрөнгөнүңүздү, техникалык жана 

консептуалдык жактан, жана ишиңиз оң себептерден улам чыгып жатканы 

эсиңизде болсун. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сүрөттөрдүн негиздерин үйрөнүү сизге жакты деп ишенебиз! 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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5. КӨРКӨМ ӨНӨР, ДИЗАЙН НЕГИЗДЕРИ 
 

Дизайындын негиздери ар бир көргөзмө ыкманын пайдубалы мыкты көркөм 

өнөрдөн тартып заманбап веб дизайынга чейин. Алар маанисиз көрүнгөн майда 

чүйдө курамын түзгөн тамгалар сыяктууларды сунушташат. 

 

Бул мисалдардын кандай окшоштугу бар? Кээ бир эң негизги элементтер, анын 

ичинде штрих, форма, түзүлүшү, түрлөрү, текстура жана баланстардын. Алар өз 

алдынча сезилиши мүмкүн, бирок бирге, алар биз көрүп жана түзүп жаткан 

дээрлик бардык нерселердин бир бөлүгү. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Негизи биринчиден коркунучтуу болушу мүмкүн айрыкча өзүңүздү сүрөтчү 

катары карабасаңыз. Бирок, ачык ой жүгүртүңүз. Алар сизди ар кандай 

каражаттар менен иштөөгө жана чиймелерден баштап жөнөкөй көргөзмөлөрдү 

түзүү жөнүндө үйрөтөт. 

Дизайындын негиздери жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн видеону көрүңүз. 

Сызык 

Сызык бул эки же андан көп чекиттерди бириктирип турган форма болуп 

саналат. Ал калың, ичке, толкундуу, аркайган, же дагы башка нерсе болушу 

мүмкүн. Ар бир мүмкүнчүлүк сызыкка бир аз башкача табит берет. 

 

Сызыктар дизайнда тез-тез пайда болот; мисалы, чиймелерде жана сүрөттөрдө. 

Алар графикалык элементтерде, текстуралар, үлгүлөр жана фондор 

сыяктууларда окшош болушат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сызыктарды көбүнчө жөнөкөй курамдарда, мисалы уюмдар үчүн көркөмдүккө же 

жасалгаларда колдонсо болот. Төмөндө көрсөтүлгөндөй, окурманды багыттап, 

сызыктар бир элементтен кийинки элементке диаграмманын агымын түзүү үчүн 

колдонулат. 

 

Сызыктар менен иштеп жатканда, салмак, түс, текстура жана стил сыяктуу 

нерселерге көңүл бургула. Бул тымызын сапаттар сиздин дизайынга чоң 

таасирин тийгизиши мүмкүн. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сызыктар көз жаздымдан калып көрүнбөй жаткан жерлерди издөө; мисалы, 

текстте. Ал тургай, бул жерде, ар түрдүү сызык сапаттары менен эксперимент 

жүргүзсөк ар кандай натыйжаларды бере алат. 

 

Форма 

Форма эки өлчөмдүү аймак менен тааныла турган чек ара болуп саналат. Бул 

айланаларды, аянттарды, үч бурчтуктарды, жана башкаларды камтыйт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Формалар эки белгилүү категорияга бөлүнөт: геометриялык (же туруктуу) жана 

органикалык (формалар акысыз форма). 

 

Формалар өтө керек билдирүү көргөзмө идеалардан турат. Алар сүрөттөргө көп 

нерселерди берет жана аларды таанымал кылат. Биз муну менен көчө 

белгилерин, белгилерди, символдорду атүгүл абстракттуу көркөм өнөрүн 

формалар аркылуу түшүнөбүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Формалар күнүмдүк дизайынды пайдаланууда таң каларлык цифрадан турат. 

Алар сизге, уюштурууга же мазмунду бөлүүгө, жөнөкөй мисалдарды түзүүгө, же 

жөн гана ишиңизге кызыгууну кошууга жардам бере алат. Караңыз эгер төмөнкү 

сүрөттөрдө көрсөтүлгөн көптөгөн мисалдардан байкай алсаңыз, . 

 

Формалар маанилүү себеби алар абдан көп нерселердин негизи болуп саналат. 

Аларды башка дизайындан издегенди үйрөнүңүз, кийинчерээк аларды бардык 

жерден көрүп баштайсыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Фигура 

Качан форма 3D түрүндө болгондо, биз аны фигура деп атайбыз. Фигуралар 

чыныгы жашоодо ар түрдүү нерселерди жасайт, алар эстеликтер, архитектура 

жана башка үч өлчөмдүү объектилерди камтыйт. 

 

Бирок, фигуралар үч өлчөмдүү түзүлүштө болууга тийиш эмес. Ошондой эле, 

алар элес жаратууга, жарык, көлөкө жана иллюстрация сыяктуу ыкмаларды 

колдонуу аркылуу берилиши мүмкүн болот. 
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Эки өлчөмдүү долбоор менен фигура реалдуулукту мүмкүн кылат. Ансыз, 

төмөнкү сүрөттөгүдөй мисалы топтогу жарык эффектилер жана көлөкөлөтүүнү 

иштеп чыгууда ушундай болмок эмес. 

 

Ал тургай, реалдуулукка жакындабаган сүрөттөр өлчөм түзүү үчүн окшош 

ыкмаларды колдонушат. Төмөндө, жарык кылуу жана көлөкөлөтүү 

стилдештирилген бирок дагы деле фигурадан четин чыгарып жана 

тереңдетилген. 
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Күнүмдүк курамдарда, фигуранын максаты окшош эле, бирок бир аз өлчөмдө. 

Мисалы, жөнөкөй көлөкө катмарлардын элесин түзө алат же обьектиге орун 

берет. 

 

Негизги фигуралар ишиңизге реалдуу ыкманы алып келиши мүмкүн, 

сабырдуулук менен колдонгон бир кубаттуу курал болуп саналат. 

Текстура 

Текстура сырткы көрүнүштүн физикалык сапаты. Фигура сыяктуу эле, ал үч 

өлчөмдүү бир объектинин бир бөлүгү болушу мүмкүн. ( жалтыраган керамикалык 

казандын ичиндеги тикенектүү кактус) төмөнкү мисал сыяктуу 
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Же, ал иллюстрация аркылуу берилиши мүмкүн, эгер чыныгы жашоодо бар 

болсо, текстура бар экенин айтып кеңеш берет. 

 

Дизайында, текстура күчтү жана сезгичтикти кошумчалайт башкача айтканда 

тегиз сүрөттөргө. Объектилер ойнотулуп жаткан элементтерге жараша, 

жылмакай, тегиз эмес, катуу же жумшак болуп көрүнүшү мүмкүн. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

469 
 

 

Үйрөнчүктөр үчүн, текстуралар эң чоң фондук сүрөттөрдү жасайт жана ишиңизге 

көп кызыкчылык кошо алат. Жакындан карасаңыз, күтүлбөгөн жерлерден 

текстураны табышыңыз мүмкүн, кыйналган ариптерге жана жалтыраган 

иконаларга окшогон, . 

 

Кеменин сыртында калып калуудан сак болуңуз. Бир эле сүрөттөгү көп текстура 

басымдуу болуп тез баш аламандыкка алып келет. 
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Баланс 

Баланс көрүү салмагын бирдей бөлүштүрүү (атап айтканда, кандайдыр бир 

элемент көрүүчүнүн көзүн канчалык өзүнө тартса) болуп саналат. Баланс көп 

нерселерден таасир алат, түс, өлчөмү, номери, жана терс аралыктар 

сыяктуулардан. 

 

Өздөштүрүү балансы үйрөнчүктөр үчүн татаал болушу мүмкүн себеби ал туюну 

талап кылат. Бактыга жараша, дизайн дүйнөсү ар кандай мисалдарга толтура, 

ал түрдүү итерацияларды түшүнүүгө жардам берет. 
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Симметриялык дизайындар окшош эле же эки тараптагы октун багыты боюнча 

да бирдей. Алар теңделгенин сезишет (эгерде бирдей болбосо), анткени 

эффективдүү түрдө бирдей салмактуу. 

 

Ассиметриялык сүрөттөр ар кандай, бирок, салмагы дагы бир калыпта 

бөлүштүрүлгөн. Курамдык бөлүктөр теңделген себеби туура нерселерге көңүлүн 

бурат (бул мисалда, адамдын аты-жөнү жана ишкананын логотиби). 
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Үчүнчүлөрдүн эрежелери 

Көпчүлүк адамдар, дизайнерлер жана сүрөтчүлөр, анын үчүнчүлөрдүн эрежеси 

деп аталган стратегияны колдонушат. Бул 3х3 тармагына бөлүнгөн иш аймакты 

элестетет. Сүрөттүн борбордук точкасы тор сызыктардын биринде орнотулган 

жана жакын жайгаштырылган, калган боштуктарда көрүнгөн балансты түзүү 

үчүн. 

 

Бизди элжиреткен композициянын бул түрүн таптык, анткени изилдөөлөргө 

караганда адамдын көзү сүрөттү түшүрүп жатканда табигый түрдө ушул жол 

менен ээрчийт. 
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Баарын бир жерге бириктирүү 

Сүрөттүн негизгилери болуп бардык чоңураак картинкалар саналат. Башка сөз 

менен айтканда, бул ар бир композицияны түзүүдө көптөгөн майда-чүйдөсүнө 

чейин үйрөнүүнү балоо жөнүндө. 

 

Өзүңүздүн жеке графикаларыңызбы же жөн гана ишти жакшыртуу үчүн жөнөкөй 

жолдорун издеп жатасызбы, же жокпу, бул түшүнүк долбоордун дээрлик бардык 

түрүнө карата колдонмо болуп бере алат. 
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Долбоордун негиздерин үйрөнүү сизге жакты деп ишенебиз! 
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6. БРЕНДИНГ ЖАНА АНЫКТЫК 
 

Бренд жана көргөзмөлөр бизди курчап турган бардык нерселер болуп саналат. 

Жакындан карасаңар, аларды вебсайттардан таба аласыз мисалы продукт 

идиштери жана ар кандай жарнамалардын түрлөрү боюнча. Ал тургай жеке 

буюмдарда, документтер жана бизнес-карталар, кээ бир жекелик форма 

сыяктуу. 

 

Жөнөкөй сөз менен айтканда, брендинг бул башка адамдар сиз, сиздин 

компания, сиздин продукт, же сиздин кызмат, тейлөө жөнүндө эмне деп ойлоп 

жатат, Окшоштук көрсөтмө бул брендге окшош, сиздин логотибиңизден тартып 

сиздин түс тандооңуз жана андан да көбүрөөк нерселер. 
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Күчтүү көрсөтмөлөр ынанымдуу болушу мүмкүн. Керектөөчү катары өз 

тажрыйбаларыңызды ойлонуп көрүңүз. Деги эле продуктынын көрүнүшү сизге 

жагып калганы үчүн эле тандап алган учуруңуз болду беле? Визуалдык 

аныктыкты түшүнүү сиздин ким экениңизди , ролуңузду, жагдайыңызды же шык 

деңгээлиңизди карабастан дизайынды көбүрөөк ой жүгүртүп чечим чыгарууга 

жардам берет. 

Брендиң жана аныктык тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Визуалдык аныктыкты жакындан кароо 

Визуалдык аныктоо бул сиздин брендди алдын ала көрүү болуп саналат. 

Дизайындын ар бир бөлүгү көрүүчүгө, алар эмнени күтө алыша турганы жөнүндө 

айтып берүүчү ачкыч. Сиздин эстетика салттуу, заманбап, же андан бир аз 

көбүрөөк болушу мүмкүн. Ар бир бренд ар башка айырмаланат. Кандай гана 

болбосун, сиздин дизайын элементтериңиз, сиздин бренд эмне жөнүндө экенин 

так көрсөтүү үчүн биргелешип иштешет. 
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Албетте, мунун баары бизнес эмес Сиз аныктоочу концепцияны долбоордун 

дээрлик бардык түрүнө анын ичинде өздүк дизайындарыңызда да колдоно 

аласыз Резюмеңизди жаңыртып жатасызбы же блогуңузду жакшыртуу жолдорун 

издеп жатасызбы, туруктуу визуалдык стилге ээ болуунун көптөгөн пайдалары 

бар. 

 

Айрым компаниялар бренддин туруктуулугун сактоо үчүн чыныгы стилдин 

көрсөтмөлөрүн колдонушат. Эгер сиз дизайнды жаңы эле баштаган болсоңуз, 

анда күнүмдүк аракеттерди сунуш кылыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

478 
 

 

Визуалдык аныктыктын негизги компоненттери логотиб, түс, типография, жана 

сүрөттөр болуп саналат. Көбүрөөк билүү үчүн окуңуз. 

Логотип 

Логотипти өзгөчө белги менен сиздин брэндди , дизайндын түрү, же экөөнү тең 

колдонуу менен аныктайт. Көпчүлүк натыйжалуу логотиптер кыйла жөнөкөй 

болууга ийкемдүү: көрүүчүлөр бир нерсени таанып жана эстеп калуу үчүн. 

 

Сиздин логотиптеги ар бир элемент сиздин брендди аныктоого салым кошот, 

арип тандаганыңыздан баштап, түс жана башка мүнөздөгүлөргө чейин. Атүгүл 
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бул элементтердин бирөөнү эле өзгөртсөк, сиздин брендди кабылдоо жолуна 

чоң таасирин тийгизиши мүмкүн. 

 

Иш жүзүндө, логотип бардык жерде бар. Сиз аларды корпоративдик 

орнотууларда, ошондой эле чакан бизнести, фрилансерлерди жана башка 

ишкерлердин өкүлү жөнүндө таба аласыз. Логотип бул тамга түрүндөгү брендке 

бир топ эле окшош. Муну менен элдер сизди тааныйт жана продуктуңузду же 

тейлөө кызматыңызды аныктап алышат. 

 

Ошондуктан муну акылмандык менен пайдалана билүү маанилүү. Логотипке 

пикселдик эффект менен бурмаланган, же окуганга өтө эле майда жазылган 
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болсо көрүүчүлөргө туура эмес таасир калтырышы мүмкүн. Төмөндө сиз сапаты 

төмөн бир нече файлдардын мисалдарын таба аласыз. 

 

Муну менен күрөшүү үчүн, сапаты жогору, курч негизги санариптик көчүрүүнү, эң 

эле жетиштүү чоң, кандайдыр бир долбоорду ишке ашыруу үчүн болгон 

көчүрмөсүн сактап калат. Мына ушундай жол менен, мейли кичинекей басып 

чыгаруу жумуш болсо да, көп ,алда канча көп бир нерсени басууга даяр 

болушуңуз керек. 

 

Түс 
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Түс абдан күчтүү түрдө брендди аныктоого жардам берет. Көрүүчүгө күчтүү 

таасир эле калтырбастан, бир нече долбоорлорду же платформаларды 

колдонууда биримдик кызматын түзөт.. 

 

Көпчүлүк бренддер түздөн-түз компаниясынын логотибинин негизги түстөрүнөн 

алат. Кошумча түстөр, башкы палитраны кеңейтүүдө жана сиздин мындан ары 

брендиңиздин жекелигин жана стилин аныктоого жардам берет. 

 

Түстөрдү брендке колдонуунун көп жолдору бар. Кеменин сыртында калбаш 

үчүн, кеңири кабыл алынган дизайын стандарттарын этибарга албай коюдан 

этият болуңуз. Жакшы түстү колдонуу сабырдуулукка алып келет. 
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Түстөрдү титиреткен же жумушуңуздан алаксыткан көрүүчүлөр сыяктуу, жалпы 

тузактардан алыс болуңуз. Мисалы, төмөнкү сүрөт боюнча, текст арткы фон 

менен кагылышып, окуганга оордук алып келип жатат. 

 

Түс палитраңызга нейтралдуулук камтыганды унутпаңыз кара, боз, ак, же аппак 

эмес сыяктуу. Мына ушундай жол менен, сизге брендинин түстөрүн колдонууда 

алар айырмаланып турат. 

 

Типография 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Текст бул жөнөкөй аспектилердин бири, бирок ал таң калуучудай таасир берет. 

Булардын бары ар кандай ариптен турат, жана сиз кылдаттык менен (же болбосо 

кылдатсыз) бүткүл брендиңизди өзгөртө аласыз. 

 

Көпчүлүк бренддер эки же үч арипти тандашат, негизги күнүмдүк колдонууда 

логотип аркылуу көп учурда шыктандырат. Чыгармачыл ариптер да кылдаттык 

менен тандалышы керек жана уникалдуу көрүнгөн окшоштукту чагылдырышы 

керек. 
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Айрым бир ариптерди профессионалдар билүүдөн алыс болуш керек. Буларга 

бир учурда популярдуу болуп анан азыркы учурда эскирген же көп колдонулган 

ариптерин кирет. Төмөндөгү ариптер жаманатты болгон мисалдар. 

 

Күмөн саноо, бул көбүрөөк беймаал, азайтылган арип болсо билдирүүбүздүн 

маанилүүлүгүн төмөндөтүп коюшу ыктымал. Арипти тандооңуз бренддиңизди 

толуктап турууга тийиш, бирок ошол эле учурда заманбап жана 

профессианалдуу болуш керек. 

 

Сүрөттөр 
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Сүрөттөр өзгөчө идентификациядан куралган эң чоң бөлүк болуп саналат. Ар 

бир сүрөт, чийүү, икона, жана мүмкүнчүлүк баскычы бренддиңиздин витринасы 

жана форма жолу менен кабыл алынат. 

 

Профессионалдык орнотууларда, сүрөттөр, адатта, бренд үчүн атайы түзүлгөн; 

Мисалы, картинкалар каталогдордун же графикалардын ичиндеги 

колдонмолордо. Эгер сизде шаан-шөкөт буюмдары жок болсо, сүрөттөрдү чийин 

аркылуу кылдат тандоо менен окшош жыйынтыктарды алууга болот; мисалы, 

кол тамга түсү же окшош стил менен. 
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Баарынан маанилүүсү, жалпы же шексиз коюлган сүрөттөрдөн алыс болуңуз. 

Эгер сиз үчүнчү тараптын акциясына таянсаңыз бул оор болот, бирок брендди 

өзүнчө коюу жолдору да бар. 

 

Жетишсиз контекст же башка бренддерде тез-тез чыгып турган дизайын 

сүрөттөрдү колдонуудан алыс болуңуз. Төмөндөгү сүрөттү алыңыз Кээ бир 

көрүүчүлөр муну мажбурланган позада жана жасалма арткы фонду жагымсыз 

деп табышат . 

 

Тескерисинче, чыныгы жана анык ишенимдүү инсандарды, жерлерди жана бир 

нерселерди көрсөтө ала тургандай кылып тандаңыз. Сиздин уникалдуу көз 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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караш менен айкалышкан сүрөт мыкты болуп саналат. Алар качан сиздин бренд 

жөнүндө ойлонуп жатканда сиз каалагандай болуп көрүнүш керек. 

 

Баарын бир жерге бириктирүү 

Визуалдык аныктама маркетингдик курал эле эмес. Дизайнды кароонун жолу көп 

божомолдоолорду алып салат. Сиздин бренддин даана ачык көрүнүшүн, кандай 

түстөр, ариптер, жана сүрөттөр колдонулат экенин так билесиз, Сиз туруктуу 

иштерди түзөсүз, көрүүчүлөр эстеп калгыдай кылып. 

 

Биз сизге брендиң жана аныктык жөнүндө үйрөнгөнүңүз жакты деп ишенебиз! 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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IX. WORD 2016 НЕГИЗДЕРИ 
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1. WORD МЕНЕН ИШТИ БАШТОО 
 

Microsoft Word 2016 текст менен иштеген программа, анын жардамы менен 

документтердин түрлөрүн, каттарлы, резюме ж.б кылса болот. Бул сабакта сиз 

Word интерфейсин багыттоону үйрөнөсүз, Тасма, Тез Табуу Куралдар Тилкеси 

жана Экрандын арткы көрүнүшү сыяктуу маанилүү функциялар менен 

таанышасыздар. 

Word 2016 менен жакындан таанышуу үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Word 2016 менен таанышуу 

Word 2016 мурунку нускаларына Word 2013-жана Word 2010 окшош. Сиз буга 

чейин ал нускалар менен иштесеңиз, анда Word 2016 тааныш болушу керек. 

Бирок сиз Word программасын жаңы колдонуп жатсаңыз, жана тажрыйбаңыз жок 

болсо, сиз алгач Word 2016 интерфейси менен таанышууга бир аз убакыт 

бөлүшүңүз керек. 

Word интерфейси 

Биринчи жолу Word'ду ачканда, Баштоо экраны пайда болот. Бул жерден, сиз 

жаңы документ ачып, калып тандап, жана жакында түзөтүлгөн 

документтериңизге мүмкүнчүлүк аласыздар. Баштоо экранынан Word 

интерфейсине мүмкүндүк алуу үчүн Бош документти таап, тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Word интерфейси тууралуу көбүрөөк үйрөнүңүз: 

Тез Табуу Куралдар тилкеси: Бул Тез Табуу Куралдар тилкеси сизге кайсы өтмөк 

тандалбасын жалпы буйруктарга мүмкүнчүлүк берет. Алдын ала, ал Сактоо, 

Жокко чыгаруу жана Кайра кайталоо буйруктарды камтыйт. 

Тасма: Тасма өтмөгүнүндө сизге жалпы милдеттерди аткаруу үчүн керек 

буйруктардын бары бар. Анын бир нече өтмөктөрү бар жана ар бирөөнүн топ 

буйруктары бар. 

Буйруктар топтому: Ар бир топ бир катар буйруктарды камтыйт. Жөн гана аны 

колдонуу үчүн кандайдыр бир буйрукту чыкылдатыңыз. Кээ бир топтордун 

төмөнкү-оң бурчунда жебе бар, аны чыкылдатып көбүрөөк буйркутарды көрө 

аласыз. 

Документ панели: Ушул жерден текстти терип жана документтеги тексти 

түзөтөсүз. 

Башкаруучу панель: Башкаруучу панель документтин жогорку сол жагында 

жайгашкан. Бул аралыктарды жана тегиздөөлөрдү жасоого жардам берет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Tell Me: Бул тилке аркылуу буйруктарды издесе болот, эгерде сиз кайсы буйрукту 

тандаарды билбей жатсаңыз - абдан жардам берет. 

Microsoft Аккаунту: бул жерден, сиз Microsoft Аккаунтуңуз тууралуу маалыматты 

алып, профилиңизди көрүп, жана аккаунттарыңызды которуштура аласыз. 

Жылдыруу Тилкеси: Тик жылдыруу тилкесин колдонуп, документтеги 

баракчалардын ортосунда ылдый-өйдө жылдырыңыз. 

Баракча жана Сөздөр саны: Бул жерде, сиз документиңиздеги сөздөрдүн жана 

барактардын санын тез көрө аласыз. 

Документ Көрүнүштөрү: документти көрүүнүн үч жолу бар. Окуу Режими: Бул 

режим документиңизди толук экран режиминде көрсөтөт. Басып чыгаруу 

жайгашуусу демейки боюнча тандалат, жана документти басып чыгарылгандай 

кылып көрсөтөт. Интернет жайгашуу режими сиздин документ интернет барагы 

катарында кандай көрүнөөрүн көрсөтөт. 

Чоңойтуу-кичирейтүү: бул функцияны колдонуу үчүн слайдерди чыкылдатып, 

сүйрөңүз. Слайдердин оң жагындагы сандар чоңойтуу-кичирейтүү пайызын 

чагылдырат. 

Word чөйрөсү менен иштөө 

Акыркы нускалар сыяктуу, Word 2016 Тасма, Тез Табуу Куралдар тилкеси 

сыяктуу функцияларды колдонот, жана сиз ал жерден Word'до жалпы 

тапшырмаларды аткарууга буйрутмаларды таба аласыз жана Экрандын арткы 

көрүнүшүнө мүмкүнчүлүк аласыз. 

Тасма 

Word салттуу менюнун ордуна өтмөктөрдөн турган Тасма системасын колдонот. 

Тасма көптөгөн өтмөктөрдү камтыйт, аларды Word терезенин жогору жагынан 

таба аласыз. 

 

Ар бир өтмөктө тиешелүү буйруктардын бир нече топтору бар. Мисалы, Башкы 

өтмөктөгү Ариптер топтому документиңиздеги тексттерди форматтоо үчүн 

буйруктарды камтыйт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кээ бир топтордун төмөнкү оң бурчунда жайгашкан кичинекей жебе бар, аны 

басып көбүрөөк параметрлерди ачыңыз. 

 

Тасманы көрсөтүү жана жашыруу 

Эгер сиз Тасма экранда көп жер ээлеп жатат десеңиз, аны жашырып койсоңуз 

болот. Бул үчүн, Тасманы Көрсөтүү Параметрлеринин жебесин Тасманын 

жогорку-оң бурчунан чыкылдатыңыз, жана менюдан каалаган параметриңизди 

тандаңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тасманы авто-жашыруу: Авто жашыруу документиңизди толук экранда көрсөтүп, 

толугу менен Тасманы жашыры салат. Тасманы көрсөтүү үчүн, экрандын жогору 

жагындагы Тасманы жайылтуу буйругун чыкылдатыңыз. 

Өтмөктөрдү Көрсөтүү: Бул параметр бардык буйрук топторду алар 

колдонулбаган учурда жашырат, бирок өтмөктөр дагы деле көрүнүп турат. 

Тасманы көрүү үчүн, жөн гана өтмөктү чыкылдатыңыз. 

Өтмөктөрдү жана Буйруктарды Көрсөтүү: Бул параметр Тасманы жайлатат. 

Бардык өтмөк жана буйруктар көрүнүп турат. Word'ду биринчи жолу ачып 

жатсаңыз бул параметр демейки боюнча тандалат. 

Тасмага ылайыкташтырылган өтмөктөр жана буйруктарды кошууну үйрөнгүңүз 

келсе биздин Тасманы ыңгайлаштыруу Кошумчалар сабагыбызды караңыз. 

Tell Me функциясын колдонуу 

Сиз каалаган буйрукту таба албай жатсаңыз, анда Tell Me функциясы жардам 

бере алат. Ал кадимки издөө тилкесиндей иштейт: эмне издеп жатсаңыз, ошону 

жазыңыз жана параметрлердин тизмеси пайда болот. Сиз андан соң буйрукту 

менюдан түз колдоно аласыз, Тасмадан табуунун кереги жок. 

 

Тез Табуу Куралдар Тилкеси 

Тасманын үстүндө жайгашкан тез Табуу Куралдар Тилкеси сизге кайсы өтмөк 

тандалбасын жалпы буйруктарды пайдалануу мүмкүнчүлүгүн берет. Алдын ала, 

ал Сактоо, Жокко чыгаруу жана Кайра кайталоо буйруктарын көрсөтөт, бирок сиз 

муктаждыгыңызга жараша башка буйруктарды кошо аласыз. 

Тез Табуу Куралдар Тилкесине буйруктарды кошуу үчүн: 

Тез Табуу Куралдар Тилкесинин оң жагындагы жайылма жебени чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз менюдан кошкуңуз келген буйрукту тандаңыз. 

 

Буйрук Тез Табуу Куралдар Тилкесине кошулат. 

 

Башкаруучу буйрук 

Башкаруучу буйрук документиңиздин жогорку сол жагында жайгашкан. Ал 

документиңизди жөнөкөй тактык менен өзгөртө алат. Эгер кааласаңыз сиз 

Башкаруучуну жашырып, көбүрөөк экран мейкиндигин түзсөңүз болот. 

Башкаруучуну көрсөтүү же жашыруу үчүн: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Көрүү өтмөгүн ачыңыз. 

 

Башкаруучунун жанындагы кутучаны чыкылдатып аны жашырыңыз же 

көрсөтүңүз. 

 

Экрандын арткы көрүнүшү 

Экрандын арткы көрүнүшү сизге сактоо, файлды ачуу, басып чыгаруу жаан 

документиңизди бөлүшүү үчүн ар кандай параметрлерди берерт. Экрандын 

арткы көрүнүшүнө мүмкүнчүлүк алуу үчүн Тасмадагы Файл өтмөгүн 

чыкылдатыңыз. 

 

Экрандын арткы көрүнүшү тууралуу көбүрөөк билиңиз. 

Word'ко кайрылыңыз: Сиз жебени колдонуп Экрандын арткы жаап жана Word'ко 

кайта аласыз. 

Маалымат: маалымат панели сиз экрандын арткы көрүнүшүнө кирген сайын 

пайда болот. Ал учурдагы документ жөнүндө маалымат камтыйт. Ошондой эле, 

сиз жеке маалыматты жок кылуу үчүн жана башкалардын мындан аркы 

өзгөртүүлөрдү киргизүүсүнөн сактоо үчүн документти текшерсеңиз болот. 

Жаңы: Бул жерден, сиз жаңы бош документти түзө аласыз, же калыптардын 

ичинен тандай аласыз. 

Ачуу: Бул жерден, сиз сиздин OneDrive'да же компьютериңизде жайгашкан 

документтерди ача аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сактоо жана Катары Сактоо: Сиз Сактоо жана Катары Сактоо колдонуп, 

документтерди компьютериңизге же OneDrive'га сактай аласыз. 

Басып чыгаруу: Басып чыгаруу панелинен сиз басуу өндөөлөрүн өзгөртүп, 

документти басып чыгара аласыз. Сиз ошондой эле документти алдын-ала көрө 

аласыз. 

Бөлүшүү: Бул жерден сиз документиңизди көрүү үчүн же бирге иштешүү үчүн 

адамдарды чакыра аласыз. 

Экспорт: Бул жерден, сиз документти башка файл форматында экпорттой 

аласыз, мисалы, PDF / XPS 

Жабуу: учурдагы документти жабуу үчүн бул жерди чыкылдатыңыз. 

Аккаунт панелинен, сиз Microsoft аккаунт маалыматка мүмкүнчүлүк алып, теманы 

жана фонду өзгөртүп жпнп аккаунттан чыга аласыз. 

Параметрлер: Бул жерден сиз ар кандай Word параметрлерин өзгөртө аласыз. 

Мисалы, жазууну жана грамматиканы, Авто калыбына келүү, тил жөндөөлөрүн 

көзөмөлдөй аласыз. 

Документ көрүнүштөрү жана чоңойтуп-кичирейтүү 

Word'дун ар кандай көрүү параметрлери бар, жана алар документтин кандайча 

көрүнүншүн өзгөртө алат. Сиз документиңизди Окуу, Басып чыгаруу, Интернет 

режимдеринде көрүүнү тандай аласыз. Бул көрүүлөр ар кандай тапшырмалар 

үчүн пайдалуу болушу мүмкүн, өзгөчө сиз документти басып чыгарам десеңиз. 

Ошондой эле документиңизди окуу жеңил болушу үчүн аны чоңойтп-

кичирейтсеңиз болот. 

Документ көрүнүштөрүн которуу 

Ар кандай документтердин көрүнүштөрү ортосунда которулуу жеңил болот. Жөн 

гана каалаган документ көрүнүш буйругун Word терезенин ылдыйкы оң бурчунан 

таап, тандаңыз. 

Окуу режими: Бул көрүнүш документти толук экранда ачат. Бул көрүнүш ири 

көлөмдөгү тексттерди окууга же документиңизди жеңил оңдогонго ылайыктуу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Басып чыгаруурежими: Бул Word'догу демейки документ көрүнүшү. Бул документ 

кагаз бетинде кандай болуп чыгаарын көрсөтөт. 

 

Интернет Жайгашуусу:Бул көрүнүш документти веб баракча катары көрсөтөт, 

жана эгерде Word'ду онлайн публикация кылам десеңиз - пайдалуу болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чоңойтуу жана кичирейтүү 

Чоңойтуп, кичирейтүү үчүн Word терезенин ылдыйкы оң жагындагы слайдерди 

чыкылдатып, сүйрөңүз. Ошондой эле сиз + же - буйруктарын колдоно аласыз. 

Слайдердин жанындагы сан азыкры чоңойтуу-кичирейтүү пайызын көрсөтүп 

турат. 

 

Өзүңүздү текшериңиз! 

Word 2016 ачыңыз, жана бош документти түзүңүз. 

Өтмөктөрдү көрсөтүү үчүн Тасма Көрсөтүү Параметрлерин өзгөртүңүз. 

Тез Табуу Куралдар Тилкесин ыңгайлаштырууну колдонуп, жаңы тез басып 

чыгарууну жана Жазуу-грамматиканы кошуңуз. 

Tell Me тилкесинен, Фигуралар деп терип, Enter басыңыз. 

Менюдан фигура тандап, документтин бир жерин чыкылдатыңыз. 

Башкаруучуну көрсөтүңүз, балким ал көрүнбүй турат. 

Документти 120% га чейин чоңойтуңуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Документ көрүнүшүнөн Интернет режимине өзгөртүңүз. 

Бүткөндөн кийин, сиздин документ ушул сыяктуу болушу керек: 

 

Документти кайра калыбына келтириңиз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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2. ONEDRIVE ДИСКИН ТҮШҮНҮҮ 
 

Office тин көп функциялары онлайн файлдарды сактоого жана бөлүшүүгө 

багытталат. OneDrive Майкрасофтогу интернет сактоо мейкиндигин 

документтериңизди жана башка файлдарды сактоо, түзөтүү жана бөлүшүү үчүн 

колдоно аласыз. OneDrive ка компьютериңизден тартып, смартфон же сиз 

колдонгон түзмөктөрдүн ар кандай түрлөрү менен кирүү мүмкүнчүлүгү бар. 

OneDrive ды баштоо үчүн, эгер буга чейин сизде болбосо, акысыз Microsoft 

аккаунтун орнотушуңуз керек. 

Эгер сизде Microsoft аккаунту жок болсо, анда сиз бул жакка барыңыз Microsoft 

Аккаунтун түзүү сабагы биздин Microsoft Account үйрөткүчтө . 

Microsoft аккаунтуна ээ болсоңуз, анда сиз Officке кире аласыз. Жөн гана 

чыкылдатып Excel Терезенин жогорку оң бурчуна кириңиз. 

 

OneDrive ды колдонуу артыкчылыктары 

Сиз Microsoft аккаунтуна каталган болсоңуз, анда бул жерден сиз OneDrive 

менен бир нече нерселерди жасай аласыз: 

Кайда болбоңуз файлдарыңызга мүмкүнчүлүк алуу: Сиз OneDrive ка 

файлдарыңызды сактап койгон болсоңуз, Интернет байланышы бар жерлерде 

ар кандай компьютер, планшет же смартфон аркылуу кирүүгө мүмкүнчүлүгүңүз 

болот. Ошондой эле, OneDrive ка жаңы документтерди түзө аласыз. 

Файлдарыңызды архивдештирүү: OneDrive ка файлдарды сактоо, аларга 

кошумча коргоо катмарын берет. Эгер комьпютериңизде бир нерсе болсо да, 

OneDrive сиздин файлдарды коопсуз жана жеткиликтүү кылып сактайт. 

Файлдарды бөлүшүү: OneDrive файлдарыңызды досторуңуз жана 

коллегаларыңыз менен бөлүшүүгө оңой болот. Сиз аларга файлдарыңызды 

түзөтүүгө же жөн гана окуганга кошууну тандай аласыз. Бул параметр 

кызматташуу үчүн зор, себеби, бир нече адам бир эле учурда бир документти 

өзгөртө алышат (бул кош-авторлук деп аталат). 

Файлдарды сактоо жана ачуу 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/microsoftaccount/creating-a-microsoft-account/2/
http://www.gcflearnfree.org/microsoftaccount/creating-a-microsoft-account/2/
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Сиз Microsoft аккаунтуна катталган болсоңуз, OneDrive, сиз файлдарды сактап 

же ачкан сайын пайда болуп турат. Сизде дагы эле файлдарыңызды 

компьютериңизге сактоо мүмкүнчүлүгүңүз бар. Кандай гана болбосун OneDrive 

ка файлдарыңызды сактоо сизге башка компьютерден отуруп алып кирүүгө 

мүмкүнчүлүк берет, ошондой эле, досторуңуз жана коллегаларыңыз менен 

файлдарды бөлүшүүгө да мүмкүндүк аласыз. 

Мисалы, сиз Save As ди сактоо катары басканда, сиз OneDrive же бул PC ни 

сактоо орду катары тандай аласыз. 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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3. ДОКУМЕНТТЕРДИ ТҮЗҮҮ ЖАНА АЧУУ 
 

Word файлдары документтер деп аталат. Сиз Word аркылуу жаңы долбоор 

баштаганда жаңы документ түзүүңүз керек, ал бош документ же калыптан 

түзүлгөн документ болушу мүмкүн. Ошондой эле учурдагы документти кантип 

ачууну билүүңүз керек. 

Документтерди түзүү жана ачуу тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону 

көрүңүз. 

Жаңы бош документти түзүү үчүн: 

Word'до жаңы долбоор баштаганда, көпчүлүк учура сиз бош документ ачканды 

каалашыңыз мүмкүн. 

Экрандын арткы көрүнүшүнө кирүү үчүн Файлды тандайбыз. 

 

Жаңыны тандаңыз жана Бош документти чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жаңы бош документ пайда болот. 

Калыптан жаңы документти түзүү үчүн: 

Калып бул алдын ала жасалган документ, аны колдонуп жаңы документти тез 

түзө аласыз. Калыптар көбүнчө форматтоону жана дизайнды камтыйт жана сиз 

үчүн жаңы долбоор баштоодо көп убакытыңызды үнөмдөйт. 

Экрандын аркы көрүнүшүнө кирүү үчүн Файл өтмөгүн басып, анан Жаңыны 

тандаңыз. 

Бош документ параметринин астында бир нече калыптар пайда болот. Ошондой 

эле сиз издөө тилкесин колдонуп, башка бир өзгөчө нерсе таба аласыз. Биздин 

мисалда, биз флаер калыбын издейбиз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер сизге жаккан бир нерсени тапсаңыз, аны алдын ала көрүү үчүн калыпты 

тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Калыптын алдын ала көрүнүшү пайда болот. Тандалган калыпты колдонуу үчүн 

Түзүүнү чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тандалган калып менен жаңы документ пайда болот. 

Издегенден кийин калыптары категориялары менен серептей аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Учурдагы документти ачуу үчүн: 

Жаңы документтерди түзүүдөн тышкары, көп учурда буга чейин сакталган 

документти ачасыз. Документтерин сактоо жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн, 

биздин Документтерди сактоо жана бөлүшүү сабагыбызга баш багыңыз. 

Экрандын арткы көрүнүшүнө өтүңүз, анан Ачуу баскычын чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/word2016/saving-and-sharing-documents/1/
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Бул Компьютерди тандаңыз, анан Серептөөнү басыңыз. Сиз ошондой эле 

OneDrive'да сакталган файлдаржы ачуу үчүн OneDrive тандасаңыз болот. 

 

Ачуу диалог кутучасы пайда болот. Документиңизди тандап, Ачуу баскычын 

чыкылдатыңыз 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тандалган документ пайда болот. 

Microsoft Office'теги көп функциялар, Word'ду да кошкондо документти онлайн 

сактоого жана бөлүшүүгө умтулат. Бул OneDrive аркылуу ишке ашырылат, ал 

сиздин документтер жана материалдар үчүн онлайн сактоочу жай болуп 

саналат. Сиз OneDrive колдонууңуз керек болсо, анда сиздин Microsoft 

аккаунтуңузду колдонуу менен Word'ду колдонуңуз. Биздин OneDrive'ди 

түшүнүү сабагыбызды көбүрөөк билүү үчүн карап чыгыңыз. 

Документти кадап коюу үчүн: 

Бир документ менен тез-тез иштесеңиз, сиз ага тез жетүү үчүн Экрандын арткы 

көрүнүшүнө кадап койсоңуз болот. 

Экрандын арткы көрүнүшүнө өтүп, Ачууну чыкылдатып, анан Акыркыларды 

тандаңыз. 

Жакында түзөтүлгөн документтердин тизмеси пайда болот. Сиз кадагыңыз 

келген документтин үстүнө курсорду алып келип, мык сүрөтчөсүн чыкылдатыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/word2016/understanding-onedrive/1/
http://www.gcflearnfree.org/word2016/understanding-onedrive/1/
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Бул документ кадоодон алынмайын Акыркы документтер тизмесине кала берет. 

Документти кадоодон чыгаруу үчүн мык сүрөтчөсүн кайра чыкылдатыңыз. 

 

Шайкештик режими 

Кээде сиз Word 2010 же Word 2007 эскирээк нускаларында түзүлгөн документтер 

менен иштеп каласыз. Сиз ушундай документтерди ачканда, алар шайкештик 

режиминде ачылат. 

Шайкештик режими кээ бир функцияларды иштетпейт, ошондуктан бул 

документти түзүүдөгү программанын буйруктары гана иштейт. Мисалы, сиз Word 

2007 түзүлгөн документти ачсаңыз, Word 2007 бар өтмөк жана буйруктарды гана 

колдоно аласыз. 

Төмөндөгү сүрөттө сиз шайкештик режими кайсы жеткиликтүү буйруктарга 

кандай таасирин берээрин көрө аласыз. Сол жактагы документ шайкештик 

режиминде болгондуктан, ал Word 2007 жеткиликтүү болгон буйруктарды 

көрсөтөт. 

 

Шайкештик режимден чыгуу үчүн, сиз документти учурагы версияга конвертация 

кылышыңыз керек. Бирок, сиз мнене иштешкен адамдардын жаңы Word 

нускасына өтүүгө мүмкүнчүлүгү болбосо, анда документти өзгөртпөй шайкештик 

режимде сактаган жакшы. 

Шайкештик режимде кайсы функциялар иштебээри тууралуу билүү үчүн биздин 

Microsoft'тун колдоо бетинен карап көрсөңүз болот. 

Документти конвертациялоо үчүн: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://support.office.com/en-US/article/Use-Word-2016-to-open-documents-created-in-earlier-versions-of-Word-5b38a00a-840b-4719-a8a3-ce155df82554
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Бардык Word 2016 функцияларына мүмкүнчүлүк керек болсо, сиз 2016 файл 

фоорматына конвертация кылсаңыз болот. 

Экран артындагы көрүнүштү ачуу үчүн Файл өтмөгүн чыкылдатыңыз жана 

Конвертациялоо буйругун тандаңыз. 

 

Диалог кутучасы пайда болот. Файл жаңыртуусун ырастоо үчүн ОК басыңыз. 

 

Документ жаңы файл түрүнө конвертация болот. 

Файлды конвертация кылуу документтин түпнуска жайгашуусуна өзгөртүү алып 

келиши мүмкүн. 

Өзүңүздү текшериңиз! 

Биздин практика документибизди ачыңыз. 

Документ шайкештик режиминде ачылаарын байкаңыз. 2016 файл форматына 

конвертация кылыңыз. Эгерде диалог кутучасы пайда болуп жаңы 

функцияларды көрүү үчүн файлды жаап кайра ачасызбы десе - Ооба деңиз. 

Экрандын арткы көрүнүшүнөн файл же папканы кадап коюңуз. 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/568bf73d8d7fa91e7c8d89a5_01_05_2016/word2016_createopen_practice.doc
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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4. ДОКУМЕНТТЕРДИ САКТОО ЖАНА БӨЛҮШҮҮ 
 

Сиз жаңы Word документин түзгөн сайын, аны туура сактоону билишиңиз керек, 

анткени сиз аны кийинчерээк түзөтүшүңүз керек. Word мурдагы нускаларындай 

эле, файлдарды сиз колдонгон компьютерге сактай аласыз. Бирок каласаңыз 

Excel 2016 OneDrive аркылуу булутка документти сактоого мүмкүндүк берет. 

Ошондой эле, сиз Word'дон түздөн-түз, башкаларга документтерди экспорттоп, 

жана бөлүшө аласыз. 

Word'до документтерди сактоо жана бөлүшүү тууралуу көбүрөөк билүү үчүн 

төмөнкү видеону көрүңүз. 

Сактоо жана "катары сактоо" 

Word файлды сактоонун эки жолун сунуш кылат: Сактоо жана Катары Сактоо. 

Бул параметрлер бир нече маанилүү айырмачылыктар менен бирге, ушундай 

окшош жолдор менен иштешет: 

Сактоо: сиз өзгөртүүлөрдү сактоо үчүн Сактоо буйругун колдоносуз. Көпчүлүк 

учурда бул буйрукту колдоносуз. Файлды сактап жатканда, сиз бир гана 

файлдын атын коюп жана жайгашкан жерин тандайсыз. Андан кийин, жөн гана 

Сактоо буйругун басасыз. 

Катары сактоо: Сиз бул буйрукту иш-китебин түзүү же көчүрмөсүн сактоо үчүн, 

ошо эле учурда түпнускасын сактап калуу үчүн колдоносуз. "Катары сактоо" 

басканда сиз файлга башка ат берип, жайгашкан жерин да башка жерге 

сактайсыз. 

OneDrive жөнүндө 

Сиз документти ачып же сактап жатсаңыз, OneDrive колдонуу мүмкүнчүлүгү бар 

болот, ал онлайн файл сактоо кызматы сиздин Microsoft Аккаунтуңузга кошулган 

болот. Бул OneDrive менен ишке ашат, ал документ жана файлдарыңызды 

онлайн сактоочу кызмат. Сиз OneDrive колдонгуңуз керек болсо, Word'ко 

Microsoft аккаунтуңуз менен кириңиз. Көбүрөөк билүү үчүн, биздин OneDrive 

түшүнүү сабагыбызды көрүңүз. 

Документти сактоо үчүн: 

Сиз жаңы долбоор баштайсызбы же учурдагы файлга өзгөрүүлөрдү жасайсызбы 

документиңизди сактап туруу маанилүү. Эрте жана көп учурда сактоо менен 

ишиңиздин жоголуп кетпөөсүнүн алдын аласыз. Кийинчерээк табуу кыйын болуп 

калат, ошондуктан, сиз сактаган жериңизди так билип алууга аракет кылганыңыз 

туура болот. 

Тез Табуу куралдар тилкесинен Сактоо буйругун таап, чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/word2016/understanding-onedrive/1/
http://www.gcflearnfree.org/word2016/understanding-onedrive/1/
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Биринчи жолу файлды сактап жатсаңыз, "Катары сактоо" менюсу экрандын 

арткы көрүнүшүндө пайда болот. 

Файлды сактаганга жерди тандашыңыз керек, жана файлдын аталашын 

жазыңыз. Документти компьютериңизге сактоо үчүн, Компьютерди тандап, 

Серептөөнү басыңыз. Ошондой эле, OneDrive'да сактоо үчүн OneDrive басыңыз. 

 

Катары сактоо диалог кутучасы пайда болот. Документти сактоочу жайды 

тандаңыз. 

Документиңизге файлдын атын жазып, сактоону басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Документ сакталат. Документ өзгөрүүлөрдү сактап калуусу үчүн, улам-улам 

Сактоо буйругун басып коюп туруңуз. 

Сиз ошондой эле баскычтоптон Ctrl + S кыска жолу менен сактап тура аласыз. 

"Катары сактоо" колдонуп көчүрмөсүн жасоо 

Эгер сиз документтин түпнускасын сактап, ошол эле учурда документтин башка 

нускасын сактагыңыз келсе, анда көчүрмөсүн түзө аласыз. Мисалы, сиздин Sales 

Report деген файлыңыз бар болсо, аны Sales Report 2 деп сактап коюп, ал 

файлды түзөтсөңүз болот жана каалаган учурда түпнуска файлга кайтып келүүгө 

мүмкүн. 

Бул үчүн, сиз экрандын арткы көрүнүшүнөн "Катары сактоо" буйругун 

чыкылдатышыңыз керек болот. Биринчи жолу файлды сактагандай эле файла 

ат берип, аны кайда сактоону тандасаңыз болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Демейки сактоо жерин өзгөртүү үчүн: 

Сиз OneDrive'ды колдонгуңуз келбесе, балким бул сизге жакпашы мүмкүн, 

себеби OneDrive демейки жайгашуу жери катары тандалган. Эгер Компьютер 

папкасын ар бир жолу издеген ыңгайсыз сезилсе, демейки сактоо жерине 

"компьютер папкасын" орнотсоңуз болот. 

Экран артындагы көрүнүшкө кирүү үчүн Файл өтмөгүн тандаңыз. 

 

Параметрлерди чыкылдатыңыз 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Word параметрлер диалог кутучасы пайда болот. Сактоону тандаңыз, демейки 

боюнча компьютерге сактоо менюсунун жанындагы кутуну белгилеп, андан 

кийин OK деп басыңыз. Демейки сактоо жери өзгөргөн болот. 

 

Авто калыбына келтирүү 

Word автоматтык түрдө иш-китебиңизди сиз иштеп атканда убактылуу папкага 

сактайт. Эгер өзгөрүүлөрдү сактаганды унтуп калсаңыз, же Word иштебей калса, 

анда Авто калыбына келтирүү менен файлыңызды калыбына келтирип алсаңыз 

болот. 

Авто калыбына келтирүүнү колдонуу үчүн: 

Word ачыңыз. Эгер файлдын автосакталган нускалары табылса, Документти 

калыбына келитрүү панели пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жеткиликтүү файлды ачуу үчүн чыкылдатыңыз. Документ калыбына келет. 

 

Алдын ала, Wordl, ар бир 10 мүнөт сайын өзү сактап турат. Эгер сиз документтин 

үстүндө 10 мүнөткө жете элек убакытта иштеп жатсаңыз анын авто сакталган 

нускасы болбой калышы мүмкүн. 

Эгер сизге керектүү файлды көрбөй эле болсоңуз, сиз экрандын арткы 

көрүнүшүндөгү авто сакталган файлдардын барын серептеп көрүңүз. Жөн гана 

Файл өтмөгүн тандап, Нускаларын Башкарууну басып, анан Сакталбаган 

документтерди Калыбына келтирүүнү тандаңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Документтерди эскпорттоо 

Алдын ала, Word документтерди .docx файл түрүндө сакталат. Бирок, кээде, PDF 

же Word 97-2003 файл катары сакташ керек болуп калат. Word файлдарынан 

башка ар түрдүү файлдарга экспорттоо мүмкүн. 

Документти PDF файл катары экспорттоо үчүн: 

Иш-китебиңизди Adobe Acrobat документи (адатта, PDF деп аталат) катары 

экспорттоо, өзгөчө пайдалуу болушу мүмкүн, себеби Word жок бирөө менен иш-

китепти бөлүшсөңүз- ал үчүн ыңгайлуу болот. Алуучулар PDF файлды көрө 

алышат, бирок түзөтө алышпайт. 

Экран артындагы көрүнүшкө кирүү үчүн файл өтмөгүнө өтөсүз. Экспорттоону 

чыкылдатыңыз, жана PDF / XPS түзүүнү тандаңыз 

 

Катары сактоо диалог кутучасы пайда болот. Сакталуучу жерди тандаңыз, 

файлдын атын жазып, анан публикация кылыңыз. 

Эгер PDF түзөтүү керек болсо, Word PDF файлын түзөтүлүүчү документке 

конвертация кылып берет. Биздин PDF файлын түзөтүү сабагыбызды окуңуз. 

Документти башка файл түрлөрүнө экспорттоо үчүн: 

Сиз иш-китебиңизди файлдын башка түрлөрү катары сактаганды үйрөнүү 

пайдалуу болушу керек, мисалы Word 97-2003 катары. Сиз бөлүшүп жаткан 

адамдар Word эски нускасын колдонуп жатышы мүмкүн. Эгерде документиңизди 

жөнөкөй текст нускасы керек болсо . txt файл катары сактасаңыз болот. 

Экрандын арткы көрүнүшүнө кирүү үчүн Файл өтмөгүнө өтөсүз. Экспортту басып, 

анан "Файл Түрүн Тандоону" ачасыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/word2013/editing-pdf-files/1/
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Жалпы файл түрүн тандап, андан кийин "катары сактоону" чыкылдатыңыз 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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"Катары сактоо" диалог кутучасы пайда болот. Документтин жайгашуу жерин 

тандаңыз, файлдын атын жазып, сактап коюңуз. 

Ошондой эле "Катары сактоо" түрүн колдонсоңуз болот: ылдый түшкөн менюда 

документти файлдын көп түрү катары сактаса болот. 

 

Документтерди бөлүшүү 

Word OneDrive менен бөлүшүүгө жана иш-китептери боюнча кызматташууга 

мүмкүндүк берет. Мурун кимдир бирөө менен бөлүшкүңүз келсе, электрондук 

тиркеме катары жиберишиңиз керек эле. Ыңгайлуу болгону менен, ал система 

бир эле файлдын бир нече нускамасын жаратып, аны уюштуруу кыйын эле. 

Сиз Word аркылуу бирөө менен бөлүшсөңүз, сиз чынында дал ошол файлга 

кирүүгө мүмкүнчүлүк бересиз. Бул сиздерге жана сиз бөлүшкөн адамдарга бир 

документтин үстүнөн иштегенге шарт түзөт. 

Документ менен бөлүшүү үчүн, адегенде OneDrive'га сактоо керек. 

Документти бөлүшүү үчүн: 

Экрандын арткы көрүнүшүнө кирүү үчүн Файл өтмөгүн чыкылдатып, анан 

Бөлүшүү менюсун чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бөлүшүү панели пайда болот. 

Бул жерде документ менен бөлүшүү үчүн ар кандай жолдору бар. 

Бөлүшүү параметрлери: Бул панель сиз тандаган ыкмага жараша өзгөрөт. Сиз 

документти кандайча бөлүшөрүңүздү көзөмөлдөө үчүн ар кандай ыкмаларды 

тандап аласыз. 

Эл менен бөлүшүү: бул жерден, документти карап чыгууга же кошумча кошууга 

башкаларды чакыра аласыз. Биз ушул версияны колдонууну сунуштайбыз 

себеби сизге документти бөлүшүүдө купуялуулукту көзөмөлдөөнүн эң мыкты 

деңгээлин берет. 

E-mail: Бул жерде, сиз Microsoft Outlook аркылуу түздөн-түз документти бөлүшө 

аласыз. 

Онлайнда презентациялоо: бул жерден, сиз документиңизди онлайнда түз 

бөлүшө аласыз. Word башкалар интернет браузеринде ача алгандай кылып 

шилтемени пайда кылат. 

Документтерди жарыялоо: бул жерден, Word жазмаларыңызды өзүңүздүн 

блогуңузга түздөн-түз кое аласыз, эгерде сиз колдоого алынган сайттарды 

колдонсоңуз мисалы, SharePoint Blog , WordPress, жана Blogger сыяктуу. 

Чакырык! 

Биздин практика документибизди ачыңыз. 

Документтин көчүрмөсүн түзүү үчүн Сактоо катарын колдонуу. Жаңы көчүрмөнү 

Saving Challenge Practice деп атаңыз. Муну сиздин OneDrive же 

компьютериңиздеги папкага сактай аласыз. 

Документти PDF файл катары экспорттоңуз. 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/568d29078d7fa91e7c8d89af_01_06_2016/word2016_saveshare_practice.docx
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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5. ТЕКСТ НЕГИЗДЕРИ 
 

Сиз Microsoft Word'ду биринчи жолу колдонуп жатсаңыз, сиз терүүнүн, түзөтүүнүн 

жана текстти уюштуруунун негиздерин үйрөнүшүңүз керек. Негизги 

тапшырмалар булар: документке текстти кошуп, жокко чыгарып, жылдырып жана 

кесип, көчүрүп жана ордуна коюу. 

Кошумча: Биздин практика документибизди көчүрүп алыңыз. 

Текст менен иштөөнүн негиздери тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону 

көрүңүз. 

Текстти кошуу үчүн кыстаруу чекитин колдонуу 

Кыстаруу чекити бул документиңиздеги жанып турган тик сызык. Бул беттеги 

текстти кайсы жерге коюш керектигин көрсөтүп турат. Сиз ар кандай жолдор 

менен кыстаруу чекитин колдоно аласыз. 

Бош Документ: Жаңы бир бош документ ачылганда, кыстаруу чекити беттин 

жогорку-сол бурчунда пайда болот. Сиз каалаган болсоңуз ошол жерден терип 

бштасаңыз болот. 

 

Боштуктарды кошуу: Аралыктарды баскычты басып бош орундарды сөздөн 

кийин же тексттин ортосуна кошуңуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/568ec6e64ba91213b0054eb2_01_07_2016/word2016_textbasics_practice.docx
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Жаңы абзац сабы: Баскычтоптон Enter басып, кыстаруу чекитти кийинки абзацка 

жылдырыңыз. 

 

Колго жайгаштыруу: Терип баштаганда, кыстаруу чекитин документтин каалаган 

жерине коё аласыз. Жөн гана каалаган жериңизди чыкылдатыңыз. 

 

Жебе баскычтары: Сиз ошондой эле кыстаруу чекитин жылдырыш үчүн 

баскычтоптон жебелер менен колдоно аласыз. Сол жана оң жебелер сап 

аркылуу жылдырат, ал эми ылдый өйдө жебелер параграф саптары аркылуу 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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жылат. Ошондой эле, сиз тамга эмес сөздөр аркылуу жылдыруу үчүн Ctrl + солго 

же Ctrl + Оңго колдоно аласыз. 

Бош документте, сиз чычкан аркылуу кыстаруу чекитин каалаган жерге коё 

аласыз. 

Текстти тандоо 

Текстти жылдырып, форматтоодон мурун, аны тандашыңыз керек. Бул үчүн, 

текстти чыкылдатып, сүйрөңүз. Баса белгиленген кутуча тандалган тексттин 

үстүнөн пайда болот. 

 

Сиз качан текст же сүрөттөрдү Word'до тандасаңыз, буйруктар тилкесине кыска 

жол пайда болот. Эгер куралдар тилкеси дароо пайда болбосо, чычканды 

тандалган тексттин үстүнө алып келиңиз. 

 

Тексттин бир нече саптарын тандоо үчүн: 

Курсорду солго оңго караган курсор болгуча жылдырыңыз. 

 

Чычканды чыкылдатыңыз. Сап тандалып алынат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бир нече саптарды тандоо үчүн, чыкылдатып, өйдө же ылдый чычкан менен 

сүйрөңүз. 

 

Документиңиздеги тексттин барын тандоо үчүн, Башкы өтмөктөн Тандоо 

буйругун тандап, Барын Тандооны чыкылдатыңыз. Сиз ошондой эле 

баскычтоптон Ctrl + A баса аласыз. 

 

Башка кыска жолдорду иштетүү үчүн кош чыкылдатуу керек, үч жолу чыкылдатса 

сүйлөм же параграфтын бары тандалып калат. 

Текстти жок кылуу үчүн: 

Текстти жок кылуунун бир нече жолдору бар: 

Текстти сол жакты көйздөй жок кылуу үчүн баскычтоптон Backspace баскычын 

басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кыстаруу чекитинен текстти оң жакты көздөй жок кылуу үчүн Delete баскычын 

басыңыз. 

Сиз жок кылганды каалаган текстти тандаңыз, анан Delete баскычын басыңыз. 

Эгер текстти тандап туруп, дароо терип баштасаңыз тандалган текст жок болуп, 

сиз терген текст пайда болот. 

Текстти көчүрүү жана жылдыруу 

Word сизге документтеги текстти көчүрүүгө жана башка жерлерге коюга 

мүмкүндүк берет. Эгер документтеги тексти ар кайсы жерге жылдырам десеңиз, 

сиз аны кесип алып, кайра ордуна коё аласыз. 

Текстти көчүрүү жана ордуна коюу үчүн: 

 

Сиз көчүргүңүз келген текстти тандаңыз. 

 

Башкы өтмөктөн көчүрүү буйругун чыкылдатыңыз. Сиз ошондой эле 

баскычтоптон Ctrl + C баса аласыз. 

 

Кыстаруу чекитти текст коюлчу жерге коюңуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Башкы өтмөктөгү Ордуна коюу буйругун чыкылдатыңыз. Сиз ошондой эле 

баскычтоптон Ctrl + V баса аласыз. 

 

Текст пайда болот. 

 

Текстти кесүү жана ордуна коюу үчүн: 

 

Кесүүнү каалаган текстти тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Башкы өтмөктөн кесүү буйругун чыкылдатыңыз. Сиз ошондой эле баскычтоптон 

Ctrl + X баса аласыз. 

 

Тексттин каалган жерине кыстрауу чекитин коюңуз. 

 

Башкы өтмөктөн ордуна коюу буйругун чыкылдатыңыз. Сиз ошондой эле 

баскычтоптон Ctrl + V баса аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Текст пайда болот. 

 

 

Ошондой эле сиз оң-чыкылдатуу менен кесип, көчүрүп, жана ордуна коё аласыз. 

Бул ыкманы колдонсоңуз сизге ордуна коюнун үч варианты берилет: Формат 

булагын калтыруу, Форматтоону бириктирүү, жана Текстти гана калтыруу. Сиз 

тандаганга чейин курсорду алып келсеңер, алар кандай көрүнөөрүн билсеңиз 

болот. 

Текстти сүйрөп ордуна коюу үчүн 

 

Сиз каалаган текстти тандаңыз 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Текстти чыкылдатып, аны каалган жериңизге коюуңуз. Кичинекей тик бурчтук 

пайда болот, ал текстти жылдырып жатканыңыздын белгиси. 

Чычканды бошотуңуз, жана текст пайда болот. 

 

Эгер сиз каалаган жерге текст пайда болбосо, сиз баскычтоптон Enter баскычын 

басып, текстти башка сапка көчүрөсүз. 

Жокко чыгаруу жана кайталоо 

Сиз документ менен иштеп жатасыз дейли жана кокустан бир текстти өчүрүп 

алдыңыз. Бактыга жараша, сиз өчүрүп алган тексттин барын кайра терүүнүн 

кажети жок. Word ушул сыяктуу бир нерсени туура эмес кылып алсаңыз, аны 

кайра калыбына келитре алат. 

Бул үчүн, Тез Табуу Куралдар тилкесинен Жокко Чыгаруу буйругун басыңыз. Сиз 

ошондой эле баскычтоптон Ctrl + Z баса аласыз. Сиз бул буйрукту катары менен 

колдонуп, бир нече операция кыла аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ал эми, кайталоо буйругу жокко чыгаруунун тескериси. Сиз баскычтоптон Ctrl + 

Y басуу менен бул буйрукту иштете аласыз. 

 

Символдор 

Эгер, сиз баскычтопто жок өзгөчө тамганы терейин деп жатсаңыз, мисалы соода 

белгиси же көчүрүү укук белгиси, анда ал символдорду Символдор ьбуйругунан 

таба аласыз. 

Символду кыстаруу үчүн: 

Сиз символду койчу жерге кыстаруу чекитин коюңуз. 

 

Кыстаруу өтмөгүн чыкылдатуу 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Символдор буйругун тандаңыз, жана менюдан каалаган символду тандаңыз. 

Эгер сиз каалаганы көрүнбөй жатса, көбүрөөк символдорду тандаңыз. 

 

Документте символ пайда болот. 

 

Чакырык! 

Биздин практика документибизди ачыңыз. 

2-бетке жылдырыңыз. 

Кыстаруу чекитин документтин жогору жагына коюңуз жана Now Introducing деп 

жазыңыз. 

Жебелерди колдонуп, Signature Detail Plan's price алып барып, аны $99.99/mo 

кылып өзгөртүңүз. 

Документтин ылдый жагында Just leave the details to us текстин акыркы сапка 

жылдырыңыз. 

Сиз жылдырган саптын аягына сообда белгиси символун коюңуз. Эгер соода 

белгиси табылбаса, анда сиз тандаган башка белгини кошуңуз. 

Бүткөндөн кийин, сиздин документ ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/568ec6e64ba91213b0054eb2_01_07_2016/word2016_textbasics_practice.docx
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https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

537 
 

6. ТЕКСТТИ ФОРМАТТОО 
 

Форматталган текст окурмандын көңүлүн документтин кээ бир жерлерине бөлөт 

жана маанилүү маалыматты басып көрсөтөт. Word'до сизде текстти түзөтүү үчүн 

бир нече параметрлер бар, мисалы ариптер, көлөм жана түс. Ошондой эле, сиз 

текстти тегиздеп аны өзгөртө аласыз. 

Кошумча: Биздин практика документибизди көчүрүп алыңыз. 

Word текстин форматтоо жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Арип көлөмүн өзгөртүү үчүн: 

Сиз каалаган текстти тандаңыз. 

 

Башкы өтмөктөн, жайылма жебени чыкылдатып, анан каалаган ариптин көлөмүн 

тандаңыз. Менюдан ариптин көлөмүн тандаңыз. Эгер керектүү текст өлчөмү 

менюда жок болсо, Ариптер көлөмү кутучаны чыкылдатып каалаган арип 

көлөмүн терип, Enter чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/5672fb048d7fa90eb4ddc8c0_12_17_2015/word2016_formattext_practice.docx
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Документте тексттин өлчөмү өзгөрөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ошондой эле сиз арипти чоңойтуу же кичирейтүү буйруктарын тандасаңыз 

болот. 

 

Арипти өзгөртүү үчүн: 

Алдын ала, ар бир жаңы документке Calibri ариби орнотулат. Бирок, Word башка 

көптгөн ариптерди колдонууга шарт түзөт. 

Сиз каалаган текстти тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Башкы өтмөктөн ылдый түшкөн жебени чыкылдатыңыз Ариптердин менюсу 

пайда болот. 

Сиз каалаган арипти тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Документте арип өзгөрөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Документти түзүүдө, аны жеңил окугандай арип тандашыңыз керек. Calibri менен 

бирге, стандарттуу ариптер: Cambria, Times New Roman, жана Arial 

Арип түсүн өзгөртүү үчүн: 

Сиз каалаган текстти тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Башкы өтмөктөн ылдый түшкөн жебени басыңыз. Арип түсү менюсу пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз каалаган түстү тандаңыз. Документте арип түсү өзгөрөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Менюдагы түстөр менен эле чектелбейт. Түстөр диалог кутучаныан Дагы 

Түстөрдү тандаңыз. Сиз каалаган түстү тандап, андан кийин OK чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кара, Курсив жана асты чийилген арипти колдонуу үчүн: 

Кара, Курсив жана асты чийилген ариптер текстиңиздеги маанилүү сөздөр же 

фразаларга көңүл буруу үчүн колдонулат. 

Сиз каалаган текстти тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Караны (B), Курсивди (), же Асты чийилген(U арип буйруктарын Башкы өтмөктөн 

чыкылдатыңыз. Биздин мисалда, биз кара арипти чыкылдатабыз 

 

Тандалган текст документте өзгөрөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Текст кабын өзгөртүү үчүн: 

Эгер тез аранын ичинде текст кабын өзгөртүү керек болсо, сиз капты өзгөртүү 

буйругун колдонсоңуз блоот. 

Сиз каалаган текстти тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Башкы өтмөктө, ариптер тобунда Капты өзгөртүү буйругун чыкылдатыңыз. 

Жайылма менюсу пайда болот. Менюдан каалаган кап параметрин тандаңыз. 

 

Документте текст кабы өзгөрөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Текстти баса белгилөө үчүн: 

Баса белгилөө сиздин документтин маанилүү текстин белгилөө үчүн пайдалуу 

болушу мүмкүн. 

Сиз баса белгилөөнү каалаган текстти тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Башкы өтмөктөн жебени чыкылдатыңыз. Баса белгилөө түстөр менюсу пайда 

болот. 

 

Керектүү баса белгилөө түсүн тандаңыз. Тандалган текст андан кийин 

документте баса белгиленет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Баса белгиленген текстти алып салуу үчүн, белгиленген текстти тандап, анан 

жайылма жебеден Текстти белгилөө түсүн чыкылдатыңыз. Ачылуучу менюдан 

"Жок Түстү" тандаңыз. 

 

Эгер тексттин бир нече сабын белгилейин десеңиз, чычканды баса белгилегич 

кылып өзгөрткөнүңүз пайдалуу болот. Текстти белгилөө буйругун чыкылдатып, 

курсорду белгилегич кылып өзгөртүп алыңыз. Сиз андан кийин чыкылдатып, 

кармап, белгилегичти сиз каалаган саптардын үстүнө сүйрөй аласыз. 

текст трассаны өзгөртүү үчүн: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Алдын ала, Word текстти барактын сол жагына түзөйт. Бирок, сиз текстти 

борборго тегиздегиңиз келген учурлар болот. 

Сиз каалаган текстти тандаңыз 

 

Башкы өтмөктөн төрт тегиздөө параметрлеринин бирин тандаңыз. Биздин 

мисалда, биз борборго тегиздөөнү тандап алдык. 

 

Текст документте тегизделет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Төмөнкү слайддагы жебелерди чыкылдатып төрт текст тегиздөө параметрлери 

тууралуу көбүрөөк билиңиз. 

 

Текстти сол жакка тегиздеңиз: Бул бардык тандалып алынган текстти сол жакка 

тегиздейт. Текстти сол жаака тегиздөө буйругу эң көп колдонулган болуп саналат 

жана жаңы документ түзүлгөн учурда демейки боюнча тандалат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Борбор: Бул текстти сол жана оң жагынан бирдей аралыкта тегиздейт. 

 

Текстти оң жакка тегиздеңиз: Бул текстти оң жакка тегиздейт. 

 

Кеңинен түздөө: Бул текстти эки тараптан бирдей кылып теңинен түздөйт. Бул 

оң жана сол жагынан бирдей тегиздейт. Көп гезиттер жана журналдар толук 

теңинен түздөөнү колдонушат. 

Сиз Word'дун ыңгайлуу демейки боюнча орнотуу функциясын колдонуп, бул 

форматтоолорду башка документке автоматтык түрдө колдонсоңуз болот. Муну 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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кантип жасоону билиш үчүн, биздин Word'догу демейки орнотууларыңызды 

өзгөртүү сабагын караңыздар. 

Чакырык! 

Биздин практика документибизди ачыңыз. 

2-бетке жылдырыңыз 

For Rent сөздөрүн тандап, арипти 48 кылып көлөмүн өзгөртүңүз. 

Арипти Franklin Gothic Demi кылып өзгөртүңүз. Эскертүү: менюда бул арип жок 

болсо, сиз башкасын тандаңыз. 

Fhbgnb UPPERCASE кылып барын баштамга менен жазыңыз. 

Ариптин түсүн өзгөртүңүз. 

тел номурунан (919-555-7237) баса белгилөөнү алыңыз. 

Тексттин барын борборго тегиздеңиз. 

Villa Piña астындагы параграфты курсив кылыңыз. 

Бүткөндөн кийин, сиздин бет ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/word-tips/changing-your-default-settings-in-word/1/
http://www.gcflearnfree.org/word-tips/changing-your-default-settings-in-word/1/
http://media.gcflearnfree.org/content/5672fb048d7fa90eb4ddc8c0_12_17_2015/word2016_formattext_practice.docx


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

557 
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Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

558 
 

7. ТАБУУ ЖАНА АЛМАШТЫРУУ 
 

Качан сиз узунураак документтер менен иштеп жатканыңызда, белгилүү бир 

сөздү же сөз айкашын жайгаштырууда убакытты пайдалануу кыйын болушу 

мүмкүн. Сиз документтин ичинде маалымат табуу үчүн Табуу функциясын 

колдонсоңуз болот, ал функция менен мазмунга Алмаштыруу функциясы менен 

өзгөртүүлөрдү киргизе аласыз. 

Кошумча: Биздин практика документибизди көчүрүп алыңыз. 

Табуу жана алмаштырууну колдонуу жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

Текстти табуу үчүн: 

Биздин мисалда, биз бул документте белгилүү бир бөлүмдү табуу үчүн Табуу 

буйругун колдонобуз. 

Башкы өтмөктөн Табуу жана Тандоо буйругун чыкылдатыңыз, анан менюдан 

Табуу буйругун тандаңыз. Сиз ошондой эле баскычтоптон Ctrl + F баса аласыз. 

 

Багыттоо панели экрандын сол тарабында пайда болот. 

Тапкыңыз келген мазмунду киргизиңиз. Биздин мисалда, биз издеген сөздүн 

атын жазабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/568bdf328d7fa91e7c8d89a2_01_05_2016/word2016_findreplace_practice.docx
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Эгер текст табылган болсо, анда ал тандалып алынат. Ошондой эле төмөндөгү 

жыйынтыктардын бирине бара аласыз. 

 

Бүткөндөн кийин Табуу жана Алмашытруу диалог кутусун жабыңыз. Белги жок 

болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Дагы издөө параметрлери үчүн, издөө талаасынын жанындагы жайылма жебени 

чыкылдатыңыз. 

 

Текстти алмаштыруу үчүн 

Кээде, сиз документиңизде абдан көп жолу ката кетиргениңизди байкайсыз 

(Мисалы бирөөнүн атын туура эмес жазгансыз) же бир сөз, фразаны башка 

менен алмаштырышыңыз керек болот. Сиз Word'дун Табуу жана Алмаштыруу 

функциясын колдонуп, тез кайра карап чыксаңыз болот. Биздин мисалда, биз 

Табуу жана Алмаштыруу функциясын колдонуп, бөлүм аттарын оңдоп чыгабыз. 

Башкы өтмөктөн Табуу жана Тандоо буйругун чыкылдатыңыз жана менюдан 

Алмаштырууну тандаңыз. Сиз ошондой эле баскычтоптон Ctrl + H баса аласыз 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Табуу жана Алмаштыруу диалог кутучасы пайда болот. 

Табуу талаасына сиз издеп жаткан текстти киргизиңиз. 

Алмаштыруу талаасына сиз кайсы текст менен алмаштыргыңыз келген текстти 

териңиз. Кийинкини Табууну чыкылдатыңыз. 

 

Эгер мазмун табылса, ал мазмун боз өң менен белгиленет 

Текстти карап чыгып, аны алмаштыруу керекпи, ойлонуңуз. Биздин мисалда, 

текст аталыштын бир бөлүгү жана алмаштырууга муктаж эмес. Биз кийинки 

натыйжану көрүү үчүн Кийинкин Табууну чыкылдатабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер аны алмаштыргыңыз келсе, алмаштыруу параметрлеринин бирин 

тандаңыз. Эгер Алмаштырууну тандасаңыз ал бир гана жерде алмаштырат, ал 

эми Барын Алмаштыруу аркылуу иш-китептеги бардык ошол сөздү камтыган 

жерлердин бары алмаштырылат. 

 

Текст алмаштырылат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бүткөндөн кийин, диалог кутусун жаап коюңуз. 

Дагы көбүрөөк натыйжа үчүн, диалог кутудан Дагы дегенди чыкылдатыңыз. Бул 

жерден, сиз кошумча издөө параметрлерин табасыз. 

 

Бардыгын алмаштырууга келгенде, ал сиз күтбөгөн жана иш жүзүндө өзгөртүүнү 

каалабаган айкалыштарды таап алышы мүмкүн экенин эстен чыгарбаганыбыз 

маанилүү. Эгерде сиз бул функцияны колдонсоңуз өзүңүзгө ишенишиңиз керек. 

Чакырык! 

Биздин практика документибизди ачыңыз. 

Табуу мүмкүнчүлүктү колдонуп, Caroline Gordon сөзүн табыңыз. 

T.S. Eliot аты-жөнү туура эмес жазылган. Elliot дегенди Eliot кылып бардык 

учурларын алмаштырыңыз. Бүткөндөн кийин, сиз үч алмашытруу кыласыз. 

Allen Tate аты да ката жазылган. Alan сөзүн Allen кылып алмаштырыңыз.. 

Жардам: Баарын алмаштырууну колдонууга болбойт. Болбосо, кокустан туура 

эмес алмаштырып аласыз. 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/568bdf328d7fa91e7c8d89a2_01_05_2016/word2016_findreplace_practice.docx
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8. АБЗАЦТАР ЖАНА ӨТМӨКТӨР 
 

Абзацты коюу документиңизге структура кошот, жана маалыматты бөлүп 

көрсөтөт. Сиз жалгыз сызыкты же толугу менен абзацты жылдыргыңыз келсе, 

сиз өтмөкт тандагычты, түз сызгычты колдонуп өтмөк жана абзацтарды колдоно 

аласыз. 

Кошумча: Биздин практика документибизди көчүрүп алыңыз. 

Абзацтар жана өтмөктөрдү колдонуу тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

Абзац коюу 

Документтердин көптөгөн түрлөрүндө сиз абзацтын биринчи гана саптарына 

абзац колдонушуңуз мүмкүн. Бул абзацтарды бири-биринен ажыратып көрүүгө 

жардам берет. 

 

Ошондой эле биринчи саптан башка саптын барына абзац койсо болот. 

 

Tab баскычын колдонуу менен абзац коюу 

Абзац коюунун тез жолу бул -Tab баскычын колдонуу. Бул 1/2 дюйм менен 

биринчи сап абзацты түзөт. 

Абзац койгуңуз келген жерге кыстаруу чекитин жайгаштырыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/568c17f98d7fa91e7c8d89a9_01_05_2016/word2016_indentstabs_practice.docx
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Tab баскычын басыңыз Сызгычта сиз биринчи сап оңду көздөй 1/2 дюймга 

жылганын көрөсүз. 

Абзацтын биринчи сабына абзац коюлат. 

 

Сиз сыгычты көрө албасаңыз, Көрүү өтмөгүн тандап, анан кутучаны белгилеңиз. 

 

Абзац белгилери 

Кээ бир учурларда, сиз абзацтарды көбүрөөк көзөмөлдөңүз келет. Word сиз 

каалаган жерге абзац белгилерин койгонго шарт түзөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Абзац белгилери горизонталдуу сызгычтын сол жагында жайгашкан, жана алар 

бир нече чегинүү параметрлерин камсыз кылат. 

Биринчи сызык калтыруу белгиси:  биринчи абзац сызыгын жөнгө салат 

Абзац белгисин коюу:  биринчи саптан тышкары ар бир параграфтагы ар бир 

сапты жөнгө салуу 

Сол абзац белгиси  биринчи сап абзацы жана абзац белгилерин бир убакта 

жылдырат. (Бул абзацтагы бардык саптарды түзөтөт) 

Чегинүү белгилерин колдонуп абзац коюу: 

Кыстаруу чекитин параграфтын каалаган жерине жайгаштырып, абзац коюуңуз 

же бир же бир нече параграфтарды тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чыкылдатып жана керектүү абзац белгисине сүйрөңүз. Биздин мисалда, биз сол 

абзац белгисин чыкылдатып, сүйрөйбүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чычканды бошоткула. Абзац белгиленип калат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Абзац буйруктарын колдонуп, абзац коюу. 

Эгер тексттеги бир нече саптарды бир учурда абзацтагыңыз келсе, сиз абзац 

буйруктарын колдоно аласыз. Абзац буйруктары абзацты 1/2-дюйм менен 

өзгөртөт. 

Абзац когуңуз келген текстти тандаңыз 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Башкы өтмөктөн Абзацты чоңойтуу, кичирейтүү буйругун чыкылдатыңыз. 

 

Текстке абзац коюлат. 

 

Абзацты ыңгайлаштыруу үчүн, Жайгашуу өтмөгүн тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Өтмөктөр 

Өтмөктөр сизге текстти жайгаштырууда көп мүмкүнчүлүк берет. Алдын ала, сиз 

Tab баскычын баскан сайын курсор 1/2 дюйм оңго жылат. Өтмөктү (Tab) 

кошконуңузда сызгыч иштебейт да, каалагандай кылып өзгөртө аласыз. Мисалы, 

сиз резюмеде башталышын сол жагына тегиздеп, аягын оң жакка тегиздей 

аласыз. 

 

Tab баскычын басканда, абзац пайда болот же биринчи сапты тегиздей аласыз. 

Жалпысынан алганда, кыстаруу чекити абзацтын башында турса, ал биринчи 

сап чегинүүсүн түзөт. Антпесе ал абзацты түзөт. 

Өтмөк тандагыч 

Өтмөк тандагычы жогору сол жакта жайгашкан. Чычканды өтмөк тандагычтын 

үстүнө алып келип активдүү тикенин атын көрүңүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Өтмөк түрлөрү: 

Сол өтмөгү  текстти сол жакка тегиздейт. 

Борбор өтмөгү  текстти борборго карата тегиздейт. 

Оң өтмөгү  текстти оң жакка тегиздейт. 

Ондук өтмөгү  ондук сандады тегиздейт. 

Бар өтмөгү  документте тик сызык чийет 

Биринчи сызык өтмөгү  тексттеги бирнчи сапты тегиздейт 

Илинген өтмөк  биринчи саптан башка саптарды тегиздейт 

Бар өтмөгү, биринчи сызык өтмөктөрү жана илинген өтмөктөр өтмөк тандагычта 

пайда болот. 

Өтмөктөрдү кошуу үчүн 

Сиз өтмөк кошкуңуз келген параграфтарды тандаңыз. Эгер кандайдыр бир 

параграфты тандабасаңыз, өтмөк учурагы параграфка токтойт. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Өтмөк тандагычты чыкылдатыңыз. Биздин мисалда, биз оң өтмөктү тандап 

алабыз. 

 

Сиз горизонталдык сызгычтан орунду чыкылдатыңыз Сиз каалашыңарча өтмөк 

токтотмолорун кошо аласыз. 

 

Абзац койгуңуз келген тексттин астына кыстаруу чекитти коюңуз, андан соң 

Өтмөктү басыңыз. Текст кийинки өтмөк токтотмого чейин секирип кетет. Биздин 

мисалда, биз ар бир датаны өтмөк токтоткучуна чйеин жайгаштыруубуз керек. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Өтмөк токтотмолорун алып салуу 

Эгер бул токтомлорду колдонбосоңуз, аларды алып салган жакшы. Алып салуу 

үчүн ошол токтомону колдонгон текстти тандаңыз. Анан аны чыкылдатып, 

сызгычты жылдырыңыз. 

 

Word жашырылган символдорду да көрсөтөт, мисалы(  ), абзац белгилери 

(  ), жана өтмөктөр (  ) документтеги форматтоолорду көрүүгө жардам берет. 

Жашырылган формат символдорун көрсөтүү үчүн, Башкы өтмөктү тандап, анан 

Көрсөтүү/жашыруу буйругун чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чакырык! 

Биздин практика документибизди ачыңыз. 

Өтмөк ачкычын колдонуп тексттеги ар бир абзацка абзац коюңуз. I am exceedingly 

interested, While working toward, and Enclosed is a copy тексттери менен 

башталат. 

Бүткөндөн кийин, биринчи бет ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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2-бетке жылдырыңыз. 

2-беттеги Training & Education текстинин астын тандаңыз. 

6 "(15.25 см) туура өтмөктү жайгашытырыңыз. 

Курсоруңузду ар бир дата диапзонунун астына коюңуз Бул даталар буларды 

камтыйт: 2008, 1997-2001 жана 1995-1997. 

Ар бир тажрыйбаны тандап, аларды сол жакка тегиздеп, 0.25 "(50 мм) абзацка 

жылдыргыла. 

Сиз даяр болгондо, 1-бет ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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9. СЫЗЫК ЖАНА АБЗАЦ САП АРАЛЫКТАРЫ 
 

Сиз документти жасап, жана форматтоону чечсеңиз, сиз сызык жана сап 

аралыктарын да эстен чыгарбашыңыз керек. Сиз тексттин окумдуулугун 

жогорулатуу үчүн сап аралыктар түзөтө аласыз жана текст көлөмүн азайтып, аны 

бир бетке баткандай кылсаңыз болот. 

Кошумча: Биздин практика документибизди көчүрүп алыңыз. 

Сызык жана абзац сап аралыктары тууралуу үйрөнүү үчүн төмөндөгү видеону 

көрүңүз. 

Сап аралыгы жөнүндө 

Сап аралыгы - бул параграфтар ортосундагы бош орун. Word сизге сап аралыгын 

өзгөчөлөштүрүүгө мүмкүнчүлүк берет, мисалы бир сап аралыгы, эки сап аралыгы 

же мынан да көп сиз каалган саптардын саны. Word'до демейки сап аралыгы 1,08 

дюйм, ал бир сап аралыгынан бираз эле узунураак. 

Төмөнкү сүрөттөрдөн сиз ар кандай саптардын аралыгын салыштырсаңыз болот. 

Солдон оңго бул сүрөттөр демейки, бир сап, эки сап аралыктарын көрсөтөт. 

 

Сап аралыгы, ошондой эле leading катары белгилүү. 

Cап аралыгын форматтоо үчүн 

Сиз форматтоону каалаган текстти тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/568d25ef8d7fa91e7c8d89ad_01_06_2016/word2016_lineparagraphspacing_practice.docx
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Башкы өтмөктөн Сызык жана Сап аралык буйругун чыкылдатыңыз, андан соң 

каалаган сызык аралыгын тандап алыңыз. 

 

Сап аралыгы документте өзгөрөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сап аралыктары параметрлери 

Сиздин сап аралыктарыңыз менюдагылар менен гана чектелип калбайт. 

Көбүрөөк тактык менен аралыктарды жөндөө үчүн, менюдан Сап Аралыктары 

Параметрлерин тандаңыз, ошондо Параграф диалог кутусу пайда болот. Сизде 

ошондо кошумча параметрлер пайда болот. 

Дал өзү: Бул параметрди тандасаңыз анда аралыктар ариптин өлчөмү сыяктуу 

пункттар менен эмептелет. Мисалы, 12-пункту колдонуп жатсаңыз, сиз анда 15-

пункт аралыкты колдоно аласыз. 

Жок дегенде: Дал өзү параметрине окшоп бул саптар аралыгын пункттар менен 

эсептейт. Бирок, ошол эле сапта тексттин ар кандай өлчөмдөрү бар болсо, анда 

сап аралыгы чоң текстке карап араылыкты жасайт. 

Бир нече: Бул параметр сиз каалаган аралык саптарынын санын терет. Мисалы, 

Бир нечени тандап жана аралыкты 1,2 дюмга алмаштырганда тексттин аралыгы 

бираз аралыгы кенен болот. Эгер сызыктарды жакыныраак болсун десеңиз, сиз 

кичинерээк маани тандай аласыз, мисалы 0.9. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Параграф аралыгынын параметрлери 

Сиз документ ортосундагы саптарда аралыгын форматтай алгандай эле 

параграф орсолорун да жөндөсө болот. Бул параграфтардын саптардын 

аралыктарын бөлгөнгө пайдалуу. 

Параграф аралыгын форматтоо үчүн 

Биздин мисалда, биз ар бир параграфтын астында бош орунду кичирейтебиз. 

Мунун жардамы менен бир аз аны окуганга жеңил болот. 

Сиз форматтоону каалаган парграфтарды тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Башкы өтмөктө Сызык жана Параграф сап аралыгы буйругун чыкылдатыңыз. 

Параграфтын астында бош орун кошуңуз. Биздин мисалда, биз параграфтын 

астында орун кошууну тандап алабыз. 

 

Документте параграф аралыгы өзгөрөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Калкып түшмө менюсунан Сызык аралык параметрлерин тандап, Параграф 

диалог кутучасын ачабыз. Бул жерден, сиз ар бир параграфтын астында жана 

кийин канча орун бар экенин көзөмөлдөй аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз Word'дун Демейки функция деп орнотуу функциясын колдонуңуз, ошондо 

сиз жасаган өзгөртүүлөр автоматтык түрдө жаңы документтерге колдонулат. 

Муну кантип жасоону билиш үчүн, биздин Word'до демейки орнотууларды 

өзгөртүү макалабызды окуңуз. 

Чакырык! 

Биздин практика документибизди ачыңыз. 

Дата жана даректи тандагыла Бул 13-апрель 2016 башталат, жана Трентон NJ 

08601 менен аяктайт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/word-tips/changing-your-default-settings-in-word/1/
http://www.gcflearnfree.org/word-tips/changing-your-default-settings-in-word/1/
http://media.gcflearnfree.org/content/568d25ef8d7fa91e7c8d89ad_01_06_2016/word2016_lineparagraphspacing_practice.docx
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12-параграфтын астына аралыкты кошуңуз. Ал 12 пункт болсун жана 30 PT 

параграфтан кийин болсун. 

Каттын мазмунун тандаңыз. Бул I am exceedingly тексти менен башталып, your 

consideration тексти менен бүтөт. 

Сап аралыгын 1.15 кылып өзгөртүңүз 

Бүткөндөн кийин, сиздин бет ушул сыяктуу болушу керек: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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10. ТИЗМЕЛЕР 
 

Белгиленген жана саналган тизмелер документтерди уюштуруу, кээ бир 

нерселерди баса белгилөө үчүн жооп берет. Бул сабакта сиз, учурдагы 

белгилерди кантип өзгөртсө болоорун, жаңы белгиленген жана сандар 

жайгашкан тизмелерди түзүүнү, символдор белгилерин тандоону жана көп 

деңгээлдүү тизмелерди форматтоо болуп саналат. 

Кошумча: Биздин практика документибизди көчүрүп алыңыз. 

Word'догу тизмелер жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Белгиленген тизме түзүү үчүн: 

Сиз тизме кылып форматтоочу текстти тандаңыз. 

 

Башкы өтмөктөн, жайылма жебедеги Белгилер (октор) буйругун чыкылдатыңыз. 

Ок стилердинин менюсу пайда болот. 

 

Ар кандай ок стилдерин чычкан менен жылдырып көрүңүз. Ок стилдери 

документте пайда болот. Сиз колдонууну каалаган ок стилин тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/566853c4aaa9170d6ccc7ddc_12_09_2015/word2016_lists_practice.docx
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Текст ок стилдери менен форматталат. 

 

Тизмеси менен иштөө параметрлери 

Тизмеден сандарды же окторду алып салуу үчүн, тизмени тандап, белги же 

сандуу тизме буйругун чыкылдатыңыз. 

Сиз тизмени түзөтүп жатсаңыз, Enter басып жаңы сап баштасаңыз болот, жаңы 

сап эми автоматтык түрдө белгиленет. Тизменин аягына жеткенде, Enter кош 

басып, жөнөкөй форматтоого өтүңүз. 

Сызгычтагы араылкатрын жылдырып, тизмени жана аралыкты түзөтсөңүз болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сандар менен тизмени түзүү үчүн: 

Эгер текстти сандар менен тизмеге киргизейин деп жжатсаңар Word'до мындай 

параметр бар. Сиз тизмени сан, тамга, рим сандары менен жөндөсөңүз болот. 

Тизме катары түзүүнү каалаган текстти тандаңыз. 

 

Башкы өтмөктөн жайылган жебени чыкылдатыңыз. Сандары бар меню чыгат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ар кандай сандар стилдерин чабыттаңыз. Документте да чыгып турат. Сиз 

колдонууну каалаган номерлөө стилин тандаңыз. 

 

Текст сандуу тизме катары форматталат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сандуу тизмени кайра кайталоо үчүн: 

Эгер сиз тизменин санын кайталаганы жатсаңыз, Word'до 1 де Кайталоо (Restart 

at 1) параметри бар. Бул сан жана тамгалар тизмелерге колдонулушу мүмкүн. 

Тизмени оң чыкылдатып, чыккан менюдан "1 ден кайталоо"тандайбыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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тизмени саноо өчүп күйөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ошондой эле мурунку тизменин саны башка тизмеге улантып койсо да болот. 

Бул үчүн, оң-чыкылдатып,сандарды улантууну тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Белгилерди (окторду) жекелештирүү 

Тизмеңиздеги окторду жекелештирүү аркылуу кээ бир нерселерди бөлүп көрсөтө 

аласыз. Word окторду ар кандай жол менен форматтоого жол берет. Сиз 

символдорду, ар кандай түстөрдү, керек болсо сүрөт жүктөсөңөр да болот.ө 

Символду ок сыяктуу колдонуу үчүн: 

Сиз форматтагыңыз келген тизмени тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Башкы өтмөктөн жебени басыңыз. Жаңы Белгини Аныктоону менюдан тандаңыз. 

 

Жаңы Белгини Аныктоо диалог кутучасы пайда болот. Символ баскычын 

басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Символ диалог кутучасы пайда болот. 

Арип жайылма кутучасын чыкылдатып, арип тандаңыз. Wingdings жана Symbol 

ариптери жакшы тандоо болот, анткени ал жакта пайдалуу символдор көп. 

Керектүү белгини тандап, анан ОК басыңыз. 

 

Символ белгиси алдын ала көрүүдө пайда болот. ОК деп чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Символдор тизмеде пайда болот. 

 

Ок түсүн өзгөртүү үчүн: 

Сиз форматтоону каалган тизмени тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Башкы өтмөктөн жебени чыкылдатыңыз. Ачылуучу менюдан Жаңы Окту 

Аныктоону тандаңыз. 

 

Жаңы Окту Аныктоо диалог кутучасы пайда болот. Арип баскычын 

чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Арип диалог кутучасы пайда болот. Арип түсү жайылма кутучаны чыкылдатыңыз 

Арип түстөрдүн менюсу пайда болот. 

Каалаган түстү тандап, анан ОК басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ок түсү алдын ала бөлүмүндө пайда болот. ОК чыкылдатыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ок түсү тизмеде өзгөрөт. 

 

Көп деңгээлдүү тизмелер 

Көп деңгээлдүү тизмелер сизге көп деңгээлдүү план түзүп берет. Ар кандай 

белгиленген же сан менен белгиленген тизме көп деңгээлдүү тизмеге Tab 

ачкычы аркылуу айлана алат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Көп деңгээлдүү тизмени түзүү үчүн: 

Сиз каалаган саптын башына кыстаруу чекитин коюңуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Tab баскычын басыңыз. Сап оң жакка жылат. 

 

Сап аралыгын чоңойтуу же кичирейтүү үчүн 

Сиз тизмеде сап аралыгын чоңойто же кичирейте аласыз. Ал аралыкыт 

өзгөртүүнүн бир нече жолдору бар. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бирден ашык деңгээлге жогорулатуу үчүн,саптын башына курсорду коюңуз, 

андан кийин каалаган деңгээлге жеткенге чейин Tab баскычын басыңыз. 

 

Сап аралыгын кемитүү үчүн сап башына курсорду коюп, Shift баскычын кармап, 

Tab баскычын басыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

606 
 

Ошондой эле өзгөртүү кылуу үчүн башкы бетте жайгашкан жерден буйруктарды 

колдонуңуз. 

 

Көп деңгээлдүү тизмени форматтаганда Word демейки белги стилин колдонот. 

Көп деңгээлдүү тизменин стилин өзгөртүү үчүн, тизмени тандап, андан кийин 

Башкы өтмөктөн көп деңгээлдүү тизме буйругун чыкылдатыңыз. 

 

Чакырык! 

Биздин практика документибизди ачыңыз. 

3 бетке жылдырыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/566853c4aaa9170d6ccc7ddc_12_09_2015/word2016_lists_practice.docx
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Carolyn тексти менен башталып, Co-Treasurer менен бүткөн жерге чейин текстти 

тандаңыз, жана аны белгиленген тизме кылып форматтагыла. 

Тандалган тексттин белгисин жашыл жылдызча кылгыла. Жардам: Сиз 

Wingdings ариптерден жылдызчаны таба аласыз. 

Social Media Marketing, Fundraising, жана Co-Treasurer тексттеринин аралыгын 1 

-деңгээлге чоңойтуңуз. 

Primarily Europe сабын 2-деңгээлге чоңойтуңуз. 

Treasurer's Report list сабын 1-деңгээлге чоңойтуңуз. 

Communications Report list сабынын нумерациясын 1-санын баштаңыз. 

Бүткөндөн кийин, сиздин бет ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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11. ГИПЕРШИЛТЕМЕЛЕР 
 

Гипершилтемени документке кошуу - тексттен түз сайтка же электрондук почтага 

мүмкүндүк берет. Сиздин документке гипершилтемени киргизүүнүн бир нече 

жолдору бар. Сиздин шилтеме кандай көрүнөөрүн каалаганыңызга жараша, 

Word'дун автоматтык шилтеме форматтоосу менен түзөтсөңүз болот. 

Кошумча: Биздин практика документибизди көчүрүп алыңыз. 

Word'догу гипершилтемелер жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону 

көрүңүз. 

Word'до гипершилтемелерди түшүнүү 

Гипершилтемелердин эки негизги бөлүктөрү бар: интернет дареги жана экран 

тексти. Мисалы, дарек http://www.youtube.com болушу мүмкүн жана YouTube 

экранда көрүнгөн текст болушу мүмкүн. Сиз Word аркылуу гипершилтемени түзүп 

жатсаңыз, сиз интернет дарегин да, экран текстин да тандай аласыз. 

Word көп учурда электрондук почта жана интернет даректерин тааныйт, жана сиз 

Enter же аралык баскычты басканыңызда аларды автоматтык түрдө 

гипершилтеме катары тааныйт Төмөнкү сүрөттө сиз гипершилтемеленген 

интернет дарегин көрө аласыз. 

 

Word аркылуу гипершилтемени иштетүү үчүн, Ctrl баскычын басып, кармап жана 

гипершилтемени чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/566ada8faaa9180d6cfc0f77_12_11_2015/word2016_hyperlinks_practice.docx
http://www.popsci.com/
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Гипершилтемеси бар текстти форматтоо үчүн: 

Сиз гипершилтеме катары форматтоону каалаган текстти тандаңыз. 

 

Кыстаруу (Insert) өтмөгүнтандап, гипершилтеме буйругун тандаңыз. 

 

Тандалган текстти же сүрөттү оң баскыч менен чыкылдатып, Гипершилтемени 

чыкылдатыңыз.Ошондой эле сиз Кыстаруу өтмөгүнө кирип, Гипершилтеме 

буйругун бассаңыз болот. 

Гипершилтемени Кыстаруу диалог кутучасы ачылат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

612 
 

Текстти тандаган болсоңуз, сөздөр жогору жакта - экранга чыгуучу текст деп 

пайда болот. Сиз кааласаңыз, бул текстти өзгөртө аласыз. 

Дарек талаасына сиз каалган шилтемени жазыңыз. 

 

Сиз тандаган текст же сүрөт интернет дарегине гипершилтеме болот. 

 

Сиз гипершилтемени түзгөндөн кийин, аны текшеришиңиз керек. Сиздин 

интернет браузер аны ачып жана шилтемеленген баракчага багыт алуусу керек. 

Эгер бул иштебесе, кандайдыр бир ката үчүн Гипершилтеме дарегин 

текшериңиз. 

Гипершилтемелерди түзөтүү же алып салуу 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз гипершилтемени кыстаргандан кийин, гипершилтемени оң-чыкылдатып, 

түзөтүп, ачып, көчүрүп же алып сала аласыз. 

 

Гипершилтемени алып салуу үчүн, гипершилтемени оң баскычын чыкылдатып, 

пайда болгон менюдан гипершилемени алып салуу баскычын чыкылдатыңыз. 

 

Чакырык! 

Биздин практика документибизди ачыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/566ada8faaa9180d6cfc0f77_12_11_2015/word2016_hyperlinks_practice.docx
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4-Бетке жылдырыңыз 

Community Reminders, деген текстке гипершилтеме 

бериңиз http://www.epa.gov/recycle . 

Гипершилтеменин иштээрин текшериңиз 

Parks and Recreation. тексттеринен гипершилтемени алып салыңыз. 

Бүткөндөн кийин, сиздин бет ушул сыяктуу болушу керек: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.epa.gov/recycle
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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12. БАРАК ЖАЙГАШУУСУ 
 

Word барак жайгашуусунун жана форматтоо параметрлеринин түрлөрүн 

сунуштайт. Документтин көрүнүшүнө жараша сиз барактын багытын, көлөмүн, 

четтерин түзөтө аласыз. 

Кошумча: Биздин практика документибизди көчүрүп алыңыз. 

Барак жайгашуусу жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Баракча багыты 

Word'до эки барак багыты бар: Китеп жана Альбом. Бул үлгүлөрдү 

салыштырыңыз, барак багыттарына, сап аралыктарына көңүл буруңуз. 

Альбом барагы туурасынан багытталганын билдирет. 

 

Китеп барагы тигинен багытталганын билдирет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/567083aaaaa918141448fb08_12_15_2015/word2016_pagelayout_practice.docx
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Барак багытын өзгөртүү үчүн: 

Барак жайгашуусу өтмөгүн тандаңыз 

Барак жөндөөлөрү өтмөгүнөн, Барак Багыты буйругун чыкылдатыңыз. 

 

Жайылма менюсу пайда болот. Барак багытын өзгөртүү үчүн Китеп же Альбомду 

чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

618 
 

 

Документтин барак багыты өзгөрөт. 

Барактын көлөмү 

Алдын ала, жаңы документтин барак өлчөмү 11 жана 8,5 дюйм. Сиздин 

долбоорго жараша, документиңиздин барак өлчөмүн өзгөртүү керек болушу 

мүмкүн. Демейки барак көлөмүн өзгөртүүдөн мурда, сиздин принтер ал көлөмдү 

басып чыгара алабы - ошону текшериңиз. 

Барак өлчөмүн өзгөртүү үчүн: 

Word'до ар кандай алдын ала жөндөлгөн барак өлчөмдөрү бар. Алардан ичинен 

тандаса болот. 

Барак Жайгашуусу өтмөгүн тандаңыз, анан Көлөм буйругун чыкылдатыңыз. 

 

Жайылма менюсу пайда болот. Учурдагы барак өлчөмү баса белгиленет. 

Керектүү баракча өлчөмүн чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Документтин барак өлчөмү өзгөрөт. 

Өзгөчө барак өлчөмүн колдонуу үчүн: 

Word ошондой эле Барак Жөндөө диалог кутусу аркылуу да өлчөмүн 

өзгөчөлөштүрүү мүмкүнчүлүгүн берет. 

Барак Жайгашуусу өтмөгүнөн, Көлөмдү басыңыз. Чыккан менюдан Көбүрөөк 

Барак Өлчөмдөрүн тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Барак Жөндөө диалог кутучасы пайда болот. 

Туурасы, Бийиктиги үчүн маанилерди тууралап, анан OK чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

621 
 

 

Документтин барак өлчөмү өзгөрөт. 

Барак четтери 

Барактын чети бул барактын кырынан баштап мазмунга чейинки аралык. Алдын 

ала, жаңы документтин четтери Жөнөкөй (Normal) деп жөндөлгөн, анын арылыгы 

1 дюйм. Сиздин муктаждыгыңызга жараша, Word документтин четинин көлөмүн 

өзгөрткөнгө мүмкүндүк берет. 

Барак четтерин форматтоо үчүн: 

Word'до алдын ала даяр ар кандай четтердин өлчөмү бар 

Барак Жайгашуусу өтмөктү тандаңыз, анан Барак Чети буйругун чыкылдатыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жайылма меню пайда болот. Сиз каалаган алдын-ала орнотулган Барак Четин 

тандаңыз. 

 

Документтин чети өзгөрүлөт 

Өзгөчө Барак Четин колдонуу үчүн: 

Word ошондой эле Барак Жөндөөлөр диалог кутучасында барак четинин 

өлчөмүн өзгөчөлөштүрүү мүмкүндүк берет. 

Барак Жайгашуусу өтмөгүндө, Барак Четин чыкылдатыңыз. Ачылуучу менюдан 

Өзгөчө Барак Четтерин тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Барак Жөндөө диалог кутучасы пайда болот. 

Ар бир барак чети үчүн маанилерди тууралап, анан OK чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Документтин четтери өзгөрөт. 

Ошондой эле сиз Барак Жөндөө Диалог кутусун ачып, ал жердеги кичине жебени 

чыкылдатсаңыз болот. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз жасаган өзгөрүүлөрдүн баарын сактоо үчүн Word'дун ыңгайлуу Демейки 

катары сактооо функциясын колдонуп, бул функцияны автоматтык түрдө жаңы 

документтерде колдонсоңуз болот. Муну кантип жасоону билиш үчүн, 

биздин Word'до демейки жөндөөлөрдү өзгөртүү макалабызды окуңуз. 

Чакырык! 

Биздин практика документибизди ачыңыз. 

Барак багытын Китеп кылып өзгөртүңүз. 

Барак көлөмүн Legal кылып өзгөртүңүз. Эгер Legal көлөмү жеткиликтүү эмес 

болсо, анда, A5 сыяктуу башка көлөмүн тандаңыз. 

Барак четтерин тар кылып өзгөртүңүз. 

Барак даяр болгондо, документиңиз бир бет болуп, Legal өлчөмүн колдонушу 

керек. Ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/word-tips/changing-your-default-settings-in-word/1/
http://media.gcflearnfree.org/content/567083aaaaa918141448fb08_12_15_2015/word2016_pagelayout_practice.docx
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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13. ДОКУМЕНТТЕРДИ БАСЫП ЧЫГАРУУ 
 

Документти түзүп бүткөн соң, аны басып чыгарып көрүп, башкалар менен 

бөлүшкүңүз келет болсо керек. Документти алдын ала көрүп, басып чыгаруу 

оңой. 

Кошумча: Биздин практика документибизди көчүрүп алыңыз. 

Word документтерди басып чыгаруу жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

Басып чыгаруу тактага мүмкүнчүлүк алуу үчүн: 

Файл өтмөктү тандаңыз. Экрандын арткы көрүнүшү пайда болот. 

 

Басып чыгарууну тандаңыз. Басып чыгаруу панели пайда болот. 

 

Бул жерде Басып чыгаруу панелинин негизги элементтери болуп эсептелет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/566ed7c4aaa9181fb06b25ba_12_14_2015/word2016_printing_practice.docx
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Басып чыгаруу: Документти басып чыгаруу үчүн, бул баскычты басыңыз 

Көчүрмөлөр: Бул жерде, презентациянын канча көчүрмөсүн басып чыгарууну 

каалагандай кылып тандай аласыз. 

Принтер: Эгер компьютер бир нече принтерге туташкан болсо анда сиз каалаган 

принтерди тандап алышыңыз керек. 

Басып чыгаруу диапазону: Бул жерде сиз учурдагы бетти же документтин 

бардыгын басып чыгарасызбы, аны тандаңыз. 

Бир жана эки тараптуу басып чыгаруу: Принтер бул жөндөөнү колдосо, кагаз бир 

же эки тараптуу кылып басуусун тандаңыз. 

Салыштыруу: Эгер бир нече көчүрмөнү басып жатсаңыз аларды салыштырууну 

же салыштырбоону тандасаңыз болот. Аларды сорттойт, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 

Салыштырлбаган аларды мындай сорттойт, 1, 1, 2, 2, 3, 3. 

Барак Багыты: Бул жерден китеп же альбом түрүн тандап аласыз. 

Барак көлөмү: Эгер принтериңиз колдосо каалган барак көлөмүн тандасаңыз 

болот. 

Барак четтери: Барак четтеринин аралыктарын өзгөртүүгө болот. 

Өлчөм: Бул жерде сиз барактын өлчөмүн тандай аласыз. 

Барак тандоо:Сиз бул жерден жебени чыкылдатып, башка баракты көрсөңүз 

болот. 

Масштабты көзөмөлдөө: Сиз масштабтын оң жагындагы баскыч беттеги 

масштабты чыкылдатыңыз жана Алдын ала көрүү панелинен тышкары. Сол 

жактагы Барактын четин көрсөтүү баскычы Алдын ала көрүү тилкесинде барак 

четтерин көрсөтөт. Масштаб көзөмөлүн пайдалануу үчүн тандап, сүйрөп жана 

чыкылдатыңыз. 

Алдын ала көрүү тилкеси: Бул жерде сиздин барагыңыз басылып чыкканда 

кандай көрүнөөрүн алдын-ала көрө аласыз. 

Сиз ошондой эле тергичтен Ctrl + P басуу менен Басуу тактасына кире аласыз. 

Документти басып чыгаруу үчүн: 

Басып чыгаруу панелине өтүп, каалаган принтерди тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Басылып чыга турган нускалардын санын киргизиңиз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Зарыл болсо, кошумча орнотууларды тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Басып чыгарууну чыкылдатыңыз 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Өзгөчө басып чыгаруу 

Кээде сиз документтин барын басып чыгарууну негизсиз дешиңиз мүмкүн, 

ошондойдо өзгөчө басып чыгаруу жардам берет. Бир нече жеке беттердиби же 

беттердин диапазонун басып чыгарып жатсаңыз да Word каалаган бетти 

чыгарганга жардам берет. 

Өзгөчө басып чыгаруу үчүн: 

Эгер айрым беттерди, же беттердин диапазонун басып чыгарам десеңиз, ар бир 

баракты үтүр менен ажыратыңыз (Мисалы 1, 3, 5-7, же 10-14 

Басып чыгаруу панелинде өтүңүз 

Басып, чыгаргыңыз келген барактарды киргизиңиз. 

 

Басып чыгарууну чыкылдатыңыз 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер документ каалагандай басылып чыккан эмес болсо, барак жайгашуусун 

оңдоп көрүңүз. Көбүрөөк билүү үчүн, биздин Барак жайгашуусу сабагыбызды 

караңыз 

Чакырык! 

Биздин практика документибизди ачыңыз. 

Басып чыгаруу панелинде 2 жана 5 гана барактарды басып чыгаруу кылып 

жөндөңүз. 

Нускалардын санын 2 кылып өзгөртүңүз 

Ар бир баракты көрүү үчүн түбүндөгү жебени колдонуңуз 

Бүткөндөн кийин, сиздин басуу панелиңер ушул сыяктуу болушу керек: 

хоспотторду 

түзөтүү 

 

Кошумча: Эгер принтер бар болсо, Басып чыгаруу буйругун басыңыз. Ал 2 жана 

5 беттрин 2 нускада басып чыгаруусу керек. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/word2016/page-layout/1/
http://media.gcflearnfree.org/content/566ed7c4aaa9181fb06b25ba_12_14_2015/word2016_printing_practice.docx
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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14. БАРАК ҮЗҮЛҮҮЛӨРҮ 
 

Сиз көп беттен турган документтин үстүнөн иштеп жатсаңыз, текст агымын 

көзөмөлдөөңүз келген учурлар болушу мүмкүн. Мындай учурларда барак 

үзүлүүлөрү пайдалуу болушу мүмкүн. Муктаждыгыңызга жараша барак 

үзүлүүлөрдүн көп түрү бар, алардын ичинде секция жана тилке үзүлүүлөрү бар. 

Кошумча: Биздин практика документибизди көчүрүп алыңыз. 

Word'до барак үзүлүүлөрүн колдонуу тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

Барак үзүлүшүн кыстаруу үчүн: 

Биздин мисалда, 3-беттеги секциянын жогорку колонтитулдары ылдыйкы 

беттеги жадыбалдан бөлүнүп турат. Биз жөн гана Enter басып, тексти 4-беттин 

башына чейин алып барып салсак болот эле, жана биз документте бир нерсени 

жок кылсак, ал жылып кетмек. Анын ордуна, биз барак үзүлүшүн кыстара алабыз. 

Кыстаруу чекитин барак үзүлүшү башталуучу жерге коюңуз. Биздин мисалда, биз 

жогорку колонтитулдун башына коёбуз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/567416b78d7fa90eb4ddc8c2_12_18_2015/word2016_breaks_practice.docx
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Кыстаруу өтмөгүндө, барак үзүлүшү буйругун чыкылдатыңыз. Ошондой эле 

баскычтоптон Ctrl + Enter баса алабыз. 

 

Барак үзүлүшү документке коюлат жана текст кийинки бетке жылат. 

 

Алдын ала, үзүлүштөр көрүнбөйт. Эгер сиз документиңизде үзүлүүлөрдү 

көргүңүз келсе, Башкы өтмөктөн Көргөзүү/Жашыруу буйругун чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Секция үзүлүүлөрү 

Секция үзүлүүлөрү документтеги ар кандай бөлүктөргө барьер кыла алат, жана 

бул ар бир секцияны форматтаганга мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, сиз бир 

секцияда эки тилке болуусун каалайсыз Word секция үзүлүүлөрдүн бир нече 

түрүн сунуштайт 

Кийинки бет: Бул параметр секция үзүлүүсүн кыстарат жана үзүлүүдөн кийинки 

текстти кийинки бетке жылдырат. 

Үзгүлтүксүз: Бул параметр секция үзүлүүсүн кыстарат жана ошол эле бетте 

ищтөөңүзгө мүмкүнчүлүк берет. 

Так жана Жуп Беттер: Бул параметрлер секция үзүүсүн кыстарат жана текстти 

же так же суп беттерге жылдырат. Бул параметрлер сиз жаңы секция баштаганда 

пайдалуу болот. 

 

Секция үзүлүүлөрүн кыстаруу үчүн: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Биздин мисалда, биз секция үзүлүүсүн эки тилкелүү тизмеден параграфты 

ажыратуу үчүн колдонобуз. 

Сиз үзүлүүнү каалаган жерге кыстаруу чекитин коюңуз. Биздин мисалда, биз 

параграфтын башына коёбуз. 

 

Барак Жайгашуусу өтмөгүндө, Үзүлүүлөр бурйгун басып, каалаган секция 

үзүлүүнү менюдан тандаңыз. Биздин мисалда, биз Үзгүлтүксүз үзүлүүнү 

тандайбыз, анткени ошол эле бетте калсын деп жатабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Секция үзүлүүсү документте пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Үзүлүүгө чейинки жана кийинки текст эми өзүнчө форматтала алат. Биздин 

мисалда, биз парграфка бир телкелүү форматтоону колдонобуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Форматтоо документтин учурдагы секциясына колдонулат. Биздин мисалда, 

секйия үзүлүүсүнүн жогору жагындагы текст эки тилкелүү форматтоону 

колдонот, ал эми төмөн жагындагы параграф ьир тилкелүү форматтоону 

колдонот. 

 

Үзүлүүлөрдүн башка түрлөрү 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз тилкелердин көрүнүшүн форматтап же сүрөт тегерегиндеги текст оролуусун 

өзгөртөм десеңиз, Word кошумча үзүлүү параметрлерин сунуштайт: 

Тилкелер: Тилкелер көрүнүшүн баланстоо үчүн аларды түзүп жатканда тилке 

үзүлүүсүн колдоно аласыз. Тилке үзүлүүсүнөн кийинки тилке үзүлүүсү кийинки 

тилкеде башталат. Сиздин документте тилкелерди кантип түзүү керектиги 

тууралуу көбүрөөк билүү үчүн, биздин Тилкелер сабагыбызды караңыз. 

Текстти ороо: Качан текст сүрөт же объектти тегеректегенде сиз текст оролуу 

үзүлүүсүн колдонуп, ороону бүтүрүп, кийинки текстти сүрөттүн астындагы саптан 

баштай аласыз. Биздин сүрөттөр жана текстти ороо сабагыбызды көбүрөөк 

билүү үчүн карап чыгыңыз. 

 

Үзүлүүнү жок кылуу үчүн: 

Алдын ала, үзүлүүлөр жашырылат. Эгер үзүлүүнү жок кылгыңыз келсе, сиз алгач 

документтеги үзүлүүлөрдү көрүшүңүз керек. 

Башкы өтмөктөн Көрсөтүү/Жашыруу буйругун чыкылдатыңыз. 

 

Сиз жок кылгыңыз келген үзүлүүнү таап, ал жерге кыстаруу чекитин коюңуз 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/word2016/columns/1/
http://www.gcflearnfree.org/word2016/pictures-and-text-wrapping/1/
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Delete баскычын басыңыз. Үзүлүү документтен жок кылынат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чакырык! 

Биздин практика документибизди ачыңыз. 

Revenue Projections бөлүмүнө барыңыз. 

Quarter 2 Projections кийинки барак үзүлүүсүн алып салыңыз. 

Web App Projections колонтитулунун башына курсорду алып келиңиз. 

Кийинки бет секция үзүлүүсүн кыстарыңыз. 

Барак Жайгашуусу өтмөгүнөн Тилкелерди чыкылдатып, Бир дегенди тандаңыз. 

Бул баракты кайра бир тилкеге кайрып келет жана Web App Projections 

колонтитулду жана ылдый жагындагы жадыбалды барактын бүт бетине 

жайылтат. Сиз биздин кийинки сабакта тилкелер тууралуу көбүрөөк үйрөнөсүз. 

Бүткөндөн кийин, акыркы эки беттер ушул сыяктуу болуш керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/567416b78d7fa90eb4ddc8c2_12_18_2015/word2016_breaks_practice.docx
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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15. ТИЛКЕЛЕР 
   

Кээде сиз киргизген маалымат тилкелер менен мыкты чагылдырылат. Тилкелер 

документтеги мазмунду гана окурмандар үчүн ыңгайлуу кылбастан, ал 

гезиттерде, брошюра, флаерлерде да колдонулат. Word ошондой эле 

тилкелерди тилке үзүлүүлөрдү кошуу менен өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берет. 

Кошумча: Биздин практика документибизди көчүрүп алыңыз. 

Word'до тилкелер жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Документке тилкелерди кошуу үчүн: 

Сиз форматтоону каалган текстти тандаңыз. 

 

Барак жайгашуусу өтмөгүн тандаңыз, жана тилкелер буйругун чыкылдатыңыз. 

Жайылма меню пайда болот. 

Сиз каалаган тилкелердин санын тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56741abf8d7fa90eb4ddc8c4_12_18_2015/word2016_columns_practice.docx
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Текст тилкелерге форматталат. 

 

Сиздин тилкелер тандоолоруңар менюдагылар менен чектелбейт. Дагы 

Тилкелерди менюдан тандаңыз жана Тилкелер диалог кутусу пада болот. 

Тилкелердин сандарынын жанындагы жебени чыкылдатып, тилкелердин санын 

өзгөртүңүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер сиз тилкелерде сап аралыгын өзгөртөм десеңиз белгилерди чыкылдатып, 

сүйрөңүз. 

 

Тилкелерди алып салуу үчүн: 

Тилкелерди алып салуу үчүн, кыстаруу чекитти тилкенин каалган жерине коюп, 

анан Тилкелер буйругун чыкылдатыңыз. Чыккан менюдан 1 (бир) тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тилке үзүлүүлөрүн кошуу 

Сиз тилке түзгөндөн кийин, текст автоматтк түрдө бир тилкеден экинчи тилкеге 

өтүп кете берет. Бирок кээде, сиз ар бир тилкенин башталган жерин так 

аныктагыңыз келет. Муну сиз тилке үзүлүүсүн түзүү менен жасай аласыз. 

Тилке үзүлүүсүн кошуу үчүн: 

Төмөндө биздин мисалда, биз кийинки тилкени кошобуз жана ал кийинки тилкеге 

текстти жылдырат. 

Кыстаруу чекитин сиз жылдыра турган тексттин башына жайгашытрыңыз. 

 

Жайгашуу өтмөктү тандап, Үзүлүүлөр буйругун чыкылдатыңыз. Жайылма меню 

пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Менюдан Тилкени тандаңыз. 

 

Текст тилкенин башына жылат. Биздин мисалда, ал кийинки тилкенин башына 

жылдырылды. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиздин документке үзүлүүлөрдү кошуу тууралуу көбүрөөк билүү үчүн, 

биздин Үзүлүүлөр сабагыбызды карңыз. 

Тилкелер үзүлүүлөрүн алып салыш үчүн: 

Алдын ала, үзүлүүлөр жашырылган. Эгер үзүлүүнү жок кылгыңыз келсе, сиз 

алгач документтеги үзүлүүлөрдү көрүшүңүз керек. Башкы өтмөктөн 

Көрсөтүү/Жашыруу буйругун чыкылдатыңыз. 

 

Сиз жок кылгыңыз келген үзүлүүнү таап, ал жерге кыстаруу чекитин коюңуз 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/word2016/breaks/1/
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Үзүлүү документтен жок кылынат. 

 

Чакырык! 

Биздин практика документибизди ачыңыз. 

3-бетке жылдырыңыз. 

Community Reminders астындагы тизменин текстин тандап, аны 2-тилке кылып 

форматтаңыз. 

Курсорду 4-белгинин башына коюңуз 

Тилке үзүлүүсүн кыстарыңыз. 

Бүткөндөн кийин, сиздин бет ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56741abf8d7fa90eb4ddc8c4_12_18_2015/word2016_columns_practice.docx
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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16. ЖОГОРКУ ЖАНА ТӨМӨНКҮ КОЛОНТИТУЛДАР 
 

Жогорку колонтитул бул документтин бир бөлүгү -ал жогорку чекте пайда болот, 

ал эми төмөнкү колонтитул төмөнкү чекте жайгашат. Жогорку жана төмөнкү 

колонтитулдар жалпысынан кошумча маалымат камтыйт, мисалы барак 

сандары, даталар, автордун аты ж.б, булар узун документтерди уюштуруп, 

аларды окуганга жеңил кылып берет. Жогорку жана төмөнкү колонтитулдардагы 

текст документтин ар бир бетинде пайда болот. 

Кошумча: Биздин практика документибизди көчүрүп алыңыз. 

Жогорку жана төмөнкү колонтитулдар тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

Жогорку жана төмөнкү колонтитулдарды түзүү үчүн: 

Биздин мисалда, биз автордун атын ар бир бетке көрсөткүбүз келип турат, 

ошондуктан биз аны жогорку колонтитулга коёбуз. 

Документиңиздин жогору же ылдый жагынан каалаган жерди кош 

чыкылдатыңыз. Биздин мисалда, биз жогорку чектен кош чыкылдатабыз. 

 

Жогорку же төмөнкү колонтитулдар ачылат жана дизайн өтмөгү Тасманын оң 

жагында пайда болот. Кыстаруу чекити жогорку же төмөнкү колонтитулдарда 

пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/567451878d7fa90eb4ddc8c6_12_18_2015/word2016_headersfooters_practice.docx
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Керектүү маалыматты жогорку же төмөнкү колонтитулдарга киргизиңиз. Биздин 

мисалда, биз автордун атын жана датаны теребиз. 

 

Бүткөндөн кийин, жогорку жана төмөнкү колонтитулдарды жаап коюңуз. 

Ошондой эле сиз Esc баскычын баса аласыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жогорку же төмөнкү колонтитулдар тексти пайда болот. 

 

Алдын-ала орнотулган жогорку же төмөнкү колонтитулдарды кыстаруу үчүн: 

Word'до алдын-ала орнотулган жогорку же төмөнкү колонтитулдардын түрлөрү 

бар. Биздин мисалда, биз документке алдын-ала орнотулган колонтитул 

кошобуз. 

Кыстаруу өтмөгүн тандаңыз, анан колонтитулдар буйругун чыкылдатыңыз. 

Биздин мисалда, биз жогорку колонтитул буйругун чыкылдатабыз. 

 

Пайда болгон менюдан, жогорку жана төмөнкү алдын ала орнотулган 

колонтитулду тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жогорку же төмөнкү колонтитул пайда болот. Көптөгөн алдын-ала орнотулган 

колонтитулдар Мазмун Көзөмөлдөө Талаалары деп аталган текст 

толтургучтарды камтыйт. Бул бош саптарга документтин аталышы, авторду аты-

жөнү, дата, барак номери сыяктуу маалыматтарды кошуу үчүн ыңгайлуу. 

 

Мазмун Көзөмөлдөө Талааларын түзөтүү үчүн, аны чыкылдатып, каалаган 

маалыматты териңиз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бүткөндөн кийин, жогорку же төмөнкү колонтитулду чыкылдатыңыз. Ошондой 

эле Esc баскычын баса аласыз. 

 

Эгер сиз Мазмун Көзөмөлдөө талаасын жок кылгыңыз келсе, аны оң-

чыкылдатып, пайда болгон менюдан алып салыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жогорку жана төмөнкү колонтитулдарды түзөтүү 

Сиз колонтитулдарды жапкандан кийин, ал көрүнбөй калат, кулпуланган болот. 

Жөн гана жогорку же төмөнкү колонтитулду кош чыкылдатып кулпудан 

чыгарасыз, жана түзөтө бересиз. 

 

Өтмөк параметрлерин жасоо 

Сиздин документтин жогорку жана төмөнкү колонтитулдары кулпудан 

чыгарылганда, Дизайн өтмөгү Тасманын оң жагында пайда болот, жана түзөтүү 

параметрлерин берет. 

Биринчи беттин жогорку жана төмөнкү колонтитулдарын жашыруу: кээ бир 

документтер үчүн биринчи беттен эмес экинчи беттен колонтитул коюп баштоону 

каалашыңыз мүмкүн. Эгер биринчи беттеги колонтитулду жашыргыңыз келсе, 

Ьирнчи Беттен Башка кутуну белгилеп коюңуз. 

 

Жогорку же төмөнкү колонтитулду алып салуу: Колонтитулда жайгашкан 

маалыматты алып салгыңыз келсе, Жогорку колонтитул буйругун чыкылдатып, 

менюдан КОлонтитулду Алып Салууну тандаңыз. Ошо сыяктуу эле, сиз 

Колонтитул буйругу менен алып саласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Барак саны: Сиз автоматтык түрдө Барак саны буйругу менен ар бир бетке сан 

коё аласыз. Биздин Барактар саны сабагыбыздан көбүрөөк билүү үчүн карап 

чыгыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/word2016/page-numbers/1/
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Кошумча параметрлер: Кыстаруу топтогу буйруктар менен сиз датаны, 

убакытты, документ маалыматты, сүрөттөрдү жана башкаларды колонтитулга 

коё аласыз. 

 

Жогорку же төмөнкү колонтитулга дата же убакыт кошуу үчүн: 

Кээде жогорку же төмөнкү колонтитулга дата же убакытты койгон пайдалуу 

болот. Мисалы, сиз документ түзүлгөн убакыт, датасын көрсөткүңүз келет. 

Башка жагынан алганда, документ басылып чыккан датаны көргүңүз келет, аны 

автоматтык түрдө жөндөө аркылуу ишке ашырасыз. Эгерде документти тез-тез 

жаңыртып, басып турсаңар, бул ыңгайлуу болушу мүмкүн. 

Кулпусун ачуу үчүн колонтитулдун каалаган жеринен кош чыкылдатыңыз. 

Кыстаруу чекитин дата жана убакыт чыкчу жерге жайгаштырыңыз. Биздин 

мисалда, бкыстаруу чекитин автордун атынын астына коёбуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Дизайн өтмөгү пайда болот. Дата жана убакыт буйругун чыкылдатыңыз. 

 

Дата жана убакыт диалог кутучасы пайда болот. Керектүү дата же убакыт 

алкагын тандаңыз. 

Автоматтык түрдө жаңыртуунун жанындагы кутуну белгилеңиз, ошондо сиз 

докуемнт ачкан сайын жаңыртылып турат. Эгер сиз датанын өзгөрүшүн 

каалабасаңыз, кутуну белгилебеңиз. 

ОК чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Дата колонтитулда пайда болот. 

 

Чакырык! 

Биздин практика документибиздиачыңыз. Сиз буга чейин документти көчүрүп 

алган болсоңуз, жаңысын көчүрүп алыңыз. 

Колонтитулду ачыңыз 

Оң жагына атыңызды жазыңыз 

Атыңыздын астына Дата жана Убакыт буйругун колдонуп, датаны коюңуз. Сизге 

жаккан каалган форматты колдоно аласыз. 

Төмөнкү колонтитулга алдын-ала орнотулган чакмак колонтитулун коюңуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/567451878d7fa90eb4ddc8c6_12_18_2015/word2016_headersfooters_practice.docx
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Жогорку жана төмөнкү колонтитулдарды жабыңыз 

Бүткөндөн кийин, сиздин бет ушул сыяктуу болушу керек: 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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17. БАРАК САНДАРЫ 
 

Барак саны автоматтык түрдө документтин ар бир барагын кантип саноо үчүн 

колдонулушу мүмкүн. Алар сандарды форматтоонун кенен аралыгында келет 

жана керектөөңүзгө жараша ылайыкташтырылышы мүмкүн. Барак сандары, 

эреже катары, башында, этегинде, же каптал жээгине жайгаштырылат. Ар бир 

баракты ар башка саноо керек болсо, Word бет сандарын кайра баштоого 

мүмкүндүк берет. 

Кошумча: Биздин практикалык документти жүктөп алыңыз. 

Word дөгү бет номерлери жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Бет сандарын кошуу үчүн: 

Word автоматтык түрдө бет номери менен ар бир баракты белгилеп,жана 

аларды баш жагына, этегине, же каптал жээгине жайгаштыра алат. Эгер сизде 

учурда баш же ылдый жагында бар болсо, аны алып салып жана бет саны менен 

алмаштырылат. 

Кыстаруу өтмөгүнөн, Барак саны буйругун чыкылдатуу. 

 

Барак саны жайгашуусун каалаган жерге койгонуңузга жараша болот, Барактын 

эң башы, барактын ылдый жагы, же Барактын жээги менюларын ачыңыз. Андан 

кийин башкы каалаган стилди тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/567b032f8d7fa91cb46b6fff_12_23_2015/word2016_pagenumbers_practice.docx
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Баракты саноо пайда болот. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жогорку жана төмөнкү колонтитулдарды бекитүү үчүн Esc баскычын басыңыз. 

 

Эгер барак сандарына кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизүү керек болсо, жөн 

гана башкы же ылдыйкы колонтитулду ачуу үчүн эки жолу чыкылдатыңыз. 

Эгер сиз барактын каптал жээгине санын түзө турган болсоңуз, анда ал дагы 

деле башында же этегинде болот. Башкы же төмөнкү колонтитулду тандап 

алмайын, сиз барак номерди тандап ала албай каласыз. 

Учурдагы баш же этек барак сандарын кошуу үчүн: 

Эгер буга чейин башкы же ылдыйкы колонтитул бар болсо, жана сиз ага бир 

барак номерин кошкуңуз келсе, Word тө башкы же ылдыйкы барак номерин 

киргизүү үчүн тандоо бар. Биздин мисалда, документтин башкы бет сандарын 

кошууга болот. 

Ачуу үчүн башкы же ылдыйкы колонтитулдун каалаган жерине эки жолу 

чыкылдатуу керек. 

 

Дизайн өтмөгүнөн, Барак саны буйругун чыкылдатуу. Пайда болгон менюсунда, 

учурдагы абал үстүнө курсорду жана керектүү бет номерлөө стилди тандап 

алгыла. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бетти саноо пайда болот. 

 

Бүткөндөн кийин, Esc баскычын басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Биринчи беттеги барак номерин жашыруу үчүн: 

Кээ бир документтерде, биринчи баракка барак номерин көрсөтүүнү 

каалабашыңыз мүмкүн. Сиз биринчи беттеги санды калган башка барак 

номерлерине таасир тийгизбестен жашыра аласыз. 

Ачуу үчүн баш жагындагы же ылдыйкы колонтитулга кош чыкылдатуу. 

Дизайн өтмөгүнөн, кийинки ар кандай биринчи Бетке бир текшерүү белги 

коюуңуз. Жогорку жана төмөнкү колонтитул биринчи бетинен жок болот. Сиз 

кааласаңыз, жогорку же төмөнкү колонтитулга жаңы бир нерсени терип жаза 

аласыз, ал биринчи бетке гана таасир этет. 

 

Эгер сиз Ар Түрдүү Алгачкы Бетти тандай албасаңыз, ал жогорку же ылдыйкы 

колонтитул менен объект тандалып алынышы мүмкүн. Эч нерсе тандалган эмес 

экенине ынануу үчүн жогорку же ылдыйкы колонтитулдун бош жерине 

чыкылдатыңыз. 

Барак сандарын кайра баштоо үчүн: 

Word сиздин документтеги ар бир бетке барак сандарын коюуну кайра баштоого 

мүмкүндүк берет. Сиз бөлүктөрдү киргизүү жана сандарды тандоо аркылуу 

каалаган номер менен баштоону тандап аласыз. Биздин мисалда, биз 

документтин Works Cited өтүү үчүн бет сандарын кайра баштай алабыз. 

Сиз номерлөөнү каалаган барак сандары үчүн кыстаруу чекитин беттин жогору 

жагына коюуңуз. Эгер бетте текст бар болсо, тексттин башталышына кыстаруу 

чекитин коюуңуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жайгаштыруу өтмөктү тандап, андан кийин Тыныгуулар буйругун чыкылдатуу. 

Ылдый түшүү менюдан Кийинки Бетти Тандаңыз 

 

Документке бөлүк тыныгуусу кошулуп калат. 

Сиз кайра баштагыңыз келген жогорку же төмөнкү колонтитулдарга кош 

чыкылдатуу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Барак саны буйругун чыкылдатыңыз. Пайда болгон менюдан Беттерди 

номерлөөнү форматтоону тандаңыз. 

 

Диалог кутучасы пайда болот. Баштоого чыкылдатыңыз: баскычы. Демейде, ал 

1 ден башталат. Сиз кааласаңыз, санды бетинен өзгөртө аласыз. Бүтүргөндөн 

кийин, ОК басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Барак номерлөө кайра башталат. 

 

Сиздин документке бөлүм тыныгууну кошуу тууралуу көбүрөөк билүү үчүн, 

биздин сабакты караңыз тыныгуу . 

Чакырык! 

Биздин практикалык документти ачыңыз . 

1-бетте, беттин төмөн жагындагы Accent Bar 4 барак номерин киргизүү. 

Дизайн Параметрлеринен ар түрдүү Алгачкы бет тандаңыз. Барак саны биринчи 

беттегиси жашыруун болушу керек. 

Документтин 27-беттине жылдыруу. 

Иштерди Цитаталоонун аталыштарынын башына курсорду алып келип жана 

үзгүлтүксүз бөлүм тыныгуу киргизиңиз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/word2016/breaks/1/
http://media.gcflearnfree.org/content/567b032f8d7fa91cb46b6fff_12_23_2015/word2016_pagenumbers_practice.docx
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Төмөнкү 27-бет менен, беттерге 1 деген санды коюудан баштаңыз. 

Бүткөндөн кийин, 27-беттин төмөн жагы ушул сыяктуу болушу керек: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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18. СҮРӨТТӨР ЖАНА ТЕКСТ ОРОГУЧ 
 

Сиздин документке сүрөттөрдү кошуу, маанилүү маалыматты түшүндүрүүнүн 

жана учурдагы текстке кооздолгон басым жасоону түшүндүрөт. Сүрөттөрдү 

ченеми менен колдонуу, документтин жалпы көрүнүшүн жакшыртат. 

Кошумча: Биздин практикалык документтижүктөп алыңыз . 

Сиздин документтерге сүрөттөрдү кантип кошуу тууралуу көбүрөөк билүү үчүн 

төмөнкү видеону көрүңүз. 

Файлдан сүрөттү киргизүү үчүн: 

Эгер сизде белгилүү бир сүрөт бар болсо, сүрөттү файлдан киргизе аласыз. 

Биздин мисалда, компьютерде сакталган сүрөттү киргизе алабыз. Эгер сиз 

биздин мисал менен иштегиңиз келсе, төмөнкү сүрөттүн оң жагын чыкылдатуу 

менен компьютериңизге сактап алыңыз. 

 

Сүрөт сиз каалаган жерден чыккыдай кылып кыстаруу чекитин коюуңуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/568d61cf8d7fa91e7c8d89b5_01_06_2016/word2016_picturestextwrapping_practice.docx
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Тасмадагы Кыстаруу өтмөгүн тандап, андан кийин Сүрөттөр буйругун 

чыкылдатуу. 

 

Сңрөт кыстаруу диалог кутучасы пайда болот. Сүрөт жайгашкан куржунга 

багыттоо, анан сүрөттү тандап жана Кыстаруу дегенди чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сүрөт документте пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сүрөттү өзгөртүү үчүн, бурч көлөм туткаларынын бирин сүйрөп жана 

чыкылдатыңыз. Ошол эле бөлүктөрүн сактоо менен сүрөттүн өлчөмүн өзгөртөт. 

Эгер сиз туурасынан же тигинен аны созгуңуз келсе, каптал өлчөм туткаларын 

колдоно аласыз. 

 

Текст орогуч орнотууларын өзгөртүү 

Качан файлдан сүрөттү киргизсеңиз, аны сиз каалаган жерге туура, жылдыруу 

кыйын экенин байкасаңыз болот. Мунун себеби сүрөт үчүн текст орогуч текст 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

679 
 

менен бир сапта орнотулган болот. Эгер сиз сүрөттү эркин жылдыргыңыз келсе, 

текст орогуч жөндөөнү өзгөртүшүңүз керек , же жөн гана текстти кыйла табигый 

жол менен сүрөткө орогуңуз келет. 

Сүрөттүн тегерегинде текстти ороо үчүн: 

Текст ороону каалаган сүрөттү тандаңыз. Форматтоо өтмөгү Тасманын оң 

жагында пайда болот. 

 

Форматтоо өтмөгүнөн, Уюштуруу топтон Текст Ороо буйругун чыкылдатуу. Анан 

керектүү текстти ороо параметрин тандаңыз. Биздин мисалда, биз эркин текстке 

таасир тийгизбестен, аны жылдыруу үчүн Text алдын тандап алабыз. Ошондой 

эле Көбүрөөк Калып параметрлерин тандай 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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алабыз. 

 

Текст сүрөттүн айланасында оролот. Сиз кааласаңыз, азыр сүрөттү жылдыра 

аласыз. Жөн гана чыкылдатып, каалаган жерге сүйрөңүз. Жылдырганыңыздан 

кийин, тегиздөө жетектемелери, беттеги сүрөттү тегиздөөгө жардам берүү үчүн 

пайда болот. 

 

Ошондой эле сиз сүрөттү тандап жана Калып параметрлер баскычын басуу 

аркылуу текст ороо ыкмаларды колдоно аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер тегиздөө жетектемелер пайда болбосо, Барак Калып Өтмөгүн тандап, 

андан кийин Тегиздөө буйругун чыкылдатуу. Пайда болгон жайылма менюдан 

Тегиздөө Жетектемелерди Колдонууну тандаңыз. 

 

Алдын ала аныкталган текст орогуч жөндөөнү колдонуу 

Алдын ала аныкталган текст орогуч сүрөттү беттеги белгилүү бир жерге тез 

жылдырууга түрткү берет. Текст автоматтык түрдө объектинин айланасында 

оролуп, окуганга оңой болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Онлайнда сүрөттөрдү кошуу 

Эгер компьютериңизде сиз каалаган сүрөт болбосо, анда сиз документке кошуу 

үчүн онлайн сүрөттү таба аласыз. Word онлайн сүрөт табуу үчүн эки жолду сунуш 

кылат. 

OneDrive: Сиз OneDrive'да сакталган сүрөттү кыстара аласыз. Ошондой эле, 

Microsoft аккаунтуңуз менен башка онлайн аккаунтарга шилтеме бере аласыз 

мисалы, Facebook жана Flickr сыяктуу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Bing Сүрөт издөө: Сиз Сүрөттөрдү Интернеттен издөө үчүн бул параметрди 

колдоно аласыз. Демейде, сиз өз долбоорлоруңузду ишке ашыруу үчүн 

пайдаланууга Bing лицензиясы бар гана сүрөттөрдү Creative Commons астында 

көрсөтө алат. Ошондой болсо да, аны кантип колдонсо болорун жана кандай 

чектөө бар экенин билиш үчүн, сүрөттөрдүн вебсайттарындагы шилтемени 

чыкылдатыш керек. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Онлайн сүрөттү кыстаруу үчүн: 

Сүрөт сиз каалаган жерде пайда болуш үчүн кыстаруу чекитин жайгаштырыңыз. 

 

Кыстаруу өтмөгүн тандап, андан кийин Онлайн сүрөт буйругун чыкылдатуу. 

 

Сүрөттөр кыстаруу диалог кутучасы пайда болот. 

Bing Сүрөт издөө же OneDrive тандоо Биздин мисалда, биз Bing Image издөө 

колдонобуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кирүү баскычын басып. Сиздин издөө натыйжалары кутуда пайда болот. 

Каалаган сүрөттү тандап, андан кийин Кыстаруу дегенди чыкылдатыңыз. 

 

Документте сүрөт пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Качан сүрөттөрдү, видеолорду же музыканы өз долбоорлоруңузга кошуп 

жатканда, сиз аларды колдонууга мыйзамдуу укугуңуз бар экенине ынанганыңыз 

маанилүү. Көпчүлүк нерселер сиз сатып же онлайн аркылуу жүктөөдө автордук 

укугу тарабынан корголот, бул аларды пайдаланууга мүмкүн эмес дегенди 

билгизет. Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, биздин Автордук укук жана сабак 

колдонуу жарманкеси кириңиз. 

Чакырык! 

Биздин практика документти ачыңыз жана 3-бетке чейин жылдырыңыз. 

Ит сүрөттү аянты көздөй текст ороосун өзгөртүү. 

Параграфтын төмөнкү бөлүгүнүн оң жагына сүрөттү сүйрөңүз. 

Коомдоштук Эстеткичтер аталышынын жанына кыстаруу чекитин 

жайгаштырыңыз. 

Онлайн сүрөт буйругун колдонуп жана издөөгө Кайрадан пайдалан деген сөздү 

жазыңыз. 

Кайрадан иштетүү белгисин кыстаруу. 

Эгер зарыл болсо, 3 беттке баары баткыдай кылып, кайра иштетүү белгисин 

өлчөмүн өзгөртүү үчүн бурч өлчөм туткасын колдонуңуз. 

Текст орогучту өзгөртүү жана Аянтынан биринчи оң жагына белгисин сүйрөңүз. 

Сиз даяр болгондо, 3-бет ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/useinformationcorrectly/copyright-and-fair-use/1/
http://www.gcflearnfree.org/useinformationcorrectly/copyright-and-fair-use/1/
http://media.gcflearnfree.org/content/568d61cf8d7fa91e7c8d89b5_01_06_2016/word2016_picturestextwrapping_practice.docx
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19. СҮРӨТТӨРДҮ ФОРМАТТОО 
 

Word аркылуу сүрөттөрдү форматтоонун көп жолдору бар. Мисалы, сүрөттүн 

өлчөмүн же формасын документке жакшы отургандай кылып өзгөртө аласыз. 

Сиз ошондой эле Word дөгү тууралоо куралдарды колдонуп, анын көрүнүшүн 

жакшыртсаңыз болот. 

Кошумча: Биздин практика документти жүктөп алыңыз . 

Сүрөттөрдү форматтоо жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Сүрөттү кесүү үчүн: 

Сиз сүрөттү кесип баштаганда, сүрөттүн бир бөлүгү алынып салат. Абдан чоң 

сүрөт менен иштеп жаткан болсоңуз, жана анын бир гана бөлүгүнө көңүлүңүздү 

бургуңуз келип жатса анда сүрөттү кесүү пайдалуу болушу мүмкүн. 

Сиз кескиңиз келген сүрөттү тандаңыз. Форматтоо өтмөгү пайда болот. 

Форматтоо өтмөгүнөн, Кесүү буйругун чыкылдатуу. 

 

Кесүү туткалары сүрөттүн капталдарында жана бурчтарында пайда болот. 

Сүрөттү кесүү үчүн каалаган тутканы сүйрөп жана чыкылдатыңыз. Кесүү 

туткалары өлчөмдү өзгөртүү туткаларына жакын болгондуктан, өлчөмдү өзгөртүү 

туткасын жаңылыш сүйрөп алгандан сак болуңуз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/568fe1f54ba91213b0054eb6_01_08_2016/word2016_formatpictures_practice.docx
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Ырастоо үчүн, дагы бир жолу Кесүү буйругун чыкылдатыңыз. Сүрөт кесилип 

алынат. 

 

Бурчундагы туткалар бир убакытта сүрөттү туурасынан жана тик кесүү үчүн 

пайдалуу. 

Сүрөттү формага келтирип кесүү үчүн: 

Сиз каалаган сүрөттү тандап, андан кийин Формат өтмөгүн чыкылдатыңыз. 

Кесүү ылдый түшүү жебени чыкылдатыңыз. Форманы Кесүүнүн үстүнө алып 

келип, анда кийин ылдый түшмө менюсундагы керектүү форманы тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сүрөт тандалган формада кесилип алынат. 

 

Сүрөткө жээк кошуу үчүн: 

Жээк кошууну каалаган сүрөттү тандап андан кийин Формат өтмөгүн 

чыкылдатыңыз. 

Сүрөткө Жээк буйругун чыкылдатыңыз. Жайылма меню пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бул жерден, сиз түстү, салмагы (калыңдыгын) тандай аласыз, же сызык алынып 

салынат. 

 

Жээк сүрөттүн айланасында пайда болот. 

Сүрөт орнотууларды жасоо 

Word боюнча сүрөт тууралоо куралдары менен, түсүн, контрастын, толтурулушун 

жана тону сыяктуу касиеттерин оңой ыңгайлаштырып жайгаштыра аласыз. Word 

дагы кыналган сүрөт стилдерин кошууну, жээк кошууну, көлөкөнү азайтууну жана 

башка алдын ала аныкталган кубулуштарды сунуш кылат. 

Сиз сүрөттү жөнгө салууга даяр болгондо, жөн гана аны тандаңыз. Анан Формат 

өтмөгүнөн табыла турган төмөнкү параметрлерди колдонобуз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Оңдоолор 

Бул жерден, сиз сүрөттү дааналап же жумшартып, канчалык ачык-айкын же 

бүдөмүк өзгөртүүлөрдү пайда кыла аласыз. Ошондой эле сүрөттүн ачыктыгына 

жана жалпы күчтүүлүгүнө таасир берген жарыктыгын жана карама-каршылыгын 

ылайыкташтырууга болот. 

 

Түс 

Бул буйрукту колдонуу менен, сүрөттүн каныккандыгын ( кантип жандуу түстөр 

пайда болот ) өзгөртүүгө болот, тон берүү (сүрөттүн түсү температурасын, 

жагымдуу жылуу тартып), жана ийлөөчү (сүрөттүн жалпы түсү). 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Көркөм эффектилери 

Бул жерде, сиз сүрөткө атайын эффектилерди, пастель, акварель, же 

жаркыраган жээктери сыяктууларды колдоно аласыз. Натыйжасы кара шрифт 

менен болгондуктан, бул эффектилерди сарамжалдуулук менен (айрыкча 

профессианалдык документтерде) колдонуу керек болушу мүмкүн. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сүрөттүн стилдер тобу 

Бул топ сүрөттү форматтоону оңойлотуп, ар кандай алдын алуу стилдерин 

камтыйт. Сүрөт стилдери анын негизги орнотууларын же эффектилерин 

өзгөртпөстөн сүрөттүн жээктерин жасалгалайт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

696 
 

 

Сүрөттөрдү кысуу 

Сиз сүрөттөр камтыган документти электрондук почта аркылуу жиберүүнү 

пландаштырган болсоңуз, анда сиз анын файл өлчөмүн байкашыңыз керек. Чоң, 

жогорку чечилиштеги сурөттөр абдан чоң өлчөмдө болуп, сиздин документти 

электрондук почтага тиркөө үчүн кыйын болушу мүмкүн. Андан тышкары, 

сүрөттөрдү файл өлчөмүнө кошуу үчүн, демейде, сүрөттөрдүн кесилген жерлери 

документтин ичинде сакталат. 

Бактыга жараша, сиз сүрөттөрдү кысуу менен документтин фал өлчөмүн 

азайтышыңыз мүмкүн. Бул алардын чечилиштерин төмөндөтүп жана кысылган 

жерлерин алып сала алат. 

Сүрөттү кысуу анын сапатына терс таасир тийгизиши мүмкүн (мисалы, сүрөт 

бүдөмүк же пикселденет болушу мүмкүн). Ошондуктан, биз, сизге сүрөттөрдү 

кысуу алдында документтин кошумча көчүрмөсүн сактоону сунуштайбыз. Сиз 

жыйынтыгына нааразы болсоңуз, анда Кайтаруу буйругун колдонууга даяр 

болуңуз. 

Сүрөттү кысуу үчүн: 

Сиз кысууну каалаган сүрөттү тандап, андан кийин Формат өтмөгүнө багыттаңыз. 

Сүрөттөрдү Кысуу буйругун чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Диалог кутучасы пайда болот. Сүрөттөрдүн кысылган жерлерин Алып салуудан 

кийинки кутуну текшерүү. Ошондой эле документтеги бул сүрөттү элеби же 

бардык сүрөттөрдүн орнотууларын колдоноруңузду тандап алсаңыз болот. 

Тапшырманы жаздырууну тандоо. Сиз документти электрондук почта аркылуу 

жөнөтө турган болсоңуз, анда кичирээк өлчөмүн жасай ала турган электрондук 

почтаны тандап алышыңыз мүмкүн. 

ОК чыкылдатыңыз. 

 

Чакырык! 

Биздин практика документти ачыңыз . 

2-бетке чейин жылдырып жана парус кайыгы бар сүрөттү тандаңыз. 

Формат өтмөгүнөн, Жөнөкөй Рамка, Ак стилди өзгөртүңүз. 

Тандалган сүрөт менен, Формага Кесүүнү колдонуп, жана Жылдыздар жана 

Баннерлер категориясындагы Кош толкунду кесиңиз. Кеңеш: Алардын үстүнө 

курсорду алып келгенден кийин Форма атталыштары пайда болот. 

Якорь сүрөттү тандаңыз. 

Формат өтмөгүнөн, якорду алтын сымал түскө келтирүү үчүн жайылма менюдан 

Түстү колдонуңуз, Басымдуу түсүн 2 Ачык түс. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/568fe1f54ba91213b0054eb6_01_08_2016/word2016_formatpictures_practice.docx
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Бүткөндөн кийин, сиздин бет ушул сыяктуу болушу керек: 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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20. ФОРМАЛАР 
 

Сиз, жебелер, чыгаруулар, аянттар, жылдыздар жана блок-схема формалары 

камтылган, ар кандай формаларды документке кошо аласыз. Резюмеңиздин 

калган бөлүгүнө атыңызды жана дарегиңизди кошкуңуз келеби? Сап колдонуу. 

Убакыт бирдигин жана процесстин диаграммасын көрсөтүүнү түзүү керекпи? 

Блок-схема формаларын колдонуу. Сиз жасаган ар бир документте 

формалардын зарылдыгы деле жок болушу мүмкүн, алар визиуалдык 

кайрылууну жана тактыкты кошо алашат. 

Кошумча: Биздин практикалык документти жүктөп алыңыз . 

Word дөгү формалар жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Форма кыстаруу үчүн: 

Кыстаруу өтмөгүн тандап, андан кийин Формалар буйрукка чыкылдатуу. 

Формалардын жайылма менюсу пайда болот. 

Керектүү форманы тандаңыз. 

 

Документке форма кошуу үчүн каалаган жерге сүйрөп жана чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/568ee08b4ba91213b0054eb4_01_07_2016/word2016_shapes_practice.docx
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Сиз кааласаңыз, формага текст киргизе аласыз. Форма документиңизде пайда 

болгондон кийин, сиз терип жаза баштайсыз. Башкы бет өтмөгүнөн форматтоо 

параметрлерин колдонуп текстеги тамганы, тамганын өлчөмүн же түсүн 

өзгөртүүнү колдоно аласыз. 

 

Формалардын буйрутмасын өзгөртүү үчүн: 

Эгер бир форма башка формага кабатталып жаап калса, анда астынан туура 

форма пайда болуш үчүн, буйрутманы өзгөртүш керек болот. Сиз форманы 

алдыңкы же арткы бетине жөнөтө аласыз. Эгер сизде бир нече сүрөттөр бар 

болсо, алдыга алып келүүнү же артка жиберүүнү колдоносуз, буйрутмаларды так 

ыңгайлаштыруу үчүн. Ошондой эле форманы тексттин алдына же артында 

жылдыра аласыз. 

Сиз каалаган форманы жылдыруу үчүн оңго чыкылдатуу. Биздин мисалда, биз 

жүрөк лентанын артында пайда болушун каалайбыз, ошондуктан жүрөктүн оң 

жагына чыкылдатып алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Пайда болгон менюдан, курсорду Алдыга алып келүүгө же Артка жөнөтүүнүн 

үстүнө алып барабыз. Бир нече буйрутмалар параметрлери пайда болот. 

Керектүү буйрутма параметрин тандаңыз. Бул мисалда, биз артка жөнөтүүнү 

тандап алабыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Формалардын буйрутмасы өзгөрөт. 

 

Кээ бир учурларда, сиз тандаган буйрутма форманын параметрлерине таасир 

этпейт. Эгер бул ишке ашса, анда кайра эле тандалган параметрге аракет 

жасаңыз же башка параметрге аракет жасай аласыз. 

Эгер бири-биринин үстүнө жайгаштырылган бир нече формалар бар болсо, анда 

жеке форманы тандоо кыйыныраак болушу мүмкүн. Тандоо панели сизге 

форманы тандаганга жана жаңы жерге сүйрөгөнгө мүмкүндүк берет. Тандоо 

тактага кирүү үчүн, Формат өтмөгүндөгү Тандап тактасына чыкылдатуу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Форманын өлчөмүн өзгөртүү үчүн: 

Өлчөмүн өзгөрткүңүз келген форманы тандаңыз. Өлчөө туткалары форманын 

бурчтарында жана капталдарында пайда болот. 

 

Форма керектүү өлчөмгө чейин келгиче өлчөө туткаларын сүйрөп жана 

чыкылдатыңыз. Сиз бир эле мезгилде форманын бийиктигин жана жазылыгын 

өзгөртүү үчүн бурч өлчөө туткаларын колдоно аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Форманы айландыруу үчүн, айландыруу туткасын сүйрөп жана чыкылдатыңыз. 

 

Форманы өзгөртүү үчүн пайдаланууга мүмкүн болгудай кээ бир формалардын 

бир же бир нече сары туткалары бар. Мисалы, баннер формалары менен 

бүктөмдөр абалын өзгөртүүгө болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Формаларды өзгөртүү 

Word менен долбоорлоруңузду ылайыкташтырсаңыз болот, ошондуктан, ар 

кандай жолдор менен форманы өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн берет. Сиз, форманы ар 

кандай формага өзгөртө аласыз, форманын стилин форматтап жана түсүн, 

ошондой эле ар кандай эффектилерди кошууга болот. 

Форма стилди өзгөртүү үчүн: 

Форма стилин тандоо алдын ала коюлган түстөрдү жана кубулуштарды 

форманын көрүнүшүн тез өзгөртүүгө колдонууга мүмкүндүк берет. 

Алмаштыруу керек болгон форманы тандаңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Формат өтмөгүнөн, Форма стилдер тобундагы Көбүрөөк жайылма жебеге 

чыкылдатуу. 

 

Стилдердин жайылма менюсу пайда болот. Сиз пайдаланууну каалаган стилди 

тандаңыз. 

 

Тандалган стилде форма пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Форма түсүн толтурууну өзгөртүү үчүн: 

Сиз өзгөртүүнү каалаган форманы тандаңыз. 

 

Формат өтмөгүнөн, Форма толтур жайылма жебеге чыкылдатуу. Сиз 

пайдаланууну каалаган түстү тандаңыз. Көбүрөөк түс параметрлерин көрүү үчүн, 

көбүрөөк Түстөр толтурууну тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Форма тандалган толтуруу түсүндө пайда болот. 

 

Эгер сиз толтуруунун ар түрүн колдонгуңуз келсе, жайылма менюден градиент 

же Текстура тандаңыз. Ошондой эле, тунук кылуу үчүн толтуруунун кереги жокту 

тандай аласыз. 

Форманын түзүлүшүн өзгөртүү үчүн: 

Өзгөрткүңүз келген форманы тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Формат өтмөгүнөн, Форма схемасына ылдый түшүү жебеге чыкылдатыңыз. 

Форма Схема меню пайда болот. 

Сиз пайдаланууга каалаган түстү тандоо. Эгер схеманы тунук кылуу керек болсо, 

анда Схема кереги жокту тандаңыз. 

 

Форма тандалган схема түсү пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ылдый түшмө менюсунан тартып, сиз схема түсүн, салмагы (калыңдыгын) 

өзгөртө аласыз, жана сап алынып салынат. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Форма эффектилерин кошуу үчүн: 

Алмаштыруу керек болгон форманы тандаңыз. 

 

Формат өтмөгүнөн, ылдый түшүү жебегедеги Форма Эффектилерин 

чыкылдатыңыз. Пайда болгон менюдан сиз кошкуңуз келген стили кубулушунун 

үстүнө курсорду алып келип, андан кийин каалаган алдын ала коюлган 

эффектини тандоо. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

713 
 

 

Форма тандалган эффект менен пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Мындан ары форма эффектилерин тууралоо үчүн, ар бир менюнун аягындагы 

параметрлерди тандаңыз. Формат Форма панели пайда болот, эффектилерди 

ылайыкташтырууга мүмкүнчүлүк берүү менен. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Башка формага өзгөртүү үчүн: 

Өзгөрткүңүз келген форманы тандаңыз. Формат өтмөгү пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Формат өтмөгүнөн, Форма кошуу буйругун чыкылдатуу. Пайда болгон менюдан, 

Форманы Өзгөртүү үстүнө курсорду алып келип, андан кийин каалаган форманы 

тандоо. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жаңы форма пайда болот. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чакырык! 

Биздин практикалык документти ачыңыз . 

Беттин оң жагында, Негизги формалар тобунан булут формасын киргизиңиз. 

Кеңеш: Форманын аттары, алардын үстүнө курсорду алып келгенден кийин 

пайда болот. 

Форма схемасын боз түскө өзгөртүү. 

Форманы ак менен толтурууну өзгөртүү. 

Форма Эффектилерин жайылма менюга ылайык, Айлана конус кошуу. 

Булуттун үстүнө, Негизги формалар тобунан Күн формасын киргизиңиз. 

Сиз тандаган Алтын түс стилине форманын стилин өзгөртүңүз. Кеңеш: Стил 

аттары, алардын үстүнө курсорду алып келгенден кийин пайда болот. Стил 

аталышында Алтын деген сөз бар болушуна ынанышыңыз керек. 

Булут формасынын артына, арткы фонго күн формасын жөнөтүңүз. 

Керек болсо, булут форманы күн артында башбагып чыгып келе жатканын 

көргөзүп жылдырыңыз. 

Бүткөндөн кийин, сүрөт ушул сыяктуу болушу керек: 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/568ee08b4ba91213b0054eb4_01_07_2016/word2016_shapes_practice.docx
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21. ТЕКСТ КУТУЧАЛАРЫ 
 

Текст кутучалары белгилүү текстке көңүл буруу үчүн пайдалуу болушу мүмкүн. 

Ошондой эле тексти документтиңиздин айланасында жылдырууда керек 

болгондо пайдалуу болушу мүмкүн. Word текст кутучаларын менен тексттерди 

ар кандай стилдерде жана кубулуштарда форматтоого мүмкүндүк берет. 

Кошумча: Биздин практикалык документти жүктөп алыңыз. 

Word дө текст кутучалары жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону 

көрүңүз. 

Текст кутучасын кыстаруу үчүн: 

Кыстаруу өтмөгүн тандап, андан кийин Текст тобунун Текст кутуча буйругун 

чыкылдатуу. 

 

Жайылма меню пайда болот. Текст Кутучасын Сүйрөөнү тандоо 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/567c3de58d7fa91cb46b7002_12_24_2015/word2016_textboxes_practice.docx
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Текст кутучасын түзүү үчүн документтин үстүнөн каалаган жагына сүйрөп 

чыкылдатыңыз. 

 

Текст кутучасынын ичинде кыстаруу чекити пайда болот. Текст кутучасынын 

ичине текстти түзүүгө терип жаза аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

721 
 

 

Эгер кааласаңыз, текстти тандап, андан кийин арипти, түсүн жана өлчөмүн 

Башкы бет өтмөктөрдөн жана Формат буйруктарды колдонуу менен өлчөмүн 

өзгөртө аласыз. Бул форматтоо буйруктарды колдонуу жөнүндө көбүрөөк билүү 

үчүн, биздин Текст форматтоо сабагын көрүңүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/word2016/formatting-text/1/
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Сиздин документке кайтып келүү үчүн текст кутучасынан тышкары каалаган 

жерге чыкылдатыңыз. 

Сиз ошондой эле алдын ала коюлган түстөрдү, тамгаларды, орундарын, 

ошондой эле алардын өлчөмдөрү камтылган текст кутучалардын бирин тандап 

аласыз. Эгер муну тандасаңыз, анда текст кутусу автоматтык түрдө пайда болот, 

ошондуктан, аны сүйрөөнүн кереги жок болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Текст кутучасын жылдырыш үчүн: 

Сиз жылдырууну каалаган текст кутучасын чыкылдатыңыз. 

Текст кутучасынын четтеринин биринин үстүнө курсорду алып келиңиз. Чычкан 

жебелер менен кайчылаштырууну өзгөртөт. 

Чыкылдатыңыз жана керектүү жерге текст кутучасын сүйрөңүз. 

 

Текст кутучасынын өлчөмүн өзгөртүү: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз өлчөмүн үзгөртүүнү каалаган текст кутучасын чыкылдатыңыз. 

Чыкылдытыңыз жана керектүү өлчөмгө чейин текст кутучасынын бурчуна же 

капталдарына өлчөм туткаларын сүйрөңүз. 

 

Текст кутучаларын өзгөртүү 

Word текст кутучалары сиздин документте пайда болгудай кылып өзгөртүү үчүн 

бир нече ыкмаларды сунуш кылат. Сиз текст кутучаларына ар кандай 

кубулуштарды кошо аласыз же, формасын, стилин жана түсүн өзгөртө аласыз. 

Форма стилди өзгөртүү үчүн: 

Форма стилин тандоодо жана текст кутучасынын көрүнүшүн өзгөртүүдө алдын 

ала түстөрдү жана кубулуштарды тез өзгөртүүгө мүмкүндүк берет. 

Өзгөртүүнү каалаган текст кутучасын тандаңыз. 

Формат өтмөгүнөн, Форма стилдери тобундагы Көбүрөөк жайылма жебеге 

чыкылдатуу. 

 

Стилдердин бир жайылма менюсу пайда болот. Сиз пайдаланууну каалаган 

стилди тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Текст кутусу тандалган стилде пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер сиз текст форматтоону көбүрөөк көзөмөлдөгүңүз келсе, анда, мисалы, 

Форма толтуруу жана Форма Схемасы аркылуу каалаган форматтоо 

параметрлерин колдоно аласыз. Көбүрөөк билүү үчүн, 

биздин Формалар сабагын көрүңүз. 

Текст кутучасынын формасын өзгөртүү үчүн: 

Текст кутучасынын формасын өзгөртүү документте кызыктуу көрүнүш түзүү үчүн 

пайдалуу болушу мүмкүн. 

Өзгөртүү үчүн каалаган текст кутучасын тандаңыз. Формат өтмөгү пайда болот. 

Формат өтмөгүнөн, Форма Кошуу буйругун чыкылдатуу. 

 

Форманы Өзгөртүүнүн үстүнө курсорду алып келип, андан кийин пайда болгон 

менюдан каалаган форманы тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/word2016/shapes/1/
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Текст кутусу форма катары форматталып пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чакырык! 

Биздин практикалык документти ачыңыз. 

Жөнөкөй Текст Кутучасын Кыстаруу. 

Текст кутучасына, кошумча 25%, алыңыз деп терип жазыңыз. 

Gadugi, 20-PT, Борбор тегиздөө, арип өзгөртүү. 

Жылдыздар жана Баннерлер тобунан Кош Толкун текст кутучасына форманы 

өзгөртүү. 

Күчөтүлгөн Эффект катары кайсы бир стилди тандап текст кутусунун стилин 

өзгөртүү. 

Азыр төмөндө келтирилген 1-орун үчүн текст кутучасын сүйрөп, 1 Акысыз + жана 

Форма кийүүнү алуу. 

Бүткөндөн кийин, сиздин документ ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/567c3de58d7fa91cb46b7002_12_24_2015/word2016_textboxes_practice.docx
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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22. ОБЪЕКТИЛЕРДИ ТЕГИЗДӨӨ, БАГЫТТОО, ТОПТОО 
 

Сиздин документтер, мисалы, сүрөттөр, формалар, жана текст кутучалары 

сыяктуу бир нече объектилерден турган учурлар болушу мүмкүн. Объектилерди 

каалагандай жол аркылуу уюштурсаңыз болот, мисалы, тегиздөө, топтоо, 

багыттоо, жана ар кандай жолдор менен айландыра аласыз. 

Кошумча: Биздин практикалык документти жүктөп алыңыз. 

Word дө объектилерди уюштуруу жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону 

көрүңүз. 

Эки же андан көп объектилерин тегиздөө үчүн: 

Shift кармап (же Ctrl) баскычын басып, тегиздегиңиз келген объекттерди 

чыкылдатыңыз. Биздин мисалда, биз оң жактан төрт форманы тандап алабыз. 

 

Фрпмат өтмөгүнөн, тегиздөө буйрукту чыкылдатып андан кийин тегиздөө 

параметрлеринин бирин тандап алыңыз. Биздин мисалда, биз Оңго Тегиздөөнү 

тандап алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/5679978d8d7fa90eb4ddc8d0_12_22_2015/word2016_alignordergroup_practice.docx
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Объекттер тандалган параметр боюнча тегизделген болот. Биздин мисалда, 

формалар, азыр бири-бири менен тегизделген болот. 

 

Тегиздөө Тандалган объектилери орнотуусун барактын башка бөлүктөрүнө 

жылдырбай туруп объекттерди тегиздөөгө мүмкүндүк берет. Бирок, эгер сиз 

объектилерин беттин жогорку же төмөнкү жактарына жылдыргыңыз келсе, 

тегиздөө параметрин тандаардан мурун Баракты Тегиздөө же Барак Четин 

тегиздөө тандаңыз. 

Объектилерди бир калыпта бөлүштүрүү: 

Эгер сиз объектилерди катарда же тилкеде тегиздеген болсоңуз, анда аларды 

так көрүнүшү үчүн бири-биринен бирдей аралыкта болушу керек. Сиз 

туурасынан же тигинен обьекттерди таратуу менен кыла аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Shift кармап (же Ctrl) баскычын басып, тараткыңыз келген объекттерди 

чыкылдатыңыз. 

Формат өтмөгүнөн, Тегиздөө буйрукту чыкылдатып, андан кийин Туурасынан 

Таратуу же Тигинен Таратуу тандайсыз. 

 

Объекттер бири-биринен бирдей аралык менен болот. 

 

Объектилерин топтоо 

Кээде бир нече объектилерди бир объектке топтогуңуз келет, алар чогуу калыш 

үчүн. Бул, адатта, өз-өзүнчө тандоого караганда оңой болот, жана ошол эле 

учурда бардык объектилердин өлчөмүн өзгөртүүгө жана жылдырууга түрткү 

берет. 

Объектилерди топтоо үчүн : 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Shift кармап (же Ctrl) баскычын басып, топтоону каалаган объекттерди 

чыкылдатуу. 

Формат өтмөгүнөн Топтоо буйругун чыкылдатыңыз, андан кийин Топтоо 

тандаңыз. 

 

Тандалган объектилерди азыр топтоштурууга болот. Ошол эле учурда бардык 

объектилерди өлчөмүн өзгөртүү же жылдыруу үчүн бүткүл тобтун айланасында 

өлчөө туткалары менен бир куту болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Объектилерди Топтобоо үчүн: 

Топтоштурулган объектти тандаңыз. Формат өтмөгүнөн, Топтоо буйрукка 

чыкылдатып жана Топтобону тандаңыз. 

 

Объекттер топтолбогон болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Объекттерди буйрутмалоо 

Объекттерди ылайыкташтыруудан тышкары, Word, силерге белгилүү бир 

тартипте объекттерди уюштурууга мүмкүндүк берет. Эки же андан көп 

объектилер кабатталып калса, объектилер алдында же артында турган 

аныктайт, ушул учурда буйрутма маанилүү. 

Денгээлдерди түшүнүү үчүн 

Объектилер ар түрдүү деңгээлдер боюнча документке киргизилген тартип 

боюнча жайгаштырылат. Төмөндө көрсөтүлгөндөй, документтин башталышына 

толкундардын сүрөттүн жылдырсак, анда алар бир нече текст кутучаларын жаап 

калат. Сүрөт бийигирээк, же жогорку денгээлде болгону үчүн. Бирок, биз башка 

объекттерди артына коюп, анын деңгээлин өзгөртө алабыз. 

 

Объектинин деңгээлин өзгөртүү үчүн: 

Сиз жылдырууну каалаган объектини тандаңыз. Биздин мисалда, биз 

толкундардын сүрөттүн тандап алабыз. 

Формат өтмөгүнөн, Алдыга түрүү, же Артка түрүү буйругун объектилердин 

иретин бир деңгээлде өзгөртүү үчүн чыкылдатыңыз. Биздин мисалда, биз Артка 

түрүүнү тандап алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Объекттерге алдын ала буйрук берилген. Биздин мисалда, сүрөт азыр сол 

жактагы текстин артында , бирок, ал дагы эле оң жактагы формаларды жаап 

жатат. 

 

Эгер сиз объектини бир нече объектилердин артына же алдына жылдыргыңыз 

келсе, адатта, башка буйрутма буйрукка бир нече жолу басып отуруунун ордуна 

Алдыгы Алып келүүнү же Артка Жиберүүнү колдонуу тезирээк болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Биздин мисалда, сүрөт-беттеги бардык нерсенин артына жылдырылып келет, 

ошондуктан, бардык башка текст жана формалар көрүнүп турат. 

 

Эгер бири-биринин үстүнө жайгаштырылган бир нече объектилер бар болсо, 

анда өз алдынча объектти тандоо кыйын болушу мүмкүн. Тандоо панели, 

объектини ар кандай деңгээлдерге оңой сүйрөөгө мүмкүнчүлүк берет. Тандоо 

панелин көрүү үчүн, Формат өтмөгүндөгү Тандоо панелин чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Объектти айландыруу же оодаруу үчүн: 

Эгер объекти башка бир багытты карагандай кылып бир нерсеге буруу, зарыл 

болсо, солго же оңго айландыра аласыз, же туурасынан же тигинен аны 

оодарсаңыз болот. 

Объект каалагандай тандалып, Формат өтмөгүнөн Айландыруу буйрукка 

чыкылдатыңыз, андан кийин каалаган айландыруу параметрин тандаңыз. 

Биздин мисалда, биз Туурасынан Оодаруу тандап алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Объект айландырылып турат. Биздин мисалда, биз азыр мурда текст 

кутучаларынын артында жашырылган көбүктөрдү сол жактан көрө алабыз. 

 

Чакырык! 

Биздин практика лыкдокументти ачыңыз. 

2-бетке чейин жылдырып жана беттин жогору жагындагы толкундардын сүрөттүн 

тандаңыз. 

Толкундарды тигинен оодарыңыз, Айландыруу буйругун колдонуп. 

Мартиника текст кутучасынын артындагы толкундарды жылдыруу үчүн, Артка 

буйругун жөнөтүүнү колдонуңуз. 

Бул толкундар сүрөтүн түбүнө жакын, ошондуктан Мартиника текст 

кутучасын жылдырыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/5679978d8d7fa90eb4ddc8d0_12_22_2015/word2016_alignordergroup_practice.docx
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Толкундар сүрөт жана Мартиника текст кутусу мындан ары тандалып 

алынбашына ынанышыңыз керек. Shift баскычын басып кармап, андан кийин 

Тазалоо, Оңдоо, Тейлөө жана Калыбына келтирүүнү камтыган текст 

кутучаларды тандайбыз. 

Тегиздөө буйругун чыкылдатып жана Тегиздөө Тандалган объектилери 

параметрлерин тандоо керек.Оңго Тегиздөө жана Тигинен Таратууну тандоо 

Тандалган текст кутучалары менен топтоо керек топ. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бүткөндөн кийин, сиздин бет ушул сыяктуу болушу 

керек: 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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23. ЖАДЫБАЛДАР 
 

Жадыбал катарлар жана тилкелерден түзүлгөн чакмак уячалар болуп саналат. 

Жадыбалдарды текст же сандык маалыматтар менен иштеп жатканыбызда, 

мазмундун ар кандай түрүн уюштуруу үчүн колдонсо болот. Word тө тез эле бош 

жадыбалды киргизүүгө же текстти жадыбалга айлантууга мүмкүн.Ошондой эле, 

түрдүү стилдерди жана түзүлүштөрдү колдонуу аркылуу жадыбалды 

ылайыкташтыра аласыз. 

Кошумча: Биздин практикалык документти жүктөп алыңыз . 

Жадыбалдарды түзүү тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Бош жадыбалды кыстаруу үчүн: 

Жадыбал сиз каалаган жерге пайда болуш үчүн кыстаруу чекитин 

жайгаштырыңыз. 

Кыстаруу өтмөгүнө Багыттоо, анда кийин Жадыбал буйругун чыкылдатуу. 

 

Бул чакмак сызык камтыган жайылма менюда ачылат. Сиз каалаган 

катарлардын жана саптардын санын тандоо үчүн чакмак сызыктын үстүнө 

курсорду алып келиңиз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/5682cde98d7fa91cb46b7004_12_29_2015/word2016_tables_practice.docx
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Сиздин тандоону ырастоо үчүн чакмак сызыкты чыкылдатыңыз, жана чакмак 

сызык пайда болот. 

Текстке киргизүү үчүн, каалаган уячаны кыстаруу чекитине жайгаштырып, андан 

кийин терип жаза баштаңыз. 

 

Уячалардын ортосунда багыттоо үчүн, тергичтен Өтмөк баскычын же жебе 

баскычтарын колдонуңуз. Эгер кыстаруу чекити акыркы уячада болсо, Өтмөк 

баскычын басуу автоматтык түрдө жаңы бир сапты түзүп берет. 

Түзүлгөн текстти жадыбалга айландыруу үчүн: 

Төмөндө көрсөтүлгөндөй, тексттин ар бир сызыгы текшерүү тизмелердин бир 

бөлүгүн камтыйт анын ичинде үй жумуштары жана жума күндөрү 

кирет. Элементтер өтмөктөр менен бөлүнгөн.Word бул маалыматтарды 

жадыбалга айландыра алат, өтмөктөрдү пайдаланып, дайындарды тилкелерге 

бөлүштүрүшү мүмкүн. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жадыбалга айландырууну каалаган текстти тандоо. Биздин тажрыйба файлды 

колдонуп жаткан болсоңуз, документтин 2-бетинен бул текстти таба аласыз. 

 

Кыстаруу өтмөгүнө барып, андан кийин Жадыбал буйругун чыкылдатыңыз. 

Ылдый түшүү менюдан Текстти Айландыруу Жадыбалга тандаңыз. 

 

Диалог кутучасы пайда болот. Бөлүнгөн текст боюнча параметрлердин бирин 

тандаңыз. Бул Word ар бир тилке үчүн эмне коюула турганын билет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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ОК чыкылдатыңыз. Текст жадыбалда пайда болот. 

 

Жадыбалдарды өзгөртүү 

Сиз документке бир жолу кошкондон кийин жадыбалдын көрүнүшүн оңой эле 

өзгөртө аласыз. Катарларды же тилкелерди кошууда жана жадыбал стилин 

өзгөртүүнү ичине камтыган жөнгө салуунун бир нече мүмкүнчүлүктөрү бар. 

Катарларды жана тилкелерди кошуу үчүн: 

Сапты жана тилкени кошуу үчүн жадыбалдын үстүнө кармаңыз. . Пайда болгон 

кошуу белгисине чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жаңы сап же тилке жадыбалга кошулуп калат. 

 

Ошондой эле жадыбалдын оң жагын чыкылдатып, андан кийин ар түрдүү сап 

жана мүмкүнчүлүктөрдү көрүш үчүн, Кыстаруу үстүнө курсорду кое аласыз. 

 

Сапты же тилкени алып салуу үчүн: 

Сиз алып салгыңыз келген катарды же тилкени кыстаруу чекитине коюңуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Оңго чыкылдатып, менюдан Уячаларды Алып салууну тандаңыз. 

 

Диалог кутучасы пайда болот. Бүтүндөй катарды Алып салуу же бүтүндөй 

тилкени жок кылуу тандап, анан ОК басыңыз. 

 

Сап же тилке жок кылынат. 

Жадыбал стилин колдонуу үчүн: 

Жадыбал стилдери дароо жадыбал көрүнүшүн жана сезилишин өзгөртүүгө 

мүмкүндүк берет. Алар түс, жээктер жана тамгаларды камтыган бир нече дизайн 

элементтерин контролдойт. 

Аны тандап алуу үчүн жадыбалдын каалаган жерине чыкылдатып, анан 

Лентанын оң жагы боюнча Дизайн өтмөгүнө чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жадыбал стилдери тобун жайгаштырып, андан кийин стилдердин толук 

тизмесин көрүү үчүн Көбүрөөк жайылма жебеге чыкылдатуу. 

 

Сиз каалаган жадыбал стилин тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жадыбал стили пайда болот. 

 

Жадыбал стили параметрлерин өзгөртүү үчүн: 

Жадыбал стилди тандап алган болсоңуз, анын сырткы көрүнүшүн өзгөртүү 

боюнча ар кандай ыкмаларды күйгүзүү же өчүрүү мүмкүн. Алты параметрлер 

бар: Башкы Катар, Толук Катар, Кезектешкен Тилкелер,, Биринчи Тилке,, Акыркы 

Тилке, жана Кезек Тилкелери. 

Жадыбалдан каалаган уячаны тандап, андан кийин Дизайн өтмөгүн 

чыкылдатыңыз. 

Жадыбал Стил Параметрлер топтон жайгаштырып, андан кийин керектүү 

параметрлерин текшерүү же текшербөө. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жадыбал стили өзгөртүлгөн болот. 

 

Мазмундун түрүнө жана сиз тандаган жадыбал стил функцияларга жараша, ар 

кандай жолдор менен жадыбалдын көрүнүшүнө таасир этиши мүмкүн. Сиз 

каалаган так стилди табуу үчүн бир нече ар кандай жолдор менен тажрыйба 

керек болот. 

Жадыбалга жээктерди колдонуу үчүн: 

Сиз колдонгуңуз келген жээктердин уячаларын тандаңыз. 

 

Дизайн өтмөгүндөгү буйруктарды колдонуп каалаган Сызык Стилдерин, Сызык 

калыңдыгын жана Маркер Түсүн тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

751 
 

 

Жээктер буйругуна төмөнкү жайылма жебе чыкылдатыңыз. 

Менюдан Жээк түрүн тандоо. 

 

Жээк тандалган уячаларда колдонулат. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Калып өтмөгүн колдонуп жадыбалды өзгөртүү 

Word тө, сиз жадыбалды тандап жаткан учурларда Калып өтмөгү пайда болот. 

Сиз түрдүү өзгөртүүлөрдү жасоо үчүн бул кошумча ыкмаларды колдоно аласыз. 

Word дө жадыбалдар жайгашуусун башкаруу тууралуу көбүрөөк билүү. 

Сапчалар жана Тилкелер: саптарды жана тилкелерди тез алып салуу же 

киргизүү үчүн бул буйруктарды колдонуңуз. Эгер жадыбалдын ортосуна бир 

нерсе кошуу үчүн керек болсо, бул, айрыкча, пайдалуу болушу мүмкүн. 

Бириктирүү жана ажыратуу уячалары: Кээ бир жадыбалдар стандарттык сеткага 

туура келбеген калыпты талап кылат. Мындай учурларда сизге бириктирүү же 

бөлүү керек болот. 

Уячанын өлчөмү өзгөртүү: Бул жерде, сизге керек болгон катардын бийиктигин 

же тилкелердин жазылыгын терип жаза аласыз. Эгер, сиз дароо алардын 

мазмунунун негизинде уячаларды өзгөртүүгө AutoFit буйругун чыкылдата 

аласыз. 

Саптарды жана тилкелерди бөлүштүрүү: Сиздин Жадыбалды (таблица) тыкан 

жана уюшкандыкта сактоо үчүн, алардын баарын бир өлчөмдө кылып, 

катарларды же тилкелерди бөлүштүрүгө болот. Бул баарын бирдей көлөмдө 

жасай алат. Сиз толугу менен жадыбалды же жөн гана анын бир аз бөлүгүнүн 

функциясын колдоно аласыз. 

Текст уячаны тегиздөө: Уячалардын тегиздөөлөрүн өзгөртүү менен, текст 

жайгашкан жерди так көзөмөлдөй аласыз. Төмөндө көрсөтүлгөндөй, текст 

борборго жайгаштырылган. 

Текст багыты өзгөртүү: жадыбалга туурасынан тигин көздөй текст багытын 

өзгөртө аласыз. Текстти тик кылуу менен жадыбалга стилди кошууга болот, 

ошондой эле жадыбалга дагы тилкелерди батыра берет. 

Чакырык! 

Биздин практикалык документти ачыңыз . 

3-бетке чейин жылдырып жана мөөнөтү 8-июлудан 12-июль төмөнкү текстти 

тандаңыз . 

6-тилке жадыбалга текстти киргизүүгө Жадыбалды Текстке Айландырууну 

колдонуу. Өтмөктөрдөн текстти Ажыратууга ынаныңыз. 

Ишемби Тилкени алып салуу. 

Жума тилкесинин сол тилкесине кыстаруу жана жогорку уячага Бейшемби деп 

жазыңыз. 

Чакмак сызык Жадыбалы 5 башталган кандайдыр бир стилди жадыбал стилге 

өзгөртүү. Кеңеш: Стил аталыштары, алардын үстүнө курсорду койгондон кийин 

пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/5682cde98d7fa91cb46b7004_12_29_2015/word2016_tables_practice.docx
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Жадыбал Стили Параметрлер менюсунда, Кезектелген Саптарын бошотуп 

туруп, Кезектелген Тилкелерди текшерүү. 

Бүтүндөй жадыбалды тандаңыз. Жээктер ылдый түшүү менюсунда, бардык 

Чектерди тандаңыз. 

Жадыбалдар дагы тандалган менен, 0,3 "(0,8 см) жадыбал сабынын бийиктигин 

жогорулатуу . 

Биринчи сапты тандап, борборуна уячаны тегиздөөнү өзгөртүүнү тандаңыз. 

Бүткөндөн кийин, сиздин жадыбал ушул сыяктуу болушу керек: 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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24. ДИАГРАММАЛАР 
 

Диаграмма графикалык маалыматтарга байланышуу үчүн колдоно турган курал 

болуп эсептелет. Документке диаграмма киргизүү, угуучуларга сандардын 

артындагы маанини салыштырууда жана багыттарын элестетүүнү оңойлотууга 

мүмкүнчүлүк берет. 

Кошумча: Биздин практикалык документти бул сабак үчүн жүктөп алыңыз. 

Диаграмманы түзүү тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Диаграммалар түрлөрү 

Тандап алууга диаграммалардын бир нече түрлөрү бар. Диаграммаларды 

натыйжалуу пайдалануу үчүн, ар кандай диаграммалар кандай колдонулат 

экенин түшүнүү керек. 

Мына Word тө диаграммалардын түрлөрү жөнүндө көбүрөөк маалымат. 

 

Word тө диаграммалардын ар биринин өзүнүн артыкчылыктары менен ар түрдүү 

болот. Word тө диаграммалардын мүмкүн болгон кээ бир түрлөрүн көрүү үчүн 

жебени чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/568bd8038d7fa91e7c8d89a1_01_05_2016/word2016_charts_practice.docx
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Маалыматтарды вертикалдык тилкелерде көрсөтүү үчүн тилке диаграммаларын 

пайдаланышат. Алар дайындардын ар кандай түрлөрү менен иштөөсү мүмкүн, 

бирок, алар абдан көп маалыматтарды салыштыруу үчүн колдонулат. 

 

Сызык диаграммалар багыттарды көрсөтүү үчүн идеалдуу болуп саналат. 

Дайындар упайлары сызыктар менен байланышкан, баалулуктардын өсүү же 

азайуу убакыттарын көргөзүү оңой болуш үчүн жасалган. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Пирог диаграммалары өлчөмдөрдү салыштыруу үчүн жеңил болот Ар бир 

көрсөткүч пирогдун бир үзүмүн көргөзүп турат, ошондуктан бул көрсөткүчтөр 

бүтүндөй пайыздын түзүлүшүн көрүү үчүн жеңил болот. 

 

Тилке диаграммалары тилке диаграммалар сыяктуу иштейт, бирок алар 

вертикал тилкелердин ордуна горизонталдык тилкелерди пайдаланышат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Аянт диаграммалары сызык диаграммаларына окшош болот, аянттар сызыктар 

менен толтурулганын эске албаганда. 

 

Тышкы диагрммалары маалыматтарды 3D ландшафт аркылуу көрсөтүүгө жол 

берет. Алар бир эле учурда маалыматты ар түрдүү көрүүгө, ири маалымат 

топтому менен жакшы иштейт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Диаграмманын бөлүктөрүн аныктоо 

Диаграмма түрлөрүнөн тышкары, диаграмманы кантип окуп түшүнүү керектиги. 

Диаграммалар бир нече ар түрдүү элементтерден туруп, маалыматтарды 

чечмелөөгө жардам берет. 

Бул жерде диаграмманын ар кандай бөлүктөрү. 

Вертикалдык ченем: Вертикалдык ченем (ченем катары у белгилүү) 

диаграмманын бир бөлүгү болуп саналат. Бул жерде, тигинен жайгаштырылган 

ченем тилкелердин маанисин аныктайт. Бул мисалда, өлчөнгөн чоңдук ар бир 

жанрдын толук сатылышы. 

Диаграмма аталышы: Аталыш диаграмманын кантип түшүндүрүлүшү керек 

экенин сүрөттөйт. 

Горизонталдуу ченем: горизонталдуу ченем (ошондой эле х ченеми катары 

белгилүү) диаграмманын туурасынан бир бөлүгү болуп саналат. Бул жерде, 

горизонталдуу ченем диаграммадагы категорияларды аныктайт. Бул мисалда, 

ар бир жанр өзүнүн тобу менен жайгаштырылат. 

Дайындар катары: дайындар катары диаграммадагы маалымат упайларынан 

турат. Бул мисалда, биз шарттуу белгиде көрүп тургандай, сары тилкелер 

Февраль айындагы таза сатууну билдирет. 

Шарттуу белги: Шарттуу белги кайсы берилмелер катарындагы ар бир түс 

диаграмманы сүрөттөп көргөзгөнүн аныктайт. Бул мисалда, шарттуу белги 

диаграммадагы ар түрдүү айларды аныктайт. 

Диаграммаларды киргизүү 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Word, Excel сыяктуу эле берилиштерге киргүү үчүн толтургучтар катары 

электрондук жадыбалды колдонот. Берилиштерге кирүү процесси өтө эле 

жөнөкөй, бирок сиз Excel менен анча тааныш эмес болсоңуз, анда биздин карап 

көрүүнү каалайт болушуңуз керек Уяча негиздери сабак. 

Диаграмма киргизүү үчүн: 

Диаграмма сиз каалаган жерде пайда болгудай кылып кыстаруу чекитин 

жайгаштырыңыз. 

Кыстаруу өтмөгүнө багыттап, анан Иллюстрация топтун Диаграмма буйругун 

чыкылдатуу. 

 

Диалог кутучасы пайда болот. Параметрлерди көрүү үчүн, сол панелинден 

диаграмма түрүн тандап, андан кийин оң жактан диаграммаларды карап 

чыгыңыз. 

Керектүү диаграмманы тандап, анан ОК басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/excel2016/cell-basics/1/
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Диаграмма жана электрондук жадыбал пайда болот. Электрондук жадыбалдагы 

текст толтургучтар менен алмаштырыла турган дайындар булагы болуп саналат. 

Word дөгү маалымат булагы диаграмманы түзүү үчүн колдонулат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Электрондук жадыбалга дайындар булагын киргизүү. 

 

Көк сызыктар менен тиркелген маалыматтар гана диаграммада көрүнөт. Эгер 

зарыл болсо чыкылдатып көк кутучанын оң-төмөнкү бурчуна кол менен 

дайындар аралыгын өстүрүп же төмөндөтүп сүйрөңүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бүтүргөндөн кийин, электрондук жадыбал терезени жабуу үчүн X чыкылдатуу. 

 

Диаграмма толтурулган болот. 

 

Дизайн өтмөгүнөн, маалымат кошуу буйрукка чыкылдатуу менен каалаган убакта 

диаграммны тандоо менен диаграмма маалыматты өзгөртө аласыз. 

Электрондук жадыбал терезе пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Учурдагы Excel маалыматтары менен диаграммаларды түзүү 

Эгер сизде диаграмма үчүн азыркы учурда колдонунуу каалаган Excel файлы 

өтүнмө бар болсо, көчүрмөсүн алууга, аны чаптоо менен маалыматтарды которо 

аласыз. Жөн гана Excel ден электрондук жадыбалды ачыңыз, керектүү 

маалыматтарды тандап анан көчүрүңүз, жана Word кө дайындар булагын 

коюуңуз. 

Сиз ошондой эле Word документке учурдагы Excel диаграммасын киргизсеңиз 

болот. Excel файлдагы маалыматтарды тактоо керек экенин билгениңиз жана 

качан Word дө маалыматтар өзгөргөн сайын диаграмманы дароо өзгөртүүнү 

каалаганыңыз пайдалуу болушу мүмкүн. 

Биздин көрсөтмөлөрдү Excel диаграммасын киргизүү тууралуу көбүрөөк 

маалымат алыш үчүн окуңуз. 

Диаграмма куралдар менен диаграммаларды өзгөртүү 

Диаграммаларды уюштурууга жана ылайыкташтырууга башка көп жолдор бар. 

Мисалы, диаграмма түрүн өзгөртүүгө, диаграмманын дайындарын иретке салуу, 

жана ал тургай, калыпты өзгөртүү жана диаграмманын стилин өзгөртүүгө 

мүмкүнчүлүк берет. 

Сап жана тилке маалыматтарды которуштуруу үчүн: 

Кээде ушундай диаграммалар тобундагы дайындарды өзгөртүүгө аракет 

кылышы мүмкүн. Мисалы, китеп сатуу маалыматтары төмөндөгү диаграммада 

ар бир ай үчүн жанр боюнча катарларга топтоштурулган. Ошентсе да, биз ар бир 

жанр үчүн катарларды жана тилкелерди алмаштыра алабыз, диаграммада 

дайындарды ай менен топтоштура алабыз. Эки учурда тең, диаграмма бир эле 

маалыматтарды камтыйт. Болгону башкачараак уюштурулган болот. 

Сиз өзгөртүүнү каалаган диаграмманы тандаңыз. Дизайн өтмөгүнөн, Катар 

Алмаштыр/ Тилкени буйрукту тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/word2013/word-2013-embedding-an-excel-chart
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Дизайн өтмөгүнөн, маалыматтар тобунан маалыматтар буйрук чыкылдатуу. 

 

Кайра тандоо үчүн диаграммага чыкылдатыңыз, андан кийин Которгуч Катарды 

/ Тилкени буйругун чыкылдатуу. 

 

Катарлар менен тилкелер алмаштырылат. Биздин мисалда, ар бир жанр үчүн 

катарлар менен дайындар айлар менен топтоштурулат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Диаграмма түрүн өзгөртүү үчүн: 

Эгер сиздин дайынды белгилүү бир дайын үчүн ылайыктуу эмес деп тапсаңыз, 

анда аны жаңы диаграмма түрүнө алмаштыруу жеңил болот. Биздин мисалда, 

биздин диаграмманы тилке диаграммадан сызык диаграммасына өзгөртө 

алабыз. 

Сиз өзгөртүү керек деген кутучаны тандаңыз. Дизайн өтмөгү, пайда болот. 

Дизайн өтмөгүнөн, Өзгөртүү Диаграмма Түрү буйругун чыкылдатуу. 

 

Диалог кутучасы пайда болот. Керектүү диаграмманы тандап, анан ОК басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жаңы диаграмма түрү колдонулат. Биздин мисалда, сызык диаграммасы 

убакыттын өтүү багыттарын көрүүгө жардам берет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Диаграмма калыбын өзгөртүү үчүн: 

Диаграмманын жайгаштыруу чарасын өзгөртүү үчүн, ар кандай калыптарды 

тандаганга аракет жасаңыз. Диаграмма аталышы жана дайындар белгилерин 

ичине камтыган калыптар бир нече элементтерге,таасир этиши мүмкүн. 

Сиз өзгөртүүнү каалаган диаграмманы тандаңыз. Дизайн өтмөгү пайда болот. 

Дизайн өтмөгүнөн, Тез Калып буйругун чыкылдатуу. 

 

Ылдый түшүү менюдан каалаган калып жайгашуусун тандоо. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Диаграмма жаңы түзүлүштү чагылдырууга өзгөртө алат. 

 

Эгер сизге керектүү диаграмма калыбы көрүнбөй жатса, анда Дизайн өтмөгүнөн 

Дизайн өтмөгүнөн Диаграмма Элементтин Кошуу буйругун чыкылдатып, чакмак 

сызыктарын жана башка диаграмма элементтерин аласыз. 

Толтургучту толтуруу үчүн (мисалы, диаграмма аталышы же огу аталышы), 

элементти чыкылдатып жана Текст киргизүү керек. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Диаграмма стилди өзгөртүү үчүн: 

Word дүн диаграмма стилдери сизге түсү, стили жана кээ бир калып 

элементтерин, өзгөртүү үчүн бир жеңил жол берет. 

Сиз өзгөртүүнү каалаган диаграмманы тандаңыз. Дизайн өтмөгү пайда болот. 

Дизайн өтмөгүнөн, Диаграмма стилдер тобундагы Көбүрөөк жайылма жебеге 

чыкылдатуу. 

 

Стилдер ылдый түшүү менюда пайда болот. Сиз каалаган стилди тандаңыз. 

 

Диаграмма стили колдонулат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тезирээк жөнгө салуу үчүн, диаграмманын оң жагынан кыска жол форматтоону 

колдонуңуз. Бул диаграмма стили элементтерди тууралап, ал тургай, 

өзгөртүүгө сиздин дайындарды чыпкалап кошууга мүмкүндүк берет. 

Чакырык! 

Биздин практикалык документти ачыңыз . Ошондой эле, Сизге биздин 

практикалык иш китепти жүктөп алуу керек болот . Сызык диаграммасын 

практикалык Word документке жүктөп алуу керек болот . 

 

Excel биздин практикалык иш китебин ачыңыз. Дайындарды көчүрүп жана 

диаграмманын анын электрондук жадыбалына салып коюуңуз. 

Диаграмма аталышын Айлык Сатууга өзгөртүңүз. 

Диаграмма түрүн Топтолгон Тилкеге өзгөртүү. 

Калып 3 ту өзгөртүү үчүн Тез Калып ылдый түшүү менюсун колдонуу. 

Диаграмма элементтердин кыска баскычын чыкылдатып, Ок Аталыштарынын 

жанындагы жебеге басып, башталгыч Вертикал огунун аталышын тандоо. 

Ок аталышын кош чыкылдатуу, андан кийин аны Сатуу Кирешесин кайра аттоо. 

Катар / Тилке маалыматтарды .которуу 

Бүткөндөн кийин, сиздин диаграмма ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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25. ЖАЗУУ ЭРЕЖЕЛЕРИН ТЕКШЕРҮҮ ЖАНА ГРАММАТИКА 
 

Терип жазып жатканда ката кетирүү жөнүндө тынчсызданасызбы? Кабатыр 

болбоңуз. Word сизге профессионалдуу, катасыз презентацияларды чыгарууга 

жардам берет, анын ичинде бир нече далилденген өзгөчөлүктөрү менен жазуу 

эрежелери жана грамматикалык куралдар менен камсыз кылат. 

Кошумча: Биздин практикалык документти жүктөп алыңыз . 

Жазуу эрежелери жана Грамматикалык куралды кантип колдонуу керектигин 

билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Жазуу эрежелерин жана грамматиканы текшерүүнү жүргүзүү үчүн: 

Карап чыгуу өтмөгүнөн, Жазуу эрежелерин жана грамматика текшерүү буйругун 

чыкылдатуу. 

 

Жазуу эрежелер панели оң жакта пайда болот. Презентациядагы ар бир ката 

үчүн, Word бир же бир нече сунуштарды берүүгө аракет кылат. Сунуштоону 

тандап жана катаны оңдош үчүн Өзгөртүүнү чыкылдатасыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/568d5ed38d7fa91e7c8d89b3_01_06_2016/word2016_spellinggrammar_practice.docx
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Каталардын баарын карап чыкмайын Word ар бир ката аркылуу жыла берет. 

Акыркы ката каралып чыккандан кийин, жазуу эрежелери текшерилип бүткөнүн 

тастыктаган диалог кутучасы пайда болот. ОК чыкылдатыңыз. 

 

Эгер эч кандай сунуштар берилбесе, анда кол менен слайддга туура 

жазылышын тере аласыз. 

Жазуу эрежесинде "каталарды" этибарга албоо 

Жазуу жана Грамматиканы текшерүү ар дайым туура эмес болуп саналат. Тактап 

айтканда,грамматикада Word көптөгөн каталар бар экенин байкабай калат . Кээ 

бир учурларда жазууну жана грамматиканы текшерүүдө бир нерсе ката деп 

тапса, ал иш жүзүндө ката эмес болот. Бул көп учурда сөздүктө болушу мүмкүн 

эмес болгон сөздөр мисалы адамдардын аттары жана таандык зат атоочтор 

менен кездешет. 

Word бир нерсени ката десе, анда үч варианттын бирөөнү колдонуу менен 

өзгөртүлбөйттү тандап алыңыз: бул жазуу же грамматикалык ката болобу 

жараша, бир нече тандоолордун ичинен тандап алышат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жазуу эрежелериндеги "каталар" үчүн: 

Этибарга албаңыз: Бул сөздү өзгөртпөстөн өткөрүп жиберет. 

Бардыгын этибарга албоо: Бул сөздү өзгөртпөстөн өткөрүп жиберет жана 

презентацияңыздагы сөз бардык башка учурларын өткөрүп жиберет. 

Кошуу: Бул ката катары кайра келбеш үчүн сөздүккө сөздү кошумчалайт. Бул 

параметрди тандоо алдында сөз туура жазылганы анык болсун. 

 

Грамматика "каталары"үчүн: 

Этибарга албоо: Сөздү же сөз айкашын өзгөртпөстөн өткөрүп берет. 

 

Кээ бир грамматикалык каталар үчүн, Word, эмне үчүн бир нерсе туура эмес 

болуп калганы жөнүндө түшүндүрмө берет. Бул сизге аны өзгөртүүгө же этибарга 

албай коюуну аныктоого жардам бере алат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Автоматтык түрдө жазуу эрежесин жана грамматиканы текшерүү 

Демейде, Word документтеги жазуу жана грамматикалык каталарын автоматтык 

түрдө текшерет, андыктан сизге Жазуу эрежелер буйругун колдонуп өзүнчө 

текшерүү жүргүзүү зарылдыгы деле жок болушу мүмкүн. Бул каталар кызыл 

толкун сызык менен көрсөтүлгөн. 

Кызыл сызык, ката жазылган сөздөрдү көрсөтүп турат. 

Көк сызык грамматикалык каталарды жана туура эмес сөздөрдү көрсөтүп турат. 

 

Туура эмес колдонулуп калган сөз контекстик жазуу ката болот, сөз туура 

жазылган, бирок туура эмес колдонулган учурда пайда болот. Мисалы, сиз 

жазган каттын башында сөз айкашы Дир мырза Теодор колдонулган болсо, бугу 

контексттик жазуу ката болмок. Дир туура жазылганы анык, бирок ал катта туура 

эмес колдонулат. Туура сөз Урматтуу болуп саналат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жазуу каталарды ондоо үчүн: 

Асты сызылган сөздүн оң жагын-чыкылдатып, анан сунуштар тизмесинен туура 

жазылышын тандаңыз. 

 

Документте оңдолгон сөз пайда болот. 

Ошондой эле асты сызылган сөздөрдүн үлгүлөрүн же сөздүккө кошуу үчүн 

Бардыгын Этибарга албоо учурларын тандай аласыз. 

Грамматикалык каталарды ондоо үчүн: 

Сөздү же сөз айкашын оң жагын-чыкылдатып, анан сунуштар тизмесинен туура 

жазылышын же сөз айкаштарын тандаңыз. 

 

Документте туураланган сөз пайда болот. 

Автоматтык түрдө жазуу жана грамматика текшерүү орнотууларын өзгөртүү үчүн: 

Экрандын арткы көрүнүшүнөн Файл өтмөктү чыкылдатып, анан параметрлерди 

чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Диалог кутучасы пайда болот. Диалог кутусунун сол тарабынан, Текшерме 

куралдарын тандаңыз. Бул жерден, сиз тандап алууга бир нече параметрлер 

бар. Мисалы, Word жазуу каталарын, грамматикалык каталарын, же көп 

башаламан сөздөрдү белгилөөсүн каалабасаңыз, жөн гана каалаган параметрди 

белгилебеңиз. 

 

Сиз автоматтык жазылышыты / же грамматикалык текшерүүнү өчүргөн болсоңуз, 

Карап чыгуу өтмөккө барып, жаңы текшкерүүнү жүргүзүш үчүн Жазуу жана 

Грамматика буйрукту чыкылдата аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Документте жазылышы жана грамматикалык каталарын жашыруу үчүн: 

Эгер кимдир бирөө менен резюме сыяктуу документти бөлүшүп жаткан болсоңуз, 

ал адам кызыл жана көк саптарды көргүүсүн каалабайт болушуңуз мүмкүн. 

Сиздин гана компьютерде колдонулган автоматтык Жазуу жана Грамматика 

текшерүү өчүрүлгөн болсо да, башка бирөө документти карап жатканда 

сызыктар көрүнүшү мүмкүн. Бактыга жараша, Word сызыктар башка 

компьютерден көрүнүп калбаш үчүн, жазуу жана грамматикалык каталарын жаап 

жашырууга мүмкүнчүлүк берет. 

Экрандын арткы көрүнүшүнө барып Файл өтмөктү чыкылдатып, анан 

Параметрлерди чыкылдатыңыз. 

Диалог кутучасы пайда болот. Бул документте гана жазуу каталарын жашыруу 

үчүн Текшермени тандап, андан кийин кутучаны текшерип жана бул документте 

чагылдырылган грамматикалык каталарын жашыруу үчүн гана, андан кийин OK 

чыкылдатыңыз. 

 

Документте сызыктар жашырылат. 

Чакырык! 

Биздин практикалык документтиачыңыз . Сиз буга чейин сабактар менен бирге 

биздин тажрыйба документти жүктөп алган болсоңуз, анда бул шилтемени басуу 

менен бул жаңы көчүрмөсүн жүктөп алуу үчүн шектенбесеңиз болот. 

Жазуу жана Грамматика текшерүүнү иштетүү. 

Marcom сыяктуу аталыштар жазылышына көңүл бурбоо. 

Бардык башка жазуу жана грамматикалык каталарды тууралаңыз. 

Бүткөндөн кийин, сиздин документ ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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26. ӨЗГӨРҮҮЛӨРГӨ ЖАНА ПИКИРЛЕРГЕ КӨЗ САЛУУ 
 

Кимдир бирөө иш китепче боюнча текшерүүнү же иштешүүгө суранды дейли 

Эгер сизде басылма көчүрмөсү бар болсо, уячаларга дайындарды өзгөртүү 

киргизүү үчүн кызыл калем колдоносуз, жазуу эрежелериндеги каталарды 

белгилеп, же чектерге пикирлерди кошушуңуз мүмкүн. Word өзгөрүүлөр жана 

Пикирлер Көз Салууну колдонуп бул нерселердин баарын электрондук кылууга 

мүмкүндүк берет. 

Кошумча: Биздин практикалык документти жүктөп алыңыз 

Өзгөртүүлөр жана жорумдарга көз салуу тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

Өзгөрүүлөргө Көз салууну түшүнүү 

Сиз качан Өзгөртүүлөргө Көз салуу өзгөчөлүгүн күйгүзгөнүңүздө, ар бир сиз 

кошкон уяча өзгөчө чек жана көрсөткүчү менен баса белгиленет. Эгер тексти 

алып салсаңыз ал жоголуп кетпейт. Анын ордуна, текст чийилип салынат. Эгер 

текстти кошкон болсоңуз, анда анын асты сызылат. Бул өзгөрүүлөрдү туруктуу 

кылардан мурун кошумчаларды көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. 

 

Бир нече редакторлор бар болсо, ар бир адам ар кандай белгилеген түстө 

берилет. 

Өзгөртүүлөргө Көз Салууну күйгүзүү үчүн: 

Кайталоо өтмөгүнөн, Өзгөртүүлөргө Көз Салуу буйругун чыкылдатыңыз. 

 

Көз салуу Өзгөртүүлөр күйгүзүлөт. Бул жагынан алып караганда, документке 

киргизген бардык өзгөртүүлөр түстүү кошуулар катары пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Өзгөртүүлөрдү кайталоо 

Көз салынган өзгөрүүлөр чынында эле сунушталган өзгөртүүлөр болот. Туруктуу 

болуу үчүн, өзгөртүүлөр кабыл алынышы керек. Башка жагынан алып караганда, 

баштапкы автор өзгөртүүлөр менен макул болбойт жана аларды четке кагууну 

тандап ала алат. 

Өзгөртүүлөрдү кабыл алуу же четке кагуу үчүн : 

Сиз каалаган кабыл алуу же четке кагуу үчүн өзгөртүүнү тандаңыз. 

 

Кайталоо өтмөгүнөн, Кабыл алуу\ Четке кагуу жайылма менюдан тандап алыңыз. 

 

Белги жок болот, жана Word өзүнөн кийинки өзгөрүүлөргө автоматтык түрдө 

секире берет. Сен алардын баарын карап чыкканга чейин ар бир өзгөрүүлөрдү 

кабыл алуу же четке кагууну уланта берсеңиз болот. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бүткөндөн кийин, Көз Салуу өзгөртүүлөр өчүрүү үчүн Көз Салуу буйрукка 

чыкылдатыңыз. 

 

Бардык өзгөрүүлөрдү кабыл алуу үчүн, жайылма жебе Кабыл алууну 

чыкылдатып, анан Баарын кабыл алууну тандоо. Эгер мындан ары өзгөрүүлөргө 

байкоо салгыңыз келбесе, Баарын кабыл алууну тандап анан Көз салууну 

Токтотууну тандай аласыз. 

 

Көз салуу Өзгөртүүлөрдү карап чыгуу параметрлери 

Эгер көз салынган өзгөрүүлөр көп болсо, аларды кайсы бир документ аркылуу 

окууга аракет жасап жаткан болсоңуз, тоскоолдук болуп калышы мүмкүн. 

Бактыга жараша, Word көз салынган өзгөрүүлөрдү ылайыкташтыруунун пайда 

болушуна, бир нече жолун сунуш кылат: 

Жөнөкөй белгилөө: Бул ички белгилөөлөр жок акыркы версиясын көрсөтүп турат. 

Кызыл маркерлер өзгөрүү болгон жерде көрсөтүү үчүн сол жээкте пайда болот. 

Бардыгын белгилөө: Ички белгилөөлөр менен акыркы версиясын көрсөтүп турат. 

Эч кандай белгилөө жок: Бул акыркы нускасын көрсөтөт жана бардык уламалар 

жашырат. 

Түп нускасы: Бул түп нускасын көрсөтөт жана бардык белгилөөлөрдү жашырат. 

Көз салынган өзгөрүүлөрдү жашыруу үчүн: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кайра карап чыгуу өтмөгүнөн, кайра карап чыгуу буйругун Көрсөтүүнү 

чыкылдатуу. Кайра карап чыгуу буйругун көрсөтүү өзгөртүүлөр көз салуу 

буйругунун оң жагында жайгашкан. 

 

Ылдый түшүү менюдан каалаган параметрди тандоо. Биздин мисалда, биз 

өзгөрүүлөрдү кабыл алуу алдында документтин акыркы нускасын алдын ала 

Белгилөө Жокту тандап алабыз. 

 

Ошондой эле Жөнөкөй белгилөө менен бардык белгилөө арасында которулуу 

үчүн солго жээкти чыкылдатып алабыз. 

 

Көз салуу өзгөрүүлөрүн жашыруу кайра карап чыгуу эле эмес экенин унутпаңыз. 

Сиз документтин акыркы нускасын жөнөтөрдүн алдында өзгөртүүлөрдү кабыл 

алуу же четке кагуу дагы эле керек болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Шарлар менен оңдоолорду көрсөтүү үчүн: 

Демейде, көпчүлүк оңдоолор белгиленген текстти билдирип ичинде пайда болот. 

Ошондой эле көпчүлүк оңдоолор оң жээкке жылдырылып, шарлар менен 

оңдоолорду, көрсөтүп тандап аласыз. Ички оңдоолорду кайра жылдыруу 

документти оңой окуганга жардам берет жана шарлар дагы кээ бир оңдоолор 

жөнүндө толук маалыматты бере алат. 

Кайра кароо өтмөгүнөн, Жээкти Көргөзүүнү чыкылдатып, Шарлар> Көрсөтүү> 

Шарлар Кайра кароо. 

 

Бардык кошулган текст ичинде пайда болот да, көпчүлүк оңдоолор, оң жээктен 

көрүнөт. 

 

Ички жээктерге кайра баруу үчүн, Ичинде баардык карап чыгууларды тандап 

аласыз же Пикирлерди гана Көрсөтүүнү жана Шарлар ичинде Форматтоо болот. 

Пикирлер 

Кээде, тескерисинче, бир документти түзөтүү боюнча жооп-пикир берүү үчүн 

Комментарий кошуу керек болушу мүмкүн. Көзөмөлдөө өзгөрүүлөрү колдонулуп 

жатканда, сөзсүз эле Көзөмөлдөө өзгөртүүлөрдү комментарий колдонуу үчүн 

күйгүзүлүп турушу зарыл деле эмес. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Пикир кошуу үчүн: 

Кээ бир текст белгилеп же комментарийди каалаган жерге коюу үчүн кыстаруу 

чекитин жайгаштырыңыз. 

 

Карап чыгуу өтмөгүнөн, Жаңы Пикир буйругун чыкылдатуу. 

 

Пикириңизди жазыңыз. Сиз жасап бүткөндөн кийин, Esc баскычын басуу менен 

же тышкары каалаган жерин чыкылдатуу аркылуу пикир кутучасын жаба аласыз. 

 

Пикирлерди алып салуу үчүн: 

Сиз алып салгыңыз келген Пикирди тандоо. 

 

Карап чыгуу өтмөгүнөн, Алып салуу буйругуна чыкылдатуу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жорум жок кылынат. 

Бардык пикирлерди жок кылуу үчүн, ылдый түшүү жайылма жебеден Алып 

салууну чыкылдатыңыз,жана документтен Бардык жорумдарды жок кылуу 

тандаңыз. 

 

Документтерди салыштыруу 

Эгер өзгөртүүлөрдү иликтебей туруп документти өзгөртө турган болсоңуз, анда, 

мисалы, кабыл алуу жана четке кагуу катары каралган өзгөчөлүктөрүн колдонуу 

дагы деле мүмкүн. Сиз документтин эки версияларын салыштыруу аркылуу 

жасай аласыз. Сизге керектүү бардык баштапкы документ болуп саналат жана 

кайра каралган документти (документтердин ошондой эле ар кандай файл 

аталыштары болушу керек). 

Эки документти салыштыруу үчүн: 

Карап чыгуу өтмөгүнөн, ылдый түшүү жайылма менюдан Салыштыруу буйрукту 

чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Диалог кутучасы пайда болот. Тизмектен документти тандоо менен ылдый түшүү 

жебени чыкылдатуу аркылуу документтин түп нускасын тандаңыз. Файл тизмеде 

жок болсо, аны жайгаштыруу үчүн Карап чыгуу баскычын чыкылдатуу. 

Карап чыккан документти тандап, анан ОК басыңыз. 

 

Word эмне өзгөргөнүн аныктоо үчүн эки файлды салыштырууга болот, андан 

кийин жаңы документти түзөт. Өзгөртүүлөр Көз Салуу өзгөрүүлөр сыяктуу түстөр 

кошулган катары пайда болот. Сиз андан кийин документти иштеп бүтүрүү үчүн 

кабыл алуу жана четке кагуу буйруктарды колдоно аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чакырык! 

Биздин практикалык документтиачыңыз . 

Көз салуу өзгөртүүлөрдү күйгүзүңүз жана бардык белгилерди көргөзүңүз. 

Көз салуу топтон, шариктерден кайра кароону тандаңыз. 

Биринчи бөлүгүндө, силер менен жолугушуу жагымдуу болду деп экинчи сүйлөм 

жазылып турат. 

Экинчи бөлүгүндө, стратегиялар деген сөздң техникаларга өзгөртүү. 

Уэльстик , 12-кат арип өзгөртүү. 

Үчүнчү бөлүгүндө, сөздөрдү тандап рахмат жана сапаты буюмдар менен бир 

сапта кой дегенге пикир киргизиңиз. 

Мына ушул жерде, сиздин кат ушул сыяктуу бир нерсе болушу (Эскертүү: 

белгилөө түсү өзгөрүшү мүмкүн) керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/568d8ac38d7fa91e7c8d89b7_01_06_2016/word2016_trackchanges_practice.docx
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Ылдый түшүү жебеден Кабыл алуу чыкылдатыңыз жана Бардык өзгөртүүлөр 

Кабыл Алууну жана Көз салууну Токтот тандаңыз 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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27. ДОКУМЕНТТЕРДИ ТЕКШЕРҮҮ ЖАНА КОРГОО 
 

Документти бөлүшүүнүн алдында, сиз сактоону каалаган жеке маалымат кошо 

чыгып кетпеш үчүн текшериңиз. Сиз ошондой эле сиздин файлга башкалар 

түзөтүү киргизишине тоскоолдук болушун каалайт болушуңуз керек. Бактыга 

жараша, Word документтке көз салып жана коргоого жардам берүү үчүн бир нече 

куралдарды камтыйт. 

Кошумча: Биздин практикалык документти жүктөп алыңыз 

Документтерди көз салып жана коргоо тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

Документ текшерүүчү 

Качан болсо документке түзөтүү же өзгөртүү киргизген сайын, айрым жеке 

маалымат автоматтык түрдө файлга кошулушу мүмкүн, мисалы документтин 

автору жөнүндө маалымат. Сиз башкалар менен документти бөлүшөрдүн 

алдында ушул сыяктуу маалыматты алып салуу үчүн Документ Текшерүүчүнү 

колдоно аласыз. 

Айрым өзгөрүүлөр туруктуу болушу мүмкүн, документиңизге Документ 

Текшерүүчүнү колдонуудан мурун Save As Камдык көчүрмөсүн түзүү үчүн 

колдонуу жакшы болот. 

Документ Текшерүүчүнү колдонуу үчүн: 

Экрандын арткы көрүнүшүнө баруу үчүн Файл өтмөгүн чыкылдатыңыз. 

Информация панелинде, маселелери боюнча текшерүүнү чыкылдатып , анан 

ылдый түшүү менюдан Документ Текшерүүчүнү тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/5670764eaaa918141448fb06_12_15_2015/word2016_inspectprotect_practice.docx
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Документ Текшерүүчү пайда болот. Сиз карап чыккыңыз келген мазмунуна 

жараша кутучаларды текшериңиз же текшербеңиз, андан кийин Карап чыгууну 

чыкылдатыңыз. Биздин мисалда, биз демейки тандоолорду колдонобуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Текшерүүнүн натыйжалары, мүмкүн болгон маалыматтардын ар кандай 

категориялары үчүн күчтүү белгисин көрсөтөт, анан бул категорияга Бардык 

Алып Салуу баскычы болот. Маалыматтарды алып салуу үчүн Бардык Алып 

салууну чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бүтүргөндөн кийин, Жабууну басыңыз. 

Сиздин документти коргоо 

Документиңизди коргоо каралбаса, анда ар ким аны ачып, көчүрүп, жана анын 

мазмунун өзгөртүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Сиздин муктаждыгыңызга жараша, 

документти коргоонун бир нече жолдору бар. 

Сиздин документти коргоо үчүн: 

Экрандын арты көрүнүшүнө баруу үчүн Файл өтмөгүн чыкылдатыңыз. 

Маалымат панелинде, Презентацияны Коргоо буйругун чыкылдатуу. 

Ылдый түшүү менюдан, сиздин муктаждыктарыңызга жооп бере алган вариантты 

тандаңыз. Биздин мисалда, биз Белгини Финал катары тандап алабыз. Зарыл 

болсо, башка жолдор сизге дагы көбүрөөк варианттарды берет, ал эми 

документиңизди акыркы катары белгилөө, башкалардын файлга кирүүсүнө 

тоскоолдук бериши жакшы жол болуп эсептелет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Айттырбай сактоо, Диалог кутучасы пайда болот. OK чыкылдатыңыз. 

 

Дагы бир диалог кутучасы пайда болот. ОК чыкылдатыңыз. 

 

Документти акыркы катары белгиленет. Башкалар файлды ачкан болсо, аларга 

документке түзөтүү киргизе албасын билдирген, жогору жагында тилке пайда 

болот. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Документти акыркы катары белгилөө, кимдир бирөө Баары бир Edit тандап алса, 

ага түзөтүү киргизүүгө тоскоолдук болбойт. Эгер адамдардын түзөтүү 

киргизүүсүн алдын алгыңыз келсе, анда анын ордуна Мүмкүндүктү Чектөө 

параметрин колдоно аласыз. 

Чакырык! 

Биздин практикалык документти ачыңыз . Эгер сабактарды көрүш үчүн биздин 

тажрыйбаны ачкан болсоңуз, анда жаңы көчүрмөсүн жүктөп алуу үчүн 

шектенбесеңиз болот. 

Текшерүү жана жашыруун маалыматтарды алып салуу үчүн Документ 

Текшерүүчү колдонуңуз. 

Акыркы катары белгилеп документти коргоо. 

Бүткөндөн кийин, сиздин презентация ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/5670764eaaa918141448fb06_12_15_2015/word2016_inspectprotect_practice.docx
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28. SMARTART ГРАФИКАСЫ 
 

SmartArt текстти гана колдонуунун ордуна сүрөттөр менен маалыматтардын 

баарлашканына мүмкүнчүлүк берет. Ар кандай ой-пикирлердин түрлөрүн 

колдонуу үчүн ар түрдүү тандоо стилдери бар. 

SmartArt менен биргелешип иштешүү тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөндөгү 

видеону көрүңүз. 

SmartArt графикасын киргизүү үчүн: 

SmartArt графикасы пайда болуусун каалаган слайдды тандаңыз 

Киргизүү өтмөгүнөн тартып, Иллюстрация топтун SmartArt буйругун тандаңыз. 

 

Диалог кутучасы пайда болот. Сол жактагы категориясын тандап, каалаган 

SmartArt графикасын тандап, андан кийин OK чыкылдатыңыз. 

 

SmartArt графикасы учурдагы документте пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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SmartArt графикасына текст кошуу үчүн: 

SmartArt диаграммасын тандаңыз Текст панели сол жакта пайда болот. Ал пайда 

болбосо, анда өчүрүп күйгүзүү үчүн SmartArt сол жагындагы кичинекей жебеге 

чыкылдатуу. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Текст панелинде ар бир окко жакын кийинки текстке кирүү Текст тийиштүү абалда 

пайда болот. Бул форманын ичине дал келиш үчүн дароо өлчөмүн өзгөртсө 

болот. 

 

Ошондой эле, сиз каалаган форманы басып тексти, андан кийин терүү аркылуу 

текстти кошо аласыз. Бир нече формаларга текстти кошуу керек болсо, бул 

жакшы иштейт. Бирок, кыйла татаал SmartArt графикалары үчүн, текст 

панелинде иштөө тез жана жөнөкөй болот. 

 

Кайра буйрутма берүү, кошуу, жана формаларды алып салуу үчүн: 

Жаңы формаларды кошуу, өз тартиби менен өзгөртүү, атүгүл SmartArt графиктен 

формаларды алып салуу оңой болот. Сиз текст панелинде мунун баарын кыла 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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аласыз, жана ал көп жактуу тизме менен схема түзүү сыяктуу болот. Көп жактуу 

тизмелер жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн, биздин 

сабакты Тизмелер карап чыгыңыз. 

Форманы төмөндөтүү үчүн, каалаган чекитти тандап, андан кийин Өтмөк 

баскычын басыңыз. Чекит оң жакты көздөй жылат, жана форма бир дээңгелге 

ылдый түшөт. 

 

Форманы жогоулатуу үчүн, каалаган чекитти тандап алып, Backspace баскычын 

басыңыз, (же + TAB Shift). Чекит сол жакка жылат, жана форма бир деңгээлде 

өйдө жылат. 

 

Жаңы форманы кошуу үчүн, каалаган чекиттен кийин, кыстаруу чекиттин коюп, 

анан Кирүүнү басыңыз. Текст панелинде бир жаңы чекит пайда болот жана 

графикада жаңы форма көрүнөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/word2016/lists/1/
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Форманы алып салуу үчүн, чекит алынып салынганга чейин Backspace басып 

кармоо керек. Андан кийин форма алынып салынат. Биздин мисалда, биз тексти 

жок бардык формаларды алып салабыз. 

 

Дизайн өтмөгүнөн SmartArt уюштуруу 

Эгер SmartArt уюштуруу үчүн текст панелин колдонууну каалабасаңыз, анда 

Графика түзүү тобу боюнча Дизайн өтмөгүндөгү буйруктарды колдоно аласыз. 

Болгону сиз өзгөрткүңүз келген форманы тандап, анан каалаган буйрукту 

тандаңыз. 

Жогорулатуу жана төмөндөтүү: бул буйруктарды форманы дээңгелдердин 

ортосунда өйдө же ылдый жылдырууга колдонуңуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Өйдө Жылдыруу жана Ылдый Жылдыруу: бир калыпта формалардын тартибин 

өзгөртүү үчүн бул буйруктарды колдонуңуз. 

 

Форманы Кошуу: Графикаңызга жаңы форма кошуу үчүн бул буйрукту 

колдонуңуз. Ошондой эле так жайгаштыруу параметрлер үчүн ылдый түшүү 

жебени чыкылдата аласыз. 

 

Биздин мисалда, биз иерархиялык калып менен графиканы уюштуруп келе 

жатабыз. Бардык SmartArt графикалары бул калыптын түрүнө колдонулбайт, бул 

буйруктар графикалык калыптарыңызга жараша (же баары эмес) ар кандай 

иштеши мүмкүн экенин унутпаңыз. 

SmartArt ты ыңгайлаштыруу 

SmartArt киргизгенден кийин, анын көрүнүшү жөнүндө өзгөртүүнү каалаган бир 

нече нерселер бар. SmartArt графиканы тандоо учурунда, Жасалга жана Формат 

өтмөктөрү Тасманын оң жагында пайда болот. Бул жерден, SmartArt 

графикасынын калыбына жана стилине кошуу оңой болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бир нече SmartArt стилдери бар, алар SmartArt тын көрүнүшүн жана сезилишин 

тез өзгөртүүгө мүмкүндүк берет. Стилди өзгөртүү үчүн, SmartArt стилдер топтон 

каалаган стилди тандап алыңыз. 

 

Сиз SmartArt ты колдонуу үчүн ар кандай түстүү схемалар болот. Түстөрдү 

өзгөртүү үчүн, Түстөр Өзгөртүү буйругун чыкылдатып, ылдый түшүү менюдан 

каалаган параметрди тандап алыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ошондой эле ар бир форманы өз алдынча ыңгайлаштыра аласыз. Графикадан 

каалаган форманы тандап андан кийин Формат өтмөгүнөн каалаган вариантты 

тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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SmartArt калыбын өзгөртүү үчүн: 

Эгер сизге SmartArt графикасынын алкагында уюштурулган маалымат жакпай 

калса, анда аны ар дайым сиздин мазмунга ылайык кылып калыбын жакшылап 

өзгөртүүгө болот. 

Дизайн өтмөгүнөн, Калыптар тобундагы Көбүрөөк ылдый түшүү жебеге 

чыкылдатыңыз. 

 

Керектүү калыпты тандаңыз, ал тургай, дагы көбүрөөк параметрлерди көрүү үчүн 

Көбүрөөк Калыптарды чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тандалган калып пайда болот. 

 

Эгер жаңы калып түпнускадан өтө эле башкача болсо, бир нече тексттиңиз 

көрүнбөй калышы мүмкүн. Жаңы калып жөнүндөгү чечимге чейин, маанилүү 

маалымат жоголуп кетпес үчүн ынаныңыз жана кылдат текшериңиз. 

Чакырык! 

Бош документти ачыңыз. 

Айлампа категориядан бир Негизги Айлампа SmartArt диаграммасын кыстаруу. 

Сааттын жебеси боюнча төмөнкү текстти киргизүү: Тыгыздашуу, Буулануу, 

Инфильтрация, Тундуруу, Жыйноо. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Инфильтрация сөзүн камтыган форманы алып салуу. 

Бууланууну камтыган форманы тандап, жана Жыйноо жана Тыгыздашуунун 

ортосундагы форманы жылдыруу үчүн Ылдый Жылдыруу буйрукка эки жолу 

чыкылдатыңыз. 

Айлампага бөгөт коюу үчүн SmartArt Калыбын өзгөртүңүз. 

Сиздин тандоону катарга коюу үчүн SmartArt түсүн өзгөртүңүз. 

Күчтүү Эффект үчүн SmartArt Стилин өзгөртүү. 

Бүткөндөн кийин, слайд ушул сыяктуу болушу керек: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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29. СТИЛДЕРДИ КОЛДОНУУ ЖАНА ӨЗГӨРТҮҮ 
 

Стил документтердеги бардык текстке колдонуу үчүн түстүн, тамганын, жана 

өлчөмдөрдүн алдын ала аныкталган жыйындысы болуп саналат. Стилдер 

сиздин документтерге көбүрөөк профессионалдык көрүнүш берет. Ошондой эле, 

ошол эле учурда сиздин документте бир нече нерсени өзгөртүүгө стилдерди 

пайдалана алышат. 

Кошумча: Биздин практикалык документти жүктөп алыңыз. 

Word тө стилдерди колдонуу тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону 

көрүңүз. 

Стилди колдонуу үчүн: 

Сиз форматтоону каалаган тексти тандаңыз же сызыктын башына курсорду 

коюуңуз. 

 

Башкы бет өтмөгүнөн стилдер тобундагы, көбүрөөк жайылма жебеге 

чыкылдатуу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56718804aaa91708bca4027c_12_16_2015/word2016_styles_practice.docx
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Калкып түшмө менюсундагы каалаган стилиди тандаңыз 

 

Текст тандалган стилде пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Стилдердин комплексин колдонуу үчүн: 

Стил топтому темасын, аталышын, жана абзац стилдер жыйындысын камтыйт. 

Стил курамы өз-өзүнчө ар бир элементи өзгөртүүнүн ордуна бир эле учурда 

сиздин документтин бардык элементтерин форматтоого мүмкүндүк берет. 

Дизайн өтмөгүнөн, документ Форматтоо тобундагы Көбүрөөк жайылма жебеге 

чыкылдатуу. 

 

Калкып түшмө менюсунан каалаган стилди тандоо. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тандалган стили белгиленген бүт документиңизде колдонулат. 

 

Стилин өзгөртүү үчүн: 

Стилдер тобуна өзгөртүүнү каалаган стилдин оң-чыкылдатуу жайгаштырыңыз 

жана андан кийин ылдый түшүү менюдан өзгөртүү тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Диалог кутучасы пайда болот. Арип стили, өлчөмү, түсү катары каалаган 

форматтоо өзгөрүүлөрдү жасаңыз. Эгер керек болсо, стилдин аталышын дагы 

өзгөртүүгө болот. Өзгөртүүлөрдү сактоо үчүн ОК басыңыз. 

 

Стили өзгөртүлгөн болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер стилди өзгөрткөн болсоңуз, сиз документте ошол стилдин ар бир үлгүсүн 

өзгөртүп жаткан болосуз. Төмөндө көрсөтүлгөндөй, биз тамганын көлөмүн 

чоңураак кылып колдонуу үчүн Нормалдуу стилди өзгөртөбүз. Эки параграфка 

тең Нормалдуу стилди пайдаланыңыз, анткени, алар жаңы өлчөмүн пайдалануу 

үчүн автоматтык түрдө жаңыртылды. 

 

Жаңы стилди түзүү үчүн: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Стилдер тобунун төмөнкү-оң бурчундагы жебени чыкылдатыңыз. 

 

Стилдер тапшырма панели пайда болот. Тапшырма панелинин түбүндөгү Жаңы 

Стил баскычын тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Диалог кутучасы пайда болот. Стили үчүн аталышына кириңиз, каалаган текст 

форматтоону тандап, анан ОК басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жаңы стили учурда тандалган текст үчүн колдонулат. Ошондой эле стилдер 

тобунда да пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ошондой эле, документ мазмунун жадыбалын түзүү үчүн дагы стилдерди 

пайдалана аласыз. Биздин макаланы карап чыгып, үйрөнүү үчүн Microsoft Word 

тө Мазмундун Жадыбалын кантип түзүү керек . 

Чакырык! 

Биздин практикалык документти ачыңыз. Сиз буга чейин эле биздин тажрыйба 

документти жүктөп алган болсоңуз, кайра шилтемени басуу менен бул жаңы 

көчүрмөсүн жүктөп алуу үчүн шектенбесеңиз болот. 

1-беттеги, текст Shelbyfield Жаныбар куткаруу биринчи линиясын тандоого жана 

Аталыш стилди өзгөртүү. 

Стили Август Ыктыярчы Жаңыртуу жана өзгөртүү деген экинчи линиясын 

тандоого 1-баш аталышы. 

Сиздин директордон кабар деген үчүнчү сапты тандап, 2-башкы аталыш 

стилди өзгөртүү. 

Дизайн тактасында, Күнүмдүк коюлган образын өзгөртүшөт. 

Арип Cambria жана тексттин өлчөмү 14 PT ошондуктан Нормалдуу стилди 

өзгөртүү. 

Бүткөндөн кийин, сиздин документтин биринчи бети ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/word-tips/how-to-create-a-table-of-contents-in-word/1/
http://www.gcflearnfree.org/word-tips/how-to-create-a-table-of-contents-in-word/1/
http://media.gcflearnfree.org/content/56718804aaa91708bca4027c_12_16_2015/word2016_styles_practice.docx
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Кошумча: башкы 3 -стилди каалагандай жол менен өзгөртүү. Сиз арипти, 

тексттин өлчөмүн, түсүн, жана башкаларды өзгөртө аласыз. Бул башкы аталышы 

документ боюнча пайда болот, ошондуктан, негизги текст толуктап форматтоону 

тандап алууга аракеттениңиз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

819 
 

30. ЭЛЕКТРОНДУК ПОЧТАНЫ БИРИКТИРҮҮ 
 

Электрондук почтаны бириктирүү бул бир тизмеге бир нече каттарды, 

белгилерди, аталыш ярлыгын, жана башка көбүрөөк маалыматтарды дайындар 

базасына, же электрондук жадыбалга сактоого мүмкүндүк бере турган пайдалуу 

курал болуп саналат. Электрондук Почтаны Бириктирүү менен иштеп жатканда, 

сизге Word документти (сиз учурдагынын бири менен баштайсыз же жаңы 

бирөөнү түзө аласыз) адатта Excel иш китеби болуп эсептелген жана алуучунун 

тизмеси, керек болот. 

Кошумча: Эгер сабак менен иштегиңиз келсе, төмөнкү мисалды жүктөп алууга 

болот: 

Практикалык документти көрүү (Word документти) 

Алуучунун тизмеси (Excel иш китеби) 

Электрондук почтаны бириктирүү мүмкүнчүлүгүн колдонуу тууралуу көбүрөөк 

билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Электрондук почтаны бириктирүүнү колдонуу үчүн: 

Учурдагы Word документти ачыңыз, же жаңы түзүңүз. 

Почта Жөнөтүү өтмөгүнөн, жайылма менюдан Электрондук Почта Бириктирүү 

Баштоо буйрукка чыкылдатып жана ылдый түшүү менюдан этабы менен 

Электрондук Почта Бириктирүүлөрдүн устатын тандаңыз. 

 

Электрондук почта бириктирүү панели пайда болот жана бириктирүүнү толтуруу 

үчүн алты негизги кадамдарды көрсөтөт. Төмөнкү мисалда каттын формасын 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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кантип түзүү жана кабыл алуучунун тизмеси менен катты кантип бириктирүү 

керек экенин көрсөтөт. 

1 кадам: 

Word терезенин оң жагындагы Электрондук Почта Бириктирүүлөрдүн тапшырма 

панелинен, сиз түзүүнү каалаган документтин түрүн тандаңыз. Биздин мисалда, 

биз каттарды тандап алабыз. Анан Кийинкини басып: документти баштоону 

кадам 2 ге жылдырабыз. 

 

2-кадам: 

Учурдагы документти Колдонууну тандап: анан Кийинки басып: кабыл 

алуучуларды 3- кадамга жылдырууну тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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3-кадам: 

Word автоматтык түрдө ар бир даректи документке жайгаштыруу үчүн, азыр 

сизге дарек тизмеси керек болот. Тизме учурдагы файлда болушу мүмкүн, 

мисалы Excel китепчеде, электрондук почта Бириктирүүлөрдүн устасынын 

ичинде бир жаңы дарек тизмесин терип жаза аласыз. 

Учурдагы тизмени Колдонууну тандаңыз , андан кийин файлды тандоо үчүн, 

Издөөнү чыкылдатуу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиздин файлды жайгаштырып, анан Ачууну чыкылдатыңыз. 

 

Эгер дарек тизмеси Excel китепчеде бар болсо, тизмесден турган иш баракты 

тандап, андан кийин OK чыкылдытыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Электрондук почтаны бириктирүү диалог кутусунда, кайсы алуучулар 

бириктирүүдө киргизилгенин көзөмөлдөө үчүн ар бир кутучаны белгилеп же 

белгилебей кое аласыз. Дегинкиси, бардык алуучулар тандалышы керек. 

Бүтүргөндөн кийин, ОК басыңыз. 

 

Кийинкини чыкылдатыңыз: 4-кадамга жылдыруу үчүн катты жазыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сизде учурдагы дарек тизмеси жок болсо, сиз бир жаңы тизме баскычын 

чыкылдатып, жана Түзүүнү басасыз, андан кийин кол менен дарек тизмесин 

терип жаза аласыз. 

4-кадам: 

Эми сиз кат жазууга даярсыз. Аны басып чыгарганда, ал каттын ар бир нускасы 

негизинен бирдей эле болот; болгону алуучунун маалыматтары (мисалы, аты, 

атасынын аты жана дареги), ар кандай болот. Электрондук Почта Бириктирүүсү 

так маалыматтарды кайда кошсо болорун жакшы билиш үчүн, сизге 

толтургучтарды кошуу керек. 

Алуучунун дайындарын киргизүү үчүн: 

Маалымат сиз каалаган жерде пайда болуш үчүн, документке кыстаруу чекитин 

жайгаштырыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Толтургучтар параметрлеринин бирин тандоо. Биздин мисалда, биз Дарек 

блокту тандап алабыз. 

 

Сиздин тандоого жараша, диалог кутучасы ар кандай ылайыкташтыруу 

параметрлер менен пайда болушу мүмкүн. Керектүү параметрлерин тандап, 

анан ОК басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Толтургуч сиздин документте пайда болот. 

 

Каалаган башка толтургучтарды кошуңуз. Биздин мисалда, биз Саламдашуу 

сызык толтургучун каттын жогору жагына кошо алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бүтүргөндөн кийин, Кийинки баскычты чыкылдатып: каттарды алдын ала көрүү 

үчүн 5-кадамга жылдырыңыз. 

 

Кээ бир каттар үчүн, сизге жөн гана Дарек блогун жана Салам сабын кошуу керек 

болот. Бирок, сиз көбүрөөк толтургучтарды (мисалы, алуучунун аты-жөнү же 

даректери сыяктуу) дагы ,каттын мазмунуна, аны андан ары жекелештирүү үчүн 

кошо аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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5-кадам: 

Алуучунун тизмесинен маалымат туура көрүнүшү үчүн каттарды алдын ала 

карап чыгуу керек. Сиз документтин ар бир нускасын көрүү үчүн солго жана оңго 

жылдыруу жебелерин колдоно аласыз. 

 

Эгер баары туура болсо, Кийинкини чыкылдатып: 6 кадам жылуу үчүн 

бириктирүүнү толтуруңуз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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6-кадам: 

Катты басып чыгаруу үчүн Басып чыгарууну чыкылдатыңыз. 

 

Диалог кутучасы пайда болот. Каттардын бардыгын басып чыгаргыңыз келеби 

,чечиңиз, учурдагы документтиби (жаздырып алуу), же бир гана тандалган 

топтубу, андан кийин OK чыкылдатыңыз. Биздин мисалда, биз каттардын 

бардыгын басып алабыз. 

 

Басып чыгаруу диалог кутучасы пайда болот. Басып чыгаруу орнотууларын 

тууралоо керек болсо аны жөнгө салыңыз, андан кийин ОК басыңыз. Каттар 

басылып чыгат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чакырык! 

Биздин практикалык документти ачыңыз жана практика алуучулардын 

тизмесин . 

Алуучунун тизме менен катты бириктирүү үчүн Электрондук Почтаны 

Бириктирүүлөрдүн устатын колдонуңуз. 

Документтин жогору жагына дарек блокту кыстаруу. Экинчи форматты тандаңыз: 

Joshua Randall Jr 

Каттын мазмунунун жогору жагына Салам сызыгын киргизиңиз. Бул мырза 

Joshua Randall, деген саламдашуу линиясын форматтоо. 

Каттарыңыз туура форматталганына ынануу үчүн каттарды текшериңиз. Үчүнчү 

кат ушул сыяктуу болуш керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бириктирүүнү толтуруу. 
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X. EXCEL 2016 НЕГИЗДЕРИ 
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1. EXCEL МЕНЕН ИШТИ БАШТОО 
 

Excel бул электрондук жадыбал программасы, аны менен сиз маалыматты 

сактап, уюштуруп жана анализдей аласыз. Сиз Excel программасы татаал 

маалыматтар менен иштөө үчүн гана кээ бир адамдар пайдаланат деп 

ойлошуңуз мүмкүн, бирок бул программанын күчтүү мүмкүнчүлүктөрүн ар бир 

адам үйрөнсө болот. Эгер бюджеттин, окутуу таржымалдын, же эсеп-

дүмүрчөктүн үстүнөн иштеп жатсаңыз, Excel дайындардын ар кандай түрлөрү 

менен иштөөгө шарт түзөт. 

Excel тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Excel программасын таанып-билүү 

Сиз мурун Excel 2010 же Excel 2013 колдонгон болсоңуз, анда Excel 2016 тааныш 

болушу керек. Сиз Excel менен биринчи жолу иштеп жатсаңыз же эски 

версияларында жакшы тажрыйбаңыз болсо, сиз алгач Excel интерфейси менен 

таанышууга бир аз убакыт бөлүңүз. 

Excel интерфейси 

Биринчи жолу Excel 2016 ачканда, Excel Старт экраны пайда болот. Бул жерден, 

сиз бир жаңы иш китебин ачып, калып тандап, жана жакында түзөткөн иш 

китептерине кире аласыз. 

Excel Старт экранынан, Excel интерфейсин ачуу үчүн "Бош иш китебин" (Blank) 

басыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Excel интерфейси менен тааныш болуу үчүн, төмөнкү баскычтырды 

чыкылдатыңыз. 

Тасма: Excel'деги тасма жалпы милдеттерди аткаруу үчүн зарыл бардык 

буйруктарды камтыйт. Анын бир нече өтмөктөрү бар, ар биринде буйруктардын 

бир нече топтору бар. 

Тез табуу куралдар тилкеси: Тез табуу куралдар тилкеси - кайсы өтүнмө 

тандалбасын, жалпы буйруктарын пайдалануу мүмкүнчүлүгүн берет. Силер 

артыкчылыкка жараша буйруктарды ылайыкташтыра аласыз. 

Tell Me: Tell Me кутучасы издөө тилкесиндей иштейт жана сизге колдонгуңуз 

келген куралдарды жана буйруктарды тез тапканга жардам берет. 

Microsoft Аккаунту: Бул жерден сиз Microsoft аккаунт маалыматыңызга кире 

аласыз, профилиңизди көрүп, аккаунттарды алмаштыра аласыз. 

Формула тилкеси: Формула тилкесинде сиз дайындарды, формула же 

функцияны түзөтүп же киргизе аласыз, алар белгилүү бир клетканын ичинде 

пайда болот. 

Кутуча аты (Name Box): Кутуча аты тандалган уячанын жайгашкан жерин, же аты-

жөнүн көрсөтөт. 

Тилке: Тилке бул беттин жогору жагынан төмөн жагына качкан уячалардын 

топтому. Excel'де, тилкелер тамгалар менен аныкталат. 

Уяча: Иш китептеги ар бир тик бурчтук уяча деп аталат. Уяча бул сап менен 

тилкенин келилиши. Жөн гана уячаны тандоо үчүн чыкылдатыңыз. 

Сап: Сап бул беттин сол жагынан оң жагына чуркаган уячалардын топтому. 

Excel'де, саптар катар саны менен аныкталат. 

Иш барактары: Excel файлдары иш барактары деп аталат. Ар бир иш-китеби бир 

же бир нече иш-барактарынан турат. Алардын арасында которулуу үчүн 

өтмөктөрдү чыкылдатыңыз, же көбүрөөк мүмкүнчүлүк алыш үчүн чычкандын оң 

жагын чыкылдатыңыз. 

Иш барактарын көрүү варианттары: Иш-барактарын көрүү үчүн үч жолу бар. Жөн 

гана буйруктар тилкесин басып, каалаган көрүнүштү тандаңыз. 

Кийирейтип-чоңойтууну (Zoom) көзөмөлдөө: Ал үчүн сыдырманы чыкылдатып, 

сүйрөңүз. Сыдырманын оң жагындагы сан кйирейтип-чоңойтуунун пайызын 

чагылдырат. 

Тик жана туура сыдыруу тилкелери: Сыдыруу тилкелери аркылуу сиз жогорудан 

ылдый, бир беттен экинчи бетке сыдыра аласыз. Ал үчүн тигинен же туурасынан 

чыдыруу тилкесин чыкылдатып, жылдырыңыз. 

Excel чөйрөсү менен иштөө 

Тасма жана Тез табуу куралдар тилкеси аркылуу Excel'деги жалпы милдеттерди 

аткаруу үчүн буйруктарды таба аласыз. Экрандын арткы көрүнүшү сизге 
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сактоонун, файлды ачуунун, басып чыгаруунун жана документ менен 

бөлүшүүнүн ар кандай ыкмаларын берет. 

Тасма 

Excel 2016 салттуу менюнун ордуна тасма системасын колдонот. Тасма бир нече 

өтмөктөрдү, буйруктардын бир нече топторун камтыйт. Сиз Excel'де көпчүлүк 

жалпы милдеттерди аткаруу үчүн бул өтмөктөрдү колдоносуз. 

Ар бир өтүнмөнүн ичинде бир нече топтору бар. 

 

Кээ бир топтордун ичинде жебеси бар, аны чыклдатып, көп варианттарды ача 

аласыз. 

 

Көп буйруктарды ачуу үчүн өтмөктү чыкылдатыңыз. 

 

Сиз тасманын кандайча көрүнөөрүн Тасма Көрсөтүү Жолдорунан туураласаңыз 

болот. 
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Adobe Acrobat Reader сыяктуу кээ бир программалар тасмага кошумча 

өтмөктөрдү орното алат. Мындай өтмөктөр кошумча модулдар деп аталат. 

Тасма Көрүнүшү Жолдорун өзгөртүү үчүн: 

Тасмалар учурдагы тапшырмага жооп берүү үчүн иштелип чыккан, бирок сиз өтө 

көп экран орунду ээлейт десеңиз, аны азайтууну тандай аласыз. Тасманын 

Көрсөтүү Жолдору жогорку-оң бурчундагы жебени чыкылдатып, жайылма 

менюну чыгарыңыз. 

 

Тасма Көрсөтүү Жолдору менюсунун үч түрү бар: 

Тасманы авто-жашыруу: Авто-жашыруу толук экран режиминде сиздин иш 

барагыңызды көрсөтүп, толугу менен тасманы жашырат. Тасманы көрсөтүү үчүн, 

экрандын жогору жагындагы Тасманы жайып көрсөтүү буйругун чыкылдатыңыз. 

 

Өтмөктөрдү көрсөтүү: Бул опция бардык колдонулбаган буйруктарды жашырат, 

бирок өтмөктөр көрүнүп турат. Тасманы көрсөтүү үчүн, жөн гана өтмөктү 

басыңыз. 
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Өтмөк жана Буйруктарды көрсөтүү: Бул параметр Тасманы жогорулатат. Бардык 

өтмөктөр жпнп буйруктар көрүнүп турат. Биринчи жолу Excel ачып жатсаңыз бул 

параметр демейки боюнча тандалат. 

Тез табуу куралдар тилкеси 

Тасманын үстүндө жайгашкан Тез табуу куралдар тилкеси сизге кайсы өтмөк 

тандалбасын жалпы буйруктарын пайдалануу мүмкүнчүлүгүн берет. Алдын ала, 

ал Сактоо, Жокко чыгаруу жана Кайталоо буйруктарын камтыйт. Сиз каалооңузга 

жараша башка буйруктарды кошо аласыз. 

Тез табуу куралдар тилкесине буйруктарды кошуу үчүн: 

Тез табуу куралдар тилкесиин оң жагындагы жайылма жебени чыкылдатыңыз. 

Ылдый түшүүчү менюдан кошуу үчүн каалаган буйрукту тандаңыз. Көп 

буйруктардан тандоо үчүн, көбүрөөк буйруктарды тандаңыз. 
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Буйруктар Тез табуу куралдар тилкесине кошулат. 

 

Tell Me'ни кандай колдонуу керек: 

Tell Me кутучасы издөө тилкесиндей иштейт, жана сиз колдонууну каалаган 

буйруктарды жана куралдарды тапканга жардам берет. 

 

Эмне кылгыңыз келгенин өз сөзүңүз менен жазыңыз. 

 

Натыйжалар сизге бир нече тиешелүү ыкмаларды берет. Аларды колдонуу үчүн, 

Тасмадагы буйрукту чыкылдатыңыз. 
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Иш барагы көрүүлөрү 

Excel 2016 сиздин иш барактарыңыз ар түрдүү көрүнө алат. Бул көрүүлөр ар 

кандай милдеттер үчүн пайдалуу болушу мүмкүн, мисалы жадыбалды басып 

чыгаргыңыз келсе. Иш барактын көрүнүшүн өзгөртүү үчүн, Excel терезесинин 

төмөнкү-оң бурчундагы буйруктарды таап, Жөнөкөй көрүнүш, Баракча калыбы 

көрүнүшү же барак аягы көрүнүшүн тандаңыз. 

 

Жөнөкөй көрүнүн Excel'дин бардык иш барактары үчүн демейки көрүнүш болуп 

саналат. 
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Баракча калыбы көрүнүшү иш баркатары басылып чыкканда кандай болсо, 

ошондой көрсөтөт. Ошондой эле бул көрүнүштө жогорку жана төмөнкү 

колонтитулдарды кошууга болот. 
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Барактын үзүлүшү көрүнүшүндө барактын үзүлүү жерлерин өзгөртүүгө болот, 

өзгөчө көп дайындарды басып чыгарууда абдан пайдалуу. 
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Экран артындагы көрүнүш 

Экран артындагы көрүнүш чизге сактоого, файл ачууга, басып чыгарууга жана 

жадыбалдарыңыз менен бөлүшүүгө шарт түзөт. 

Экран артындагы көрүнүшкө мүмкүнчүлүк алуу үчүн: 

Тасмадагы файл өтмөгүн чыкылдатыңыз. Экран артындагы көрүнүш пайда 

болот. 

 

Экран артындагы көрүнүш тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү баскычтарды 

басып көрүңүз. 

Excel'ге кайтуу: Сиз жебени колдонуп Экрандын арткы көрүнүшүн жаап, Excel 

кайта аласыз. 
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Маалымат: Сиз Экрандын арткы көрүнүшүн ачкан сайын Маалымат (Info) панели 

пайда болот. Бул учурдагы иш-китеби жөнүндө маалыматтарды камтыйт. 

Жаңы (New): Бул жерден сиз жаңы бош иш-китебин ача аласыз же көп 

үлгүлөрдөн тандай аласыз. 

Ачуу (Open): Бул жерден, сиз OneDrive'да же компьютериңизде сакталган иш-

китептерин же акыркы сакталган китептериңизди ача аласыз. 

Сактоо жана Катары сактоо: Сактоо жана катары сактоо колдонуп 

компьютериңизге жана OneDrive'га иш-китептериңизди сактап коюңуз. 

Басып чыгаруу: Басып чыгаруу панелинен басып чыгаруу жөндөөлөрүн өзгөртүп 

жана иш-китебиңизди басып чыгара аласыз. Ошондой эле иш-китебиңизди 

алдын-ала көрө аласыз. 

Бөлүшүү (Share): Бул жерден сиз башка адамдарды файлды көргөнгө жана 

документтин үстүнөн бирге иштешүүгө чакыра аласыз. Сиз ошондой эле иш-

китепти тиркеме катары элеткрондук почтадан бөлүшө аласыз. 

Экспорт: Сиз бул жерден иш-китебиңизди PDF / XPS же Excel 1997-2003 же 

башка формат катары экспорттой аласыз. 

Жарыялоо: Бул жерден, сиз иш-китебиңизди Microsoft'тун Excel иш китептери 

үчүн булут-бөлүштүрүү кызматы Power BI'ге жарыяласаңыз болот. 

Жабуу: учурдагы иш-китепти жабуу үчүн бул жерди басыңыз. 

Аккаунт: Аккаунт панелинен сиз Microsoft аккаунт маалыматына мүмкүнчүлүк 

аласыз жана темаңызды жана фонду өзгөртүп, аккаунтуңардан чыгып кете 

аласыз. 

Параметрлер: Бул жерден ар кандай Excel параметрлерин, жөндөөлөрдү, тил 

параметрлерин өзгөртө аласыз. 

Өзүңүздү текшерүү! 

Excel 2016 ачуу 

Жаңы электрондук жадыбалды ачуу үчүн Бош Иш-китебин чыкылдатыңыз. 

Өтмөктөрдү көрсөтүү үчүн Тасма Көрсөтүү Жолдорун өзгөртүү. 

Тез табуу куралдар тилкесин колдонуп, Жаңы, Тез басып чыгаруу жана 

орфографиялык текшерүүнү кошуу үчүн чыкылдатыңыз. 

Tell Me тилкесинен Түс (Color) сөзүн териңиз. Түс толтуруу (Fill Color) үстүнө алып 

барып, сары өңдү тандаңыз. Бул сары менен уячаны толтурат. 

Иш-китептер көрүнүшүн Баракча калыбы параметрине өзгөртүңүз. 

Бүткөндөн кийин, экраныңыз ушул сыяктуу болушу керек: 
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Тасма Көрүнүш параметрлерин кайра Өтмөк жана Буйруктарга өзгөртүңүз. 

Excel'ди жабыңыз жана өзгөртүүлөрдү сактабаңыз. 
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2. ONEDRIVE ДИСКИН ТҮШҮНҮҮ 
 

Office тин көп функциялары онлайн файлдарды сактоого жана бөлүшүүгө 

багытталат. OneDrive Майкрасофтогу интернет сактоо мейкиндигин 

документтериңизди жана башка файлдарды сактоо, түзөтүү жана бөлүшүү үчүн 

колдоно аласыз. OneDrive ка компьютериңизден тартып, смартфон же сиз 

колдонгон түзмөктөрдүн ар кандай түрлөрү менен кирүү мүмкүнчүлүгү бар. 

OneDrive ды баштоо үчүн, эгер буга чейин сизде болбосо, акысыз Microsoft 

аккаунтун орнотушуңуз керек. 

Эгер сизде Microsoft аккаунту жок болсо, анда сиз бул жакка барыңыз Microsoft 

Аккаунтун түзүү сабагы биздин Microsoft Account үйрөткүчтө . 

Microsoft аккаунтуна ээ болсоңуз, анда сиз Officке кире аласыз. Жөн гана 

чыкылдатып Excel Терезенин жогорку оң бурчуна кириңиз. 

 

OneDrive ды колдонуу артыкчылыктары 

Сиз Microsoft аккаунтуна каталган болсоңуз, анда бул жерден сиз OneDrive 

менен бир нече нерселерди жасай аласыз: 

Кайда болбоңуз файлдарыңызга мүмкүнчүлүк алуу: Сиз OneDrive ка 

файлдарыңызды сактап койгон болсоңуз, Интернет байланышы бар жерлерде 

ар кандай компьютер, планшет же смартфон аркылуу кирүүгө мүмкүнчүлүгүңүз 

болот. Ошондой эле, OneDrive ка жаңы документтерди түзө аласыз. 

Файлдарыңызды архивдештирүү: OneDrive ка файлдарды сактоо, аларга 

кошумча коргоо катмарын берет. Эгер комьпютериңизде бир нерсе болсо да, 

OneDrive сиздин файлдарды коопсуз жана жеткиликтүү кылып сактайт. 

Файлдарды бөлүшүү: OneDrive файлдарыңызды досторуңуз жана 

коллегаларыңыз менен бөлүшүүгө оңой болот. Сиз аларга файлдарыңызды 

түзөтүүгө же жөн гана окуганга кошууну тандай аласыз. Бул параметр 

кызматташуу үчүн зор, себеби, бир нече адам бир эле учурда бир документти 

өзгөртө алышат (бул кош-авторлук деп аталат). 

Файлдарды сактоо жана ачуу 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/microsoftaccount/creating-a-microsoft-account/2/
http://www.gcflearnfree.org/microsoftaccount/creating-a-microsoft-account/2/
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Сиз Microsoft аккаунтуна катталган болсоңуз, OneDrive, сиз файлдарды сактап 

же ачкан сайын пайда болуп турат. Сизде дагы эле файлдарыңызды 

компьютериңизге сактоо мүмкүнчүлүгүңүз бар. Кандай гана болбосун OneDrive 

ка файлдарыңызды сактоо сизге башка компьютерден отуруп алып кирүүгө 

мүмкүнчүлүк берет, ошондой эле, досторуңуз жана коллегаларыңыз менен 

файлдарды бөлүшүүгө да мүмкүндүк аласыз. 

Мисалы, сиз Save As ди сактоо катары басканда, сиз OneDrive же бул PC ни 

сактоо орду катары тандай аласыз. 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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3. ИШ-КИТЕПТЕРИН ТҮЗҮҮ ЖАНА АЧУУ 
 

Excel файлдары иш-китептери деп аталат. Сиз Excel бир жаңы долбоор 

баштасаңыз, сиз иш-китебин түзүшүңүз керек. Excel'де иш-китепче менен иштеп 

баштоо үчүн бир нече жолдору бар. Сиз жаңы иш-китебин, же бош китепчени 

түзүп, же алдын-ала дизайны бар калыпты ачып, же азыр бар иш-китебин ача 

аласыз. 

Excel'де иш-китептерди ачуу, түзүү тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

OneDrive жөнүндө 

Сиз иш-китепти ачып же сактап жатсаңыз, OneDrive колдонуу мүмкүнчүлүгү бар 

болот, ал онлайн файл сактоо кызматы сиздин Microsoft Аккаунтуңузга кошулган 

болот. Бул параметрди иштетүү үчүн, Office'ке кирүүңүз керек. Көбүрөөк билүү 

үчүн, биздин OneDrive түшүнүү сабагыбызды көрүңүз. 

 

 

Бош иш-китебин түзүү үчүн: 

Файл өтмөгүн тандаңыз. Экрандын арткы көрүнүшү пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/excel2016/understanding-onedrive/1/
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Жаңы (New) тандаңыз, анан Бош-иш китебин чыкылдатыңыз. 

 

Жаңы бош иш-китеби пайда болот. 

Учурдагы иш-китепти ачуу үчүн: 

Жаңы иш-китептерин түзүүдөн тышкары, көп учурда буга чейинки сакталган иш-

китебин ачуу керек болот. Иш-китептерин сактоо жөнүндө көбүрөөк билүү 

үчүн Иш-китептерин сактоо жана бөлүшүү сабактарын караңыз. 

Экран артындагы көрүнүшүнө өтүңүз жана ачыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/excel2016/saving-and-sharing-workbooks/1/
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Компьютерди тандап, анан серептөөнү басыңыз. Сиз ошондой эле OneDrive'да 

сакталган файлдарды ачуу үчүн OneDrive тандап алыңыз. 

 

Диалог кутучасы пайда болот. Иш-китебиңиздин жайгашкан жерин тандап, аны 

ачыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер сиз жакында керектүү иш-китебин ачкан болсоңуз, эми сиз файлды 

издегендин ордуна акыркы иш-китептерди серептесеңиз болот. 

 

Иш-китебин кадап коюу үчүн: 

Сиз бир иш-китеби менен көп иштесеңиз, аны тез ачуу үчүн экрандын арткы 

көрүнүшүнө кадап койсоңуз болот. 

Экрандын арткы көрүнүшүнө өтүп, анан Ачуу баскычын чыкылдатыңыз. Акыркы 

түзөтүлгөн иш-китептери чыгат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз кадап койгуңуз келген иш-китебиңиздин үстүнө курсорду алып келиңиз. 

Сайгычтын сүрөтчөсү иш-китептин жанында көрүнөт. Сайгыч сүрөтчөсүн 

чыклдатыңыз. 

 

Иш-китеби акыркы иш-китептеринде кала берет. Иш-китебин кадоодон чыгаруу 

үчүн жөн гана сайгыч сүрөтчөсүн кайра чыкылдатып коюңуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Калыптарды колдонуу 

Сиз жаңы иш-китебин тез түзүү үчүн калып менен колдонсоңуз болот, ал алдын 

ала дизайндалган жадыбал. Калыптар көбүнчө алдын ала форматталган, 

алардын формулалары бар, ошондуктан жаңы долбоорду баштап жатканда, 

силерге убакыт жана күч жагынан бир топ үнөмдүү болот. 

Калыптан жаңы иш-китебин түзүү үчүн: 

Экрандын арткы көрүнүшүнө кирүү үчүн Файлды чыкылдатыңыз. 

 

Жаңыны тандоо. Бош иш-китептери параметринн астында бир нече калыптар 

көрүнөт. 

Аны карап чыгуу үчүн калыпты тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Калыптын алдын ала көрүүсү пайда болот жана жанында калыптын 

пайдаланышы тууралуу кошумча маалымат алыңыз. 

Тандалган калыпты колдонуу үчүн Түзүү баскычын чыкылдатыңыз. 

 

Тандалган калып менен жаңыиш-китеби пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Өзгөчө бир нерсе табыш үчүн издөө тилкесинен бир нерсе издеп, же категорияга 

жараша калып серептесеңиз болот. 

 

Бардык калыптар Microsoft тарабынан жаратылган эмес, муну белгилей кетүү 

маанилүү. Көптөгөн калыптар үчүнчү тараптын иштеп чыгуучулары, ал тургай, 

айрым колдонуучулары тарабынан түзүлгөн, ошондуктан кээ бир калыптар 

башкаларга караганда жакшыраак иштеши мүмкүн. 

Шайкештик режими 

Кээде, Microsoft Excel мурунку версияларында, мисалы Excel 2003 же Excel 2000 

түзүлгөн иш китептери менен иштөө керек болуп калат. Эгер иш-китептеринин 

бул түрлөрүн көрүү үчүн ачсаңыз, ал Шайкештик режиминде пайда болот. 

Шайкештик режими айрым функцияларды өчүрөт, андыктан ошол иш-китеби 

түзүлүүдөгү колдонулган буйруктарды гана пайдалана аласыз. Мисалы, Excel 

2003-жылы түзүлгөн иш-китебин ачсаңыз, анда бир гана Excel 2003 тиешелүү 

өтмөктөр жана буйруктарын колдоно аласыз. 

Төмөнкү сүрөттө, шайкештик режиминде иштеп жаткан иш-китебин көрө аласыз, 

ал терезенин жогору жагында, файлдын атынын жанында жайгашкан. Бул кээ 

бир Excel 2016 өзгөчөлүктөрүн өчүрөт, алар Тасмада өчүп турат. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Шайкештик режиминен чыгуу үчүн, сиз иш-китебин учурдагы версияга 

коныертация кылышыңыз керек. Бирок, сиз башкалар менен кызматташып 

жаткан болсоңуз, жана алар Excel'дин эски версиясына гана мүмкүнчүлүгү бар 

болсо, анда иш-китебин шайкештик режимде калтырган жакшы, аткени форматы 

өзгөрбөйт. 

Иш-китебин конвертациялоо үчүн: 

Сиз Excel 2016 өзгөчөлүктөрдүн баарына мүмкүнчүлүк алгыңыз келсе, иш-

китепти Excel 2016 файл фоматына конвертация кыла аласыз. 

Файлды конвертация кылуу менен түпнуска макети өзгөрүп кетээри мүмкүн 

экенин эстен чыгарбаңыз. 

Экрандын арткы көрүнүшүнө кирүү үчүн Файл өтмөгүн чыкылдатыңыз. 

 

Конвертация буйругун таап, тандаңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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"Катары сактоо" диалог кутучасы пайда болот. Иш-китебин сактоо үчүн жер 

тандаңыз жана файлдын атын жазып, сактаңыз. 

 

Иш-китеби жаңы файл түрүнө конвертация болот. 

Өзүңүздү текшериңиз! 

Практикалык иш-китебибизди ачыңыз! 

Биздин иш-китебибиз шайкештик режиминдесиз ачылат 2016 файл форматына 

иш-китебин конвертациялаңыз. Жаңы функцияларды көрүү үчүн файлды жаап 

кайра ачкыңыз келеби деп диалог кутучасы ачылат. "Ооба" деп тандаңыз. 

Акырында, Экрандын арткы көрүнүшүндө файлды же папканы кадап коюңуз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/563d05f9ca7fac0d9c7b3f7e_11_06_2015/excel2016_creatingopening_practice.xls
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4. ИШ-КИТЕПТЕРДИ САКТОО ЖАНА БӨЛҮШҮҮ 
 

Сиз жаңы Excel иш-китебин түзгөн сайын, аны туура сактоону билишиңиз керек, 

анткени сиз аны кийинчерээк түзөтүшүңүз керек. Excel мурдагы нускаларындай 

эле, файлдарды сиз колдонгон компьютерге сактай аласыз. Бирок мурунку 

нускамаларынан айырмаланып, Excel 2016 сизге OneDrive колдонуп булутка иш-

китебин сактоого мүмкүндүк берет. Ошондой эле, сиз Excel'ден түздөн-түз, 

башкаларга иш-китептерди экспорттоп, жана бөлүшө аласыз. 

Excel'де иш-китептерин сактоо жана бөлүшүү тууралуу көбүрөөк билүү үчүн 

төмөнкү видеону көрүңүз. 

OneDrive жөнүндө 

Сиз иш-китепти ачып же сактап жатсаңыз, OneDrive колдонуу мүмкүнчүлүгү бар 

болот, ал онлайн файл сактоо кызматы сиздин Microsoft Аккаунтуңузга кошулган 

болот. Бул параметрди иштетүү үчүн, Office'ке кирүүңүз керек. Көбүрөөк билүү 

үчүн, биздин OneDrive түшүнүү сабагыбызды көрүңүз. 

 

Сактоо жана "катары сактоо" 

Excel файлды сактоонун эки жолун сунуш кылат: Сактоо жана Катары Сактоо. 

Бул параметрлер бир нече маанилүү айырмачылыктар менен бирге, ушундай 

окшош жолдор менен иштешет: 

Сактоо: сиз өзгөртүүлөрдү сактоо үчүн Сактоо буйругун колдоносуз. Көпчүлүк 

учурда бул буйрукту колдоносуз. Файлды сактап жатканда, сиз бир гана 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/excel2016/understanding-onedrive/1/
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файлдын атын коюп жана жайгашкан жерин тандайсыз. Андан кийин, жөн гана 

Сактоо буйругун басасыз. 

Катары сактоо: Сиз бул буйрукту иш-китебин түзүү же көчүрмөсүн сактоо үчүн, 

ошо эле учурда түпнускасын сактап калуу үчүн колдоносуз. "Катары сактоо" 

басканда сиз файлга башка ат берип, жайгашкан жерин да башка жерге 

сактайсыз. 

Иш-китепти сактоо үчүн: 

Сиз жаңы долбоор баштайсызбы же учурдагы файлга өзгөрүүлөрдү жасайсызбы 

иш-китебиңизди сактап туруу маанилүү. Эрте жана көп учурда сактоо менен 

ишиңиздин жоголуп кетпөөсүнүн алдын аласыз. Кийинчерээк табуу кыйын болуп 

калат, ошондуктан, сиз сактаган жериңизди так билип алууга аракет кылганыңыз 

туура болот. 

Тез Табуу куралдар тилкесинен Сактоо буйругун таап, чыкылдатыңыз. 

 

Биринчи жолу файлды сактап жатсаңыз, "Катары сактоо" менюсу экрандын 

арткы көрүнүшүндө пайда болот. 

Файлды сактаганга жерди тандашыңыз керек, жана файлдын аталашын 

жазыңыз. Иш-китепти коспьютериңизге сактоо үчүн, Компьютерди тандап, 

Серептөөнү басыңыз. Ошондой эле, OneDrive'да сактоо үчүн OneDrive басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Катары сактоо диалог кутучасы пайда болот. Иш-китебин сактоочу жайды 

тандаңыз. 

Иш-китебиңизге файлдын атын жазып, сактоону басыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Иш-китеби сакталат. Иш-китеп өзгөрүүлөрдү сактап калуусу үчүн, улам-улам 

Сактоо буйругун басып коюп туруңуз. 

Сиз ошондой эле баскычтоптон Ctrl + S кыска жолу менен сактап тура аласыз. 

"Катары сактоо" колдонуп көчүрмөсүн жасоо 

Эгер сиз иш-китептин түпнускасын сактап, ошол эле учурда иш-китептин башка 

нускасын сактагыңыз келсе, анда көчүрмөсүн түзө аласыз. Мисалы, сиздин Sales 

Data деген файлыңыз бар болсо, аны Sales Data 2 деп сактап коюп, ал файлды 

түзөтсөңүз болот жана каалаган учурда түпнуска файлга кайтып келүүгө мүмкүн. 

Бул үчүн, сиз экрандын арткы көрүнүшүнөн "Катары сактоо" буйругун 

чыкылдатышыңыз керек болот. Биринчи жолу файлды сактагандай эле файла 

ат берип, аны кайда сактоону тандасаңыз болот. 

 

Демейки сактоо жерин өзгөртүү үчүн: 

Сиз OneDrive'ды колдонгуңуз келбесе, балким бул сизге жакпашы мүмкүн, 

себеби OneDrive демейки жайгашуу жери катары тандалган. Эгер Компьютер 

папкасын ар бир жолу издеген ыңгайсыз сезилсе, демейки сактоо жерине 

"компьютер папкасын" орнотсоңуз болот. 

Экран артындагы көрүнүшкө кирүү үчүн Файл өтмөгүн тандаңыз. 

 

Параметрлерди чыкылдатыңыз 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Excel параметрлер диалог кутучасы пайда болот. Сактоону тандаңыз, демейки 

боюнча компьютерге сактоо менюсунун жанындагы кутуну белгилеп, андан 

кийин OK деп басыңыз. Демейки сактоо жери өзгөргөн болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Барак үзүлүшү 

Авто калыбына келтирүү 

Excel автоматтык түрдө иш-китебиңизди сиз иштеп атканда убактылуу папкага 

сактайт. Эгер өзгөрүүлөрдү сактаганды унтуп калсаңыз, же Excel иштебей калса, 

анда Авто калыбына келтирүү менен файлыңызды калыбына келтирип алсаңыз 

болот. 

Авто калыбына келтирүүнү колдонуу үчүн: 

Excel ачыңыз. Эгер файлдын автосакталган нускалары табылса, Документти 

калына келитрүү панели пайда болот. 

Жеткиликтүү файлды ачуу үчүн чыкылдатыңыз. Иш-китеби калыбына келет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Алдын ала, Excel, ар бир 10 мүнөт сайын өзү сактап турат. Эгер сиз иш-

китебинин үстүндө 10 мүнөткө жете элек убакытта иштеп жатсаңыз анын авто 

сакталган нускасы болбой калышы мүмкүн. 

Эгер сизге керектүү файлды көрбөй эле болсоңуз, сиз экрандын арткы 

көрүнүшүндөгү авто сакталган файлдардын барын серептеп көрүңүз. Жөн гана 

Файл өтмөгүн тандап, Нускаларын Башкарууну басып, анан Сакталбаган Иш-

китептерин Калыбына келтирөөнө тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Барак үзүлүшү 

Иш-китептерин экспорттоо 

Алдын ала, Excel иш-китептери .xlsx файл түрүндө сакталат. Бирок, кээде, PDF 

же Excel 97-2003 файл катары сакташ керек болуп калат. Excel файлдарынан 

башка ар түрдүү файлдарга экспорттоо мүмкүн. 

Иш-китебин PDF файл катары экспорттоо үчүн: 

Иш-китебиңизди Adobe Acrobat документи (адатта, PDF деп аталат) катары 

экспорттоо, өзгөчө пайдалуу болушу мүмкүн, себеби Excel жок бирөө менен иш-

китепти бөлүшсөңүз- ал үчүн ыңгайлуу болот. Алуучулар PDF файлды көрө 

алышат, бирок түзөтө алышпайт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Экран артындагы көрүнүшкө кирүү үчүн файл өтмөгүнө өтөсүз. 

Экспорттоону чыкылдатыңыз, жана PDF / XPS түзүүнү тандаңыз 

 

Катары сактоо диалог кутучасы пайда болот. Сакталуучу жерди тандаңыз, 

файлдын атын жазып, анан публикация кылыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Алдын ала, Excel активдүү гана иш-барагын экспорттойт. Эгер бир иш-

кагаздарыңыз болсо, жана алардын барын бир PDF файлына сактайм десеңиз, 

параметрлерди тандап, "Катары сактоо" диалог кутучасын басыңыз. 

Параметрлер диалог кутучасы пайда болот. Бүтүндөй иш-китеби дегенди 

тандап, ОК басыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Качан сиз иш-китебин PDF катары эспорттосоңуз сиз PDF бетиндеги ар бир 

барак кандай көрүнөөрүн текшеришиңиз керек, кадимки иш-китептерин басып 

чыгарган сыяктуу. Биздин Барак жайгашуусу жана басып чыгаруу сабагыбызды 

карап, PDF кылып сактоо үчүн эмнени билишиңиз керек экенин үйрөнүңүз. 

Иш-китебин башка файл түрлөрүнө экспорттоо үчүн: 

Сиз иш-китебиңизди файлдын башка түрлөрү катары сактаганды үйрөнүү 

пайдалуу болушу керек, мисалы Excel 97-2003 катары. Сиз бөлүшүп жаткан 

адамдар Excel эски нускасын колдонуп жатышы мүмкүн.Эгерде иш-

китебиңиздин жөнөкөй текст нускасы керек болсо CSV файл катары сактасаңыз 

болот. 

Экрандын арткы көрүнүшүнө кирүү үчүн Файл өтмөгүнө өтөсүз. 

Экспортту басып, анан "Файл Түрүн Тандоону" ачасыз. 

 

Жалпы файл түрүн тандап, андан кийин "катары сактоону" чыкылдатыңыз 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/excel2016/page-layout-and-printing/1/
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"Катары сактоо" диалог кутучасы пайда болот. Иш-китебинин жайгашуу жерин 

тандаңыз, файлдын атын жазып, сактап коюңуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ошондой эле "Катары сактоо" түрүн колдонсоңуз болот: ылдый түшкөн менюда 

иш-китептерин файлдын көп түрү катары сактаса болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Барактын үзүлүшү 

Иш-китептерин бөлүшүү 

Excel OneDrive менен бөлүшүүгө жана иш-китептери боюнча кызматташууга 

мүмкүндүк берет. Мурун кимдир бирөө менен бөлүшкүңүз келсе, электрондук 

тиркеме катары жиберишиңиз керек эле. Ыңгайлуу болгону менен, ал система 

бир эле файлдын бир нече нускамасын жаратып, аны уюштуруу кыйын эле. 

Сиз Excel аркылуу бирөө менен бөлүшсөңүз, сиз чынында дал ошол файлга 

кирүүгө мүмкүнчүлүк бересиз. Бул сиздерге жана сиз бөлүшкөн адамдарга бир 

иш-китептин үстүнөн иштегенге шарт түзөт. 

Иш-китеп менен бөлүшүү үчүн, адегенде OneDrive'га сактоо керек. 

Иш-китебин бөлүшүү үчүн: 

Экрандын арткы көрүнүшүнө кирүү үчүн Файл өтмөгүн чыкылдатып, анан 

Бөлүшүү менюсун чыкылдатыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бөлүшүү панели пайда болот. Сиз буга чейин андай кылган эмес болсоңуз, анда 

OneDrive'га документти сактоо талап кылынат. Сактагандан кийин бөлүшүү 

панелинде кайра келишиңиз зарыл болушу мүмкүн. 

 

Бөлүшүү панелинде сиздин документ OneDrive'га сакталса, анда Адамдар менен 

бөлүшүү баскычын чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Excel Жөнөкөй көрүнүшүнө кайтат жана терезенин оң жагына Бөлүшүү панелин 

ачат. Бул жерден, сиз документти бөлүшүү үчүн адамдарды чакыра аласыз, 

документти көрүүгө мүмкүнчүлүгү барлардын тизмесин көрө аласыз жана алар 

документти түзөтө алабы, же жөн гана көрө алабы - буларды жөндөй аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Барак үзүлүшү 

Өзүңүздү текшериңиз! 

Биздин практикалык иш-китебизди ачыңыз. 

Катары сактоону колдонуп иш-китептин көчүрмөсүн сактап, атын Saving Practice 

Challenge деп атагыла. Көчүрмөсүн компьютериңизге же OneDrive ичиндеги бир 

папкага сактай аласыз. 

Иш-китепти PDF файлы катары экспорттоңуз. 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
https://media.gcflearnfree.org/content/56423e6bca7fad0d9cc8050d_11_10_2015/excel2016_savingsharing_practice.xlsx
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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5. УЯЧА НЕГИЗДЕРИ 
 

Сиз Excel менен иштеген сайын, сиз маалыматты, же мазмунду уячаларга 

жайгаштырасыз. Уячалар иш-китептин негизги курулуш материалы болуп 

саналат. Сиз уяча жана уяча мазмун негиздерин үйрөнөсүз жана Excel'де 

дайындарды эсептеп, анализдеп жана уюштура аласыз. 

Кошумча: Биздин практикалык иш-китепти көчүрүп алыңыз. 

Уячалар менен иштөөнүн негиздери тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

Уячаларды түшүнүү 

Ар бир иш-барактары миңдеген уяча деп аталган тик бурчтуктардан турат. Уяча 

бул сап менен тилкенин кесилиши болуп саналат. Башка сөз менен айтканда, 

бул сап жана тилке жолугушкан жер. 

Тилкелер (A, B, C) тамгалары менен аныкталат, ал эми саптар (1, 2, 3) сандары 

менен аныкталат. Ар бир уячанын өзүнүн аты бар, же уяча дареги болот. 

Төмөндө көрсөтүлгөндөй, тандалган уячада C тилкеси, 5-сап менен кесилишип 

жатат, демек уяча дареги C5 болуп саналат. 

 

Уяча дареги ошондой эле жогорку-сол бурчтагы аталыш кутусунда да пайда 

болот. Жана уяча тандалганда анын тилкеси жана сабы белгиленет. 

Ошондой эле, бир эле убакта бир нече уячаларды тандай аласыз. Уячалардын 

тобу уяча диапазону катары белгилүү. Бир гана уяча дарегинен айырмаланып, 

сиз уяча диапазонундагы биринчи жана акыркы уячанын дарегин колдоносуздар. 

Мисалы, уяча диапазонунда А1, А2, А3, А4, A5 бар болсо , алар A1:A5 деп 

жазылат. Башка уяча диапазонун көрөлү: 

Уяча диапазону A1: A8 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/5642417dca7fad0d9cc8050e_11_10_2015/excel2016_cellbasics_practice.xlsx
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Уяча диапазону A1: F1 

 

Уяча диапазону A1: F8 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиздин иш-барактагы тилкелер тамгалардын ордуна сандар менен белгиленсе, 

сиз Excel демейки стилин өзгөртүүңүз керек. Кошумча Шилтеме стилдери деген 

эмне? сабакты үйрөнүү үчүн карап коюңуздар. 

Уячаны тандоо үчүн: 

Уяча мазмунун киргизүү же түзөтүү үчүн, сиз биринчи уячаны тандооңуз керек. 

Тандоо үчүн уячаны чыкылдатыңыз. Биздин мисалда, биз D9 уячасын тандап 

алабыз. 

Тандалган уячанын тегерегинде чек пайда болот, ошондой эле тилкелер 

аталышы, жана саптар аталышы белгиленет. Сиз башка уячаны 

чыкылдатмайын, ал уяча тандалган бойдон турат. 

 

Сиз ошондой эле баскычтоптон уячаларды жебелер менен тандай аласыз. 

Уяча диапазонун тандоо үчүн: 

Кээде уячалардын көп тобун белгилегиңиз келет. 

Сиз тандаган уячалардын бары белгиленмейин чычкан менен сүйрөп, 

чыкылдатыңыз. Биздин мисалда, B5:c18 уяча диапазонун тандап алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/excel2016/what-are-reference-styles/1/
http://www.gcflearnfree.org/excel2016/what-are-reference-styles/1/
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Керектүү уячалар диапазонун тандоо үчүн чычканды бошоткула. Башка бир 

клетканы басмайын, бул уяча диапазону тандалган бойдон калат. 

 

Уяча мазмуну 

Жадыбалга киргизген бардык маалымат уячада сакталат. Ар бир уяча ар кандай 

мазмунду, текст, форматтоо, формулалар жана функцияларды камтыйт. 

Текст: уячалар текстти, мисалы тамгаларды, сандарды жана даталарды 

камтыйт. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Атрибуттарды форматтоо: Уячалар форматтоо атрибуттарын камтыйт, алар 

тамгалар, сандар жана даталар. Мисалы, пайыздар 0,15 же 15% катары пайда 

болот. Сиз атүгүл уячанын текстин же арткы түсүн өзгөртө аласыз. 

 

Формула жана функциялар: Уячалар формула жана функцияларды камтыйт. 

Биздин мисалда, (B2: B8) уяча диапазонунун суммасы B9 уячада көрсөтүлүүдө. 

 

Мазмун киргизиш үчүн: 

Тандап алуу үчүн уячаны чыкылдатыңыз. Биздин мисалда, F9 уячасын тандап 

алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тандалган уячанын ичине бир нерсе терип, анан Enter баскычын чыкылдатыңыз. 

Мазмун уячада жана формула тилкесинде пайда болот. Сиз формула 

тилкесинде да мазмун киргизип же түзөтө аласыз. 

 

Уяча мазумунун жок кылуу үчүн: 

Сиз жок кылууну каалаган мазмуну бар уячаны тандаңыз. Биздин мисалда, биз 

уяча диапазонун А10: H10 тандап алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Башкы бет өтмөгүнөн "тазалоо" буйругун тандаңыз жана мазмунду тазалоону 

басыңыз. 

 

Уяча мазмуну жок кылынат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ошондой эле, бир эле учурда бир нече уяча мазмунду жок кылуу үчүн 

баскычтоптон Delete баскычын басыңыз. Backspace баскычы бир убакта бир гана 

уячанын мазмунусун жок кылат. 

Уячаларды жок кылуу үчүн: 

Уячанын мазмунун жок кылуу жана уячанын өзү жок кылуу ортосунда маанилүү 

айырмачылыктар бар. Эгер уячаны толугу менен жок кылсаңыз, анда ал төмөнкү 

клеткалар жетишпегендиктерин толтуруу жана жок кылынды клеткаларды 

алмаштыруу жылат. 

Сиз жок кылууну каалаган уячаны тандаңыз. Биздин мисалда A10: H10 тандап 

алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тасмадагы Башкы өтмөктөн Delete буйругун тандаңыз. 

 

Төмөндөгү уячалар жылат жана жетишпеген уячалардын ордун толтурат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Уячанын мазмунун көчүрүү жана ордуна коюу үчүн: 

Excel мурунтан эле жадыбалга киргизилген мазмунду көчүрүп, анын мазмунун 

башка уячагы алып барып койгонго мүмкүнчүлүк берет. Бул убакытты үнөмдөөгө 

жардам берет жана күч-аракетти сактоого болот. 

Сиз көчүргүңүз келген уячаны тандоо. Биздин мисалда F9 тандап алабыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Башкы өтмөктөн Көчүрүү буйругун тандап, же баскычтоптон Ctrl + C буйругун 

басыңыз. 

 

Сиз мазмунду көчүрүп барып койчу каалаган уячаны тандаңыз. Биздин мисалда 

F12 : F17 тандайбыз. Көчүрүлгөн уячаларды тегеректеп турган тирелер болот. 

 

Башкы өтмөктөн Ордуна коюу буйргун же баскычтоптон Ctrl + V буйругун 

басыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Мазмун тандалган уячаларга барып коюлат. 

 

Көп ордуна коюу параметрлерине жетүү үчүн: 

Ошондой эле сиз ордуна коюунун кошумча түрлөрүнө мүмкүнчүлүк аласыздар, 

формулаларды же форматтоону уячалар менен иштеп жатканда, өзгөчө 

ыңгайлуу. Жөн гана, бул ыкмаларды көрүү үчүн ылдый жебени басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тасмадагы буйруктарын тандоонун ордуна, оң-баскычты басуу менен 

буйруктарды тез көрө аласыз. Жөн гана сиз форматтоону каалаган уячаны 

тандап, чычкан менен оң баскычын чыкылдатыңыз. Ылдый түшкөн меню пайда 

болот, ал жерден Тасмада жайгашкан бир нече буйрукту таба аласыз. 

 

Уячадагы мазмунду кесип, кайра ордуна коюу: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Уячанын мазмунун көчүргөн көчүрүү жана ордуна коюудан айырмаланып, кесүү 

уячалардын ортосундагы мазмунду жылдырууга жардам берет. 

Сиз жок кылууну каалаган уячаларды тандаңыз. Биздин мисалда, G5:G6 тандап 

алабыз. 

Чычкандын оң баскычын чыкылдатып, Кесүү буйругун тандайбыз. Ошондой эле 

Башкы өтмөктөн буйрукту колдоно аласыз, же тергичтен Ctrl + X баса аласыз. 

 

Сиз мазмунду алып келип койчу уячаларды тандаңыз. Биздин мисалда, F10: F11 

тандап алабыз. Кесилген уячалардын кутучасы тире болуп калат. 

Чычкан оң баскычын чыкылдатып, Орудна коюу буйругун тандаңыз. Сиз 

ошондой эле Башкы өтмөктө жайгашкан буйрукту колдоно аласыз, же Ctrl + V 

баскычтоптон басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кесилген мазмун түпнуска уячалардан алынып, тандалган уячаларга коюлат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Уячаларды чыкылдатып, сүйрөө: 

Кесип, көчүрүп жана ордуна коюдан көрө уяча мазмунун чыкылдатып, сүйрөмө 

болот. 

Сүйрөгүңүз келген уячаны тандаңыз. Биздин мисалда, H4:H12 тандап аласыз. 

Тандалган уячанын чектери төрт жебеси бар курсор болуп калмайын курсорду 

чычканыңыз менен алып келиңиз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чыкылдатып, каалаган жерге уячаны сүйрөңүз. Биздин мисалда, G4 :G12 

уячасына сүйрөйбүз. 

 

Чычканды бошоткула. Уячалар тандалган жерге түшүп калат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Толтуруу туткасын колдонуу үчүн: 

Эгер ошол эле катардагы же тилкедеги коңшулаш уячага мазмунду көчүрүп 

жатсаңз, толтуруу туткасы жакшы альтернатива болуп саналат. 

Сиз пайдаланууну каалаган мазмунду камтыган учаларды тандаңыз, андан соң 

курсорду уячанын ылдыйкы оң бурчуна влып келиңиз, ошондо толтуруу туткасы 

иштейт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чыкылдатып жана жана уячанын бары тандалмайын сүйрөй бериңиз. Биздин 

мисалда G13: G17 тандап алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тандалып алынган уячалары толтуруу үчүн чычканды бошоткула. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Толтуруу туткасын улантуу үчүн: 

Толтуруу туткасын мындан ары бир катар жолу колдонсо болот. Саптар жана 

тилкенин мазмуну ырааттуу болсо, мисалы (1, 2, 3) же күндөр (дүйшөмбү, 

шейшемби, шаршемби) толтуруу туткасы эмне керектигин айта алат. Көп 

учурларда, сиз көптөгөн уячаларды тандашыңыз керек болот. Бир мисал карап 

көрөлү: 

Бир нече кайталоону талап кылган уяча диапазонун тандаңыз. Биздин мисалда, 

E4 : G4 тандайбыз. 

Бир нече кайталоону баштоо үчүн чыкылдатып, сүйрөңүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чычканды бошоткула. Excel кайталоону түшүнгөн болсо, анда тандалган 

уячаларда улантылат. Биздин мисалда, Excel 4-бөлүм, 5-бөлүм, 6-бөлүмдү H4: 

J4 кошту. 

 

Өзүңүздү текшериңиз! 

Биздин практикалык иш-китебибизди ачыңыз. 

D6 уячасын тандаңыз жана hlee деп жазыңыз. 

14-катарда мазмунду тазалоо. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/5642417dca7fad0d9cc8050e_11_10_2015/excel2016_cellbasics_practice.xlsx
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G тилкесин жок кылуу 

Кесип жана сүйрөп, 14 уячага 18-уячанын мазмунун жылдырыңыз. 

Толтуруу туткасын колдонуп, F9: F17 уячаларына коюңуз. 

Бүткөндөн кийин, сиздин иш-китебиңиз ушул сыяктуу болушу керек: 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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6. ТИЛКЕЛЕРДИ, САПТАРДЫ ЖАНА УЯЧАЛАРДЫ ӨЗГӨРТҮҮ 
 

Демейки режимде, жаңы иш-китебинин ар бир сап жана тилкесинин бийиктиги 

жана туурасы биридей болот. Excel, тилкенин туурасын, саптын бийиктигин, 

текстти ташууну, уячалардын биригүүсүн көп жол менен өзгөртө алат. 

Кошумча: Биздин практикалык иш-китебибизди көчүрүп алыңыз. 

Тилкелер, саптар жана уячаларды өзгөртүү тууралуу көбүрөөк билүү үчүн 

төмөнкү видеону көрүңүз. 

Тилкенин туурасын өзгөртүү үчүн: 

Төмөндө биздин мисалда, C тилкеси бардык мазмунду көрсөтүү үчүн абдан тар. 

Биз бардык С тилкесинин туурасын өзгөртүп, мазмун ал жерге баткандай кылсак 

болот. 

Курсор эки жебе болуп калганча курсорду тилке чегине кармаңыз. 

 

Тилкенин туурасын азайтуу же көбөйтүү үчүн чычканды сүйрөңүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56422602ca7fad0d9cc8050c_11_10_2015/excel2016_modifyingcells_practice.xlsx
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Чычканды бошоткула. Тилкенин туурасы өзгөрөт. 

 

Эгерде тилкенин туурасы ичке болупжатса сан дайындары менен уяча торчо 

белгилерин көрсөтөт (######). Дайындар көрүнүп турсун үчүн жөн гана тилкенин 

туурасын кеңейтип коюңуз. 

Тилкенин туурасын автоматтык түрдө тууралоо үчүн: 

AutoFit функциясы менен тилкенин туурасын автоматтык түрдө ичиндеги мазмун 

батканай тууралап койсо болот. 

Курсор эки жебе болуп калганча курсорду тилке чегине кармаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чычканды кош чыкылдатыңыз. Тилкенин туурасы мазмун баткандай болуп 

өзгөрөт. 

 

Ошондой эле, бир эле учурда бир нече тилкелердин туурасын АвтоТууралоо 

кылсаңыз болот. Жөн гана сиз авто тууралагыңыз келген тилкелерди тандап, 

анан Тилке Туурасын АвтоТууралоо буйругун Башкы өтмөк - Формат аркылуу 

тандаңыз. Бул ыкма дагы сап бийиктиги үчүн колдонулушу мүмкүн. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сап бийиктигин өзгөртүү үчүн: 

Курсор эки жебе болуп калганча курсорду саптын үстүнө жайгаштырыңыз. 

 

Сап бийиктигин чоңойтуп, азайтуу үчүн чычканды чыкылдатып, сүйрөңүз. 

 

Чычканды бошоткула. Тандалган саптын бийиктиги өзгөрөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бардык саптарды же тилкелерди өзгөртүү үчүн: 

Сап менен тилкелердин ар бирин жекече чоңойткондон көрө, сиз бир эле учурда 

ар бир сап жана тилкенин узун жана туурасын өзгөртө аласыз. Бул ыкма сиздин 

барагыңыздагы ар бир сап жана тилкеге бирдиктүү өлчөмүн коюуга мүмкүндүк 

берет. Биздин мисалда, бирдиктүү сап бийиктигин орнотобуз. 

Иш-китептеги ар бир уячаны тандаоо үчүн "Барын тандоо" баскычын басыңыз. 

 

Курсор эки жебе болуп калгыча курсорду саптын үстүнө жайгаштыргыла. 

Сап бийиктигин өзгөртүү үчүн чычканды сүйрөңүз, анан сизге жаккан соң 

чычканды бошотуңуз. Сап бийиктиги бүт иш-китебинде өзгөрөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кошуу, жок кылуу, жылдыруу жана жашынтуу 

Бир аз иш-китеби менен иштеген соң сиз жаңы тилке же сапты кошкуңуз келет, 

кээ бир сап же тилкени жок кылып, аларды башка жакка жылдырып, же керек 

болсо жашырып салгыңыз келет болушу керек. 

Саптарды кошуу үчүн: 

Сиз жаңы сап пайда болуусун каалаган жерди табыңыз. Бул мисалда, биз жаңы 

сап 4 жана 5-саптын ортосуна пайда болушун каалап жатабыз, ошондуктан биз 

5-сапты тандайбыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Башкы өтмөктөн кыстаруу баскычын басабыз. 

 

Тандалган саптан жогору жаңы сап пайда болот. 

 

Жаңы сап, тилке, же уячаларды кыстарганда сиз боёк щетка сүрөтчөсүн көрөсүз. 

Бул баскыч аркылуу Excel бул уячаларды кантип форматтаарын тандай аласыз. 

Алдын ала, Excel жогорудагы уячанын форматын алып, бул уячага да ошондой 

формат берет. Көбүрөөк параметрлерге жетүү үчүн, курсорду сүрөтчөгө алып 

келип, ылдый караган жебени чыкылдатыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

906 
 

Тилкелерди кыстаруу үчүн: 

Сиз жаңы тилке коюлчу жерди тандаңыз. Мисалы, жаңы тилкени D жана E 

тилкелеринин ортосуна кыстаргыңыз келсе, E. тилкесин тандаңыз. 

 

Башкы өтмөктөн Кыстаруу буйругун чыкылдатыңыз. 

 

Тандалган тилкенин сол жагында жаңы тилке пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Саптар менен тилкелерди кыстарып жатканда сапты же тилкени толугу менен 

тандаганыңызга ынаныңыз. Эгер сиз болгону тилке же саптагы уячаны 

тандасаңыз, кыстаруу буйругу жаңы уячаны кыстарат. 

Сап же тилкени жок кылуу үчүн: 

Ал мындан ары кереи жок сап же тилкени жок кылуу абдан жеңил. Биздин 

мисалда, сапты жок кылабыз, бирок ушундай жол менен эле тилкени да жок кыла 

аласыз. 

Сиз жок кылууну каалаган сапты тандаңыз. Биздин мисалда, 9 сапты тандап 

алабыз. 

 

Башкы өтмөктөн Delete буйругун басабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тандалган сап жок кылынат, жана анын жанындагы саптар жылышат. Биздин 

мисалда, 10-сап өйдө жылып, 9-сап болуп калды. 

 

Сап же тилкени жок кылуу менен ичиндеги мазмунду жок кылган 

айырмачылыктарды билген маанилүү. Сиз жөн гана ичиндеги мазмунду жок 

кылгыңыз келсе, анда чычкандын оң баскычын басып, Мазмунду Тазалоо 

буйругун аткарыңыз. 

 

Сап же тилкени жылдырыш үчүн: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кээде сиз сап же тилкени жылдыргыңыз келет. Биздин мисалда биз тилкени 

жылдырабыз, бирок сиз сапты деле ушундай жылдырсаңыз болот. 

Сиз жылдыргыңыз келген тилкени тандаңыз. 

 

Башкы өтмөктөн кесүү буйругун чыкылдатыңыз, же баскычтоптон Ctrl + X 

басыңыз. 

 

Сиз тилкени койчу жерди тандаңыз. Мисалы, Е жана F тилкелердин ортосуна 

тилкени койгуңуз келсе, анда F тилкесин тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Башкы өтмөктөн кыстаруу буйругун чыкылдатыңыз жана Кесилген Уячаларды 

Кыстаруу менюсун басыңыз. 

 

Тилке тандалган жерге кыстарылат, жана жанындагы тилкелер жылышат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

911 
 

 

Ошондой эле сиз Кесүү жана Кыстаруу буйруктарына мүмкүндүк аласыз, ал үчүн 

чычкандын оң жагын басуу керек жана ылдый түшкөн менюдан каалган 

буйруктарды тандоо керек. 

 

Сап же тилкени жашыруу жана жашыруудан чыгаруу. 

Кээде, сиз кээ бир сап жана тилкелерди иш-китептин структурасына тийишпей 

жашырып койгуңуз келет. Бул үчүн, Excel, сизге керектүү саптар менен 

тилкелерди жашырууга мүмкүнчүлүк берет. Биздин мисалда, биз бир нече 

тилкени жашырабыз, бирок ушундай эле саптарды да катса болот. 

Сиз жашыргыңыз келген тилкелерди тандаңыз, чычкандын оң жагын басып, 

Жашыруу (Hide) менюсун басыңыз. Биздин мисалда, биз C, D, жана E 

тилкелерин жашырабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тилкелер жашырылат. Жашыл тилке сызыктары жашырыган тилкелердин 

жайгашкан жерин көрсөтүп турат. 

 

Тилкелерди жашыруудан чыгаруу үчүн, жашыруун тилкенин эки тарабындагы 

тилкелерди тандаңыз. Биздин мисалда, биз B жана F тилкелерин тандап алабыз. 

Биздин мисалда биз B жана F тилкелерин тандайбыз. Чычыкандын оң жагын 

басып, жашыруудан чыгаруу менюсун тандайбыз (Unhide) 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жашыруун тилкелер пайда болот. 

 

Текстти ороо жана уячаларды бириктирүү. 

Эгер бир даана уячанын ичине текст батпай жатса жана ал тилкени кеңейтпей, 

ал уячанын ичине батырам десеңиз - текстти ороп коюңуз. Текстти ороо аркылуу 

автоматтык түрдө саптын бийиктигин өзгөртсө болот. Уячаларды бириктирүү 

менен ичиндеги мазмундун бары бир чоң уячага жайгашып калат. 

Уячанын ичиндеги текстти ороо үчүн: 

Сиз орогуңуз келген уячаларды тандаңыз. Бул мисалда, биз C тилкесиндеги 

бардык уячаларды тандайбыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Башкы өтмөктөн Текстти ороону чыкылдатыңыз. 

 

Тандалган уячалардагы текст оролуп калат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Текстти Ороо буйругун басыңыз жа кайра калыбына келтириңиз. 

Бириктирүү & Борбор буйругу менен уячаларды бириктирүү үчүн: 

Сиз бириктиргиңиз келген уяча диапазонун тандаңыз. Биздин мисалда, биз A1: 

F1 тандайбыз 

Башкы өтмөктө Бириктирүү & борбор буйругун чыкылдатыңыз. Биздин мисалда, 

биз A1: F1 уяча диапазонун тандап алабыз. 

 

Тандалган уячалар биригет жана текст борборлошурулат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Көбүрөөк бириктирүү параметрлерине жетүү үчүн: 

Эгерде Бириктирүү & Борбору буйругунун жанындагы ылдый түшкөн жебени 

чыкылдатсаңыз, Бириктирүү менюсу пайда болот. 

 

Бул жерден, сиз булары тандай аласыз: 

Бириктирүү & Борборлоштуруу: тандалган уячаларды бир уячага бириктирип, 

текстти борборлошурат. 

Бонча бириктирүү: ар бир сапты өзүнчө сактап ири тандалган уячаларды 

бириктирет. 

Уячаларды бириктирүү: тандалган уячаларды бир уячага бириктирет, бирок 

текстти борборлошурбайт. 

Уячаларды бириктирүүдөн чыгаруу: тандалган уячаларды бириктирүүдөн 

чыгарат. 

Бул мүмкүнчүлүктү колдонуп жатканда этият болушуңуз керек. Эгерде сиз 

дайындарды камтыган бир нече уячаларды бириктирген болсоңуз, Excel 

жогорку-сол уячанын гана мазмунун сактайт жана башка нерселердин баарын 

жок кылат. 

Тандап алуу боюнча борборлоштуруу: 

Бириктирүү fаркылуу дайындарыңызды уюштуруу пайдалуу болушу мүмкүн, 

бирок, ошол эле учурда кийин көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн. Мисалы, аны 

жылдыруу, көчүрүү жана ордуна коюу кыйын болушу мүмкүн. Бириктирүүгө 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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жакшы альтернатива катары Тандалган Уячалар бою Борборлоштуруу болушу 

мүмкүн, ал уячаларды бириктирбей эле ошондой натыйжа алууга болот. 

Керектүү уячалар аралыгын тандаңыз. Биздин мисалда, биз A1: F1 тандап 

алабыз. Эскертүү: Сиз буга чейин бул уячаларды бириктирген болсоңуз, 2-

кадамга өтөөрдөн мурда аларды бириктирүүдөн чыгарыш керек. 

Башкы өтмөктөн Alignment тобунун төмөнкү-оң бурчундагы кичинекей жебени 

чыкылдатыңыз. 

 

Диалог кутучасы пайда болот. Горизонталдуу жайылма менюну табыңыз, 

Тандалган уячалар боюнча борборлоштурууну тандаңыз, анан OK басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Мазмун тандалган уячалар бою борборлоштурулат. Көрүнүп тургандай, 

ошондой эле найтыжа берет, бирок A1: F1 ичиндеги бардык уячаларды сактап 

калат. 

 

Өзүңүздү текшериңиз! 

Биздин практикалык иш-китебибизди ачыңыз. 

Иш-китептин бардык тилкелерин авто тууралаңыз. 

Сап бийиктигин 3 баштап 14 чейин 22,5 (30 пиксел) өзгөртүңүз. 

10-сапты жок кылуу. 

C тилкесинин сол жагындагы тилкени кыстарыңыз.Secondary Contact деп C2 

уячага жазыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56422602ca7fad0d9cc8050c_11_10_2015/excel2016_modifyingcells_practice.xlsx
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C2 уячасы дагы эле тандалганын текшерип, Текстти Ороону тандаңыз. 

A1: F1 уячаларын бириктирип, борборлоштуруңуз. 

Даректи жана Телефон тилкелерин жашырыңыз. 

Бүткөндөн кийин, сиздин иш китебиңиз ушул сыяктуу болушу керек: 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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7. УЯЧАЛАРДЫ ФОРМАТТОО 
 

Алдын ала бардык уяча мазмуну бирдей форматтоону колдонот, ошондуктан көп 

маалыматы бар иш китепти окуш оор болуп калат. Жөнөкөй форматоо менен иш-

китебиңизди иреттеп аласыз, ошондо мазмунy окуу жана түшүнүү жеңил болуп 

калат. 

Кошумча: Биздин практикалык иш-китебибизди көчүрүп алыңыз. 

Excel уячаларын форматтоо жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону 

көрүңүз. 

Арип көлөмүн өзгөртүү үчүн: 

Сиз каалаган уячаны тандаңыз. 

 

Башкы өтмөктөн, жайылма жебени чыкылдатып, анан каалаган ариптин көлөмүн 

тандаңыз. Биздин мисалда, биз текст чоңураак көрүнүшү үчүн 24 тандап алабыз. 

 

Тексттин өлчөмү өзгөрөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/561c0ed4d6a91215a4d21efd_10_12_2015/excel2016_formattingcells_practice.xlsx
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Ошондой эле Арип өлчөмүн чоңойтуу же кичирейтүү буйруктарын колдонуп же 

баскычтоптон каалаган өлчөмүн киргизсеңиз болот. 

 

Арипти өзгөртүү үчүн: 

Алдын ала, ар бир жаңы иш-китебинде Calibri ариби орнотулат. Бирок, Excel 

башка көптгөн ариптерди колдонууга шарт түзөт. Төмөндөгү мисалда биз 

теманын арибин форматтайбыз. Ал башка тексттен бөлүнүп туруусу керек. 

Сиз өзгөртүүнү каалаган уячаны тандаңыз. 

 

Башкы өтмөктөн ылдый түшкөн жебени чыкылдатып, каалаган арипти тандаңыз. 

Биздин мисалда, биз Century Cothic арибин тандап алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Текст тандалган арипке өзгөрөт. 

 

Иш-китебин түзүүдө, аны жеңил окугандай арип тандашыңыз керек. Calibri менен 

бирге, стандарттуу ариптер: Cambria, Times New Roman, жана Arial 

Арип түсүн өзгөртүү үчүн: 

Сиз өзгөртүүнү каалган уячаны тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Башкы өтмөктөн ылдый түшкөн жебени басып, анан каалаган түстү тандаңыз. 

Биздин мисалда, биз жашыл түстү тандап алабыз. 

 

Текст тандалган тексттин түсүнө өзгөрөт. 

 

Кошумча түс параметрлерине мүмкүнчүлүк алуу үчүн менюнун ылдый жагынан 

Көбүрөөк Түстөрдү Тандаңыз. Арип түсүн биз жаркын кызгылт түсүнө өзгөртүп 

койдук. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кара, Курсив жана асты чийилген арипти колдонуу үчүн: 

Сиз өзгөртүүнү каалаган уячаны тандаңыз. 

 

Караны (B), Курсивди (), же Асты чийилген(U арип буйруктарын Башкы өтмөктөн 

чыкылдатыңыз. Биздин мисалда, биз тандаган уячаларды кара арип кылабыз. 

 

Тандалган стиль текстте колдонулат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ошондой эле, сиз баскычтоптон Ctrl + B (Кара арип), Ctrl + I (Курсив) Ctrl + U 

(Асты чийилген арип) баса аласыз. 

Уяча чектери жана түстөр менен толтуруу 

Уяча чектери жана түстөр менен толтуруу аркылуу иш-китепте сиз чеги бар 

секцияларды жасай аласыз. Төмөндө биз уячаларга чек кошуп, жогорку 

уячаларды башка түс менен толтурабыз. 

Түс менен толтуруу үчүн: 

Сиз каалаган уячаны тандаңыз. 

 

Башкы өтмөктөгү ылдый түшкөн жебени басыңыз, анан каалаган түсүңүздү 

тандаңыз. Биздин мисалда, биз кочкул боз түсүн тандап алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тандалган толтуруу түсү тандалган уячаларды пайда болот. Биз, ошондой эле, 

бул караңгы толтуруу түсүндө жакшы көрүнүшү үчүн ариптин түсүн ак кылып 

коёбуз. 

 

Чек кошуу үчүн: 

Сиз каалаган уячаларды тандаңыз. 

 

Башкы өтмөктөн ылдый түшкөн жебени чыкылдатып, сиз каалаган чек стилин 

тандаңыз. Биздин мисалда, биз бардык чектерди белгилөөнү тандап алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тандалган чек стили пайда болот. 

 

Сиз чектерди түзүп жана сызык стилин жана чек түстөрүн Draw Borders 

куралдары менен өзгөртө аласыз. 

 

Уяча стилдери 

Кол менен уячаларды форматоонун ордуна, сиз Excel'дин алдын ала 

дизайндалган стилдерин колдоно аласыз. Уяча стилдери аркылуу иш-китептин 

каалаган жерине профессионалдуу жасалган форматтоолорду кошууга болот. 

Уяча стилин колдонуу үчүн: 

Биздин мисалда, биз азыр бар аталыш жана жогорку колонтитул уячаларына 

жаңы уяча стилин колдонуп көрөбүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз каалаган уячаларды тандаңыз. 

 

Башкы өтмөктөн Уяча Стилдери менюсун чыкылдатып, ылдый түшкөн менюдан 

каалган стилди тандап алыңыз. 

 

Тандалган уяча стили пайда болот. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Уяча стилин колдонуу менен азыр бар уяча форматын өчүрүп салууга болот. 

Мурунтан эле иш-китебиңизде көп форматтоону колдонсоңуз, анда уяча 

стилдерин колдонбогонуңуз жакшы. 

Текстти тегиздөө 

Алдын ала, иш-китебиңиздеги текст уячанын сол жагына, ал эми сандар оң 

жагына жайгашат. Уячадагы текстти тегиздөө менен уячада мазмун кандай 

көрүнөөрүн, жана анын окулушу кандай болоорун көрсө болот. 

Төмөнкү слайд-шодагы жебелерди чыкылдатып, текстти тегиздөө тууралуу 

көбүрөөк билиңиз. 

 

Сол жагына тегиздөө: Уячанын сол чегине мазмун жайгашат. 

 

Борборго тегиздөө: уячанын мазмуну уячанын сол жана оң чегинен бирдей 

аралыкта турат. 

 

Оң жакка тегиздөө: Мазмуну уячанын оң жагына тегиздейт. 

 

Жогору жагына тегиздөө: Уячанын жогорку чегин көздөй тегиздейт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Уячанын жарымына тегиздөө: Мазмун уячанын жогорку жана төмөнкү чегинен 

бирдей аралыкта турат. 

 

Уячанын төмөн жагына тегиздөө: Мазмунду уячанын төмөн жагына тегиздейт. 

Туурасынан жайгашкан текстти өзгөртүү үчүн: 

Төмөндө биздин мисалда, биз аталыш уячасынын текстин тегиздеп, аны 

жакышртып жана иш-кагазда көрүнүп тургудай кылып оңдойбуз. 

Сиз каалаган уячаны тандаңыз. 

 

Башкы өтмөктөгү тегиздөө буйруктарынын бирин тандаңыз. Биздин мисалда, биз 

борборго тегиздөөнү тандап алабыз. 

 

Текст борборго жылат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тик текст тегиздөөсүн өзгөртүү үчүн: 

Сиз каалагануячаларды тандаңыз. 

 

Башкы өтмөктөн тигинен тегиздөө буйруктарынын бирин тандаңыз. Биздин 

мисалда, биз Ортосунан тегиздөөнү тандап алабыз. 

 

Текст уячанын ортосунан тегизделет. 

 

Сиз ар бир уячага тик жана түз тегиздөөлөрдү колдоно аласыз. 

Өзүңүздү текшериңиз! 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

932 
 

Биздин практикалык иш-китебибизди ачыңыз. 

Иш-китептин төмөнкү-сол жагындагы Challenge иш-китебин чыкылдатыңыз. 

А2:H2 уячаларынын уяча стилин Accent 3 кылып өзгөртүңүз 

1-36 саптарындагы тексттин арип көлөмүн азайткыла, калгандарынын көлөмү 18 

болсун. 

2-саптагы тексттин алдын чийин, кара арип кылып белгилегиле. 

1-саптын арибин каалган арибиңизге өзгөртүңүз. 

Сиз тандаган башка ариптер менен калган саптарды өзгөртүңүз. 

1-саптын текстин сиз каалаган түскө өзгөртүңүз. 

Иш-барактагы тексттин барын тандап, горизонталдуу тегиздөөнү борбор кылып, 

жана тигинен тегиздөөнү ортосунан кылып өзгөртүңүз. 

Бүткөндөн кийин, сиздин иш-китебиңиз ушул сыяктуу болушу керек: 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/561c0ed4d6a91215a4d21efd_10_12_2015/excel2016_formattingcells_practice.xlsx
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8. САН ФОРМАТТАРЫ ДЕГЕН ЭМНЕ? 
 

Сиз качан жадыбал менен иштеген сайын, туура сан форматтарын колдонуу 

жакшы идея болуп саналат. Сан форматтары сиздин жадыбалга дайындын 

түрүн көрсөтөт, мисалы пайыздар (%), акча ($),убакыт, даталар жана башка. 

Excel сан фоматтары жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Эмне үчүн сан форматтарын колдонуу керек? 

Сан форматтары аркылуу жадыбалыңызды окуу жеңил гана болуп калбайт. 

Ошондой эле, иш-китепти колдонуу жеңилдейт. Сиз качан сан форматын 

колдонгондо сиз иш-китепке ал уячанын ичинде эмне жайгашканын айтып 

турасыз. Мисалы,күндөр форматы жадыбалга сиз өзгөчө жылнаама күндөрүн 

киргизээриңизди айтып турат. Бул сиздин иш-китебиңизге дайындарды 

жакшыраак түшүндүргөнгө мүмкүндүк берет жана сиздин дайындарыңыз туура 

жайгашып, формулалар туура иштешине жардамын берет. 

Эгер белгилүү бир сан форматынын кереги жок болсо, анда электрондук 

жадыбал, адатта, демейки боюнча жалпы сан форматын колдонот. Бирок, жалпы 

формат дайындарыңызга кичине өзгөртүүлөрдү колдоно алат. 

Сан форматтарын колдонуу 

Башка формат түрлөрүндөй эле, мисалы арип түсүн өзгөртүү сыяктуу эле сиз да 

сан форматтарын колдоно аласыз. Сан форматтарын тандоонун эки негизги 

жолу бар: 

Башкы өтмөккө барып, төмөн түшкөн менюдан Сан Форматын тандаңыз. 

 

Ошондой эле сиз тез сан форматтоо буйруктарын түшмө менюсунан колдоно 

аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ошондой эле, сиз каалаган уячаларды тандап жана Ctrl+1 басып, дагы көбүрөөк 

сан форматтоо параметрлерине мүмкүндүк аласыз. 

Бул мисалда, биз акча белгилерин ($) колдондук жана эки орундуу сандардын 

форматын тандадык. 

 

Эгер сиз сан форматтоосу менен уячаларды тандасаңыз, сиз формула 

тилкесинде уячанын чыныгы баасын көрө аласыз. Электрондук жадыбал бул 

бааларды формулага жана эсептерде колдонот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сан форматтарын туура колдонуу 

Сан форматтоосу уячалардын тандагандан жана форматты колдонуудад да - 

орчундуу деп саналат. Электрондук жадыбалдар, чынында,сиз дайындарды 

киризгенге жараша автоматтык түрдө сан форматтарын колдоно алат. Бул 

программа түшүнгөндөй дайындарды киргизүү керек дегенди билдирет жана 

ошол уячалар туура сан форматын колдонуп жатканына ишениңиз. Мисалы, 

төмөнкү сүрөттө сан форматтарын даталарга, пайыздарга жана убакыттарга 

кантип колдоноору тууралуу көрсөтүлгөн: 

 

Эми сиз сан форматтары кандай иштээрин билесиз жана башка сан форматтары 

кандай иштээрин көрөлү. 

Пайыз форматтары 

Абдан пайдалуу сан форматтарынын бири пайыз (%) форматы болуп саналат. 

Бул, мисалы, 20% же 55% пайыздык сыяктуу маанилерди көрсөтөт. Бул өзгөчө 

салыктарды, же чай тыйындарын эсетпөөдө өзгөчө пайдалуу. Сиз бир пайыз 

белгисин сандан кийин (%) тергенде, пайыздык сан форматы автоматтык түрдө 

уячага колдонулат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

936 
 

 

Сиз математика сабагынан билгендей, пайыздар сан катары да жазылат. 

Ошондуктан 15% буларга барабар: 0,15, 7,5% 0,075, 20%, 0.20, 55% = 0,55 

ж.б.у.с. Сиз бул сабакты биздин Математика үйрөткүчтөрүбүздө пайыздарды 

ондукка айлантуу тууралуу көбүрөөк билүү үчүн карап чыгыңыз. 

Пайыздык форматтоо пайдалуу болчу көп жолдору бар. Мисалы, төмөнкү 

сүрөттөрдөн, сатуудан алынган саылк баасы эки жадыбалда эки башка формат 

менен турганын байкаңыз. 

 

Көрүнүп тургандай, сол жадыбалдагы эсептөө туура эмес иштеди. Пайыздык сан 

форматы жок, биздин электрондук жадыбал 5 санына көбөйтүп салды. Ал эми 

оң жактагы жадыбал пайыз форматтоосу жок иштеп жатса да, ортодогу жадыбал 

оңоюраак окулат. 

Дата форматтары 

Сиз даталар менен иштеп жаткан болсоңуз, сиз өзгөчө календарь даталарын 

колдонгуңуз келет, мисалы 15-июль, 2014-жыл. Дата форматтары күчтүү дата 

функциялары менен да иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. 

Электрондук жадыбалдар маалыматты адам түшүнгөндөй түшүнбөйт. Мисалы, 

сиз уячага Октябрь деп терсеңиз аны жадыбал дата катары жазып 

жатканыңызды түшүнбөйт жана текст катары кабыл алат. Анын ордуна дата 

жазсаңыз, сиз жадыбал түшүнгөн форматты колдонушуңуз керек, мисалы 

ай/күн/жыл же күн/ай/жыл. Төмөндөгү мисалда, 12 Октябрь 2014 жылды биз 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/percents/converting-percentages-decimals-and-fractions/1/
http://www.gcflearnfree.org/topics/math
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10/12/2014 деп жазабыз. Биздин жадыбал аны автоматтык түрдө дата сан 

форматты колдонуп уячаны толтурат. 

 

Азыр биз датаны туура форматтагандан кийин, биз бул дайындар менен дагы 

көп нерсе жасай алабыз. Мисалы, биз автоматтык түрдө уячаларды толтуруу 

функциясын колдонуп, башка күндөр тилкеде чыгуусун жасасак болот. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер дата форматтоо автоматтык түрдө иштебесе, демек ал сиз киргизген 

дайындарды түшүнгөн жок. Төмөнкү мисалда, биз 15-март деп тердик. 

Электрондук жадыбал биз датаны жазганыбызды түшүнгөн жок жана жалпы сан 

форматын колдонду. 

 

Башка жагынан алганда, биз 15-март деп терсек ( "th" жок), анда электрондук 

жадыбал аны дата катары таанып, кабыл алат. Ал жылды камтыбагандыктан, 

электрондук жадыбал автоматтык түрдө бүгүнкү күнкү жылды колдонот, 

ошондуктан дата бардык керек маалыматка ээ болот. Ошондой эле биз датаны 

бир нече жол менен жазсак болот, мисалы, 3/15, 3/15/2014, же 15-март 2014, 

ошондой болсо да электрондук жадыбал аларды дата катары кабыл алат. 

Төмөндөгү даталарды жадыбалга терип, дата форматы автоматтык түрдө 

колдонулдубу - текшериңиз. 

10/12 

Октябрь 

12-Октябрь 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Октябрь 2016 

10/12/2016 

Октябрь 12,2016 

2016 

12-чи Октябрь 

Башка дагы дата форматтоо параметрлери 

Башка форматтоо параметрлерине мүмкүндүк алуу үчүн, Сан Форматтоону 

менюдан таап, Дагы Сан ФОрматтарын тандаңыз. Бул параметрлер датаны 

башкача чагылдырууга шарт тзүт, мисалы жуманын күнүн кошуп, же жылды алып 

салып. 

 

Уячаларды форматтоо диалог кутучасы пайда болот. Бул жерден сиз каалаган 

дата форматтоо параметрин тандап аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Формула тилкесинде көрүнүп тургандай, биз киргизген дата, уячанын ичиндеги 

датаны өзгөртпөйт. Ал жөн гана көрсөтүлгөнүн өзгөртөт. 

 

Сан форматтоо ыкмалары 

Бул жерде сан форматтоонын ыкмалары: 

Сан форматтарын тилкенин барына колдонуңуз: Эгер сиз дата же пайыздар 

сыяктуу дайындарды бир тилкеде колдоном деп пландасаңыз, тилени тандап 

жана каалаган сан форматын колдонсоңуз жеңил болушу керек. Бул жол менен 

бул тилкеге кошкон каалган дайындар келечекте туура сан форматына ээ болот. 

Баш-сап адатта сан форматоосуна дуушар болбойт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сан форматтоосун колдонгондон кийин маанилериңизди кош чыкылдатыңыз. 

Мисалы, 5 мааниси бар уячага пайызды (%) колдонсо ал 5% эмес, 500% болот. 

Бул учурда, ар бир уяча үчүн маанилерди кайрадан киргизип чыгууңуз керек. 

 

Сиз уячага сан форматтоо формуласын киргизсеңиз, иш-барак автоматтык түрө 

ушундай сан форматтоону жаңы уячага колдонушу мүмкүн. Мисалы, сиз валюта 

форматтоо формуласын колдоносңуз, эсептелген маани валюта сан форматын 

колдонот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер сиздин маалымат өзгөрбөй уячада жайгашуусу үчүн текст саны форматын 

колдонуңуз. Бул формат эсептөөлөр кереги жок нерселерге жакшы,мисалы 

телефон номурлары, почта индекстери, же 0, 02415 сандары Бул уячаларга 

дайындарды жаза электен мурун мыкты натыйжа үчүн текст саны форматы 

кылып оңдоп коюш керек. 

Ондуктарды көбөйтүү жана азайтуу 

Ондуктарды көбөйтүү жана азайтуу буйруктары сизге канча ондуктар уячада 

жайгашуусун көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Бул буйруктар уячанын маанисин 

өзгөртө албайт; 

 

Ондукту азайтса ал маанини тегеректеп коёт, бирок уяча ичиндеги чыныгы маани 

формула тилкесинде көрсөтүлөт. 

 

Ондуктарды көбөйтүү жана азайтуу буйруктары Дата жана бөлчөктөр 

форматтарында иштебейт. 

Өзүңүздү текшериңиз! 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Биздин практикалык иш-китебибизди ачыңыз. 

D2 уячага бүгүнкү атаны жазып, Enter басыңыз. 

D2 уячасын чыкылдатып, ал Дата сан форматын колдонуп жатканын 

текшериңиз. Башка дата форматына өзгөртүңүз. 

D2 уячасында Форматтоо уячалар диалог кутусун колдонуп, 14-март-12 дата 

форматын тандаңыз. 

D8 уячадагы сатуу салыгын пайыз форматына өзгөртүңүз. 

Валюта форматын В тилкесинин барына колдонуңуз. 

D8 уячасына ондуктарды көбөйтүү жана азайтуу буйругун колдонуп, ондуктарды 

1 кылып өзгрткүлө.Ал эми 7,5% чагылдырышы керек. 

Бүткөндөн кийин, сиздин электрондук жадыбал ушул сыяктуу болушу керек: 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/5640c75aca7fac0d9c7b3f82_11_09_2015/excel2016_numberformats_practice.xlsx
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9. КӨПТӨГӨН ИШ-БАРАКТАРЫ МЕНЕН ИШТӨӨ 
 

Ар бир иш-китебинде демейки боюнча, жок дегенде, бир иш-барагы бар. Ири 

өлчөмдөгү маалыматтар менен иштөөдө сиз иш-китебиңизди уюштуруш үчүн, 

жана ичиндеги мазмунду табыш оңой болушу үчүн бир нечн иш-баракчаларын 

түзүп коюу туура болот. Сиз ошондой эле иш-баракчаларын тез маалыматты бир 

учурда киргизиш үчүн топтоп койсоңуз болот. 

Кошумча: Биздинпрактикалык иш-китебибизди көчүрүп алыңыз. 

Бир нече иш-баракчаларын колдонуу тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

Жаңы иш-баракчасын кыстаруу үчүн: 

Excel терезесинин төмөнкү-оң бурчундагы Жаңы баракча баскычын таап, 

тандаңыз. 

 

Жаңы бош иш-барагы пайда болот. 

 

Алдын ала, сиз Excel'де түзгөн иш-китебиңиз бир иш-барагын камтыйт, анын аты 

Sheet1. Демейки иш-барактарынын санын өзгөртөм десеңиз, Экрандын арткы 

көрүнүшүнө барып, Параметрлер, анан каалаган иш-барактын санын тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56410d66ca7fad0d9cc8050a_11_09_2015/excel2016_multiplesheets_practice.xlsx
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Иш-барагын көчүрүү үчүн: 

Эгер бир иш-барактын мазмунун башка иш-барагына көчүрөм десеңиз, Excel ага 

жол берет. 

Сиз көчүргүңүз келген иш-баракты оң баскыч менен чыкылдатыңыз, анан иш-

баракчасы менюсунан Жылдыруу же Көчүрүү буйругун тандаңыз. 

 

Көчүрүү же жылдыруу диалог кутучасы пайда болот. Баракча кайда болоорун 

тандаңыз Биздин мисалда, биз оң жагындагы баракчаны тандайбыз. 

Көчүрмөсүн түзүү кутуну белгилеп, андан кийин OK чыкылдатыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Иш барагы көчүрүлөт. Бул түпнуска аталышын жана версия номурун да камтыйт. 

Биздин мисалда, биз Ноябрь иш-барагын көчүрдүк, эми биздин иш барагыбыз 

Ноябрь (2) атка ээ болду. Ноябрь барагынан бардык мазмун жаңы баракчага 

көчүрүлдү. 

 

Ошондой эле сиз иш-барагын такыр башка иш-китепке көчүрө аласыз. Сиз 

каалаган ачык иш-китебин тандай аласыз. 

Иш-китебинин атын өзгөртүү үчүн: 

Сиз каалаган иш-барагын оң баскыч менен чыкылдатыңыз, анан иш-барак 

менюсунан Атын Өзгөртүү буйругун тандаңыз. 

 

Каалаган аталышты териңиз. 

Иш-баракчасы өтмөгүнөн тышкары каалаган жерди чыкылдатыңыз. Иш 

барагынын аталышы өзгөрөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Иш-барагын жылдырыш үчүн: 

Иш барагын чыкылдатып, каалаган жерге жылдырыңыз. 

 

Чычканды бошоткула. Иш-барагы жылат. 

 

Иш-барагынын түсүн өзгөртүү үчүн: 

Каалаган иш-баракты оң баскыч менен чыкылдатып, Түс өтмөгүнө курсорду алып 

баргыла. Түс менюсу пайда болот. 

Керектүү түстү тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Иш-барак түсү өзгөрөт. 

 

Иш-барактын түсү иш-барагы ачык учурда көп байкалбайт. Башка иш-барагын 

тандап, иш-барагы тандалбай турганда кандай көрүнөөрүн баамдаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Иш-барагын жок кылуу үчүн: 

Сиз жок кылгыңыз келген иш-баракчаны оң баскыч менен чыкылдатыңыз, чыккан 

менюдан Delete тандаңыз. 

 

Иш барагы сиздин иш-китепчеден жок кылынат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер кээ бир иш-баракчалардын жок болуп кетүүсүнүн алдын алам десеңиз, анда 

каалган иш-баракчаны оң баскыч менен чыкылдатып, ачылган менюдан Кагазды 

коргоону тандасаңыз болот. 

Иш-барактарын топтоо жана топтон чыгаруу 

Сиз ар бир иш-барагы менен өз-өзүнчө иштей аласыз, же бир эле учурда бир 

нече иш барагы менен иштей аласыз. Иш-барактары топко бирге чогултулушу 

мүмкүн. Топтогу бир иш-баракта болгон өзгөрүү топтогу ар бир иш-барагында да 

болот. 

Иш барактарын топтоо үчүн. 

Иш-барактар тобуна кошкуңуз келген биринчи иш-баракты тандаңыз. 

 

Баскычтоптон Ctrl баскычын басып, кармап туруңуз. Топто каалаган кийинки иш-

барагын тандаңыз. 

 

Каалаган иш-барактарын тандай бергиле, анан Ctrl баскычын коё бериңиз Иш-

барактары эми топтошту. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Иш-барактары топтоштурулуп жатканда, топтун ичиндеги каалагн иш-барагына 

чабыттасаңыз болот. Бир иш-барагына болгон өзгөрүү топтогу ар бир иш-

баракта пайда болот. Бирок топтогу эмес иш-барагын тандасаңыз, бардык иш-

баракатрыңар топтон чыгып калат. 

Иш-барактарын топтон чыгаруу үчүн: 

Топтогу иш-барагын оң баскыч менен чыкылдатып, анан иш-барак менюсунан 

Барактарды топтон чыгаруу буйругун басыңыз. 

 

Иш-барактары топтон чыгат. Ошондой эле топко кирбеген иш-барагын басып 

койсоңуз болот. 

 

Өзүңүздү текшериңиз! 

Биздин практикалык иш-китебибизди ачыңыз. 

Жаңы иш-барагын кошуңуз, же аны Q1 Жыйынтык деп атын өзгөртүңүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56410d66ca7fad0d9cc8050a_11_09_2015/excel2016_multiplesheets_practice.xlsx
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Чыгымдар Жыйынтыгы иш-барагын эң оң жакка жылдырыңыз, анан Q1 

Жыйынтыгын Март менен Апрелдин ортосуна жылдырыңыз. 

Чыгымдар жыйынтыгы иш-барагын көчүрүпкоюңуз. Жөн гана иш-барак мазмунун 

көчүрүп, жаңы иш-барагына коюп койбоңуз. 

Январь өтмөгүнүн өңүн көк кылыңыз жана Февралдыкын кызыл кылыңыз. 

Сентябрь, Октябрь, Ноябрь иш-барактарын топтоңуз. 

Бүткөндөн кийин, сиздин иш китебиңиз ушул сыяктуу болушу керек: 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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10. ТАБУУ ЖАНА АЛМАШТЫРУУНУ КОЛДОНУУ 
 

Excel'де көп маалымат менен иштегенде белгилүү бир маалымат табууга кыйын 

жана табыш үчүн көп убакыт талап кылынышы мүмкүн. Сиз иш-китептин ичинде 

маалымат табуу үчүн Табуу функциясын колдонсоңуз болот, ал функция менен 

мазмунга Алмаштыруу функциясы менен өзгөртүүлөрдү киргизе аласыз. 

Кошумча: Биздин практикалык иш-китебибизди көчүрүп алыңыз. 

Табуу жана алмаштырууну колдонуу жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

Мазмунду табуу үчүн: 

Биздин мисалда, биз бул тизмеде белгилүү бир бөлүмдү табуу үчүн Табуу 

буйругун колдонобуз. 

Башкы өтмөктөн Табуу жана Тандоо буйругун чыкылдатыңыз, анан менюдан 

Табуу буйругун тандаңыз. 

 

Табуу жана Алмаштыруу диалог кутучасы пайда болот. Тапкыңыз келген 

мазмунду киргизиңиз. Биздин мисалда, биз бөлүмдүн атын жазабыз. 

Кийинкисин изде функциясын чыкылдатабыз. Эгер мазмун табылган болсо, 

ошол мазмунду камтыган уяча тандалып алынат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/563d118dca7fac0d9c7b3f7f_11_06_2015/excel2016_findreplace_practice.xlsx
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Кийинкини Табуу же Барын Табуу функцияларын колдонуп, ошол сөздү камтыган 

натыйжалардын барын караңыз 

 

Бүткөндөн кийин Табуу жана Алмашытруу диалог кутусун жабыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз ошондой эле баскычтоптон Ctrl + F басуу менен Табуу буйругун иштете 

аласыз. 

Көбүрөөк издөө жөндөөлөрүн көрүү үчүн Параметрлер функциясын 

чыкылдатыңыз. 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Уяча мазмунду алмаштыруу үчүн: 

Кээде, сиз иш-китебиңизде абдан көп жолу ката кетиргениңизди байкайсыз 

(Мисалы бирөөнүн атын туура эмес жазгансыз) же бир сөз, фразаны башка 

менен алмаштырышыңыз керек болот. Сиз Excel'дин Табуу жана Алмаштыруу 

функциясын колдонуп, тез кайра карап чыксаңыз болот. Биздин мисалда, биз 

Табуу жана Алмаштыруу функциясын колдонуп, бөлүм аттарын оңдоп чыгабыз. 

Башкы өтмөктөн Табуу жана Тандоо буйругун чыкылдатыңыз жана менюдан 

Алмашытрууну тандаңыз. 

 

Табуу жана Алмаштыруу диалог кутучасы пайда болот. Табуу талаасына сиз 

издеп жаткан текстти киргизиңиз. 

Алмаштыруу талаасына сиз кайсы текст менен алмашытргыңыз клеген екстти 

териңиз да Кийинкини Табууну чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер мазмун табылса, ал мазмунду камтыган уяча тандалат. 

Текстти карап чыгып, аны алмаштыруу керекпи, ойлонуңуз. 

Эгер аны алмаштыргыңыз келсе, алмаштыруу параметрлеринин бирин 

тандаңыз. Эгер Алмаштырууну танасаңыз ал бир гана уячада алмашытрат, ал 

эми Барын Алмаштыруу аркылуу иш-китептеги бардык ошол сөздү камтыган 

жерлердин барынын мазмуну алмаштырылат. Биздин мисалда, биз убакытты 

үнөмдөө үчүн бул параметрди тандайбыз. 

 

Диалог кутусу пайда болот, алмашытыруулардын санын көрсөтөт. Улантуу үчүн 

ОК басыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

958 
 

Тандалган уяча мазмуну алмаштырылат. 

 

Бүткөндөн кийин, диалог кутусун жаап коюңуз. 

 

Жалпысынан алганда, Барын алмаштырууну этият колдонуш керек, анткени ал 

барын алмаштырып салат, сиз каалабаган нерсени да алмашытырп коюшу 

ыктымал. Эгерде сиз бул функцияны колдонсоңуз өзүңүзгө ишенишиңиз керек. 

Өзүңүздү текшериңиз! 

Биздин практикалык иш-китебибизди ачыңыз. 

Иш-китептин төмөнкү-сол жагындагы Чакырык өтмөгүн чыкылдатыңыз. 

Crystal Lewis турмушта болчу жана фамилиясын Taylor кылып өзгөрткөн. Табуу 

жана Алмаштырууну колдонуп Crystal'дын фамилиясын Lewis'тен Taylor'го 

алмаштырыңыз. Crystal'дын фамилиясын гана өзгөрткүлө, атын эмес. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/563d118dca7fac0d9c7b3f7f_11_06_2015/excel2016_findreplace_practice.xlsx
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Bio'ну таап Biology кылып алмаштыргыла. Biomedical Engineering'ти өзгөртүп 

албагыла! 

Табуу жана Барын Алмаштыруу функциясын колдонуп, Physics'ти Physical 

Science кылып өзгөрткүлө. 

Бүткөндөн кийин, сиздин иш-китебиңиз ушул сыяктуу болушу керек: 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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11. ОРФОГРАФИЯНЫ ТЕКШЕРҮҮ 
 

Иш-китебин бөлүшөөрдөн мурда анда орфографиялык каталар жок экенин 

билгиңиз келет болушу керек. Бактыга жараша, Excel'де Орфографияны 

текшерүү куралы бар. 

Сиз Microsoft Word'до Орфографияны текшерүү функциясын колдонуп жүрсөңүз, 

Excel'деги Орфографиялык текшерүү куралы пайдалуу, бирок анчалык кубаттуу 

эмес экенин билиңиз. Мисалы, ал грамматикалык каталарды жана сиз терип 

жатканда орфографиялык каталарды текшербейт. 

Кошумча: Биздин практикалык иш-китебибизди көчүрүп алыңыз. 

Орфографияны текшерүүнү колдонуу үчүн: 

Карап чыгуу өтмөгүнөн Орфографиялык текшерүү буйругун чыкылдатыңыз. 

 

Орфографиялык текшерүү диалог кутучасы пайда болот. Сиздин барактагы ар 

бир ката үчүн Офрографияны Текшерүү сунуштарды берет. Сунушту тандаңыз, 

жана катаны оңдош үчүн Өзгөртүүнүн чыкылдатыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/5640f55aca7fac0d9c7b3f85_11_09_2015/excel2016_checkspelling_practice.xlsx
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Бардык каталарды карап чыккандан кийин бир диалог кутучасы пайда болот. 

Текшерүүнү жабуу үчүн ОК басыңыз. 

 

Эгер керектүү сунуштар болбосо, кол менен туураласаңыз болот. 

Орфографиялык "каталарды" этибар албоо 

Орфографиялык текшерүү ар дайым туура боло бербейт. Кээ бир сөздөр туура 

жазылып турса да ката кылып белгилеши мүмкүн. Бул көп учурда адам 

ысымдары менен болот, анткени алардын көбү сөздүктөрдө эмес. Төмөнкү үч 

ыкмалардын бирин колдонуп каталарды оңдобой койсоңуз болот. 

Бир жолу этибарга албоо: Бул сөздү өзгөртпөстөн өткөрүп жиберет. 

Барын этибарга албоо: Бул сөздү өзгөртпйөт жана бардык каталарды өткөрүп 

жиберет. 

Кошуу: Ката деп табылган сөздү сөздүккө кошот жана кийин ал эч качан ката 

катары белгиленбейт. Бул параметрди тандаганга чейин бул сөз туура 

жазылганын текшериңиз. 

Өзүңүздү текшериңиз! 

Биздин практикалык иш-китебибизди ачыңыз. 

Иш-китеп өтмөгүнүн төмөнкү-сол жагындагы Чакырык иш-барагын 

чыкылдатыңыз. 

Орфографиялык Текшерүүнү иштетип, каталарды табыңыз. 

Coffe жана Medum сөздөрүн сунушталган терминдер менен оңдоңуз. 

Amanecer үчүн сунуштоолорду этибарга албаңыз. 

Бүткөндөн кийин, сиздин иш-китеп ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/5640f55aca7fac0d9c7b3f85_11_09_2015/excel2016_checkspelling_practice.xlsx
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Бонус кадам! Орфографияны текшерүү таппаган бир ката бар. Таба аласызбы? 

Жардам: Бул сүрөттөөлөрдө бар. 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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12. БАРАК ЖАЙГАШУУСУ ЖАНА БАСЫП ЧЫГАРУУ 
 

Сиз иш-китепти көрүү жана дайындарды оффлайн бөлүшүү үчүн аны басып 

чыгаргыңыз келиши мүмкүн. Сиз барактын жайгашуусун тандап алган соң, аны 

көрүп, Басып чыгаруу аркылуу кагазга чыгарган оңой болуп калат. 

Кошумча: Биздин практикалык иш-китебибизди көчүрүп алыңыз. 

Барак жайгашуусу жана басып чыгаруу жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

Басып чыгаруу тактасына мүмкүнчүлүк алуу үчүн: 

Файл өтмөктү тандаңыз. Экрандын арткы көрүнүшү пайда болот. 

 

Басып чыгарууну тандаңыз. Басып чыгаруу тактасы пайда болот. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/562e37c19c7faf1314ffe064_10_26_2015/excel2016_pagelayoutprint_practice.xlsx
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Басып чыгаруу панелин колдонуу жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

интерактив баскычтарын чыкылдатыңыз. 

Басып чыгаруу: Иш-китебин басып чыгаруу үчүн бул баскычты чыкылдатыңыз. 

Көчүрмөлөрү: Бул жерде сиз канча көчүрмөнү басып чыгаргыңыз келсе, 

нускасын тандайсыз. 

Принтер: Эгер сизде бир нече принтерлер бар болсо, сиз колдонгуңуз келгенин 

тандаңыз. 

Басып чыгаруу диапазону: Бул жерде сиз активдүү баракчаларды же иш-

китептин бардыгын басып чыгарасызбы, аны тандаңыз. 

Салыштыруу: Эгер бир нече көчүрмөнү басып жатсаңыз аларды салыштырууну 

же салыштырбоону тандасаңыз болот. 

Барак Багыты: Бул жерден китеп же альбом түрүн тандап аласыз. 

Барак көлөмү: Эгер принтериңиз колдосо каалган барак көлөмүн тандасаңыз 

болот. 

Барак четтери: Барак четтеринин аралыктарын өзгөртүүгө болот. 

Өлчөм: Бул жерде сиз барактын өлчөмүн тандай аласыз. 

Барак тандоо:Сиз бул жерден жебени чыкылдатып, башка баракты көрсөңүз 

болот. 

Алдын ала көрүү тилкеси: Бул жерде сиздин барагыңыз басылып чыкканда 

кандай көрүнөөрүн алдын-ала көрө аласыз. 

Барак четтерин көрсөтүү / Баракты чоңойтуп-кичирейтүү: Баракты чоңойтуп-

кичирейтүү Алдын ала көрүү тилкесинде иштейт. Сол жактагы Барактын четин 

көрсөтүү баскычы Алдын ала көрүү тилкесинде барак четтерин көрсөтөт. 

Иш-китебин чыгарыш үчүн: 

Басып чыгаруу панелине өтүп, каалаган принтерди тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Басылып чыга турган нускалардын санын киргизиңиз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Зарыл болсо, кошумча орнотууларды тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Басып чыгарууну чыкылдатыңыз 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Басып чыгаруу аймагын тандоо 

Сиз Excel иш-китебин басып чыгаруудан мурун, кайсы маалыматты чыгарганы 

жатасыз, аны так билишиңиз керек. Мисалы, сиз иш-китебиңизде бир нече иш-

барактары болсо, сиз алардын барын басып чыгарасызбы же жөн гана активдүү 

барактарды басасызбы - аны чечишиңиз керек. Кээде иш-китептин ичиндеги 

кичинекей гана жерди басып чыгарууну каалашыңыз мүмкүн. 

Активдүү барактарды чыгарыш үчүн: 

Иш-барактары тандалып турганда - алар активдүү деп саналат. 

Басып чыгарууну каалган иш-барагын тандаңыз. Бир нече иш-барагын чыгаруу 

үчүн биринчи баракты чыкылдатып, баскычтоптон Ctrl баскычын басып, кармап 

анан каалаган иш-китептерди тандаңыз. 

 

Басып чыгаруутилкесине өтүңүз. 

Активдүү иш-барактарын тандаңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Басып чыгаруу баскычын чыкылдатыңыз. 

 

Толугу менен иш-китебин чыгарыш үчүн: 

Басып чыгаруу тилкесине өтүңүз. 

Бүтүндөй иш-китепти басып чыгарууну тандаңыз. 

 

Басып чыгаруу баскычын чыкылдатыңыз. 

 

Тандалган аймакты чыгарыш үчүн: 

Биздин мисалда, биз Борбордук иш-барактагы мыкты 40 сатуучулар үчүн 

жазууларды басып чыгарабыз. 

Сиз басып чыгаруучу уячаларды тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Басып чыгаруу тилкесине өтүңүз. 

Тандалган нерсени басып чыгарууну тандаңыз. 

 

Алдын ала көрүү панелинде чыгуучу нерсе пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тандоону басып чыгаруу үчүн Басып чыгаруу баскычын чыкылдатыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер кааласаңыз басып чыгаруу аймагын белгилеп койсоңуз болот, ошондо сиз 

кайсы уячалар кандай басып чыгарылаарын билип турасыз. Сиз басып 

чыгарууну каалаган уячаларды тандаңыз, Баракча Жайгашуу өтмөгүн 

чыкылдатыңыз, Аймакты Басуу буйругун тандаңыз жана Басып чыгаруу аймагын 

белгилеңиз. Толугу менен иш-китебин басып чыгаруу үчүн басып чыгарылуучу 

аймакты жок кылыңыз. 

 

Мазмунду жөнгө салуу 

Учурдан пайдаланып, мазмун басылып чыккан баракта жакшы көрүлүп турушу 

үчүн сиз иш-китебиңизди Басып чыгаруу тилкесинен бир аз оңдоп койсоңуз 

болот. Басып чыгаруу панелинин бир нече куралдары бар, алар мазмунду 

батырууга жана жайгаштырууга жардам берет. 

Барак багытын өзгөртүү үчүн: 

Excel'де эки барак багыты бар: Китеп жана Альбом. Китеп багыты баракты 

тигинен кылат жана Альбом болсо баракты туурасынан багыттайт. Биздин 

мисалда, биз альбом катары жөндөйбүз. 

Басып чыгаруу тилкесине багыттоо. 

Каалаган багытты Барак Багыты менюсунан тандаңыз. Биздин мисалда, биз 

Альбом багытын тандап алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Алдын ала көрүү панелинде жаңы барак багыты көрсөтүлөт. 

 

Басып чыгаруу алдында мазмунду тууралоо үчүн: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер мазмундун бөлүктөрү баракка батпай калса, аны баракка баткыдай кылып 

оңдосо болот. 

Басып чыгаруу панелине өтүңүз. Биздин мисалда, алдын ала көрүү панелинде 

биздин мазмун басып чыкканда кесилип калаарын көрө алабыз. 

 

Өлчөмдү өзгөртүү жайылма менюдан каалаган параметрди тандаңыз. Биздин 

мисалда, биз Бардык тилкелерди Бир Баракка батырууну тандайбыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Иш-барагы бир бетке батуу үчүн жылышат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Иш-барагы окуу оор болуп калат, анткени ал кичирейген, ошондуктан абдан көп 

маалымат бар болсо бул ыкманы колдонбой эле койгон жакшы. Биздин мисалда, 

биз кайра ордуна кайтабыз да Масштабды Жок кылабыз. 

Аталыштарын басып чыгарууну кошуу үчүн: 

Эгер иш-барагыңызда аталыштар бар болсо, аларды ар бир баракчага коюу 

маанилүү болуп саналат. Аталыштары жок иш-барагын окуу оор болуп калмак. 

Аталыштарды Басуу буйругу сизге каалган саптарды жана илкелерди ар бир 

бетте пайда болгондой кылып жөндөөгө жардам берет. 

Тасмадагы Барак Жайгашуусу өтмөгүнө өтүп, Аталыштарды Басып чыгаруу 

буйругун тандаңыз. 

 

Баракты жөндөө диалог кутучасы пайда болот. Бул жерден, сиз ар бир бетте 

кайталануучу саптарды же тилкелерди тандай аласыз. Биздин мисалда, биз 

сапты кайталайбыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Диалог кутусун жабуу баскычын чыкылдатыңыз. 

 

Курсор кичинекей тандоо жебеси болуп калат. Ар бир басылган беттин жогору 

жагына кайталанчу саптарды тандаңыз. Биздин мисалда, биз 1-сапты 

тандайбыз. 

 

1-сап жогору жакта кайталанып туруучу Саптарга кошулду. Диалог кутусун жабуу 

үчүн чыкылдатыңыз. 

 

Баракты Жөндөө диалог кутусу пайда болот. Тилкелерде да кайталоо үчүн 

ушундай эле процессти жасаш керек. Биздин мисалда, биз 1-сап жана А-

тилкесин тандап алдык. 

Эгертандоолоруңар менен ыраазы болсоңуз, ОК басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Биздин мисалда, 1-сап ар бир беттин жогору жагында пайда болот, ошондой эле 

А-тилкеси ар бир барактын сол жагында пайда болот. 

 

Баракча үзүлүшүн жөндөө үчүн: 

Барак үзүлүшү көрүнүшүнө өзгөртүү киргизүү үчүн Барак үзүлүшү көрүнүшү 

буйругун чыкылдатыңыз. 

 

Тик жана түз көк чекит сызыктар барактын үзүлүшүн түшүндүрөт. Баракча 

үзүлүшүн жөндөө үчүн бул чыктардын бирин чыкылдатып, сүйрөңүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

979 
 

 

Биздин мисалда, биз 21 жана 22-саптар ортосуна барак үзүлүшүн жөндөдүк. 

 

Биздин мисалда, бардык барактар бирдей саптардын санын көргөзүүдө, анткени 

биз ошондой кылып жөндөдүк. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Алдын ала көрүү панелинде барак четтерин өзгөртүү: 

Барактын чети бул барактын кырынан баштап мазмунга чейинки аралык. Кээде 

сиз маалыматтарды баракта туура жайгаштыруу үчүн барак четтерин 

жөндөшүңүз керек болот. Сиз Басуу тилкесинен барак четтерин өзгөртө аласыз. 

Басып чыгаруу тилкесине өтүңүз. 

Менюдан Барак Четтеринин аралыгын тандаңыз. Биздин мисалда, биз Ичке 

Четти тандайбыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Алдын ала көрүү тилкесинде жаңы баракча чети көрсөтүлөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз барак четин өзүңүз жөндөсөңүз болот, ал үчүн Барак Четин көрсөтүү 

баскычын басыңыз, анан алдын ала көрүү панели аркылуу жылдыргыла. 

 

Өзүңүздү текшериңиз! 

Биздин практикалык иш-китебибизди ачыңыз. 

Иш-китептин түбүндөгү East Coast өтмөгүн чыкылдатыңыз. 

Барак жайгашуусу өтмөгүнөн Аталыштарын Басуу функциясын колдонуп, 1-

сапты жогору жакта ал эми А-тилкеси сол жакта кайталануусун жөндөңүз. 

Барак үзүлүшүн алдын ала кароо буйругун колдонуп барак үзүлүшүн 40 жана 41 

саптарынын ортосуна алып келгиле. 

Экрандын арткы көрүнүшүнөн Басуу тилкесин ачыңыз. 

Басып чыгаруу панелинен барактын багытын Альбом кылгыла. 

Барак четин Ичке кылып өзгөртүңүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/562e37c19c7faf1314ffe064_10_26_2015/excel2016_pagelayoutprint_practice.xlsx


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

983 
 

Бардык тилкелер Бир Бетке батсын деп жөндөңүз. 

Бүткөндөн кийин, алдын ала басуу бети ушул сыяктуу болушу керек: 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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13. ФОРМУЛАЛАРГА КИРИШҮҮ 
 

Excel'деги эң күчтүү функциялардын бири бул формулаларды колдонуп, сандык 

маалыматтарды эсептөө жөндөмдүүлүгү болуп саналат. Калькулятор сыяктуу, 

Excel кошуп, кемитип, көбөйтө жана бөлүштүрө алат. Бул сабакта, биз 

уячаларды колдонуп жөнөкөй формулаларды кантип түзө алаарыбызды 

карайбыз. 

Кошумча: Биздин практикалык иш-китебибизди көчүрүп алыңыз. 

Excel'де формулаларды колдонуу тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

Математикалык операторлор 

Excel, формулалар үчүн стандарттык операторлорду колдонот, мисалы, кошуу 

белгиси (+) болот, минус кемитүү белгиси (-) болот, көбөйтүү белгиси (*) болот, 

бөлүү белгиси (/) болот жана даража үчүн (^) белгиси болот. 

 

Excel'деги формулалар барабар белгиси менен башталышы керек. Анткени 

уячада формула, ал эсептеген маани бар. 

Уяча шилтемелерин түшүнүү 

Сиз сандарды колдонуп, Excel'де жөнөкөй формулаларды түзө аласыз (мисалы 

=2 + 2 же =5* 5), көп учурда уяча даректерин формула колдонуш үчүн 

колдоносуз. Бул уяча шилтемеси катары белгилүү. Уяча шилтемелерин 

колдонуу формулаларыңыз ар дайым тыкан болушун камсыздайт, анткени ал 

шилеме уячалардын маанисин формуланы кайра жазбай эле өзгөртсө болот. 

Төмөнкү формулада, A3 уячасы А1 жана А2 маанилерин өзүнө кошот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/562933849c7fae1314796231_10_22_2015/excel2016_introformulas_practice.xlsx
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Сиз Enter басканда, формула эсептеп, жоопту А3 уячасында көрсөтөт. 

 

Эгер шилтемеленген уячаларда маанилер өзгөрсө, формула автоматтык түрдө 

кайра эсептеп чыгат. 

 

Уяча шилтемелер менен математикалык операторлорду бириктирүү менен, 

Excel'де жөнөкөй ар кандай формулаларды түзө аласыз. Формулалар ошондой 

эле уяча шилтемелеринин, сандарынын комбинациясы боло алат, мисалы: 

 

Формула түзүү үчүн: 

Төмөнкү мисалда биз жөнөкөй формуланы жана уяча шилтемесин колдонуп, 

бюджетти эсептейбиз. 

Формуланы камтыган уячаны тандаңыз. Биздин мисалда, биз D12 уячасын 

тандайбыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Барабар белгисин (=) териңиз. Ал уячада жана формула тилкесинде кандай 

пайда болгонун караңыз. 

 

Формулага кошуу үчүн биринчи уячанын дарегин жазыңыз: мисалы, D10 уячасы 

Шилтеме берилген уяча айланасында көк чек пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз пайдаланууну каалаган математикалык операторду жазыңыз. Биздин 

мисалда, биз кошуу белгисин (+) теребиз. 

Формулага экинчи уячаны териңиз: мисалы D11 уячасы. Уячанын айланасында 

кызыл чек пайда болот. 

 

Баскычтоптон Enter баскычын басыңыз. Формула эсептейт, жана мааниси 

уячада көрсөтүлөт. Кайра уячаны тандасаныз, натыйжаны уяча көрсөтөт, ал эми 

формула тилкеси формуланы көрсөтөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер формуланын натыйжасы уячада көрсөтүү үчүн өтө чоң болсо, ал маанинин 

ордуна бул белгилер менен чыгат (#######). Бул тилке мазмунду ичине батыра 

албай калды дегенди түшүндүрөт. Мазмунду көрүү үчүн жөн гана тилкени 

чоңойтуп кюңуз. 

Уяча шилтемердин маанилерин өзгөртүү 

Уяча шилтемелердин чыныгы артыкчылыгы катары формуланы кайра жазбай, 

дайындарды өзгөртө берсеңиз болот. Төмөндөгү мисалда биз, В1 уячасындагы 

1200$ маанисин $1800 кылып өзгөрттүк. B3 формула автоматтык түрдө кайра 

санап, жаңы маанини B3 уячасында көрсөттү. 

 

Excel ар дайым формулада ката бар экенин сизге айтпайт, ошондуктан өзүңүз 

формуланы текшерип турушуңуз керек. Аны кантип караш үчүн биздин Excel 

ФормулаларыүйрөткүчүбүздөгүФормулаларыңызды бин нече жолу 

текшерүү сабагыбыздан окуй аласыз 

Көрсөтүп-чыкылдатуу ыкмасын колдонуу менен формула түзүү үчүн: 

Уяча даректерин кол менен тергендин ордуна, сиз формулага кошуу үчүн 

каалаган уячага барып, аны чыкылдытсаңыз болот. Бул ыкма сизге көп убакытты 

үнөмдөп берет. Төмөндө биздин мисалда, биз пластик күмүш буюмдардан бир 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/excelformulas
http://www.gcflearnfree.org/excelformulas
http://www.gcflearnfree.org/excelformulas/doublecheck-your-formulas/1/
http://www.gcflearnfree.org/excelformulas/doublecheck-your-formulas/1/
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нече кутучаларга буйрутманын суммасы канча болот экенин эсептөө үчүн 

формула түзөбүз. 

Формуланы камтыган уячаны тандаңыз. Биздин мисалда, биз D4 уячасын 

тандайбыз. 

 

Барабар (=) белгисин териңиз. 

Формулада камтуучу биринчи уячаны тандаңыз, мисалы B4 уячасы. Формула 

тилкесинде формула пайда болот. 

 

Сиз каалаган математикалык операторун териңиз. Биздин мисалда, биз көбөйтүү 

белгисин (*) теребиз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Экинчи уячаны тандаңыз, мисалы C4 уячасы. Уяча дареги формула тилкесинде 

пайда болот. 

 

Баскычтоптон Enter басыңыз. Формула эсептелет, ошондой эле мааниси уячада 

көрсөтүлөт. 

 

Толтуруу сабы менен формулаларды көчүрүү 

Формулалар да толтуруу сабы менен көчүрүрлөт, ал көп убакытты үнөмдөөгө 

жардам берет жана окшош эсептөөнү колдонсоңуз -жардам берет. Толтуруу 

туткасы бул тандалган клетканын төмөнкү-оң бурчундагы кичине квадрат болуп 

саналат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз көчүрүүнү каалаган уячаны тандаңыз. Сиз толтуруу үчүн келген уячалардын 

үстүнөн сүйрөңүз. 

 

Сиз Ччычканды бошоткондон кийин, формула тандалган уячаларда жайгашат. 

 

 

Формуланы өзгөртүү үчүн: 

Кээде учурдагы формуланы өзгөртүү керек болушу мүмкүн. Төмөндө 

көрсөтүлгөндөй, формулага туура эмес уяча дарегин киргиздик, эми аны 

оңдошубуз керек. 

Формуланы камтыган, бирок туура эмес уячаны табыңыз. Биздин мисалда, биз 

D12 уячасын тандап алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Формуланы түзөтүү үчүн формула тилкесин басыңыз. Ошондой эле, сиз уячаны 

көрүү үчүн аны кош чыкылдатышыңыз керек жана формуланы уячанын ичинен 

оңдоңуз. 

 

Тандалган уячанын айланасында чек пайда болот. Биздин мисалда, биз 

формуланын биринчи жарымын оңдойбуз, D9 уячанын ордуна D10 кылып 

өзгөртөбүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз даяр болгондо Enter баскычын басыңыз. 

 

Формула жаңыртылат жана жаңы маани көрсөтүлөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер оюңузду өзгөртсөңүз, баскычтоптон Esc баскычын басып, же формула 

тилкесинен Жок кылуу буйрутмасын басыңыз. 

 

Жадыбалда бардык формуланы көрсөтүү үчүн, Ctrl баскычын басып жана ` 

басыңыз. Бул белги адатта баскычтоптун жогорку-сол бурчунда жайгашкан. Сиз 

Ctrl + `кайра басып, кадимки көрүнүшкө кайтасыз. 

Өзүңүздү текшериңиз! 

Биздин практикалык иш-китебибизди ачыңыз. 

Иш-китептин төмөнкү-сол жагындагы Чакырык өтмөгүн чыкылдатыңыз. 

C4 уячасына формула киргизиңиз. Ал формула В4 маанисин С4 уячанын 

ичиндеги мааниге көбөйтөт. 

D4 уячанын формуласын D5:D7 уячаларына толтургуч туткасы менен көчүрүңүз. 

C6 уячасындагы куурулган банандын баасын $2.25 кылып өзгөртүңүз. Суммасы 

бар уячада сумма өзгөрөт, аны байкаңыз. 

D8 уячасынын формуласын оңдоңуз, ал D7 маанисин да кошсун. 

Бүткөндөн кийин, сиздин иш китебиңиз ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/562933849c7fae1314796231_10_22_2015/excel2016_introformulas_practice.xlsx


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

995 
 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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14. ТАТААЛ ФОРМУЛАЛАРДЫ ТҮЗҮҮ 
 

Сиз жөнөкөй, бир гана оператор камтыган формула менен иштесеңиз керек. 

Татаалыраак формулалар бир нече математикалык операторлорду камтыйт, 

мисалы 5+ 2 * 8. Формулада бир операциядан көп болсо, операция тартиби 

Excel'ге кайсы операцияны биринчи аткарыш керектигин айтат. Туура жоопторду 

берген формула түзүш үчүн, сиз операция тартибин түшүнүшүңүз керек. 

Кошумча: Биздин практикалык иш-китебибизди көчүрүп алыңыз. 

Татаал формулалар тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Операциялар тартиби 

Excel бул операциялар тартибине жараша формулаларды колдонот. 

Кашанын ичиндеги операциялар 

Көрсөткүчтүү эсептөөлөр (мисалы 3 ^ 2) 

Көбөйтүү жана бөлүү. Кайсынысы биринчи болсо - биринчи аткарылат. 

Кошуу жана кемитүү. Кайсынысы биринчи болсо - биринчи аткарылат. 

Бул тартипти сактап калууга мнемоника жардам берет. Ал PEMDAS, же Please 

Excuse My Dear Aunt Sally (Менин урматтуу Салли эжемди кечирип коюңуз). 

Төмөнкү слайдшоудагы жебелерди чыкылдатып, операциялар тартиби 

формулаларды эсептөөдө кандай колдонулаарын үйрөнүңүз. 

 

Бул формула татаал көрүнүшү мүмкүн, бирок туура жооп алуу үчүн 

операциялардын тартибин кадам артынан кадам колдоно алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/5633ce29927faf14d04cade9_10_30_2015/excel2016_complexformulas_practice.xlsx
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Биринчиден, кашаанын ичиндеги операцияларды эсептөөдөн баштайбыз. Бул 

учурда, эсептөөчү бир гана нерсе бар: 6-3 = 3. 

 

Көрүнүп тургандай, формула эми эле жөнөкөй көрүнө баштады. Андан ары, биз 

даража көрсөткүчтөрү бар экенин карайбыз. Андай бар: 2 ^ 2 = 4. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Андан ары, биз көбөйтүү же бөлүү операциясын кылабыз, солдон оңго жылабыз. 

Бөлүү операциясы көбөйтүүдөн биринчи тургандыктан, ал биринчи аткарылат: 

3/4 = 0.75. 

 

Эми, биз калган көбөйтүү операциясын ишке ашырабыз: 0.75 * 4 = 3. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Андан ары, биз кошуу же кемитүү операциясын солдон оңго аткарабыз. Кошуу 

биринчи аткарылат: 10 + 3 = 13. 

 

Аягында, бизде кемитүү операциясы бар: 13-1 = 12. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эми бизде жооп бар: 12. Сиз Excel'ге бул формуланы салсаңыз так ушундай 

натыйжа аласыз. 

 

Татаал формулаларды түзүү 

Төмөндөгү мисалда, биз Excel мындан да татаал формулада операция тартибин 

кантип жөндөөрүн көрсөтөбүз. Мында, биз кейтеринг кызматы үчүн дүмүрчөктөгү 

сатуу салыктын баасын эсептейбиз. Бул үчүн биз формулабызды С6 уячасына 

мындай деп жазабыз= (D3 + D4 + D5) 0.075 Бул формула суммаларды чыгарат, 

анан ал сумманы 7,5% сатуу салыгына көбөйтөт (0.075 деп жазылган) 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Алгач кашаанын ичиндеги операция аткарылат: (45,80 + 68,70 + 159,60) = 274,10. 

Андан кийин ал маанин сатуу салыгына көбөйтөт: 274,10 * 0.075. Натыйжада 

сатуу салыгы $ 20.56 экенин көрөбүз. 

 

Формула түзүп жатканда операциялардын тартибин сактоо айрыкча маанилүү. 

Болбосо, Excel так эсептеп бере албайт. Биздин мисалда, кашаалар жок болсо, 

көбөйтүү биринчи аткарылмак жана натыйжа туура эмес болмок. Кашаалар 

кайсы операция биринчи аткарылыш керектигин аныктоого жардам берет. 

 

Операция тартибин колдонуп татаал формула түзүү үчүн: 

Төмөндө көрсөтүлгөндөй, биз татаал формула түзөбүз, ал кейтеринг үчүн 

дүмүрчөктүн суммасын эсептейт. Формула ар бир меню маанисин биринчи 

эсептеп, анан бул маанилерди кошот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Формуланы камтыган уячаны тандаңыз. Биздин мисалда, биз C5 уячасын тандап 

алабыз. 

 

Формулаңызды киргизиңиз. Биздин мисалда, биз = B3 * C3 + B4 * C4 деп теребиз. 

Бул формула операция тартибин аткарат, биринчи көбөйтүү операциясы болот: 

2,79 * 35 = 97.65 жана 2,29 * 20 = 45.80. Андан кийин, сумманы чыгаруу үчүн бул 

маанилерди кошот: 97.65 + 45.80. 

 

Эки сыйра формулаңызды текшериңиз, анан Enter басыңыз. Формула эсептеп 

жана натыйжасын көрсөтөт. Биздин мисалда, суммасы $ 143.45 экенин көрсөтүп 

турат. 

 

Окуу жеңил болуш үчүн эсептөөлөргө кашааны кошсоңуз болот. Кошуудан 

көбөйтүү операциясы биринси аткарылышына ишенүү үчүн көбөйтүү 

операциясын кашаага алсак да болот. Бул өзүбүздү текшерүү үчүн. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Excel формулаңызда ката бар экенин ар дайым айтпайт, ошондуктан өзүңүз 

текшерип туруңуз. Муну билиш үчүн, сиз Excel 

Фомулалары үйрөткүчүбүздөгү Формулаңыздарды кош 

текшериңизсабагыбызды ачыңыз. 

Өзүңүздү текшериңиз! 

Бул маселе менен иштөө үчүн сизде бул мисалдагыдай башка эсеп-дүмүрчөк 

керек. Эсеп-дүмүрчөктө сатуу салыгы,суммасы ж.б нерселер болушу керек. 

Биздин практикалык иш-китебибизди ачыңыз. 

Иш-китептин төмөнкү-сол жагындагы чакырыкты чыкылдатыңыз. 

D7-уячада салыкты санаган формула жазыңыз. Сатуу салыгы 7,5% болот. 

D8-уячада буйрутманын суммасын тапкан формула түзүңүз. Башка сөз менен 

айтканда, бул формула D3:D7 уячаларын кошуусу керек 

D9-уячада 10% арзандатуу кийин жалпы сумманы эсептеген формула керек. 

Эгер, пайздарды чыгаруу боюнча жардам керек болсо, анда Арзандатуулар 

жана сатуулар сабагыбызды караңыз. 

Бүткөндөн кийин, сиздин электрондук жадыбал ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/excelformulas
http://www.gcflearnfree.org/excelformulas
http://www.gcflearnfree.org/excelformulas/doublecheck-your-formulas/1/
http://www.gcflearnfree.org/excelformulas/doublecheck-your-formulas/1/
http://media.gcflearnfree.org/content/5633ce29927faf14d04cade9_10_30_2015/excel2016_complexformulas_practice.xlsx
http://www.gcflearnfree.org/percents/percentages-in-real-life/2/
http://www.gcflearnfree.org/percents/percentages-in-real-life/2/
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https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1005 
 

15. САЛЫШТЫРМАЛУУ ЖАНА АБСОЛЮТТУК УЯЧА ШИЛТЕМЕЛЕРИ 
 

Уяча шилтемелеринин эки түрү бар: салыштырмалуу жана абсолюттук. Башка 

уячаларга салыштырмалуу жана абсолюттук шилтемелери толтурулганда же 

көчүрүлгөндө башкача аракет кылышат. Салыштырма шилтемелер формула 

башка уячага көчүрүлгөндө өзгөрүлөт. Экинчи жагынан абсолюттук шилтемелер 

кайда көчпөсүн - туруктуу бойдон калышат. 

Кошумча: Биздин практикалык иш-китебибизди көчүрүп алыңыз. 

Уяча шилтемелери тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Салыштырмалуу шилтемелер 

Алдын ала, ар бир уяча шилтемелери салыштырмалуу шилтемелер болуп 

саналат. Бир нече уяча аркылуу көчүрүлгөндө, алар сап жана тилкелерге 

салыштырмалуу абалына жараша өзгөрөт. Мисалы сиз = A1 + B1 1 формуласын 

1-саптан 2-сапка көчүрсөңүз, формула = A2 + B2 болуп калат. Эгер бир нече 

эсептөөлөрдү кайталооңуз керек болсо салыштырмалуу шилтемелери өзгөчө 

ыңгайлуу. 

Салыштырмалуу шилтемелерди колдонуп формуланы түзүү жана көчүрүү үчүн: 

Төмөнкү мисалда, биз формула түзөлү деп жатабыз, ал формула ар бир 

нерсенин баасын санына көбөйтөт. Ар бир сапка жаңы формула түзгөндөн көрө, 

биз D2-уячасына жалгыз формула түзө алабыз жана аны башка саптарга 

көчүрөбүз. Формула ар бир нерсе үчүн жалпы сумманы туура эсептеш үчүн 

салыштырмалык шилемени колдонобуз. 

Формула камтыган уячаны тандаңыз. Биздин мисалда, биз D4 уячасын тандап 

алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/5637a999927fb014d03fa1b9_11_02_2015/excel2016_cellreferences_practice.xlsx
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Керектүү маанини эсептөө үчүн формуланы киргизиңиз. Биздин мисалда, биз = 

B4 * C4 деп теребиз. 

 

Баскычтоптон Enter басыңыз. Формула эсептелет, жана натыйжа уячадан 

көрсөтүлөт. 

Керектүү уячанын төмөнкү-оң бурчунда толтуруу туткасын тапкыла. Биздин 

мисалда, биз D4 уячасын таап, толтуруу тутканы колдонобуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Толтургуңуз келген уячанын үстүнө толтуруу туткасын сүйрөп келиңиз. Биздин 

мисалда, биз D5: D13 уячаларын тандайбыз. 

 

Чычканды бошоткула. Салыштырмалуу шилтемелери бар тандалган уячаларга 

формула көчүрүлөт жана ар бир уячада натыйжаны көрсөтөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз формулалардын тактыгын текшерүү үчүн толтурулган уячаларды кош 

чыкылдатсаңыз болот. Салыштырмалуу шилтеме уячалары саптарына жар бир 

уячага жараша ар кандай болушу керек. 

 

Абсолюттук шилтемелер 

Башка уячаларга көчүрүлгөндө уяча шилтемелери өзгөрбөөсүн каалаган 

учурлар болушу мүмкүн. Салыштырмалуу шилтемелерден айырмаланып 

абсолюттук шилтемелер көчүрүлгөнө же толтурулганда өзгөрбөйт. Сиз тилкени 

де сапты туруктуу кармоо үчүн абсолюттук шилтемени колдоно аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Абсолюттук шилтеме формулада доллар белгиси ($) менен дайындалат. Бул 

тилке жана сап шитемесине же экөөнө тең таасирин берет. 

 

Сиз жалпысынан $ A $ 2 форматын колдонуп, абсолюттук шилтемени камтыган 

формулаларды түзөсүз. Башка эки формат азыраак колдонулат. 

Формуланы жазууда, сиз F4 баскычын басыпабсолюттуктан салыштырмалуу 

уяча шилтемелерине өтүп кете аласыз. Бул абсолюттук шилтемелерди коюнун 

жеңил жолу. 

Абсолюттук шилтемелерди колдонуп формуланы көчүрүү жана түзүү. 

Төмөнкү мисалда, биз, E2 уячасын колдонобуз (ал 7,5% салык наркын камтыйт) 

жана ал D тилкесинде ар бир нерсе үчүн сатуу салыгын эсептейт. Салык наркына 

болгон шилтеме туруктуу болшу үчүн, биз $ E $ 2 уячасын абсодюттук шилтеме 

кылышыбыз керек. 

Формуланы камтыган уячаны тандаңыз. Биздин мисалда, биз D4 уячасын тандап 

алабыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Керектүү маанини эсептөө үчүн формуланы киргиңиңиз. Биздин мисалда, биз = 

(B4 * C4) * $E$2 деп теребиз, ошондо $E$2 абсолюттук шилтеме болуп калат. 

 

Баскычтоптон Enter басыңыз. Формула эсептейт жана наыйжа уячада пайда 

болот. 

Каалаган уячанын төмөнкү-оң бурчундагы толтуруу туткасын тапкыла. Биздин 

мисалда, биз D4 уячасы үчүн толтуруу туткасын табабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз толтурууну каалаган уячанын үстүнөн толтуруу туткасын сүйрөңүз. (Биздин 

мисалда D5:D13 уячалары). 

 

Чычканды бошоткула. Формула тандалган абсолюттук шилтемеси бар уячаларга 

көчүрүлөт, жана ар бир уяча үчүн маанилер эсептелет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тактык үчүн толтурулган уячаларды кош чыкылдатып формулаларын текшерип 

көрсөңүз болот. Абсолюттук шилтемелер ар бир уяча үчүн окшош болушу керек, 

ал эми калган шилтемелер уячанын сабына карата салыштырмалуу болууга 

тийиш. 

 

Сиз качан бир нече уячаны абсолюттук шилтеме кылган сайын доллар белгисин 

($) кошконду унтпаңыз. Доллар белгилери төмөннкү мисалда коюлбай калган. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бул Excel үчүн аны салыштырмалуу шилтеме катары көрсөтүүгө аргасыз кылды 

жана башка уячага көчүрүлгөндө туура эмес натыйжа көрсөттү. 

 

Бир нече иш-барагы менен уяча шилтемелерин колдонуу 

Excel аркылуу иш-барактагы каалаган уячага шилтеме берсе болот. Бул үчүн, 

сиз жөн гана уяча шилтемеси жана (!) белгиси бар иш-барак аталышы менен 

баштасаңыз болот. Мисалы, сиз A1 уячасына Sheet1 баракчасына шилтеме 

берейин десеңиз, анын уяча шилтемеси Sheet1 A1 болмок! 

Эгер иш-барагыңызда бош орун болсо, сиз анын ордуна (' ') бир тырнакча 

белгилерин коё аласыз. Мисалы, сиз July Budget баракчасындагы A1 уячасына 

шилтеме бергиңиз келсе, мунун уяча шилтемеси 'July Budget'!A1 болмок! 

Иш барагы аркылуу уячаларга шилтеме берүү үчүн: 

Төмөнкү мисалда биз эсептелген эки иш-барактын маанилерин эсептеген уячага 

шилтеме кылабыз. Формуланы карйа жазбай же дайындарды кайра көчүрбөй 

ошол эле маанини колдонгонго шарт түзөт. 

Сиз шилтеме бергиңиз келген уячаны табыңыз. Биздин мисалда, биз E14 

уячасына шилтеме бергибиз келет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Керектүү иш-барагына багыттаңыз. Биздин мисалда, биз Catering Invoice иш-

барагын тандайбыз. 

 

Маани чыгуучу уячаны таап, тандаңыз. Биздин мисалда, биз B4 уячасын тандап 

алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Барабар (=) белгисин, (!) белгисинен кийинки барак атын, жана уяча дарегин 

териңиз. Биздин мисалда, биз='Menu Order'!E14 деп теребиз. 

 

Баскычтоптон Enter деп басыңыз. Шилтемеленген ууячанын мааниси пайда 

болот Азыр эми, E14 уячанын мааниси Menu Order иш-барагынан өзгөрсө, бул 

автоматтык түрдө Catering Invoice барагында жаңыртылат. 

 

Эгер иш-барагыңыздын атын кийинчерээк өзгөртсөңөр, уяча шилтемеси 

автоматтык түрдө жаңыртылат. 

Эгер туура эмес иш-барак атын киргизсеңер #REF! ката белгиси уячада пайда 

болот. Төмөннкү мисалда биз иш-барактын атын туура эмес жаздык. Түзөтүү 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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үчүн, этибарга албоо, же катаны иликтөө үчүн уячанын ичиндеги Ката баскычын 

чыкылдатыңыз жана менюдан вариант тандаңыз. 

 

Өзүңүздү текшериңиз! 

Биздин практикалык иш-китебибизди ачыңыз. 

Иш-китептин төмөнкү-сол жагындагы Paper Goods өтмөгүн чыкылдатыңыз. 

D4 уячасында B4 нерсе баасын C4-санына жана E2 салык наркына көбөйтүү үчүн 

формула киргизиңиз. Абсолюттук уяча шилтемесин салык наркына колдонуңуз, 

анкени ар бир уяча үчүн бирдей болот. 

Толтуруу туткасын колдонуп D5: D12 уячалары үчүн түзүлгөн формуланы 

көчүрүңүз. 

E2 уячасындагы салык наркын 6,5% чейин өзгөртүңүз. Бардык уячалар 

жаңыртылганын байкаңыз. Бүткөндөн кийин, сиздин иш китебиңиз ушул сыяктуу 

болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/5637a999927fb014d03fa1b9_11_02_2015/excel2016_cellreferences_practice.xlsx
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Catering Invoice өтмөгүн чыкылдатыңыз. 

C5 уячасындагы маанини жок кылңыз жана кагаз буюмдардын жалпы суммасы 

шилтемеси менен алмаштырыңыз. Жардам: E13 уячадагы кагаз буюмдарынын 

баасы. 

Кошумча: Жогорудагы кадамдарды колдонуп, салык наркын эсептегиле. E14 

уячадагы жалпы сумма жаңыртылышы керек. Андан кийин, C4 уячада азыр эле 

эсептеген жалпы суммага уяча шилтемесин түзүңүз. Эскертүү: Эгер сабак 

учурунда иш-китебибиздин үстүндө иштеген болсоңуз, бул кадамды балким 

аягын чыгаргансыз. 

Бүткөндөн кийин, сиздин иш китебиңиз ушул сыяктуу болушу керек: 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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16. ФУНКЦИЯЛАР 
 

Функция бул өзгөчө маанилерди белгилүү тартипте эсептеген формула. Excel 

көптөгөн функцияларды камтыйт, алар менен тез сумманы, орто сумманы, эң 

жогорку жана кичине маанини тапканга жардам бере алат. Функцияларды туура 

колдонуш үчүн сиз функциянын ар кандай бөлүмдөрүн түшүнүп жана 

маанилерди эсептөө үчүн аргумент түзгөндү билишиңиз керек. 

Кошумча: Биздин практикалык иш-китебибизди көчүрүп алыңыз. 

Функциялар менен иштөө жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону 

көрүңүз. 

Функция бөлүктөрү 

Туура иштеш үчүн, функция өзгөчө жол менен жазылышы керек, ал синтаксис 

деп аталат. Функцияга жөнөкөй синтаксис - бул барабар белгиси (=), функция 

аты (мисалы, SUM), ошондой эле бир же бир нече аргументтер. Аргументтер сиз 

эсептегенди каалаган маалыматты камтыйт. Төмөнкү мисалдагы функция A1: 

A20 маанилерин кошот. 

 

Аргументтер менен иштөө 

Аргументтер жеке уячаларга жана уяча диапазондорго шилтеме берет жана 

кашаанын ичине камтылышы керек. Сиз бир же бир нече аргументти камтысаңыз 

болот, ал функцияга синтаксистен көз каранды. 

Мисалы, функция = ОРТО САН (B1: B9) болсо B1: B9 уяча диапазонундагы 

маанилердин орто санын эсептейт. Бул функциянын бир гана аргументи бар. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/563b7aa7ca7fac0d9c7b3f7a_11_05_2015/excel2016_functions_practice.xlsx
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Бир нече аргументтер үтүр менен ажыратылууга тийиш. Мисалы = SUM(A1: A3, 

С1: C2, E1) функциясы бардык уячалардын маанилерин үч аргументке кошот. 

 

Функцияны түзүү 

Excel'де жеткиликтүү милдеттерин көп түрү бар. Бул жерде сиз колдоно алган 

жалпы функциялар бар: 

SUM: Бул функция уячадагы бардык маанилерди аргументте кошот. 

Average: Бул функция аргументте камтылган маанилердин орто санын аныктайт. 

Бул уячалардын суммасын санап жана маанини уячалрдын санына бөлөт. 

COUNT: Функция уячалардын санын эсептейт. Бул функция уяча 

диапазонундагы нерселерди санаганга пайдалуу. 

MAX: Бул функция уяча маанинин эң жогорку маанисин аныктайт. 

MIN: Бул функция уяча маанинин эң төмөнкү маанисин аныктайт. 

AutoSum буйругун колдонуу менен функцияны түзүү үчүн: 

AutoSum буйругу сизге автоматтык түрдө формулаңызга жалпы функцияларды 

кошот, мисалы SUM, AVERAGE, COUNT, MIN, жана MAX. Төмөнкү мисалда биз 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1021 
 

SUM функциясын колдонуп, жакында буйрутма менен алынган нерселердин 

тизмесинин жалпы суммасын эсептейбиз. 

Функцияны камтыган уячаны тандаңыз. Биздин мисалда, биз D13 уячасын 

тандайбыз. 

 

Башкы өтмөктүн түзөтүү тобунда жайгашкан жебени басыңыз. Ал AutoSum 

буругунун жанында турат. Кийинкиси, жайылма менюдан каалаган функцияны 

тандаңыз. Биздин мисалда, биз SUM тандайбыз. 

 

Excel функцияны уячага жайгаштырып, жана автоматтык түрдө аргументке уяча 

диапазонун тандайт. Биздин мисалда, D3: D12 уячалары автоматтык түрдө 

тандалган. Алардын мааниси жалпы сумманын эмептөө үчүн кошулат. Эгер 

Excel туура эмес уяча диапазонун тандаса, сиз кол менен каалаган уячаны 

аргументке киргизе аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Баскычтоптон Enter баскычын басыңыз. Функция эсептелип, жана натыйжа 

уячада пайда болот. Биздин мисалда D3:D12 уячалрдын суммасы $765,29 болот. 

 

AutoSum буйругу да Тасмадан Формулалар өтмөгүнөн жеткиликтүү. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Функцияны кол менен киргизүү үчүн: 

Эгер сиз мурда эле функциянын атын билсеңиз, анын атын өзүңүз тере аласыз. 

Төмөнкү мисалда. биз AVERAGE функциясын колдонуп ар бир топ үчүн сатылган 

бирдиктердин орто санын эсептейбиз. 

Функцияны камтыган уячаны тандаңыз. Биздин мисалда, биз C10 уячасын 

тандайбыз. 

 

Барабар белгисин (=) териңиз, жана каалаган функциянын атын жазыңыз. 

Ошондой эле сиз каалган функцияны функция тизмесинен тандап алсаңыз 

болот. АЛ тизме сиз терип баштаганда чыгат. Биздин мисалда, биз =AVERAGE 

деп теребиз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Уяча диапазонун кашаанын ичине киргизиңиз. Биздин мисалда, биз C3: C9) деп 

теребиз. Бул формула С3:C9 маанилерин кошуп, диапзондогу маанилердин 

санына бөлөт. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Баскычтоптон Enter басыңыз. Функция эсептелет, жана натыйжа уячада пайда 

болот. Биздин мисалда, орто саны 849 болуп саналат. 

 

Excel сиздин формулада ката бар экенин айтпайт, ошондуктан өзүңүз текшерип 

туруңуз. Муну кантип кылууну үйрөнгүңүз келсе, Excel 

Формулалары үйрөткүчүбүздөгү Формулаңызды кош текшериңиз сабагыбызды 

карап чыгыңыз. 

Функциялар китепканасы 

Excel'де жүздөгөн функциялар бар. Ар бир функцияны үйрөнүүнүн кажети жок, 

бирок кээ бир функцияларды үйрөнүп алсаңыздар жаңы долбоорлор менен 

иштөөгө жардам берет. Сиз ыункцияларды категория менен серептөө үчүн 

Функциялар китептканасын колдоно аласыз, мисалы Каржы, Логикалык, Текст, 

Дата жана убакыт. 

Функция китепканасына мүмкүндүк алуу үчүн Тасмадан Формула өтмөгүн 

тандаңыз. Функция Китепканасын издеңиз. 

Төмөнкү интерактивдин баскычтарын чыкылдатып Excel'дин ар кандай 

функцияларын үйрөнүңүз. 

Функцияны кошуңуз: Эгер сиз туура функцияны таба албай жатсаңыз, Функцияны 

кошуу буйругу ачкыч сөздөрдү колдонуп функцияларды издөөгө мүмкүндүк 

берет. 

AutoSum буйругу: AutoSum буйругу сизге автоматтык түрдө натыйжа алууга 

жардам берет, мисалы: SUM, AVERAGE, жана COUNT 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/excelformulas
http://www.gcflearnfree.org/excelformulas
http://www.gcflearnfree.org/excelformulas/doublecheck-your-formulas/1/
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Жакында колдонулган: Жакында колдонулган буйругу сизге жакныда 

колдонулган функцияларга мүмкүндүк берет. 

Каржылык: Каржылык категория каржылык эсептөөлөр үчүн функциялар бар, 

мисалы төлөмдү аныктоо (PMT) же карызга пайыздык ченди аныктоо (RATE) 

Логикалык: Логикалык категориядагы функциялар аргументтердин маанисин же 

шартын текшерет. Мисалы, буйрутма $ 50 ашык болсо, ага $ 4.99 жеткирүү 

кызматын кошуш керек. Эгер $100 көп болсо, жеткирүү кызматын бекер кылуу 

(IF) 

Текст: Текст категориясындагы функциялар тексттер менен иштейт жана ар 

кандай тапшырмаларды аткарат, мисалы текстти кичине тамгаларга 

конвертация кылат (LOWER) же текстти алмашытрат (REPLACE) 

Дата жана убакыт: Дата жана убакыт категорияcы дата жана убакыт менен 

иштеген функцияларды камтыйт жана учурдагы убакыт жана дата(NOW) же 

секунддар (SECOND) сыяктуу натыйжаларды берет. 

Маалымат издөө жана шилтеме берүү: Бул категорияда камтылган функциялар 

маалыматты издеп, ага шилтеме беришет. Мисалы, уячага гипершилтеме 

(HYPERLINK) кошо аласыз, же кээ бир сап жана тилкенин кесилиш маанисин 

көрсөтө алат (INDEX) 

Математика жана Trig: бул категорияда сан аргументтери боюнча функциялар 

бар. Мисалы, сиз тееректелген маанилерди таба аласыз (ROUND), Pi 

маанилерин табасыз (PI), көбөйтө аласыз (PRODUCT) жана арадагы сумманы 

табасыз (SUBTOTAL) 

Көбүрөөк Функциялар: дагы кошумча функцияларды бул категориялардан 

табасыз. 

Функция китепканасынан функцияны кошуу үчүн: 

Бул мисалда биз COUNTA функциясын колдонуп, Нерселер тилкесиндеги 

нерселердин жалпы санын билебиз. COUNT айырмаланып, COUNTA,аркылуу 

каалаган дайындары бар уячаларды көчүрсө болот. 

Функцияны камтыган уячаны тандаңыз. Биздин мисалда, биз B17 уячасын 

тандап алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тасмадан Функциялар китепканасына жетүү үчүн Формулалар өтмөгүн 

чыкылдатабыз. 

Функциялар китепканасынан каалаган функция категориясын тандаңыз. Биздин 

мисалда, биз Көбүрөөк Функцияларды тандап анан Statistical үстүнө курсорду 

алып барабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ачылуучу менюдан каалаган функцияны тандаңыз. Биздин мисалда, биз 

COUNTA функциясын тандайбыз, ал Нерселер тилкесиндеги бош эмес 

уячалардын санын эсептейт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Функция аргументтери диалог кутучасы пайда болот. VALUE1 тилкесин тандап, 

андан кийин каалаган уячалрды тандаңыз же киргизиңиз. Биздин мисалда, биз 

A3:A12 уяча диапазонун киргизебиз. Сиз VALUE2 талаасына аргументтерди 

кошо берсеңиз болот, бирок мындайда А3: A12 уяча диапазонундагы уячалар 

санын эсептегибиз келет. 

Канааттанган болсоңуз, OK чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Функция эсептелет жана натыйжасы уячада пайда болот. Биздин мисалда, 

натыйжада 10 нерсеге буйрутма берилиптир. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Функцияны кыстаруу буйругу 

Функция Китепканасы функцияларды серептөө үчүн мыкты жер болгону менен, 

кээде өзүңүз издегениңиз туура болушу мүмкүн. Функцияны кыстаруу буйругун 

колдонуп аны аткара аласыз.Бираз көнүшүңүз керек, каталар болот, бирок 

тажрыйба топтогон сайын Функцияны кыстаруу буйругу функцияны тез табыш 

үчүн кубаттуу жолу болушу мүмкүн. 

Функцияны кыстаруу буйругун колдонуу үчүн: 

Төмөндө көрсөтүлгөндөй, биз буйрутма берилген соң канча иш күндө келгенин 

саноо үчүн функцияны тапкыбыз келип жатат. Биз E жана F тилкелериндеги 

даталарды колдонуп, G тилкесиндеги жеткирүү күндөрүн эсептейбиз. 

Функцияны камтыган уячаны тандаңыз. Биздин мисалда, биз G3 уячасын тандап 

алдык. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тасмадагы формулалар өтмөгүн чыкылдатып, анна Функцияны кыстаруу 

буйругун чыкылдатыңыз. 

 

Функцияны кыстаруу диалог кутучасы пайда болот. 

Сиз функцияны иштетүү үчүн кандай эсептөөнү кааласаңыз, ошого жараша 

ачкыч чөздөрдү жазып баштаңыз жана Go баскычын чыкылдатыңыз. Биздин 

мисалда биз Count Days деп теребиз, бирок сиз дагы башка функцияларды 

издесеңиз болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Каалаган функцияларды табыңыз жана ОК басыңыз. Биздин мисалда, биз 

NETWORKDAYS тандайбыз, ал буйрутма түшкөн күндү жана жеткирилген күндүн 

ортсоундагы иш күндөрдү эсептейт. 

 

Функция Аргументтери диалог кутучасы пайда болот. Бул жерден, сиз уячалрды 

тандап же киргизе аласыз. Биздин мисалда, биз E3 уячасын START_DATE 

талаасына жана F3 END_DATE талаасына киргизебиз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Канааттанган болсоңуз, OK чыкылдатыңыз. 

 

Функция эсептелет жана натыйжасы уячада пайда болот. Биздин мисалда, 

натыйжада буйрутма 4 иш күнүндө келди деп көрмөтүп жатат. 

 

Формулаларга окшоп, функциялар чектеш уячаларга көчүрүлө алат. Жөн гана 

функцияны камтыган уячаны тандаңыз анан сиз толтурууну каалган уячалрдын 

үстүнө алып барыңыз. Функция көчүрүлөт, жана ал уячалардын маанилери 

эсептелет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Көбүрөөк билиш үчүн: 

Эгер негизги функцияларды түшүнсөңүз, сиз VLOOKUP сыяктуу өнүккөн 

функцияларды колдонуп көрүңүз. Биздин Excel'дин VLOOKUP функциясын 

кантип колдонсо болот? макалабызды көбүрөөк маалымат алуу үчүн окуңуз. 

Мындан да көп функциялар тууралуу билгиңиз келсе, биздин Excel 

Формулалары үйрөткүчүнө баш багыңыз. 

Өзүңүздү текшериңиз! 

Биздин практикалык иш-китебибизди ачыңыз. 

Иш-китептин төмөнкү-сол жагындагы Чакырыкты чыкылдатыңыз. 

F3 уячасына B3: E3 уячаларындагы төрт нерсенин орто суммасын эсептеген 

функция кошуңуз. 

F3 уячасын толтуруу туткасын колдонуп, аны F4:F17 уячаларына көчүрүңүз. 

B18 уячасында, AutoSum колдонуп B3:B17 уячаларындагы эң аз сумманы 

эсептеген формуланы иштетиңиз. 

B19 уячасында,Функция китепканасын колдонуп, B3:B17 уячаларынын орсо 

суммасын эсептеген функция кошуңуз.Жардам: Орто функцияны Көбүрөөк 

Функциялар> Statistical өтүп,тапсаңыз болот. 

B20 уячасында B3:В17 уячаларындагы эң жогорку сумманы эсептөө үчүн 

функция кошуңуз. 

B18: B20 уячаларын тандаңыз, анан толтуруу туткасын пайдаланып, азыр эле 

түзгөн үч функцияны көчүрүңүз. 

Бүткөндөн кийин, сиздин иш китебиңиз ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/excel-tips/how-to-use-excels-vlookup-function/1/
http://www.gcflearnfree.org/excel-tips/how-to-use-excels-vlookup-function/1/
http://www.gcflearnfree.org/excelformulas
http://www.gcflearnfree.org/excelformulas
http://media.gcflearnfree.org/content/563b7aa7ca7fac0d9c7b3f7a_11_05_2015/excel2016_functions_practice.xlsx


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1036 
 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1037 
 

17. ДАЙЫНДАР МЕНЕН ИШТӨӨНҮН НЕГИЗГИ КЕҢЕШТЕРИ 
 

Excel иш китептери көп маалыматтарды сактоо үчүн иштелип чыккан. 20 уячабы 

же 20000 уяча менен иштеп жатсаңыз да, Excel сиздин дайындарды уюштурууда 

жана сизге керек нерселерди табууга жардам берүү үчүн бир катар 

өзгөчөлүктөргө ээ. Төмөндө эң пайдалуу функцияларды көрө аласыз. Ал эми бул 

өзгөчөлүктөрдүн ар бирине этап-этабы менен көрсөтмөлөрдү алуу үчүн бул 

үйрөтмөдөгү башка сабактарды карап чыксаңыз болот. 

Катарларды жана тилкелерди тоңдуруу 

Сиз, айрым бир катарларды же тилкелерди ар дайым сиздин иш барагыңызда, 

өзгөчө баш аты менен болушун каалайсыз. Бир орунда катар же тилке 

тоңдуруу менен, тоңдурулган уячаларды карап жатканда мазмун аркылуу 

жылдыра аласыз. Бул мисалда, башкы эки катарды тоңдурганбыз, бул биз 

бөлүштүрүү барагын кайда жылдырсак дагы дайындарды көрүүгө мүмкүнчүлүк 

берет. 

 

Дайындарды сорттоо 

Сиз тез арада иштөө барагын кайра түзүшүңүз мүмкүн дайындарды сорттоо . 

Мазмун алфавит тартибинде, цифралардын жардамы менен, жана көптөгөн 

башка жолдор менен сорттолот. Мисалы, аты жөнү менен байланыш 

маалыматтардын тизмесин уюштура аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/excel2016/freezing-panes-and-view-options/1/
http://www.gcflearnfree.org/excel2016/freezing-panes-and-view-options/1/
http://www.gcflearnfree.org/excel2016/sorting-data/1/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1038 
 

 

Дайындарды чыпкалоо 

Чыпкалар иш барагыңыздагы маалыматтарды тарытуу үчүн колдонулат жана 

сизге керек маалыматтарды көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул мисалда, биз иш 

барагын чыпкалап, В тилкедеги ноутбук же проектор деген сөздөрдөн турган 

катарларды гана көрсөтөбүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/excel2016/filtering-data/1/
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Дайындарды корутундулоо 

Орто-аралык сумма өзгөчөлүгү сизге тез дайындарды корутундулоого 

мүмкүнчүлүк берет. Биздин мисалда, биз орто-аралык сумманы ар бир 

футболканын өлчөмү үчүн түздүү менен бизге ар бир өлчөмгө канча керек экенин 

жеңилдетип берет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/excel2016/groups-and-subtotals/1/
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Дайындарды жадыбал сыяктуу форматтоо 

Үзгүлтүксүз форматтоо сыяктуу эле, жадыбалдар иш- китепчеңиздин көрүнүшүн 

жана сезилишин жакшырта алышы мүмкүн, ошондой эле алар дагы сиздин 

мазмунду уюштуруга жардам берет, жана дайындарыңызды колдонууну 

жеңилдетет.. Мисалы, жадыбалдар камтылган сорттоо жана чыпкалоо 

параметрлеринен турат. Excel, ошондой эле бир нече алдыртан аныкталган 

жадыбал стилдерин камтыйт жана алар жадыбалдарды тез түзгөнгө 

мүмкүнчүлүк берет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/excel2016/tables/1/
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Дайындарды диаграммалар менен элестетүү 

Дайындар көп камтылган Excel иш китептерин чечмелөө кыйын болушу 

мүмкүн. Диаграммалар иш китептеги дайындоолорду графикалык түрдө карап 

көрүүгө мүмкүнчүлүк берет, салыштыруулар жана багыттарды элестетүүнү 

оңойлотот. 

 

Шарттуу форматтоону кошуу 

Сизде миңдеген дайындардын катарлары менен иш-баракча бар дейли. Бул 

чийки маалыматтарды текшерүү үчүн графикалык ачкыч жана тренддерди көрүү 

өтө эле кыйын болуп калышы мүмкүн. Шарттуу форматтоо автоматтык түрдө 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/excel2016/charts/1/
http://www.gcflearnfree.org/excel2016/conditional-formatting/1/
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уяча форматтоону колдонууга түстөр, сүрөттөр жана дайындар тилкелери бир 

же андан көп уячалардын негизинде уяча мааниге мүмкүндүк берет. 

 

Табуу жана ордуна коюуну колдонуу 

Көп маалыматтар менен иштеп жатканда, белгилүү бир маалымат жайгаштыруу 

кыйын болот жана убакытты талап кылат. Сиз иш китепчеңиз менен оңой эле 

изилдөө жүргүзсөңүз болот Функцияны табууну колдонуп бул мүмкүнчүлүктү 

алмаштыруу аркылуу мазмунду өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн берет. 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/excel2016/using-find-replace/1/
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18. ТАКТАЛАРДЫ ТОҢДУРУУ ЖАНА ПАРАМЕТРЛЕРДИ КӨРҮҮ 
 

Качан болсо көп дайындар менен иштеп жаткан болсоңуз, аларды иш 

китебиңиздеги маалыматтар менен салыштыруу кыйын болушу мүмкүн. Бактыга 

жараша, Excel бир эле учурда иш китебиңиздин ар кайсы бөлүмдөрүндөгү 

мазмунду көрүү үчүн бир нече куралдарды , анын ичинде, иш барагыңызда 

такталарды тоңдуруу жана бөлүү мүмкүнчүлүктөрүн камтыйт. 

Кошумча: Биздин практикалык иш китепти жүктөп алыңыз. 

Excel де тоңдуруу такталары тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону 

көрүңүз. 

Катарларды тоңдуруу: 

Сиз иш барагыңыздан, өзгөчө башкы уячалардан ар дайым, айрым катарларды 

же тилкелерди көргүңүз келиши мүмкүн. Бир орунда тоңдурулган катарлар же 

тилкелер аркылуу, тоңдурулган уячаларды карап жатканыңызда мазмун аркылуу 

жылдыра аласыз. 

Сиз тоңдургуңуз келген катар (лар) төмөнкү саптан тандап алыңыз. Биздин 

мисалда, биз 1-жана 2-катарларды тоңдургубуз келет, ошондуктан биз 3-сапты 

тандап алабыз . 

 

Карап чыгуу өтмөгүндөгү, Такталарды Тоңдуруу буйругун тандап алып, жайылма 

менюдан Такталарды Тоңдурууну тандайбыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/561fbc87287fc10e146dbf44_10_15_2015/excel2016_freezepanes_practice.xlsx
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Боз түстөгү сызык боюнча көрсөтүлгөндөй, катарлар бир жерде токтотулат. 

Жогору жагындагы тоңдурулган катарларды көрүү үчүн иш барагын ылдый 

жылдырсаңыз болот. Биздин мисалда, биз 18- катарга ылдый жылдырып койдук. 

 

Тилкелерди тоңдуруу: 

Сиз тоңдурууну каалаган тилкелердин оң жагындагы тилкелерди тандаңыз. 

Биздин мисалда, биз тилке А тоңдургубуз келет, ошондуктан биз Б.тилкесин 

тандайбыз. 

 

Карап көрүү өтмөгүнөн, Такталарды Тоңдуруу буйругун тандап алып, андан 

кийин жайылма менюдан Такталарды Тоңдурууну тандайбыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Боз түстөгү сызык боюнча көрсөтүлгөндөй, катарлар бир жерде токтотулат. Сол 

жагындагы тоңдурулган тилкелерди көрүү үчүн иш барагын ылдый жылдырсаңыз 

болот. Биздин мисалда, биз 18- тилкеге боюнча жылдырып койдук. 

 

Эгер иш барагыңыздын жогорку катарын (сап 1) же биринчи тилкени (тилке A) 

тоңдуруу керек болсо, анда жөн эле Жогорку Катарды Тоңдурууну же жайылма 

менюсунан Биринчи Тилкени Тоңдурууну тандасаңыз болот. 

 

Такталарды тоңдурбоо үчүн: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер сиз башка карап чыгуу функциясын тандоо керек болсо, анда тоңдурбоо 

тактасы тарабынан биринчиден электрондук жадыбалды кайра мурунку абалга 

алып келишиңиз керек . Катарларды же тилкелерди тоңдуруу үчүн, Тоңдуруу 

такталар буйругун чыкылдатып, анан жайылма менюдан Тоңдурбоо такталарын 

тандаңыз. 

 

Башка көрүү параметрлери 

Эгер иш китебиңиз көп мазмундан турса, ал кээде ар башка бөлүмдөрүн 

салыштыруу кыйын болушу мүмкүн. Excel сиздин иш китепти көрүү жана 

салыштыруу оңой болуш үчүн кошумча ыкмаларды камтыйт. Мисалы, сиз иш 

китебиңиз үчүн жаңы терезе ачууну же иштөө барагыңызды өзүнчө тактага 

бөлүүнү тандай аласыз. 

Учурдагы иш китепче үчүн жаңы терезе ачуу үчүн: 

Excel, сизге бир эле учурда жалгыз иш китепчеңиз үчүн бир нече терезелерди 

ачканга мүмкүнчүлүк берет. Биздин мисалда, биз бир эле иш китепчеден эки 

башка иш барагын салыштыруу үчүн бул мүмкүнчүлүктү колдонобуз. 

Тасмадагы Көрүү өтмөгүн чыкылдатыңыз, анан Жаңы Терезе буйрукту тандаңыз. 

 

Иш китебиңиз үчүн жаңы терезе пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз эми терезелер боюнча бир эле китепчеден ар кандай иш барактарын 

салыштырууга болот. Биздин мисалда, биз 2012-салыштыруу үчүн 2013-сатуу 

толук кароо иштөө барагын түзүп, 2013-сатуу тандап алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер бир эле учурда бир нече терезелерди ачкан болсоңуз, аларды тез арада 

кайра уюштургуңуз келсе Бардыгын Ыңгайлаштыр буйругун колдоно аласыз. 

 

Иштөө барагын бөлүү үчүн: 

Кээде бир жаңы терезени түзбөй туруп эле иш китепченин ар башка бөлүмдөрүн 

салыштырууга болот. Бөлүү Буйругу иш баракты бир нече такталарга өзүнчө 

жылдыруу менен бөлүп берет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Иштөө барагын бөлүү үчүн каалаган уячаны тандаңыз. Биздин мисалда, биз D6 

уячаны тандап алабыз. 

 

Тасмадагы Кароо өтмөгүн чыкылдатыңыз, анан Бөлүү буйругун тандаңыз. 

 

Иш китеби ар кандай такталарга бөлүнө берет. Иш китебиңиздин ар башка 

бөлүмдөрүн салыштырууга мүмкүндүк берет, ар бир такта аркылуу өзүнчө 

колдонуп жылдырсаңыз болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бөлүктөрүн түзгөндөн кийин, чыкылдатып, ар бир бөлүмгө өлчөмүн өзгөртүү үчүн 

тик жана түз ажыраткычтарды сүйрөсө болот. 

Бөлүүнү алып салыш үчүн, Бөлүү буйругун чыкылдатуу. 

Чакырык! 

Мисалдар файлында, КӨП сатуу боюнча дайындар бар. Бул чакырык үчүн, биз 

ар кандай жылдар тарабындагы дайындарды салыштыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ 

болууну каалайбыз. Бул үчүн: 

Биздин практикалык иш китепчени ачыңыз . 

Сиздин иш китепче үчүн жаңы терезе ачыңыз. 

Биринчи Тилкени Тоңдуруу жана 2015-жылдан баштап сатууну карап 

горизонталдык жылдыруу тилкесин пайдалануу. 

Биринчи тилкени тоңдурбоо. 

Уяча G17 тандап, иш барактагы бир нече такталарга кирүү үчүн 

Бөлүүнү чыкылдатуу.Четин чыгаруу: Бул 16-жана 17-катардагы жана F жана G. 

ортосундагы тилкелер иштөө барагында бөлүү керек 

2015-жылдын боюнча камтылган дайындар бар экенин тилке N, ошондуктан 

иштөө көчүп Терезенин төмөнкү туура горизонталдуу жылдыруу тилкесин 

пайдалануу, тилке F. жанында. 

Сиздин иш китеп үчүн жаңы терезе ачуу жана 2012-2013 сатуу өтмөктөн тандап 

алыңыз 

Терезелерди биринин артынан бирин жылдыруу. Эми сиз бир нече жылга чейин 

окшош ай маалыматтарын салыштыра аласыз. Сиздин экран ушул сыяктуу 

болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/561fbc87287fc10e146dbf44_10_15_2015/excel2016_freezepanes_practice.xlsx
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19. ДАЙЫНДАРДЫ ЫЛГОО 
 

Иш баракчаңызга көбүрөөк мазмун кошууда, маалыматты уюштуруу өзгөчө 

маанилүү болуп саналат. Сиз тез арада дайындарды иреттөө менен иш- 

барагыңызды кайра түзө аласыз. Мисалы, аты жөнү менен байланыш 

маалыматтардын тизмесин уюштура аласыз. Мазмун алфавит тартибинде, 

цифралардын жардамы менен, жана көптөгөн башка жолдор менен ылгаланат. 

Кошумча: Биздин практикалык иш китепти жүктөп алыңыз. 

Excel маалыматтарды ылгоо жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону 

көрүңүз. 

Ылгоонун түрлөрү 

Дайындарды ылгалап жатканда, алгач иш баракты толугу менен иш же жөн гана 

уяча аралыгында ылгалоону колдонгуңуз келеби, чечип алганыңыз абдан 

маанилүү. 

Ылгалоо барагы бир тилке аркылуу, дайындардын баарын иш барагыңызга 

уюштурат. Качан ылгалоо колдонулуп жатканда, ар бир катарда окшош 

маалымат түрү чогуу сакталат. Төмөндө көрсөтүлгөндөй, байланыш Аты жөнү 

тилкеси ( A тилкеси) ысымдарды алфавит тартибинде ылгалоону көрсөтөт. 

 

Ылгалоо аралыгы дайындарды уячалардын багыты менен ылгайт, бир нече 

жадыбалдардан турган бир барак менен иштөө пайдалуу болушу мүмкүн. 

Аралыктарды ылгалоо иш баракчасындагы башка мазмунга эч кандай таасири 

тийбейт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/5621441b287fc20e14f45a5e_10_16_2015/excel2016_sorting_practice.xlsx
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Бир баракты ылгалоо үчүн: 

Биздин мисалда, фамилиялар аркылуу (тилке C) алфавиттик тартип менен 

футболканы иргей аласыз. 

Сиз ылгалоону каалаган тилкедеги уячаны тандаңыз. Биздин мисалда, биз С2 

уячаны тандап алабыз. 

 

Тасмадагы дайындар өтмөктү тандаңыз, андан кийин А-Z буйрукту 

чыкылдатыңыз A ден Z-ге ылгаңыз, же Z -A буйругун Z ден А ылгаңыз. биздин 

мисалда биз A ден Z боюнча иреттөөгө болот 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Иш барагы тандалган тилке боюнча иргелет. Биздин мисалда, иш барагы азыр 

фамилия боюнча иргелет. 

 

Аралыкты ылгоо үчүн: 

Биздин мисалда, биз ар кандай күндөрдө буйрутма берилген футболкалардын 

санын иреттеп, футболкалар буйрутмасынан өзүнчө жадыбалды тандап алабыз. 

Сиз иргегиңиз келген уячалар аралыгын тандаңыз. Биздин мисалда, биз уяча 

аралыгын G2: H6 тандап алабыз: . 

 

Тасмадагы маалыматтар өтмөгүн тандап, андан кийин Ылгоо буйругун 

чыкылдатуу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ылгалоо диалог кутучасы пайда болот. Сиз иретегиңиз келген тилкени тандаңыз. 

Биздин мисалда, биз футболка буйруктардын саны боюнча маалыматтарды 

иргей алабыз, ошондуктан, биз буйрутмаларды тандап алабыз. 

 

Ылгалоо тартибин( же чоңойгон ыраатта же кичирейген ыраатта ) чечип алыңыз. 

Биздин мисалда, биз чоңураактан кичинекейди колдонобуз. 

Сиз тандап алууңуз менен ыраазы болсоңуз, OK чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Уяча аралыгы тандалган тилке боюнча иргелет. Биздин мисалда, Буйрутмалар 

тилкеси бийигирээктен төмөнүрөөкө иргелет. Иш барагындагы башка мазмунга 

ылгалоо таасир этпегенин байкаңыз. 

 

Эгер сиздин дайындарыңыз тиешелүү түрдө ылгаланбай жатса, алар иш 

баракчага туура киргизилгенине ынануу үчүн уяча баалуулуктарын эки сыйра 

текшериңиз. Ал тургай, кичинекей бир ката чоң иш барагын иреттөөдө 

кыйынчылыктарды алып келиши мүмкүн. Төмөндө көрсөтүлгөндөй, биз 

ташымалды киргизбей унутуп калганыбыз А18, биздин ылгалоого туура эмес 

таасир берип жатат . 

 

Ыңгайлаштырылган ылгоолор 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кээде демейки ылгоо параметрлери сизге керектүү тартипте дайындарды иргей 

албашын табышыңыз мүмкүн. Бактыга жараша, Excel сиздин ылгоо буйрутманы 

аныктоо үчүн ыңгайлаштырылган тизме түзүүгө мүмкүндүк берет. 

Ыңгайлаштырылган ылгоону түзүү: 

Төмөндө биздин мисалда, футболканын өлчөмү аркылуу (тилке D) иш барагын 

иргөөнү каалайбыз. Кадимки иргөө өлчөмдөрү алфавиттик тартипте 

уюштурулат, ал ката болуп калышы мүмкүн. Анын ордуна, кичинекейден тартып 

чоңураакты көздөй ылгоо менен ылайыкташкан тизмени түзөбүз. 

Сиз ылгагыңыз келген тилкедеги уячаны тандаңыз. Биздин мисалда, биз уяча D2 

тандап алабыз. 

 

Дайындар өтмөктү тандоо, анда кийин Ылгоо буйругун чыкылдатуу. 

 

Ылгоо диалог кутучасы пайда болот. Сиз ылгоону каалаган тилкени тандаңыз, 

андан кийин Буйрутма талаадан ... Ыңгайлашкан тизмени тандаңыз. Биздин 

мисалда, футболка өлчөмү боюнча ылгоону тандап алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ыңгайлашкан Тизмелер диалог кутучасы пайда болот. Ыңгайлаштырылган 

тизмелерден ЖАҢЫ ТИЗМЕНИ тандаңыз: кутучаны. 

Тизме жазуулардын ичинде, сиз каалаган ыңгайлаштырылган буйрутмага 

элементтерди жазыңыз: кутуча. Биздин мисалда,футболканын кичинекей 

өлчөмүнөн тартып чоңуна чейин дайындарды иргегибиз келет, ошондуктан, биз 

ар бир элементке тергичтен Enter басуу менен, Кичине, Орто, Чоң жана X-Large 

деп терип жаза алабыз. 

 

Жаңы буйрутманы сактоо үчүн Кошуу (Add)чыкылдатыңыз. Жаңы тизме 

Ыңгайлаштыруу тизмесине кошулат: кутуча. Жаңы тизме тандалганын текшерип, 

андан кийин OK чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ыңгайлаштырылган Тизмелер диалог кутучасы жабылат. Ыңгайлаштырылган 

ылгоону ойнотуу үчүн, Ылгоо диалог кутусундагы OK чыкылдатыңыз. 

 

Иш барагы ыңгайлаштырылган тартип боюнча иргелет. Биздин мисалда, иш 

барагы футболканын кичинекей өлчөмүнөн тартып чоң өлчөмгө чейин 

уюштурулган. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ылгоо денгээлдери 

Эгер сизге дайындар кантип иргелип жатканын көзөмөлдөө керек болсо, 

ылгоонун бардык түрүнө бир нече деңгээлдерди кошууга болот. Бир тилкеден 

көбүрөөк тилке аркылуу дайындарды иргөөгө мүмкүндүк берет. 

Деңгээлге кошуу 

Төмөнкү биздин мисалда, биз Футболка Өлчүмү аркылуу иш барагын иргейбиз 

(Тилке D), андан кийин Homeroom Номери аркылуу ( тилке A) иреттөөгө болот. 

Тилкедеги сиз ылгоону каалаган бир уячаны тандаңыз. Биздин мисалда, биз А2 

уячаны тандап алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Дайындар өтмөгүн чыкылдатыңыз, андан кийин Ылгоо буйругун тандаңыз. 

 

Ылгоо диалог кутучасы пайда болот. Сиз ылгоону каалаган биринчи тилкени 

тандаңыз. Бул мисалда, биз буга чейин түзгөн буйрутма талаасында 

ылайыкташтырылган тизме менен Футболка Өлчөм (тилке D) менен иреттөөгө 

болот. 

Башка тилкени ылгоону кошуу үчүн Деңгээлди Кошууну чыкылдатыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз ылгоону каалаган кийинки тилкени тандап алыңыз, андан кийин OK 

чыкылдатыңыз. Биздин мисалда, биз Homeroom # ( тилке A) боюнча иреттөөгө 

болот. 

 

Иш барагы тандалып алынган тартип боюнча иргелет. Биздин мисалда, 

буйруктар Футболканын өлчөмү боюнча иргелет. Футболка өлчөмүн ар бир 

топто, студенттер Homeroom номери аркылуу иргешет. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер ар тараптуу деңгээлдеги буйрукту өзгөртүү керек болсо, анда кайсы тилке 

биринчи иргеле турганын көзөмөлдөө оңой болот. Керектүү тилкени тандап 

алып, артыкчылыкты жөндөө үчүн Move Up (Жогору Жылдыруу) же Move Down 

(Ылдый Жылдыруу) жебеге чыкылдатыңыз. 

 

Чакырык! 

Биздин практикалык иш китепти ачыңыз. 

Иш китептин төмөнкү-сол жагындагы Чакырык өтмөгүн чыкылдатыңыз. 

Негизги жадыбал үчүн, деңгээл аркылуу кичинесинен тартып чоңду көздөй 

ылайыкташкан ылгоону түзүңүз жана андан кийин Camper Аты тарабынан A ден 

тартып Z ке чейин. 

Кошумча Маалымат бөлүгү үчүн ылгоону түзүңүз. Кенешчини (Тилке H) боюнча 

A ден Z ке ылгоо. 

Бүткөндөн кийин, сиздин иш китеп ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/5621441b287fc20e14f45a5e_10_16_2015/excel2016_sorting_practice.xlsx
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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20. ДАЙЫНДАРДЫ ЧЫПКАЛОО 
 

Эгер иш барагыңыз көп мазмунду камтыса, анда маалыматты тез таап алуу 

кыйын болушу мүмкүн. Чыпкалар сизге керек маалыматтарды көрүүгө 

мүмкүнчүлүк берет, ал сиздин иш барагыңыздагы дайындарды тарытууну 

колдонууга мүмүкүндүк берет. 

Кошумча: Биздин практикалык иш китеп жүктөп алыңыз. 

Excel де дайындарды чыпкалоо жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону 

көрүңүз. 

Дайындарды чыпкалоо үчүн: 

Биздин мисалда, каттоодон чыгуу мүмкүнчүлүгү бар ноутбуктар менен 

проекторлорду көрсөтүүдө жабдыктар таржымал иш барактары үчүн чыпканы 

колдоно алабыз. 

Чыпкалоо туура иштеши үчүн, сиздин иш баракча башкы катарды камтышы 

керек, аны ар бир тилкени аныктоо үчүн пайдаланылат. Биздин мисалда, иш 

баракчалар ар түрдүү тилкелер башкы уячалар тарабынан аныкталып 

уюштурулган 1: ID #, түрү, техникалык толук маалымат ж.б.у.с.. 

 

Дайындар өтмөгүн тандаңыз, андан кийин Чыпкалоо буйругун чыкылдатуу. 

 

Ылдый түшүү жебе ар бир катар үчүн башкы уяча пайда болот. 

Сиз чыпкалоону каалаган тилке үчүн жайылма жебени чыкылдатыңыз. Биздин 

мисалда, биз жабдуулардын айрым түрлөрүн көрүү үчүн B тилкесин чыпкалап 

алат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56265f7d9c7fab1314179c42_10_20_2015/excel2016_filtering_practice.xlsx
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Чыпкалоо меню пайда болот. 

Тез арада бардык дайындарды тандоодон чыгаруу үчүн Бардык Тандоо дон 

кийинки кутуну белгилебеңиз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз дайындарды чыпкалоону кааласаңыз кийинки кутучаларды текшерип, андан 

кийин OK чыкылдатыңыз. Бул мисалда, биз жабдуулардын түрлөрүн көрүү үчүн 

ноутбук жана проектор текшеребиз. 

 

Убактылуу жашырылган мазмун критерийге дал келбейт, дайындар чыпкаланып 

берилет. Биздин мисалда, бир гана, ноутбук жана планшеттер көрүнөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чыпкалоо параметрлери, Башкы бет өтмөгү менен Иреттөө & Чыпкалоо 

буйругуна кирүүгө мүмкүнчүлүгү болот. 

 

Бир нече чыпкалоолорду колдонуу үчүн: 

Чыпкалар жыйындысы деп бир нече чыпкалоолор натыйжаларыңызды 

тарытууда жардам берүү үчүн колдонсок болот дегенди түшүндүрөт. Бул 

мисалда, биз буга чейин текшерилген ноутбук менен проекторлорду көрсөтүү 

үчүн биздин иш баракча чыпкаланат, жана мындан ары ылдый карай 

ичкерткибиз келет, Август айында текшерилген ноутбуктар жана проекторлорду 

көргөзүү. 

Сиз чыпкалоону каалаган тилке үчүн жайылма жебени чыкылдатыңыз. Бул 

мисалда, биз датасы боюнча маалыматты көрүү үчүн, тилке D ге чыпканы 

кошобуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чыпка менюсу пайда болот. 

Сиз чыпкалоону каалаган дайындарга жараша кутучаларды белгилеңиз же 

белгилебей эле коюуңуз, андан кийин OK чыкылдатыңыз. Биздин мисалда, биз 

аяк оона айынан сырткары баарын белгилебейбиз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жаңы чыпкасы колдонулат. Биздин мисалда, баш оона айында чыгып 

текшерилген гана ноутбук жана планшеттерди көрсөтүү үчүн иш барагы 

чыпкаланат. 

 

Чыпканы тазалоо үчүн: 

Чыпканы колдонгондон кийин, иш барагынан ар кандай жолдор менен мазмунду 

чыпкалоо үчүн сиз алып салгыңыз же тазалагыңыз келет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз тазалагыңыз келген чыпка боюнча жайылма жебени чыкылдатыңыз. Биздин 

мисалда, тилке Д. боюнча чыпканы тазалап алабыз 

 

Чыпка менюсу пайда болот. 

Чыпка менюсунан [тилкенин Аты] Чыпканы тазалоону тандаңыз. Биздин 

мисалда, биз " Текшерилип Чыкты" Тазалоо чыпкасын тандап алабыз. 

 

Чыпка тилкелерден тазаланат. Мурда жашырылган дайындар көрсөтүлөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиздин иш баракчадан бардык чыпкаларды алып салуу үчүн, Дайындар 

өтмөгүнөн Чыпка буйругун чыкылдатуу. 

 

Өркүндөтүлгөн чыпкалоо 

Эгер белгилүү бир нерсеге чыпка керек болсо, негизги чыпкалоо сизге жетиштүү 

ыкмаларды бере албайт. Бактыга жараша, Excel өркүндөтүлгөн көп чыпкалоо 

куралдарды камтыйт, анын ичинде издөө, тексттер, датасы жана номер 

чыпкалоо, сиздин натыйжаларды ичкертип, керектүү нерселерди таап берүүгө 

жардам берет . 

Издөө менен чыпкалоо үчүн: 

Excel так сөз айкашы, номери, датасы жана көбүрөөк башка камтылган 

дайындарды издөөгө мүмкүндүк берет. Биздин мисалда, Саринин гана бренд 

продукциялары биздин жабдуу таржымалыбызда экенинкөрсөтүүгө Бул 

мүмкүнчүлүктү колдонобуз. 

Дайындар өтмөктү тандаңыз, андан кийин Чыпка буйругун чыкылдатыңыз. 

Ылдый түшүү жебе ар бир катар үчүн башкы уячада пайда болот. Эскертүү: Сиз 

буга чейин иш барагыңызга чыпкаларды кошкон болсоңуз, анда бул кадамды 

өткөзүп жибере аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз чыпкалоону каалаган катар үчүн, жайылма жебени чыкылдатыңыз. Биздин 

мисалда, биз катар C. чыпкалап алабыз 

 

Чыпка менюсу пайда болот. Издөө кутучасына издөө аталышын киргизүү. Издөө 

жыйынтыктары, терип жазып жатканда Текст Чыпкалары талаасынын төмөн 

жагында автоматтык түрдө пайда болот. Биздин мисалда, биз Саринин бренд 

жабдууларын табуу үчүн сари деп терип жазып алабыз. Бүтүргөндөн кийин, ОК 

басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Иш барагы сиздин издөө сөзүңүзгө жараша, чыпкаланып берилет. Биздин 

мисалда, иш барагы Саринин гана бренд жабдууларын көрсөтүү үчүн 

чыпкаланды. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жакшыртылган текст чыпкаларды колдонуу үчүн: 

Жакшыртылган текст чыпкалары өзгөчө маалыматтарды, уячалар сыяктуу 

символдордон турган сандарды же белгилүү сөз же сан алынып салынган 

дайындарды көрсөтүү үчүн колдонулушу мүмкүн. Биздин мисалда, сөз ноутбук 

камтыган кандайдыр бир нерсени алып салгыбыз келет. 

Дайындар өтмөктү тандаңыз, андан кийин Чыпка буйругун чыкылдатыңыз. 

Ылдый түшүү жебеси ар бир катар үчүн башкы уячада пайда болот. Эскертүү: 

Сиз буга чейин иш барагыңызга чыпкаларды кошкон болсоңуз, анда бул кадамды 

өткөзүп жибере аласыз. 

Сиз чыпкалоону каалаган катар үчүн, жайылма жебени чыкылдатыңыз. Биздин 

мисалда, биз катар C. чыпкалап алабыз 

 

Чыпка менюсу пайда болот. Текст Чыпкалар үстүнө курсорду алып келип, андан 

кийин ылдый түшмө менюсундагы каалаган текст чыпкасын тандаңыз. Биздин 

мисалда, белгилүү бир текст камтылган эмес дайындар көрүнүшүнөн Камтылган 

Эмес ти тандап алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ылайыкташкан АвтоЧыпка диалог кутучасы пайда болот. Чыпканын оң 

жагындагы каалаган текстти киргизип, анан OK чыкылдатыңыз. Биздин мисалда, 

бул сөздү камтыган ар кандай нерселерди алып салып, ноутбук деп терип жаза 

алабыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Дайындар, тандалган текст чыпка тарабынан чыпкаланып берилет. Биздин 

мисалда, иш баракта ноутбук деген сөз камтылбаганын көрсөтөт. 

 

Өркүндөтүлгөн номер чыпкаларын колдонуу үчүн: 

Жакшыртылган номер чыпкалары, дайындарды номерлөөнү ар кандай жолдор 

менен башкарууга мүмкүндүк берет. Бул мисалда, биз ID номерлердин аралыгы 

боюнча жабдуулардын айрым түрлөрүн гана көрсөтө алабыз. 

Тасмадагы дайындар өтмөгүн тандап, андан кийин Чыпка буйругун 

чыкылдатыңыз. Ылдый түшүү жебеси ар бир катар үчүн башкы уячада пайда 

болот. Эскертүү: Сиз буга чейин иш барагыңызга чыпкаларды кошкон болсоңуз, 

анда бул кадамды өткөзүп жибере аласыз. 

Сиз чыпкалоону каалаган катар үчүн жайылма жебени чыкылдатыңыз. Биздин 

мисалда, биз ID номерлерин белгилүү гана аралыкта көрүү үчүн тилке A 

чыпкалап алабыз. 

 

Чыпка менюсу пайда болот. Номер Чыпкаларынын үстүнө курсорду алып келип, 

андан кийин ылдый түшүү менюсунан керектүү номер чыпкасын тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Биздин мисалда, биз белгилүү бир номер аралыгынын ортосунда ID номерлерди 

көрүүгө Ортосунда (Between)тандай алабыз. 

 

Ыңгайлашкан АвтоЧыпка диалог кутучасы пайда болот. Ар бир чыпканын оң 

жагындагы каалаган номерди киргизип, анан OK чыкылдатыңыз. Биздин 

мисалда, биз 3000-6000 аралыгында ID номерлерди көрсөтө турган ID номери 

көбүрөөк же 3000 барабар, бирок же 6000 барабар же азыраак чыпкалоо үчүн 

келет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тандалган номер чыпка тарабынан дайындар чыпкаланып берилет. Биздин 

мисалда,3000 жана 6000 ортосунда ID номери менен эле даана көрүнүп турат. 

 

Жакшыртылган дата чыпкаларын колдонуу үчүн: 

Илгерилетилген дата чыпкаларын белгилүү бир убакыт аралыгында, мисалы 

өткөн жылы, кийинки чейрек катары же эки датанын ортосундагы маалыматты 

көрүү үчүн да колдонсо болот. Бул мисалда, биз 15-июль менен 15- август 

арасындагы текшерилип жаткан гана жабдууларды көрүү үчүн илгерилетилген 

дата чыпкаларды колдонобуз. 

Дайындар өтмөктү тандаңыз, андан кийин Чыпка буйругун чыкылдатыңыз. 

Ылдый түшүү жебеси ар бир тилке үчүн башкы уяча пайда болот. Эскертүү: Сиз 

буга чейин иш барагыңызга чыпкаларды кошкон болсоңуз, анда бул кадамды 

өткөзүп жибере аласыз. 

Сиз чыпкалоону каалаган катар үчүн, жайылма жебени чыкылдатыңыз. Биздин 

мисалда, биз белгилүү бир даталар аралыгын көрүү үчүн тилке Д чыпкалап 

алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чыпка менюсу пайда болот. Дата Чыпкалардын үстүнө курсорду алып келип, 

андан кийин ылдый түшүү менюсундагы керектүү дата чыпкасын тандаңыз. Бул 

мисалда, биз 15-июль менен 15- август арасындагы текшерилип жаткан гана 

жабдууларды көрүү үчүн илгерилетилген дата чыпкаларды колдонобуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ылайыкташкан АвтоЧыпка диалог кутучасы пайда болот. Ар бир чыпканын оң 

жагындагы каалаган датага (ларга) киргизип, анан OK чыкылдатыңыз. Биздин 

мисалда, биз 15-июлдан кийин же барабар даталар үчүн чыпкалагыбыз келет, 

2015, жана бул даталар аралыгындагы бир катар өзгөрүүлөр болот 15-2015, же 

ага барабар болгон. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1082 
 

 

Иш барагы тандалган күн чыпка тарабынан чыпкаланып берилет. Биздин 

мисалда, биз кайсы элементтер 15 июлдан 15-август арасында текшерилгенин 

көрө алабыз. 

 

Чакырык! 

Биздин практикалык ишти ачыңыз. 

Иш китептин төмөнкү-сол жагындагы Чакырыкты чыкылдатыңыз. 

Электрониканы жана Куралдарды көрсөтүү үчүн чыпканы колдонуңуз. 

Сансей деген сөздөн турган көрүнүш элементтерин чыпкалоо үчүн Издөө 

функцияларын колдонуш керек. Муну жасагандан кийин, сизде алты жазуу 

көрсөтүү болушу керек. 

Элементтерди сүрөттөө чыпкасын тазалоо 

Бир катар чыпканы колдонуп, насыя суммасын көбүрөөк же 100 $ барабар 

көргөзүү. 

Мөөнөтү 2016-жылга гана бар элементтерди көрсөтүш үчүн, чыпкалоо. 

Бүткөндөн кийин, сиздин иш китебиңиз ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56265f7d9c7fab1314179c42_10_20_2015/excel2016_filtering_practice.xlsx
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21. ТОПТОР ЖАНА АРАЛЫК СУММА 
 

Көп мазмундуу иш барактары кээде басымдуу сезилет, ал тургай, окууганга 

кыйын болот. Бактыга жараша, Excel сиздин иш барагыңыздагы ар башка 

бөлүмдөрүн жашырууга жана оңой көргөзүүгө жол берүү менен дайындарды 

топторго уюштура алат. Ошондой эле орто-аралык буйругун пайдалануу менен 

ар кандай топторду жыйынтыктап жана иш барагыңызга контур түзө аласыз. 

Кошумча: Биздин практикалык иш китептижүктөп алыңыз . 

Excel топтор жана орто-аралык сумма тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

топ катарлары же тилкелери үчүн: 

Сиз топтоону каалаган катарларды же тилкелерди тандаңыз. Бул мисалда, биз 

B, C, жана D.тилкелерин тандайбыз. 

 

Тасмадагы маалыматтар өтмөгүн тандап, андан кийин Group буйрукту 

чыкылдатуу. 

 

Тандалган катарлар же тилкелер топтоштурулат. Биздин мисалда, B, C,жана D 

тилкелери топтоштурулган. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/5627dca29c7fab1314179c4c_10_21_2015/excel2016_subtotals_practice.xlsx
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Маалыматтарды Топтобо үчүн, топтолгон катарларды жана тилкелерди тандап, 

андан кийин Топтобо буйрука чыкылдатуу. 

 

Топторду жашыруу жана көргөзүү үчүн: 

Топту жашыруу үчүн, минус белгисин чыкылдатып, ошондой эле Толугу менен 

Жашыруу баскычы катары белгилүү. 

 

Топ жашыруун болот. Жашыруун топту көрсөтүү үчүн, белгилүү Толугу менен 

Көргөзүү баскычы катары Кошуу белгисин, чыкылдатуу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Орто-аралык суммаларды түзүү 

Орто-Аралык сумма буйругу топторду автоматтык түрдө түзүүгө жана жалпы 

функциялар, СУММА, САНОО, жана ОРТО САН сыяктуулар сиздин маалыматты 

корутундулаганга жардам берет. Мисалы, орто-аралык буйрук чоң каттоо 

тартиби боюнча кеңсенин каражаттарынын баасын эсептеп чыкканга жардам 

берет. Бул иш барагын уюштурууга жардам берүү үчүн, схема катары белгилүү 

топтордун иерархиясын түзүү болот. 

Орто аралык сумманы колдонуудан мурда, сиздин дайындар туура иргелиши 

керек, ошондуктан биздин сабакты карап чыгуу керек Дайындарды 

Ылгоону көбүрөөк билүү үчүн. 

Орто аралык сумманы түзүү үчүн: 

Биздин мисалда, биз Орто аралык сумма буйругун колдонуп Футболка буйруктар 

формасы менен канча футболканын ар бир өлчөмүнө буйрутма берилгенин 

аныктайбыз. (Кичине , Орто, Чоң жана X-Large) Бул ар бир футболка өлчөмү үчүн 

жана бир топтогу футболкалардын толук номерлери менен саналып, биздин иш 

барагыбызда схема түзүлөт. 

Биринчиден, сиз каалаган орто аралык сумма дайындар менен иштөө 

барагыңызды иргеп алыңыз. Бул мисалда, биз ар бир футболка өлчөмүнө орто 

аралык сумманы түзөбүз, ошондуктан ар бир футболка өлчөмү кичинекейден 

чоңуна чейин биздин иш баракта иргелет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/excel2016/sorting-data/1/
http://www.gcflearnfree.org/excel2016/sorting-data/1/
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Дайындар өтмөгүн тандап, андан кийин Орто аралык сумма буйругун 

чыкылдатуу. 

 

Орто аралык сумма диалог кутучасы пайда болот. Ар бир өзгөрүү боюнча 

жайылма жебени чыкылдатыңыз: талаага сиз каалаган орто аралык сумманын 

тилкесин тандаңыз. Биздин мисалда, биз Футболка өлчөмүн тандап алабыз. 

Колдонуу функциясы үчүн ылдый түшүү жебеге чыкылдатуу: Сиз пайдалануну 

каалаган функцияны тандаңыз. Биздин мисалда, биз буйрутма берилген 

футболкалардын ар бир өлчөмүнүн номерин саноо үчүн САНОО ну тандап 

алабыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Орто аралык сумма Кошуу үчүн: эсептелген орточо сумма сиз каалаган жерге 

пайда болуш үчүн тилкени тандаңыз. Биздин мисалда, биз Футболканын 

Өлчөмүн тандап алабыз. Тандооңузга канагаттансаңыз, ОК басыңыз. 

 

Иш барагы топторго бөлүнүп түзүлөт, ошондой эле орто сумма төмөндө 

көрсөтүлгөн ар бир топто тизмеленет. Биздин мисалда, дайындар футболка 

өлчөмү боюнча топтоштурулат жана футболкалардын номерлери төмөндө 

көрсөтүлгөндөй ар бир топто пайда болгон өлчөм менен буйрутма берилет.. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Топторду карап көрүү үчүн: 

Орто аралык суммаларды түзүп жатканыңызда, иш баракча ар кандай 

денгээлдерге бөлүнөт. Сиз деңгээлдердин ортосунда канча маалымат иш 

барагыңызда көрсөтүлгөнүн иш барагыңыздын сол жагындагы Деңгээл 

баскычтарды басуу менен алмаштыра аласыз. Биздин мисалда, схемадагы 

бардык үч деңгээлдер ортосун алмаштыра аласыз. Бул мисалда болгону үч 

деңгээлден турса да, Excel сегизге чейин жайгаша алат. 

Жок дегенде, майда-чүйдөсүнө чейин кошо эң төмөнкү даражага чыкылдатыңыз. 

Биздин мисалда, эң чоң санактан турган, же буйрук менен алынган 

футболкалардын толук номерлери үчүн -1- деңгээлди тандап алабыз. 

 

Майда-чүйдөсүнө чейин кеңейтүү үчүн кийинки денгээлди чыкылдатыңыз. 

Биздин мисалда, ар бир орто сумма катарда камтылган, бирок иш баракта башка 

дайындарды жашыруу үчүн 2- деңгээлди тандап аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Иш барактагы баардык дайындарды карап чыгуу жана кеңейтүү үчүн эң жогорку 

деңгээлди чыкылдатыңыз. Биздин мисалда, биз 3- деңгээлди тандап алабыз. 

 

Ошондой эле сиз схеманын алкагында топторду көрсөтүү жана жашыруу үчүн 

Көрсөтүү жана Толук Жашыруу баскычтарды колдоно аласыз. 

 

 

Орто аралык сумманы алып салуу үчүн: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кээде сиз орто аралык сумманы өз иш барагыңызга сактагыңыз келбейт болуш 

керек, айрыкча, эгер сиз дайындарыңызды ар кандай жол менен кайра 

уюштургуңуз келсе. Эгер мындан ары орто аралык сумманы колдонгуңуз 

келбесе, сиз иш барагыңыздан аны алып салышыңыз керек. 

Дайындар өтмөктү тандап, андан кийин орто аралык сумма буйругун 

чыкылдатуу. 

 

Орто аралык сумма диалог кутучасы пайда болот. Баарын алып салууну 

чыкылдатыңыз. 

 

Бардык иш барактар дайындары топторго киргизилбейт, жана орто аралык 

суммалар алынып салынат. 

Баардык топторду орто аралык сумманы өчүрбөстөн алып салыңыз, Топтобоо 

буйругу үчүн жайылма жебеге чыкылдатыңыз, андан кийин Таза Схеманы 

тандаңыз. 

 

Чакырык! 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Биздин практикалык иш китепти ачыңыз. 

Иш китептин төмөнкү-сол жагындагы Чакырык өтмөгүн чыкылдатыңыз. 

Кичинесинен чоңуна чейин деңгээлине жараша иш китепти иреттөө. 

Деңгээлдеги ар бир өзгөрүүнү топтоо үчүн Орто аралык сумма буйругун 

колдонуңуз. Сумма функциясын колдонуңуз жана Сумма Көтөрүлөткө орто 

аралык сумманы кошуңуз. 

Орто аралык суммаларды жана жалпы жыйынтыгын гана көрүү үчүн 2 - 

деңгээлди тандаңыз. 

Бүткөндөн кийин, сиздин иш китебиңиз ушул сыяктуу болушу керек: 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/5627dca29c7fab1314179c4c_10_21_2015/excel2016_subtotals_practice.xlsx
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22. ЖАДЫБАЛДАР 
 

Эгер иш барагыңыздагы маалыматка кирсеңиз, дайындарыңызды жадыбал 

катары форматтоону каалайт болушуңуз керек. Регилярдуу форматтоо сыяктуу 

эле, жадыбалдар иш китепчеңизди кароодо жана жакшыртууну өстүрө алат жана 

андан тышкары, сиз мазмунду уюштуруп, жана дайындарды жеңил колдонууга 

жардам бере алабыз. Excel жадыбалдарды тез жана оңой түзүүгө мүмкүнчүлүк 

берүү менен бир нече куралдарды жана алдыртан аныкталган жадыбал 

стилдерин камтыйт. 

Кошумча: Биздин практикалык иш китепчени жүктөп алыңыз. 

Жадыбалдар менен иштөө жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону 

көрүңүз. 

Дайындарды жадыбал катары форматтоо: 

Жадыбал катары форматтоону каалаган уячаларды тандаңыз. Биздин мисалда, 

биз уяча диапазону A2 : D9.тандап алабыз 

 

Башкы бет өтмөгүнөн тартып, Стилдер тобундагы Жадыбал катары Форматтоо 

буйрукка чыкылдатуу. 

 

Калкып түшмө менюсундагы жадыбал стилин тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/563d1309ca7fac0d9c7b3f80_11_06_2015/excel2016_tables_practice.xlsx
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Жадыбал үчүн тандалган уячалар аралыгын тастыктаган, диалог кутучасы пайда 

болот. 

Сиздин жадыбалда жогорку колонтитул болсо, кийинки кутучадан Менин 

жадыбалымдын жогорку колонтитулун кутучадан текшерип, андан кийин OK 

чыкылдатыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Уяча диапазону тандалган жадыбал стилинде калыптанган болот. 

 

Жадыбалдар демейки боюнча чыпкалоону камтыйт. Сиз башкы уячалардан 

жайылма жебе менен каалаган убакта дайындарды чыпкалай аласыз. Көбүрөөк 

билүү үчүн, биздин сабакты караңыз Дайындарды Чыпкалоо . 

Жадыбалдарды өзгөртүү 

Иш баракка кошуу менен кандайдыр бир жадыбалдын көрүнүшүн жана 

сезилишин өзгөртүү оңой. Excel көп ар кандай параметрлерди жадыбал үчүн 

ылайыкташтырууну камтыйт, тилкелерди же катарларды кошуу жана жадыбал 

стилин өзгөртүү ыкмаларды сыяктуу. 

Жадыбалга катарларды же тилкелерди кошуу үчүн: 

Эгер жадыбалга көбүрөөк мазмунду батырышыңыз керек болсо, Excel кошумча 

саптар менен иштөө, анын ичинде жадыбал өлчөмүн өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн 

берет. Жадыбал өлчөмүн өзгөртүү үчүн эки жөнөкөй жолу бар: 

Ар кандай туташ катарда же тилкеге жаңы мазмун киргизүү. Сап же тилке 

жадыбалга автоматтык түрдө байланат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/excel2016/filtering-data/1/
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Кошумча саптарды же тилкелерди түзүүгө жадыбалдын төмөнкү оң бурчун 

сүйрөп жана чыкылдатыңыз. 

 

Жадыбал стилди өзгөртүү үчүн: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жадыбалдан каалаган уячаны тандап, андан кийин Дизайн өтмөгүн 

чыкылдатыңыз. 

 

Жадыбал Стилдери тобун жайгаштырып, андан кийин бардык жадыбал 

стилдерди көрүү үчүн Көбүрөөк жайылма жебеге чыкылдатуу. 

 

Керектүү жадыбал стилин тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жадыбал стили колдонулат. 

 

Жадыбал стили параметрлерин өзгөртүү үчүн: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ар кандай жадыбал көрүнүшүн өзгөртүү боюнча ар түрлүү ыкмаларды күйгүзүп 

же өчүрө аласыз. Алты параметрлер бар: Башкы Катар, Толук Катар, 

Кезектешкен Тилкелер,, Биринчи Тилке,, Акыркы Тилке, жана Кезек Тилкелери. 

Жадыбалдан каалаган уячаны тандап, андан кийин Дизайн өтмөгүн 

чыкылдатыңыз. 

Жадыбал Стил Параметрлер топтон керектүү параметрлерин текшерүү же 

текшербөө. Биздин мисалда, биз дароо эле биздин жадыбал үчүн Толук Катар 

текшере алабыз. 

 

Жадыбал стили өзгөртүлгөн болот. Биздин мисалда, жаңы катар жадыбалга 

формула менен кошулат жана автоматтык түрдө бардык тилкедеги уячаларды 

D.жалпы наркын эсептейт 

 

Мазмундун түрүнө жана сиз тандаган жадыбал стил функцияларга жараша, ар 

кандай жолдор менен жадыбалдын көрүнүшүнө таасир этиши мүмкүн. Сиз 

каалаган так стилди табуу үчүн бир нече ар кандай жолдор менен тажрыйба 

керек болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жадыбалды алып салуу: 

Маалыматтарды жоготпостон туруп, сиздин иш китебиңизден жадыбалды алып 

салуу мүмкүн. Ошентсе да, бул, анын ичинде түстөр, тамгалар, жана кезектелген 

катарларды форматтоодо айрым түрлөрү менен маселелерди алып келиши 

мүмкүн. Сиз бул параметрди колдонуудан мурун, эгер керек болсо, сиздин 

уячаларды кайра форматтоого даяр экениңизге ынаныңыз. 

Жадыбалдан каалаган уячаны тандап, андан кийин Дизайн өтмөгүн 

чыкылдатыңыз. 

Куралдар тобундагы Аралык буйрукту Айландырууну чыкылдатыңыз. 

 

Диалог кутучасы пайда болот. Ообаны чыкылдатыңыз. 

 

Аралык мындан ары жадыбал боло албайт, бирок уячалар дайындарды жана 

форматтоону сактап кала алат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Айланмадан тартып кайра башынан баштап форматтоо үчүн, Башкы бет 

өтмөгүндөгү Тазалоо буйругун чыкылдатыңыз. Кийинки, Тазалоо Форматтар 

менюдан тандаңыз. 

 

Чакырык! 

Биздин практикалык иш китепти ачыңыз. 

Иш китептин төмөнкү-сол жагындагы Чакырыкты чыкылдатыңыз. 

Уячаларды тандаңыз A2: D9 жана жадыбал катары форматтаңыз. Жарык 

стилдердин бирин тандаңыз. 

4 жана 5- катарлардын ортосуна бир катарды кыстаруу. Азыр түзгөн катарга 

Empanadas деп жазыңыз: Банан жана Нутелла $ 3.25 бирдик баасы менен, жана 

12-бир саны менен. 

Жадыбал стилин Жадыбал Стили Орточо 10го өзгөртүү. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/563d1309ca7fac0d9c7b3f80_11_06_2015/excel2016_tables_practice.xlsx
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Жадыбал Стили Параметрлеринен, кезектелген катарларды белгилебеңиз жана 

кезектелген тилкелерди текшериңиз. 

Бүткөндөн кийин, сиздин иш китеби ушул сыяктуу болушу керек: 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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23. ДИАГРАММАЛАР 
 

Excel иш китептериндеги көп дайындарды чечмелөө кыйын болушу мүмкүн. 

Диаграммалар сиздин иш китептеги дайындар графикасын салыштырууга жана 

багыттарын элестетүүнү жеңилдетип түшүндүргөнгө мүмкүнчүлүк берет. 

Кошумча: Биздин практикалык иш китептижүктөп алыңыз . 

Диаграммалар тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

 

Диаграммаларды түшүнүү 

Excel де диаграммалардын бир нече ар кандай түрлөрү бар, алар сиздин 

дайындарга мыкты жагынан дал келүүсүн тандап алууга мүмкүнчүлүк берет . 

Натыйжалуу диаграммаларды пайдалануу үчүн, кантип ар кандай диаграммалар 

колдонула турганын түшүнүү керек. 

Excel диаграммаларынын түрлөрү жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөндөгү 

слайдшоу жебелерди чыкылдатыңыз. 

 

Excel де ар кандай диаграмма түрлөрү бар, ар бири өзүнүн артыкчылыктары 

менен. Excel-де диаграммалардын кээ бир түрлөрүн кантип жеткиликтүү болорун 

көрүү үчүн жебелерди чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/563ba214ca7fac0d9c7b3f7d_11_05_2015/excel2016_charts_practice.xlsx
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Тилке диаграммалары дайындарды тик тилкелерде пайдаланышат. Алар 

маалыматтардын ар кандай түрлөрү менен иштей алышат, бирок, алар 

маалыматтарды салыштыруу үчүн абдан көп колдонулат. 

 

Диаграмма сызыктары багыттарды көрсөтүү үчүн идеалдуу болуп саналат. 

Дайындар белгилегичтер сызыктары менен байланышкан, баалуулуктардын 

өсүшү же убакыттын өтүшү менен азайуусун көрүү жеңил болот . 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Пирог диаграммалары менен ченемдерди салыштыруу жеңил болот. Ар бир 

маани балл токочтун бир үзүмүндөй эле көрүнүп турат, ошондуктан бул 

маанилердин бүтүндөй пайызын түзгөнүн көрүү үчүн жеңил болот. 

 

Тилке диаграммалары тилкелер диаграммалар сыяктуу эле иштейт, бирок алар 

тик тилкелерге караганда туурасынан колдонушат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Аянт диаграммалары сызык диаграммаларына окшош, сызыктар менен 

толтурулган аянттарды эске албаганда. 

 

Үстүнкү диаграммалар 3D ландшафт дайындарын көрсөтүүгө жол берет. Алар 

ошол эле учурда маалыматтын ар түрдүү көрө берип, ири маалымат топтому 

менен жакшы иштейт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Диаграмма түрлөрүнөн тышкары, диаграмманы кантип окууну түшүнүү керек. 

Диаграммалар бир нече ар кандай элементтерден же дайындарды чечмелөөгө 

жардам берүүчү бөлүктөрдөн турат. 

Төмөндө диаграмманын ар түрдүү бөлүктөрүн үйрөнүү үчүн интерактивдүү 

баскычтарды чыкылдатыңыз. 

Диаграмма Аталышы: Диаграмма эмнени түшүндүрөрүн аталышы даана 

сүрөттөп бериш керек. 

Тик октор: Тик октор, у огу сыяктуу эле белгилүү болгон, диаграмманын тик бир 

бөлүгү болуп саналат. Бул жерде, тик октор катарлардын чоңдугун өлчөп 

аныктайт. Бул мисалда, өлчөнгөн чоүдук ар бир жанрдын жалпы сатуусу болот. 

Горизонталдуу октор: горизонталдуу октор, х огу катары белгилүү болуп, 

горизонталдык бөлүгү болуп саналат. Бул жерде, горизонталдык октор 

диаграмманын категорияларын аныктайт. Бул мисалда, ар бир жанр өзүнүн тобу 

менен жайгаштырылат. 

Дайындар Сериялары: Дайындар сериялары диаграмманын белгилегичтеринен 

турат. Бул мисалда, биз легендадан көрүп жүргөндөй, сары тилкелер февраль 

айындагы таза сатуу кирешени билдирет. 

Легенда: легенда дайындардын сериясын ар бир түс жана берилмелер катары 

аныктайт. Бул мисалда, легенда диаграммадагы ар бир айларды аныктайт. 

Диаграмманы кыстаруу үчүн: 

Диаграммадагы уячаларды тандаңыз, анын ичинде тилке аталыштарын жана 

катар белгилери менен. Бул уячалар диаграмма үчүн баштапкы дайындары 

болот. Биздин мисалда, биз уячалар A1 : F6.тандап алабыз 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кыстаруу өтмөгүнөн тартып, каалаган Диаграмма буйругун чыкылдатуу. Биздин 

мисалда, биз Катарды тандап алабыз. 

 

Калкып түшмө менюсунан каалаган диаграмма түрүн тандаңыз. 

 

Тандалган диаграмма иш баракка киргизилет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер сиз диаграмманын кайсы түрү колдонууну билбей жатсаңыз, Сунушталган 

Диаграммалар буйрук булагы маалыматтарынын негизинде бир нече ар кандай 

диаграммаларды сунуш кылат. 

 

Диаграмма жана жайгашуу стили 

Диагрмманы киргизгенден кийин, сиздин дайындарды көрсөтүү үчүн сиз 

өзгөртүүнү каалаган кээ бир нерселер бар. Бул Дизайн өтмөгүнөн диаграмманын 

жайгашуусун жана стилди кошуу оңой болот. 

Excel сизге диаграмма элементтерин кошууга, диаграмма аталыштарына 

окшош, легендалар жана дайындар белгилери, диаграмманы окууну 

жөнөкөйлөштүрүүгө мүмкүндүк берет. Диаграмма элементтин кошуу үчүн, 

Дизайын өтмөгүндөгү, Диаграмма Элементин Кошуу буйрука чыкылдатыңыз, 

андан кийин ылдый түшмө менюсундагы керектүү элементти тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Диаграмма аталышы сыяктуу диаграмма элементи кошуңуз, толтургучка кош 

чыкылдатуу менен жазып баштаңыз. 

 

Эгер сиз диаграммага элементтерди жекече кошкуңуз келбесе, анда Excel, де 

алдын ала жайгаштырууларынын бирин колдоно аласыз. Жөн гана Тез 

Жайгашуу буйругун чыкылдатыңыз, андан кийин ылдый түшмө менюсундагы 

каалаган жайгашууну тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Excel диаграмманын көрүнүшүн жана сезилишин тез өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк 

алуу үчүн бир нече диаграмма стилдерин камтыйт. Диаграмма стилди өзгөртүү 

үчүн, Диаграмма стилдер топтон каалаган стилди тандап алгыла. Ошондой эле 

көп стилдерди көрүү үчүн жайылма жебени чыкылдата аласыз. түзөтүү 

хоспоттор 

 

Сиз ошондой эле , диаграмма элементтерди кошуу диаграмма туюнтма тез 

баскычтарды колдонуп диаграмма стилди өзгөртүү жана диаграмма 

маалыматтарды чыпкалоолорду колдоно аласыз. 

хотспоттор кошуу, түзөтүү хотспоттор 

Башка диаграмма параметрлери 

Диаграммаларды уюштурууга жана ылайыкташтырууга башка көп жолдор бар. 

Мисалы, Excel, сизге бир диаграмма берилиштерин кайрадан диаграмма түрүнө 

өзгөртүүгө, ал тургай, иш китептен башка жерге диаграмманы жылдырууга түрткү 

берет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Катарларды жана тилкелерди которуштуруу үчүн: 

Кээде ушундай диаграммалар тобундагы дайындарды өзгөртүүгө аракет 

кылышы мүмкүн. Мисалы, китеп сатуу маалыматтары төмөндөгү диаграммада 

ар бир ай үчүн , жанр боюнча катарларга топтоштурулган. Ошентсе да, биз ар 

бир жанр үчүн катарларды жана тилкелерди алмаштыра алабыз, диаграммада 

дайындарды ай менен топтоштура алабыз. Эки учурда тең, диаграмма бир эле 

маалыматтарды камтыйт. Болгону башкачараак уюштурулган болот. 

 

Сиз өзгөртүүнү каалаган диаграмманы тандаңыз. 

Дизайн өтмөгүнөн, Катар Алмаштыр/ Тилкени буйрукту тандаңыз. 

 

Катарлар менен тилкелер алмаштырылат. Биздин мисалда, ар бир жанр үчүн 

катарлар менен дайындар айлар менен топтоштурулат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Диаграмма түрүн өзгөртүү үчүн: 

Эгер сиздин дайынды белгилүү бир дайын үчүн ылайыктуу эмес деп тапсаңыз, 

анда аны жаңы диаграмма түрүнө алмаштыруу жеңил болот. Биздин мисалда, 

биздин диаграмманы тилке диаграммадан сызык диаграммасына өзгөртө 

алабыз. 

Дизайн өтмөгүнөн, Өзгөртүү Диаграмма Түрү буйругун чыкылдатуу. 

 

Өзгөртүү Диаграмма Түрү диалог кутучасы пайда болот. Жаңы диаграмма түрүн 

жана түзүлүшүн тандап, андан кийин OK чыкылдатыңыз. Биздин мисалда, биз 

Сызык диаграммасын тандап алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тандалган диаграмма түрү пайда болот. Биздин мисалда, сызыктуу диаграмма, 

ал убакыттын өтүшү менен сатуу боюнча маалыматтардын багыттарын көрүүгө 

жардам берет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Диаграмманы жылдырыш үчүн: 

Жаңы диаграмма киргизген болсоңуз, ал иш барагыңызда дайындар 

булактарынан турган объект катары пайда болот. Ошондой эле дайындардын 

уюштурулганын сактоого жардам берүү үчүн жаңы иш барагыңызга 

диаграмманы жылдырганга түрткү бериши мүмкүн. 

Сиз жылдырууну каалаган диаграмманы тандаңыз. 

Дизайн өтмөктү чыкылдатып, андан кийин Диаграмманы Жылдыруу буйругун 

тандаңыз. 

 

Диаграмманы Жылдыруу диалог кутучасы пайда болот. Диаграмма үчүн 

каалаган жерди тандаңыз. Биздин мисалда, биз жаңы иштөө барагын түзө турган 

Жаңы баракка аны жылдырууну тандап алабыз. 

ОК чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Диаграмма тандалган орунда пайда болот. Биздин мисалда, диаграмма жаңы 

иш баракта пайда болот. 

 

Чакырык! 

Биздин практикалык иш китепти ачыңыз . 

Иш китептин төмөнкү-сол жагындагы Чакырыкты чыкылдатыңыз. 

Уячаларды тандаңыз A1 : E6 жана 2D кластердик Тилкенин диаграммасын 

киргизиңиз. 

Сентябрды декабрь сатуулары үчүн диаграмма аталышын өзгөртүңүз. 

Катарды Алмаштыруу/ Тилкен буйругун колдонуп. Тилкелер азыр ар бир сатуучу 

үчүн ар кандай түс менен, айлар боюнча топтоштурулушу керек. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/563ba214ca7fac0d9c7b3f7d_11_05_2015/excel2016_charts_practice.xlsx
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Жаңы баракка диаграмманы жылдыруу. 

Маркерлер менен диаграмма түрүн сызыкка өзгөртүңүз. 

Диаграмманын түзүмүн өзгөртүү үчүн Тез Жайгашуу буйругун колдонуңуз. 

Бүткөндөн кийин, сиздин иш китебиңиз ушул сыяктуу болушу керек: 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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24. ШАРТТУУ ФОРМАТТОО 
 

Сизде миңдеген катарлары менен иштөө барагы бар дейли. Бул жөн эле чийки 

маалыматты карап моделдерин жана багыттарын көрүү үчүн өтө кыйын болот. 

Диаграммалар жана берилмелер абалына окшош , шарттуу форматтоолор 

башка жол менен дайындарды элестетип жана иш барагын түшүнүүнү 

жеңилдетет. 

Кошумча: Биздин практикалык иш китепти жүктөп алыңыз . 

Excel-де шарттуу форматтоо жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону 

көрүңүз. 

Шарттуу форматтону түшүнүү 

Шарттуу форматтоо сизге автоматтык түрдө түстөрдү, сүрөттөрдү жана 

маалыматтар тилкелерин бир же бир нече уячалардын негизинде форматтоону 

колдонууга мүмкүндүк берет. Бул үчүн, сиз шарттуу форматтоо эрежесин 

түзүшүңүз керек. Мисалы, шарттуу форматтоо эреже мындай болушу мүмкүн: 

Эгер баасы 2000 $ дан кем болсо, уячанын түсү кызыл болот. Бул эрежени иш 

жүзүндө колдонуу менен, сиз тез эле $ 2000 азыраак кайсы уячаларды 

камтыганын көрө аласыз. 

 

Шарттуу форматтоо эреже түзүү үчүн: 

Биздин мисалда, сатуу боюнча маалыматтарды камтыган иштөө баракта, кайсы 

сатуучулар алардын айлык сатуу максаттарына жетишип жаткандыктары 

туралуу көргүңүз келет. Сатуу максаты айына 4000 $, ошондуктан 4000 жогору 

маанини камтыган ар кандай уячалар үчүн шарттуу форматтоону түзөбүз. 

Шарттуу форматтоо эрежелери үчүн керектүү уячаларды тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56337061927faf14d04cade7_10_30_2015/excel2016_conditionalformatting_practice.xlsx
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Башкы бет өтмөгүнөн тартып, Шарттуу Форматтоо буйрукка чыкылдатуу. 

Жайылма меню пайда болот. 

Керектүү шарттуу форматтоо түрүнүн үстүнө чычканды алып келиңиз, андан 

кийин пайда болгон менюдан каалаган эрежени тандаңыз. Биздин мисалда, биз 

4000 $ караганда көбүрөөк уячаларды белгилейбиз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Диалог кутучасы пайда болот. Каалаган баа (лар)үчүн бош талаага кириңиз. 

Биздин мисалда, биз баалуулук катары 4000 кире алабыз. 

Ылдый түшмө менюсундагы форматтоо стилин тандаңыз. Биздин мисалда, биз 

Жашыл Толтуруу Кочкул Жашыл менен толтуруу тандап аласыз, андан кийин OK 

чыкылдатыңыз. 

 

Шарттуу форматтоо тандалган уячаларга колдонулат. Биздин мисалда, 

асатуучулардын кимиси ар бир ай үчүн 4000 $ сатуу максатына жеткенин көрүүгө 

оңой болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз дайындардагы ар кандай багыттарын жана үлгүлөрүн элестетүүгө 

мүмкүндүк берүүчү, уяча аралыгында же иш барак үчүн бир нече шарттуу 

форматтоо эрежелерди колдоно аласыз. 

 

Алдын ала коюлган шарттуу форматтоо 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Excel бир катар алдын ала коюлган стилдер, же дайындамалары бар, булар 

менен сиз тез маалыматтарга шарттуу форматтоону колдонуу үчүн колдоно 

аласыз. Алар үч категориядагы топторго бөлүнөт: 

Дайындар тилкелери горизонталдуу тилкелер ар бир уячага кошулат. 

 

Түсү шкалалары анын наркынын негизинде ар бир уячанын түсүнө жараша 

өзгөрөт. Ар бир түс шкала эки же үч түстүү градиент колдонот. Мисалы, Жашыл-

Сары-кызыл түстүү шкаласындагы, жогорку баалуулуктар жашыл, орточо 

мааниси сары, ал эми төмөн баалуулуктар кызыл болуп саналат. 

 

Сүрөт орнотуулары анын наркынын негизинде ар бир уячага белгилүү бир 

сүрөттү кошуу. 

 

Алдын ала шарттуу форматтоону колдонуу үчүн: 

Шарттуу форматтоо эрежеси үчүн керектүү уячаларды тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Шарттуу Форматтоо буйрукка чыкылдатуу. Жайылма меню пайда болот. 

Каалаган алдын алууга үстүнөн чычканды алып барып, андан кийин пайда 

болгон менюдан алдын ала коюлган стилди тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Шарттуу форматтоо тандалган уячаларга колдонулат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Шарттуу форматтоону алып салуу 

Шарттуу форматтоону алып салуу үчүн: 

Шарттуу Форматтоо буйрукка чыкылдатыңыз. Жайылма меню пайда болот. 

Так-айкын эрежелердин үстүнөн чычканды алып келиңиз, жана кайсы 

эрежелерди тазалагыңыз келет тандаңыз. Биздин мисалда, биз иш барактан 

бардык шарттуу форматтоону алып салабыз жана Бүтүндөй Барактан Тазалоо 

эрежелерин тандап алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Шарттуу форматтоо алынып салынат. 

 

Айрым эрежелерди түзөтүп же жок кылуу үчүн Эрежелерди Башкарууну 

чыкылдатыңыз. Эгер иш барагыңызга бир нече эрежелерди колдонсоңуз, бул 

өзгөчө пайдалуу болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чакырык! 

Биздин практикалык иш китептиачыңыз . 

Иш китептин төмөнкү-сол жагындагы Чакырык барагын чыкылдатыңыз. 

Уячаларды B3 : J17.тандаңыз 

Сиз мугалимсиз жана төмөнкү өтүп жаткан баалардын бардыгын көргүңүз келип 

жатат деп коёлу. Шарттуу Форматтоону колдонуңуз, Белгиленген Уячалар 70 

азыраак баалуулуктарды ачык кызыл менен толтуруп түзөт 

Эми сиз бааларды бири-бири менен кантип салыштырылганын көргүңүз келет. 

Шарттуу Форматтоонун өтмөгүнө ылайык, Сүрөт Set 3 деп аталган белгилерди 

(тегеректөө) тандаңыз. Четин чыгаруу: алардын үстүнө курсорду алып келгенде, 

сүрөт орнотуулар пайда болот. 

Сиздин электрондук жадыбал ушул сыяктуу болушу керек: 

 

Эреже өзгөчөлүгүн башкарууну колдонуп, ачык кызылды алып салыңыз, бирок 

сүрөт орнотууну сактаңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56337061927faf14d04cade7_10_30_2015/excel2016_conditionalformatting_practice.xlsx
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25. ӨЗГӨРҮҮЛӨРГӨ ЖАНА ПИКИРЛЕРГЕ КӨЗ САЛУУ 
 

Кимдир бирөө иш китепче боюнча текшерүүнү же иштешүүгө суранды дейли. 

Эгер сизде басылма көчүрмөсү бар болсо, уячаларга дайындарды өзгөртүү 

киргизүү үчүн кызыл калем колдоносуз, жазуу эрежелериндеги каталарды 

белгилеп, же чектерге пикирлерди кошушуңуз мүмкүн. Excel Өзгөрүүлөр жана 

Пикирлер Көз Салууну колдонуп бул нерселердин баарын электрондук кылууга 

мүмкүндүк берет. 

Кошумча: Биздин практикалык иш китепти жүктөп алыңыз . 

Өзгөртүүлөр жана жорумдарга көз салуу тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

Өзгөрүүлөргө Көз салууну түшүнүү 

Сиз качан Өзгөртүүлөргө Көз салуу өзгөчөлүгүн күйгүзгөнүңүздө, ар бир сиз 

кошкон уяча өзгөчө чек жана көрсөткүчү менен баса белгиленет. Белгиленген 

уячаны тандоо өзгөрүүлөр жөнүндө маалымат көрсөтүлөт. Бул сизге жана пикир 

кошуучуларга кабыл алуу алдында эмне өзгөртүлүп берилгенин билүүгө 

мүмкүнчүлүк берет. 

Төмөнкү сүрөттө, ар бир кошулган уяча көк чек ара жана жогорку-сол бурчунда 

жайгашкан кичинекей, үч бурчтук бар. 

 

Excel кээ бир өзгөрүүлөргө көз сала албайт. Бул өзгөчөлүктү колдонуудан мурун, 

сизге Microsoft жөнүндөгү тизмени кайра карап чыгуу керек болушу мүмкүн Excel 

өзгөрүүлөргө көз сала албайт же белгилебейт . 

Сиздин иш китепчеде жадыбалдар бар болсо, Өзгөрүүлөргө көз салууну колдоно 

албайсыз. Жадыбалды жок кылуу үчүн, аны тандап, Дизайн өтмөгүн 

чыкылдатып, андан кийин Аралыкты Айландырууну чыкылдатуу. 

Өзгөртүүлөргө Көз Салуу күйгүзүү үчүн: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/563790ac927faf14d04cadec_11_02_2015/excel2016_trackchangescomments_practice.xlsx
http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/track-changes-in-a-shared-workbook-HP010342961.aspx#BM7
http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/track-changes-in-a-shared-workbook-HP010342961.aspx#BM7
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Кайталоо өтмөгүнөн, Өзгөртүүлөргө Көз Салуу буйругун чыкылдатып, анан 

жайылма менюдан Өзгөрүүлөрдү Белгилөөнү тандаңыз. 

 

Белгиленген Өзгөртүүлөр диалог кутучасы пайда болот. Түзөтүүнү киргизүүдө 

өзгөрүүлөргө Көз салууну кийинки кутучадан текшерүү. Кутуча экранында 

Белгиленген өзгөрүүлөр текшерилгенин текшерип, андан кийин OK 

чыкылдытыңыз. 

 

Эгер сунушталса, Excel сиздин иш китепти сактап калууга мүмкүндүк берүү үчүн 

OK чыкылдатыңыз. 

 

Өзгөртүүлөргө көз салуу күйгүзүлөт. Үч бурчтук жана чек ара түсү ар бир уячада 

пайда болот. Бир нече сынчылар бар болсо, ар бир адамга ар кандай түс 

ыйгарылат. 

Өзгөрүүлөргө көз салууну кыскача көрүү үчүн кошулган уячаны тандоо. 

Төмөндөгү биздин мисалда, биз уячанын D14 мазмунун өзгөртүп кетиптирбизби? 

Сиздин команданы таанып-билүү үчүн керек. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз өзгөртүүгө Көз салууну күйгүзгөндө, иш китебиңиз автоматтык түрдө 

бөлүштүрүлөт. Бөлүштүрүлгөн иш китептери башка колдонуучулар ала 

тургандай мүмкүнчүлүк менен жасалат, ошол эле учурда иш китепке киргизип 

жана түзөтө ала турган жерде сакталууга багытталган. Бирок, сиз дагы бул сабак 

боюнча көргөн сыяктуу эле, өздүк же жеке көчүрмөсүнүн өзгөрүүсүн байкоого 

болот. 

Өзүнчө иш баракка өзгөртүүлөрдүн тизмесин түзүү: 

Ошондой эле жаңы иш барак боюнча өзгөрүүлөрдү көрө аласыз, кээде Көз 

салынган өзгөрүүлөр тарыхы деп аталат. Тарых сиздин иш барагыңызда 

баардык өзгөртүлөрдүн тизмесин жасайт, анын ичинде эски мааниден (өткөн 

уяча мазмуну) жана жаңы наркы (учурдагы уяча мазмуну). 

Иш китепти сактоо. 

Кайталоо өтмөгүнөн, Өзгөртүүлөргө Көз Салуу буйругун чыкылдатып, анан 

жайылма менюдан Өзгөрүүлөрдү Белгилөө тандоо. 

 

Өзгөртүүлөрдү Белгилөө диалог кутучасы пайда болот. Жаңы баракта 

өзгөртүүлөрдүн тизмесин кийинки кутудан текшерип, андан кийин OK 

чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Көз салынган өзгөрүүлөр өздүк иш баракча боюнча тизмеде болот, Тарых деп 

аталган. 

 

Сиздин иш барактан Тарыхты алып салуу үчүн, өзүңүздүн иш китебиңизди кайра 

сактайсыз же Белгиленген Өзгөрүүлөр диалог кутусунан жаңы барактагы Тизме 

өзгөртүүлөрдөн кийинки кутуну белгилебейбиз. 

Өзгөртүүлөрдү кайталоо 

Көз салынган өзгөрүүлөр чынында эле сунушталган өзгөртүүлөр болот. Туруктуу 

болуу үчүн, өзгөртүүлөр кабыл алынышы керек. Башка жагынан алып караганда, 

баштапкы автор өзгөртүүлөр менен макул болбойт жана аларды четке кагууну 

тандап ала алат. 

Көз салынган өзгөртүүлөрдү карап чыгуу: 

Кайталоо өтмөгүнөн, Көз салуу Өзгөртүүлөрдү чыкылдатыңыз, андан кийин 

Кабыл алуу\ Четке кагуу жайылма менюдан тандап алыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер сунушталса, иш китепти сактап калуу үчүн ОК басыңыз. 

Диалог кутучасы пайда болот. Качандын жанындагы кутучаны сөзсүз карап: 

талаа текшерилет, жана Кайра карала электи орнотуп, андан кийин OK 

чыкылдатыңыз. 

 

Диалог кутучасы пайда болот. Кабыл алуу же Четке кагууну, иш китептеги ар бир 

өзгөртүү үчүн чыкылдатыңыз. Алардын баарын карап чыкканга чейин Excel ар 

бир өзгөртүү аркылуу автоматтык түрдө жылат. 

 

Ал тургай, өзгөртүүлөрдү кабыл алып же четке кагуудан кийин, көз салынган 

өзгөрүүлөр сиздин иш китепте пайда болот. Толугу менен аларды алып салуу 

үчүн, Көз салуу өзгөртүүлөрдү өчүрүү керек. Кайталоо өтмөгүнөн, Көз салуу 

өзгөртүүлөрдү чыкылдатып, андан кийин жайылма менюдан Белгиленген 

өзгөрүүлөрдү тандап алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Диалог кутучасы пайда болот. Түзөтүү учурунда Көз салуу өзгөрүүлөрдөн 

кийинки кутуну бошотуп, андан кийин OK чыкылдатыңыз. 

 

Тастыктоо үчүн Ооба чыкылдатыңыз, Көз салуу өзгөрүүлөрдү өчүрүп жана иш 

китепти бөлүшүүнү токтотуңуз. 

 

Бардык өзгөртүүлөрдү кабыл алуу же четке кагуу үчүн, Өзгөрүүлөрдү кабыл алуу 

же четке кагуу диалог кутусунан, Бардык Кабыл алуу же Бардыгын четке кагууну 

чыкылдатыңыз. 

Көз салуу өзгөртүүлөр сиздин иш китептеги ар бир өзгөрүүлөрдүү алып салуу 

үчүн өчүрүлөт. Сиз кабыл алуу, же четке кагуу өзгөртүүлөрдү карай албайсыз. 

Тескерисинче, бардык өзгөрүүлөр автоматтык түрдө кабыл алынат. Track 

өзгөртүү өчүрүүдөн мурун, иш барагыңыздагы өзгөрүүлөрдү дайыма карап 

чыгыңыз. 

Пикирлер 

Кээде, тескерисинче, бир уячанын мазмунун түзөтүү боюнча жооп-пикир берүү 

үчүн Комментарий кошуу керек болушу мүмкүн. Көзөмөлдөө өзгөрүүлөрү 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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колдонулуп жатканда, сөзсүз эле Көзөмөлдөө өзгөртүүлөрдү комментарий 

колдонуу үчүн күйгүзүлүп турушу зарыл деле эмес. 

Пикир кошуу үчүн: 

Пикириңиз сиз каалаган жерде пайда болуш үчүн уячаны тандаңыз. Биздин 

мисалда, биз уяча D17 тандап алабыз. 

 

Кайталоо өтмөгүнөн, Жаңы Пикир буйругун чыкылдатыңыз. 

 

Пикир кутучасы пайда болот. Пикириңизди жазып андан кийин пикирди жабуу 

үчүн кутучанын сыртынын каалаган жерине чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Пикир жогорку оң бурчундагы кызыл үч бурчтук аркылуу уячага кошулуп берилет. 

 

Пикирди көрүү үчүн кайра бир уячаны тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Пикир кошуу үчүн: 

Сиз кошкуңуз келген пикирди камтыган уячаны тандаңыз. 

Кайталоо өтмөгүнөн, Пикир кошуу буйругун чыкылдатуу. 

 

Пикир кутучасы пайда болот. Каалаган пикириңизди кошуңуз, анан пикирди 

жабуу үчүн кутучадан тышкары каалаган жерге чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Пикирлерди көрсөтүп же жашыруу үчүн: 

Кайталоо өтмөгүнөн, ошол эле учурда ар бир пикирди көрүш үчүн Баардык 

Пикирлер буйрукка чыкылдатыңыз. 

 

Бардык пикирлер иш барагыңызда пайда болот. Пикирлерди жашыруу үчүн, 

Баардык Пикирлерди көрсөтүү буйрукка чыкылдатуу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ошондой эле, сиз каалаган уячаны тандап жеке пикирлериңизди көрсөтүүнү же, 

жашырууну Көргөз / Көргөзбө Пикир буйрукка чыкылдатуу менен тандап аласыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Пикирди жок кылуу үчүн: 

Сен жок кылгыңыз келген пикирди камтыган уячаны тандаңыз. Биздин мисалда, 

биз уяча E13 тандап алабыз. 

 

Кайталоо өтмөгүнөн, Пикирлер тобунда Жок кылуу буйругуна чыкылдатыңыз. 

 

Жорум жок кылынат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чакырык! 

Биздин практикалык иш китептиачыңыз . 

Көз салуу өзгөртүүлөрдү күйгүзүңүз. 

Аркан Көпүрө Аракети менен уяча D14 маанисин алмаштыруу. 

Уячаны өзгөртүңүз E15 Юлия деп айтыш үчүн. 

Иш китебиңизди сактаңыз. 

Жаңы баракта тизме өзгөрүүлөрү. Муну жасагандан кийин, иш барак ушул 

сыяктуу болушу керек: 

 

Күн тартибин уюштуруучу тактасына кайтуу. 

Жеңил тамак Шмидт тобу менен камсыз кылынат, делген: уяча E16 үчүн Пикир 

кошуу. 

Бүткөндөн кийин, сиздин иш китебиңиз ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/563790ac927faf14d04cadec_11_02_2015/excel2016_trackchangescomments_practice.xlsx
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Бардык өзгөртүүлөрдү кабыл алыңыз, андан кийин Көз салуу өзгөрүүлөрдү 

өчүрүңүз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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26. ИШ КИТЕПТЕРДИ ТЕКШЕРҮҮ ЖАНА КОРГОО 
 

Иш китепти бөлүшөөрдүн алдында, анда тамгалардан кеткен каталар же сиз 

жеке сактаган маалымат камтылбаганына ынангыңыз келет. Бактыга жараша, 

Excel, иш китебиңизди коргоого жардам берүү үчүн бир нече куралдарды 

камтыйт, анын ичинде Документ Текшерүүчү жана Ишкитеп Коргоо 

өзгөчөлүктөрү. 

Кошумча: Биздин практикалык ишкитепти жүктөп алыңыз. 

Ишкитептерди текшерүү жана коргоо жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

Документ текшерүүчү 

Ишкитепке түзөтүү же кошумча киргизген сайын, айрым жеке маалыматтар 

файлга автоматтык түрдө кошулушу мүмкүн. Сиз башкалар менен ишкитепти 

бөлүшөөрдүн алдында маалыматты алып салуу үчүн Документ Текшерүүчүнү 

колдоно аласыз. 

Айрым өзгөрүүлөр туруктуу болушу мүмкүн, анткен менен маалыматты алып 

салуу үчүн Документ Текшерүүчүнү колдонуунун алдында кошумча көчүрмөсүн 

сактап алуу жакшы ой болуп саналат.. 

Документ Текшерүүчүнү колдонуу үчүн: 

Экрандын арткы көрүнүшүнө кирүү үчүн Файл өтмөгүн чыкылдатыңыз. 

Маалымат панелинде, Текшерүү Маселелерди чыкылдатып, жайылма менюдан 

Документ Текшерүүнү тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/5644bbafca7fae0d9c67697d_11_12_2015/excel2016_inspectprotect_practice.xlsx
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Сизге Документ Текшерүүчү чыкканга чейин файлды сактоо сунушу айтылган 

болуш керек.. 

 

Документ Текшерүүчү пайда болот. Кутучаларды Текшерүү же Белгилебөө, сиз 

карап чыккыңыз келген мазмунга жараша болот. Биздин мисалда, биз баарын 

тандалган боюнча таштайбыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Текшерүүнүн натыйжалары пайда болот. Биздин мисалда, биз иш китеп 

пикирлерден жана кээ бир жеке маалыматтарды камтыганын көрө алабыз, 

ошондуктан биз ишкитептен бул маалыматтарды алып салуу үчүн Бардыгын 

алып салууну чыкылдатабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бүтүргөндөн кийин, Жабууну басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ишкитебиңизди коргоо 

Алдын ала коргоо каралбаса, анда сиздин ишкитепти, кимдир бирөө ачып, 

көчүрүп, жана анын мазмунун өзгөртүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Сиздин 

муктаждыгыңызга жараша, ишкитепти коргоонун ар кандай жолдору бар. 

Ишкитебиңизди коргоо үчүн: 

Экрандын арткы көрүнүшүнө кирүү үчүн Файл өтмөгүн чыкылдатыңыз. 

Маалымат панелинде, Ишкитепти Коргоо буйрукту чыкылдатыңыз. 

Жайылма менюдан, сиздин керектөөңүзгө дал келген функцияны тандаңыз. 

Биздин мисалда, Акыркы катары Белгилөөнү тандап алабыз. Сиздин ишкитепти 

акыркы катары белгилөө жакшы жол болуп саналат себеби башкаларга 

ишкитепке кошумчаларды киргизүүгө тоскоолдук кылат, жана дагы керек болсо, 

көбүрөөк контролдоого башка параметрлерди берет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сактоону айтуу менен диалог кутучасы пайда болот. ОК.чыкылдатыңыз. 

 

Дагы бир диалог кутучасы пайда болот. ОК.чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Иш китеп акыркы катары белгиленет. 

 

Акыркы катары ишкитепти белгилөө, башкалардын ишкитепке 

кошумчалагандарына жолтоо боло албайт.. Эгер адамдардын бир нерсе 

кошуусуна жолтоо болгуңуз келсе, анда анын ордуна Мүмкүндүк Чектөө 

параметрин колдоно аласыз. 

Чакырык! 

Биздин практикалык ишкитептиачыңыз . 

Иш китепти текшерүү үчүн жана эгер бир нерсе табылса алып салыш үчүн 

Документ Текшерүүчү колдонуңуз. 

Акыркы катары белгилөөдөн Иш китепти коргоңуз. 

Бүткөндөн кийин, сиздин иш китеп ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/5644bbafca7fae0d9c67697d_11_12_2015/excel2016_inspectprotect_practice.xlsx
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27. АЙЛАНТУУ ЖАДЫБАЛДАРЫНА КИРИШҮҮ 
 

Эгер сизде көп дайындар болсо, кээде иш барагыңыздагы маалыматтардын 

баарын анализдөө кыйын болушу мүмкүн. Айлантуу жадыбалдары сиздин иш 

барактарыңыздагы маалыматтарды жалпылоо менен, ийкемдүү жана ар кандай 

жолдор менен, аны бурмалоого жол бербөөгө жардам бере алат. 

Кошумча: Биздин практикалык ишкитептижүктөп алыңыз . 

Айлантуу жадыбалдары тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөндөгү видеону 

көрүңүз. 

Суроолорго жооп берүү үчүн Айлантуу Жадыбалдарын колдонуу 

Төмөндөгү мисалды карап көрөлү. Ар бир сатуучу тарабынан сатылган сумма 

кандай болду дегенге жооп бергибиз келди дейли? Бул көп убакытты талап 

кылат жана татаал болушу мүмкүн деген суроого; ар бир сатуучу бир нече 

катарда пайда болот, анан биз ар биринин буйруктарынын баарын 

жалпылашыбыз керек. Биз ар бир сатуучу үчүн жалпы сумманы табууга жардам 

берүү үчүн Орто аралык буйругун колдоно алабыз. 

 

Бактыга жараша, Айлантуу Жадыбалдары заматта эсептеп жана 

маалыматтарды оңой окула тургандай кылып корутундулай алат. Биз иштеп 

бүткөндөн кийин, Айлантуу жадыбалдары ушул сыяктуу бир нерсе болот: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Айлантуу жадыбалдарын түзгөндөн кийин, маалыматтарды же айлантууну 

иретке келтирүү аркылуу ар кандай суроолоруна жооп берүү үчүн колдоно 

аласыз. Мисалы, биз бир айдын ичинде жалпы суммасы канчага сатылган деген 

суроого жооп бергибиз келди дейли? Биз бул сыяктуу кылып биздин Айлантуу 

жадыбалды өзгөртүшүбүз мүмкүн: 

 

Айлантуу Жадыбалын түзүү үчүн: 

Жадыбалды же уячаларды (анын ичинде башкы тилкени) сиз каалагандай 

Айлантуу Жадыбалына киргизүүнү тандаңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кыстаруу өтмөгүнөн тартып Айлантуу Жадыбал буйругун чыкылдатуу. 

 

Айлантуу ЖадыбалынТүзүү диалог кутучасы пайда болот. Параметрлерди 

тандаңыз, анан ОК басыңыз. Биздин мисалда, биз Жадыбал 1 маалыматтардын 

булагы пайдалануу жана жаңы иш барагына Айлантуу Жадыбалын 

жайгаштырууга болот. 

 

Бош Айлантуу Жадыбалы жана талаа тизмеси жаңы иш баракта пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Айлантуу Жадыбалы түзүлгөндөн кийин, кайсы талааларды кошууга боло 

турганы жөнүндө чечишиңиз керек. Ар бир талаа жөн гана булак 

маалыматтарынан башкы тилке болуп саналат. Айлантуу Жадыбал Талаа 

тизмесинен, сиз кошууну каалаган ар бир талаа үчүн деген кутучаны текшериңиз. 

Биздин мисалда, биз ар бир сатуучу тарабынан сатылган жалпы суммасын 

билгибиз келет, ошондуктан, Сатуучуну жана Буйрутма өлчөм жана талааларын 

текшерип алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тандалган талаалары Төмөндөгү төрт багыттарынын бирине кошулат. Биздин 

мисалда, Сатуучу талаасы Катарлар аймагына кошулду, Буйрук суммасы 

Баалуулуктарга кошулду. Керектүү аймакка түздөн-түз, ошондой эле 

талааларды сүйрөп жана каалаган багытта түшүрө аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Айлантуу Жадыбал эсептейт жана тандалган талааларын кыскача корутундулап 

берет. Биздин мисалда, Айлантуу Жадыбалы ар бир сатуучунун саткан 

суммасын көрсөтөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кадимки электрондук жадыбалдар сыяктуу эле, Айлантуу Жадыбалды колдонуу 

менен дайындарды Иреттөө & Чыпкалоо буйругун колдонуп терендиги боюнча 

маалыматтарды иреттөөгө болот. Ошондой эле, сиз каалаган номер 

форматтоонун ар кандай түрүн колдоно алышат. Мисалы, акча форматын 

өзгөртүү керек болушу мүмкүн. Бирок, Айландыруу Жадыбалын өзгөртүүнү 

колдонуп жатканыңызда форматтоонун айрым түрлөрү жок болушу мүмкүн 

экенин эске алыныз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер иш барагыңыздагы маалыматтардын булагын өзгөртө турган болсоңуз, 

Айлантуу Жадыбалын автоматтык түрдө өзгөртүүгө болбойт. Кол менен 

өзгөртүүгө, Айлантуу Жадыбалды тандап, анан анализдеп ,  жаңыртылат. 

Дайындарды айлантуу 

Айлантуу Жадыбалдар жөнүндө мыкты нерселердин бири, алар тез 

айландырылат, же жаңыртылат, дайындарыңызды бир нече жолдор менен иш 

баракчаларыңыздан текшерүүгө уруксат беилет. Маалыматтарды айлантууда ар 

кандай суроолорго жооп берип, ал тургай, жаңы багыттарын жана моделдерин 

аныктоо үчүн сиздин маалыматтар менен эксперимент жүргүзүүгө жардам берет. 

Тилкелерди кошуу үчүн: 

Буга чейин, биздин Айлантуу Жадыбалда бир гана учурда маалыматтарды бир 

тилкеде көрсөттү. Бир нече тилкелерди көрсөтүү үчүн, Тилкелер аймакка талаа 

кошуу керек. 

Тилкелер аймакка Талаа тизмесинен талааны сүйрөңүз. Биздин мисалда, биз Ай 

талаасын колдонобуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Айлантуу Жадыбалы бир нече тилкелерди камтыйт. Биздин мисалда, азыр ар 

бир адамдын айлык сатуусу боюнча тилке бар. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1159 
 

 

Катарды же тилкени өзгөртүү үчүн: 

Катарды же тилкени алмаштыруу, маалымат боюнча таптакыр башкача көз 

караш менен бере алат. Сиз болгону суроо талаасын алып салып анан башка 

орунга коюуңуз. 

Анын учурдагы аянтынан алып салгыңыз келген талааны сүйрөңүз. Ошондой эле 

Талаа тизмесинен тиешелүү кутуну бошотуп алыңыз. Бул мисалда, биз Ай жана 

сатуучу талааларын алып салдык.. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Керектүү аймакка бир жаңы талааны сүйрөңүз. Биздин мисалда, Аймак талаасын 

Катарлардын астына жайгаштырууга болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Айлантуу Жадыбалы жөнгө салынат же айлантылат жаңы маалыматты көрсөтүш 

үчүн. Биздин мисалда, ар бир регион боюнча сатылган суммасын көрсөтөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Көбүрөөк билүү үчүн 

Айлантуу жадыбалдарына көнүшүп калгандан кийин, биздин текшерип Айлантуу 

Жадыбалдар менен көбүрөөк жасоо сабакты аларды башкарып, атүгүл дагы 

башка жолдорун билүү үчүн текшериңиз. 

Чакырык! 

Биздин практикалык ишкитептиачыңыз . 

Өзүнчө баракта Айлантуу Жадыбалды түзүү. 

Биз ар бир региондо сатылган жалпы суммасы канча деген суроого жооп 

бергибиз келет? Бул үчүн, Аймак тандап жана өлчөм Буйрукту тандаңыз. 

Бүткөндөн кийин, сиздин иш китеби ушул сыяктуу болушу керек: 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/excel2016/doing-more-with-pivottables/1/
http://www.gcflearnfree.org/excel2016/doing-more-with-pivottables/1/
http://media.gcflearnfree.org/content/5641fcb1ca7fad0d9cc8050b_11_10_2015/excel2016_intropivottables_practice.xlsx
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Саптар аймагында, Аймак алып салуужана сатуучу менен алмаштырылсын. 

Тилкелер аймагы үчүн айды кошуу. 

Уячалардын номер форматын өзгөртүү B5 : Акча үчүн E13.Эскертүү: Сиз 

көбүрөөк баалуулуктарды көрүү үчүн тилкелер C жана D үчүн болушу мүмкүн. 

Бүткөндөн кийин, сиздин иш китеби ушул сыяктуу болушу керек: 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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28. АЙЛАНТУУ ЖАДЫБАЛДАР МЕНЕН КӨБҮРӨӨК ИШ ЖАСОО. 
 

Мурунку сабактан билгенибиздей, Айлантуу Жадыбалын тааныштыруу үчүн , 

Айлантуу Жадыбалын маалыматтардын дээрлик бардык түрүн талдап жана 

корутундулап чыгууга колдонсок болот. Айлантуу Жадыбалын башкарууга жана 

дайындарыңызды түшүнүүгө жардам берүү үчүн, Excel үч кошумча куралдарды 

сунуштайт: чыпкалоолор, кескичтер жана Айлантуу Диаграммалары. 

Кошумча: Биздин практикалык ишкитепти жүктөп алыңыз. 

Айлантуу Жадыбалдарын жакшыртуу тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөндөгү 

видеону көрүңүз. 

Чыпкалар 

Кээде дайындардын айрым бөлүмүнө басым жасашыңыз мүмкүн. Чыпкалар 

сизге керектүү маалыматты гана көрө ала тургандай кылып, Айлантуу 

Жадыбалда маалыматтарды тарытып(кичирейтип) колдонууга мүмкүндүк берет. 

Чыпка кошуу үчүн: 

Төмөндө көрсөтүлгөндөй, биз жеке сатуунун ар бир регионго кандай таасир 

берип жатканын аныктоо үчүн белгилүү бир сатуучуларды чыпкалап алабыз. 

Чыпкалар аймакка талаа тизмесинен талааны сүйрөйбүз. Бул мисалда, биз, 

Сатуучунун талаасын колдонобуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/excel2016/intro-to-pivottables/1/
http://media.gcflearnfree.org/content/56438d60ca7fad0d9cc80512_11_11_2015/excel2016_morepivottables_practice.xlsx
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Чыпка Айлантуу Жадыбалдын жогору жагында пайда болот. Ылдый түшүү 

жебени чыкылдатып, андан кийин Бир нече Элементтерди Тандоонун 

жанындагы кийинки кутучаны текшериңиз.. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз кутучадан кийинки , Айлантуу Жадыбалга кошкуңуз келбеген бардык 

элементти белгилебеңиз. Биздин мисалда, биз бир нече Сатуучулар үчүн 

кутучаларды бошотуп, андан кийин OK чыкылдатабыз. 

 

Айлантуу Жадыбалы өзгөртүүлөрдү чагылдырууну жөнгө салат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кескичтер 

Кескичтер Айлантуу Жадыбалында дайындарды чыпкалоону жеңилдетет. 

Кескичтер негизинен эле чыпкалар болуп саналат, бирок дайындарды ыкчам 

айлантууга мүмкүндүк берүү менен, пайдаланууга тезирээк жана жеңилирээк 

болот. Эгер сиз Айлантуу Жадыбалын тез-тез чыпкаласаңыз, анда чыпкалардын 

ордуна кескичтерди колдонгуңуз келет. 

Кескичтерди кошуу үчүн: 

Айлантуу Жадыбалдан ар кандай уячаны тандаңыз. 

Талдоо өтмөгүнөн тартып, Кескич Кыстаруу буйрукту чыкылдатуу. 

 

Диалог кутучасы пайда болот. Керектүү талаадан кийинки кутуну текшерүү. 

Биздин мисалда, биз, сатуучуну тандап алабыз, андан кийин OK чыкылдатабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Айлантуу Жадыбалдан кийин кескич пайда болот. Ар бир тандалган элемент көк 

менен белгиленет. Төмөндө көрсөтүлгөндөй, кескич бардык сегиз 

сатуучулардын турат, бирок алардын ичинен бешөө гана азыркы учурда 

тандалып алынат. 

 

Чыпкалар сыяктуу эле, бир гана тандалып алынган элементтер Айлантуу 

Жадыбалда колдонулат. Сиз элементти тандасаңыз да же тандабасаңыз да, 

Айлантуу Жадыбалы заматта өзгөрүүлөрдү чагылдырат. Айлантуу Жадыбалы 

кандай таасир этерин көрүү үчүн ар кандай элементтерди тандоого аракет кылып 

көрүңүз. Курамдуу элементтерди бир эле учурда тандоо үчүн баскычтопту Ctrl 

баскычын басып, күтүңүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ошондой эле баардык элементтерди бир учурда тандоо үчүн кескичтин жогорку 

оң бурчундагы Чыпка сүрөт белгини баса аласыз. 

Айлантуу Диаграммалары 

Айлантуу диаграммалары кадимки эле диаграммаларга окшош, болгону алар 

дайындарды Айлантуу Жадыбалдан көрсөтөт. Кадимки диаграммалар сыяктуу, 

сиз мыкты маалыматтарды тааныштыруу үчүн диаграмма түрүн, жайгашуусун 

жана стилин тандап аласыз. 

Айлантуу Диаграмманы түзүү үчүн: 

Төмөндөгү мисалда, биздин Айлантуу Жадыбал ар бир региондун сатуу 

көрсөткүчтөрүнүн бир бөлүгүн көрсөтүүдө. Биз көбүрөөк так маалымат көрүү үчүн 

Айлантуу Диаграммасын колдонобуз. 

Сиздин Айлантуу Жадыбалдан ар кандай уячаны тандаңыз. 

Кыстаруу өтмөгүнөн тартып, Айлантуу Диаграмма буйрукка чыкылдатуу. 

 

Кыстаруу Диаграмма диалог кутучасы пайда болот. Керектүү диаграмма түрүн 

жана түзүлүшүн тандап, андан кийин OK чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Айлантуу Диаграммасы пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиздин Айлантуу Диаграммадан маалыматтарды тарытуу үчүн чыпкаларды же 

кескичтерди колдонуп көргүлө. Маалыматтардын ар түрдүү топтомун көрүү үчүн, 

Айлантуу Жадыбалдан тилкелерди же катарларды өзгөртүңүз. Төмөндөгү 

мисалда, биз ар бир сатуучу үчүн ай сайын сатууну көрүү үчүн Айлантуу 

Жадыбалды өзгөртүп койдук. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чакырык! 

Биздин практикалык ишкитепти ачыңыз. 

Саптар аймакта, Аймакты алып салып жана сатуучу менен алмаштырылсын. 

Айлантуу Диаграммасын Кыстаруу жана, Сызык түрүн белгилөө тандаңыз. 

Региондор үчүн кескичти кыстаруу. 

Түштүк жана Чыгыш региондорду көрсөтүү үчүн кескичти колдонуу. 

Тилкелерди топтош үчүн Айлантуу Диаграмма түрүн өзгөртүү. 

Айлантуу Диаграмма Талаалары панелинин оң жагына, Legend (Series) аймакка 

айды кошуу. Эскертүү: Сиз ошондой эле Айлантуу Жадыбалды басып жана 

Тилкелер аймака айды кошууга болот; натыйжасы ушундай болот. 

Бүткөндөн кийин, сиздин иш китеп ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56438d60ca7fad0d9cc80512_11_11_2015/excel2016_morepivottables_practice.xlsx
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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29. ТАЛДООЛОР: ЭМНЕ БОЛОТ? 
 

Excel татаал математикалык эсептөөлөрдү, анын ичинде талдоолор эмне болот 

деген сыяктуу көптөгөн күчтүү куралдар менен камтылган. Бул өзгөчөлүк, 

дайындарыңыздагы суроолорго жооп берүүгө, дайындарыңыз толук эмес болсо 

да, сизге эксперимент жасоого жардам берет. Бул сабакта, талдоолор эмне 

болот куралы Параметрлерди Ылгоо деп аталышын кантип колдонуу керектигин 

үйрөнөсүз. 

Кошумча: Биздин практикалык ишкитепти жүктөп алыңыз. 

Талдоо эмне болот Параметрлерди ылгоо жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

Параметрлерди Ылгоо 

Excel де формула же функция түзүүдө, жыйынтыгын эсептөө үчүн ар кандай 

бөлүктөрдү чогуу коесуз.. Параметрлерди ылгоо карама-каршы жол менен 

иштейт: Бул сизди каалаган натыйжа менен баштоого уруксаат берет, ошол 

натыйжаны берүүдө киргизилген маанини эсептеп чыгат. Биз Параметрлерди 

ылгоону кантип колдонуу керектигин көрсөткөн бир нече мисал колдонобуз. 

Параметрлерди Ылгоону колдонуу (1 -мисал): 

Сиз класста катталгансыз дейли. Учурда 65-упайыңыз бар, жана сиз класска 

өтүш үчүн, бери дегенде, 70 керек. Бактыга жараша, сиздин орточо санды 

көтөрүш үчүн сизге дагы бир тапшырма берилген. Класска өтүш үчүн акыркы 

тапшырмаңыз жөнүндө эмне зарыл экенин билүү үчүн Параметрлерди Ылгоону 

колдоно аласыз. 

Төмөнкү сүрөттө, биринчи төрт тапшырма боюнча упайларды, 58, 70, 72, жана 

60 экенин көрө алабыз. Биз бешинчи упай кандай болорун билбесек да, акыркы 

упайды эсептеген формуланы, же функцияны жаза алабыз. Бул учурда, ар бир 

тапшырма бирдей салмактанат, ошондуктан биз баарыбыз орточо беш 

упайларды терип жазабыз = ОРТОЧО (B2: B6). Параметрлерди Ылгоону 

колдонууда, уяча B6 бизге тапшырма жасоо үчүн керек минималдуу упайды 

көрсөтөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/564605f9ca7fae0d9c676984_11_13_2015/excel2016_whatifanalysis_practice.xlsx
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Алмаштырууну каалаган маани менен уячаны тандаңыз. Параметрлерди 

Ылгоону колдонгон сайын, сиз буга чейин формула же функцияны камтыган 

уячаны тандашыңыз керек. Биздин мисалда, биз, бир уячаны тандап алабыз , 

анткени формуланы камтыйт.B7 = ОРТОЧО (B2: B6). 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Дайындар өтмөгүнөн, Талдоолор эмне болот буйрукка чыкылдатып, анан 

жайылма менюдан Параметрлерди Ылгоону тандаңыз. 

 

Үч талаа менен диалог кутучасы пайда болот. Биринчи талаа, уячаны орнот :, 

каалаган натыйжаны камтыйт. Биздин мисалда, уяча B7 буга чейин тандаган. 

 

Экинчи талаасы, Мааниси үчүн :, каалаган натыйжасы болуп саналат. Биздин 

мисалда, биз бери дегенде 70 киргизе алабыз анткени класска өтүш үчүн керек. 

 

Үчүнчү талаа, Уячаны өзгөртүү менен :, Параметрлерди Ылгоо жоопту уячага 

жайгаштырат. Биздин мисалда, биз акыркы тапшырма жөнүндө упайды 

аныкташыбыз керек, себеби уяча B6 тандап алабыз. 

Бүтүргөндөн кийин, ОК басыңыз. 

 

Диалог кутучасында Параметрлерди ылгоо чечимди таба ала турганын айтып 

берет. ОК.чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Натыйжа белгиленген уячада пайда болот. Биздин мисалда, биз өтө турган 

классты табыш үчүн акыркы тапшырма жок дегенде 90 упай керек болот деп 

Параметрлерди Ылгоо эсептеген. 

 

Параметрлерди Ылгоону колдонуу ( 2 мисал): 

Сиз бир иш-чара уюштурууну пландап жатасыз жана $ 500 бюджетен ашырбай 

эле мүмкүн болушунча көп адамдарды чакыргыңыз келип жатат деп коёлу. Биз 

Параметрлерди Ылгоону колдонуп канча киши чакырыш керек экенин тактап 

алабыз. Төмөндө биздин мисалда, уяча B5 формуладан турат = B2 + B3 * B4 

заказ берилген бөлмөнүн жалпы баасын, ошондой эле ар бир адамга канча 

экенин эсептөөнү камтыйт. 

Сиз өзгөртүүнү каалаган баа менен уячаны тандаңыз. Биздин мисалда, биз уяча 

B5 тандап алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Дайындар өтмөгүнөн, Тандоолор эмне болот буйрукка чыкылдатып, анан 

жайылма менюдан Параметрлерди Ылгоону тандаңыз. 

 

Үч талаа менен диалог кутусу пайда болот. Биринчи талаа, Уячаны орнот :, 

каалаган натыйжаны камтыйт. Биздин мисалда, уяча B5 буга чейин тандалат. 

 

Экинчи талаа боюнча, баасы үчүн :, каалаган натыйжасы болуп саналат. Биздин 

мисалда, биз $ 500 гана акча жумшагыбыз келгендиктен, 500 кире алабыз. 

 

Үчүнчү талаа, Уячаны өзгөртүү менен :, Параметрлерди ылгоо жоопту койгон 

уяча болуп саналат. Биздин мисалда, биз 500 $ көбүрөөк акча коротпой, канча 

конок чакыра ала турганыбыз жөнүндө билүү үчүн, уяча B4 тандап алабыз. 

Бүтүргөндөн кийин, ОК басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Диалог кутучасында Параметрлерди ылгоо чечимди таба ала турганын айтып 

берет. ОК.чыкылдатыңыз. 

Натыйжасы көрсөтүлгөн уячада пайда болот. Биздин мисалда, Параметрлерди 

ылгоо болжол менен жообу18.62 деп эсептейт.. Бул учурда, акыркы жооп бүтүн 

сан болушу керек, ошондуктан, биз өйдө же ылдый жоопту тегеректешибиз 

керек. Жогору тегеректөө бизден бюджеттен ашып кетет ошондуктан, биз 18 

конокту ылдый тегеректеп алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жогорудагы мисалдан көрүнүп тургандай, кээ бир жагдайлар бүтүн сан келип 

чыгышын талап кылат. Эгер Параметрлер Ылгоосу сизге ондук сан берген болсо, 

кырдаалга жараша, өйдө же ылдый тегеректеш керек. 

Талдоолор эмне болоттун башка түрлөрү 

Өнүккөн долбоорлор үчүн, анализдер эмне болоттун башка түрлөрүн карап 

чыгуу керек болушу мүмкүн: сценарийлер жана дайындар жадыбалдары. 

Керектүү натыйжалар менен баштоонун ордуна жана артка түрдүрүү менен 

иштөө, Параметрлерди ылгоо сыяктуу, бул параметрлер бир нече маанини 

сыноого жана натыйжаларды кантип өзгөрүүлөрүн көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. 

Сценарийлер ошол эле учурда бир нече уячанын (32 чейин) баалуулуктарын 

алмаштырууга мүмкүндүк берет. Сиз каалашыңызча көп сценарийлерди түзө 

аласыз жана андан кийин кол менен жасалган баалуулуктарды өзгөртпөстөн 

туруп, аларды салыштырууга болот. Төмөндөгү мисалда, биз боло турган иш-

чарага ар кандай сценарийлерди колдонуп ар кандай жагдайды салыштырабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сценарийлер жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн, карап чыгуу , бул 

макаланы Microsoft келген. 

Дайындар жадыбалдары бир же эки формуланын өзгөрүлмөсүн алып анан 

жадыбалдын жыйынтыгын көрүү үчүн, көп түрдүү баалуулуктарды ордуна коюуга 

уруксат берет. Бул параметр өзгөчө күчтүү себеби бир эле учурда бир нече 

натыйжаларга алып келет, сценарийлер же Параметрлерди Ылгоодон 

айырмаланып. Төмөндөгү мисалда, биз бир машиненин насыясы боюнча 24 

мүмкүн болгон жыйынтыктарды көрө алабыз. 

 

Дайындар жадыбалдары жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн, карап чыгуу , 

бул макаланы Microsoft алынган. 

Чакырык! 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://office.microsoft.com/en-in/excel-help/switch-between-various-sets-of-values-by-using-scenarios-HP010072669.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/en-in/excel-help/switch-between-various-sets-of-values-by-using-scenarios-HP010072669.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/en-in/excel-help/calculate-multiple-results-by-using-a-data-table-HP010342214.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/en-in/excel-help/calculate-multiple-results-by-using-a-data-table-HP010342214.aspx?CTT=1
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Биздин практикалык ишкитептиачыңыз . 

Иш китептин төмөнкү-сол жагындагы Чакырыкты чыкылдатыңыз. 

Уяча B8 сатуунун орточо эсептеген иш-милдетин түзүү B2: B7. 

Иш-китеп Дейвдин биринчи жарым жылдык үчүн бир айлык сатуу көлөмүн 

көрсөтөт. Эгер ал $ 200,000 жылдын орточо эсеби менен жеткен болсо, анда ал 

5% бонус алат. $ 200,000 орточо эсебин алуу үчүн, ал июнда канча сатуу керек 

экенин издөө үчүн Параметрди Ылгоону колдонуңуз. 

Бүткөндөн кийин, сиздин иш китеп ушул сыяктуу болушу керек: 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/564605f9ca7fae0d9c676984_11_13_2015/excel2016_whatifanalysis_practice.xlsx
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30. OFFICE 2016 САТЫП АЛУУ 
 

Microsoft Office колдонмолордун жыйындысынан турат, Word, Excel, PowerPoint 

камтыган жана дагы башка көп. Office 2016 мурунку верция (2013-Office) окшош. 

Мисалы, эгер сиз Office 2010 же 2007-сыяктуу эскирээк нускасын пайдаланып 

келе жаткан болсоңуз, анда бул кээ бир өзгөрүүлөр бар экени жөнүндө 

билишиңиз керек болот. 

Мындан тышкары кадимки кутучага салынган верция, Microsoft азыр Office 365 

деп аталган бир жылдык жазылуу планын аркылуу Office сунуштайт. Ал ошондой 

эле интеграцияланган Microsoft-тун булут кызматтары анын ичинде OneDrive, 

менен киргизилген. Ошондуктан сатып алганга чейин ар кандай кызматтарды 

жана жеткиликтүү сатып алуу ыкмаларын түшүнүү маанилүү. 

Кээ бир Office 2016 кызматтары жана өзгөчөлүктөрү жөнүндө үйрөнүү үчүн 

төмөнкү слайдшоу менен жебелерди чыкылдатыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Биздин Microsoft аккаунтка жана OneDrive жана Office Online кененирээк бул 

кызматтары жөнүндө билүү үчүн сабактарга кириңиз. 

Office тин кайсы верcиясы мен үчүн туура келет? 

Эгер дагы эле Office тин кайсы версиясы керек экенин билбесеңиз, анда бир аз 

убакыт алып ойлонуңуз, алар сиздин бюджетке дал келеби, жана алардын өтө 

маанилүү өзгөчөлүктөрү жөнүндө. Төмөндөгү кээ бир суроолорго мүмкүн өзүңүз 

жооп бересиз. 

Мага жөн гана Word, Excel жана PowerPoint керекпи, же мага толугу менен Office 

топтому керекпи? Эгер сизге бир гана негизги Office тиркемелер керек болсо, 

анда Office Home & Student сатып алуу мыкты болушу мүмкүн. Баштапкы баасы 

кымбат болсо да, аны бир нече жылдан ашык бул нускасын колдоно турган 

болсоңуз, узак мөөнөттүү болгону үчүн арзаныраак верция болушу мүмкүн. 

Бирок, сизге башка Office программалары керек болсо, Outlook же Access 

сыяктуу анда Office Home & Business, Office Professional, же болбосо Office 365 

менен жазылууну сатып алуу керек. 

Мен бир же бир нече компьютерге Office орнотууну каалаймынбы? Сиздин үй-

бүлөдө бир нече компьтер бар болсо, анда Сизге Office 365 бет жазылууну алуу 

керек болушу мүмкүн. Office 365 жеке жана жазуусу жок верцияларын гана 

орнотулган болушу мүмкүн. 

Менин телефонум менен көп жөндөөлөрдү колдоно аламбы? Эгер Office 

документтериңизди өзгөрткүңүз келсе, Office 365, жакшы болушу мүмкүн себеби 

ал Office Мобилдик колдонмолор үчүн жогорку өзгөчөлүктөргө бекер 

мүмкүнчүлүк берет. Бирок, эсиңизде болсун, сиз мобилдик колдонмолордун 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/microsoftaccount
http://www.gcflearnfree.org/onedrive
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ичинде негизги түзөтүүнү кыла аласыз же Office Online менен интернет браузер 

аркылуу сактап кала аласыз. 

Студент жана бизнес-баа 

Microsoft окуу жайлардын студенттери жана бизнестерге Office 2016- комплект 

үчүн жеӊилдиктерди сунуш кылат. Кайталоо Office 365 университет Office 365 

Бизнес үчүн көбүрөөк билүү үчүн. 

Office 2016 кантип сатып алууга болот 

Office 2016 менен Office 365 түздөн-түз жеткиликтүү Microsoft дүкөнүнөн , 

ошондой эле Amazon сыяктуу соода аркылуу. 

Office 365 да жеткиликтүү акысыз сыноо сиздин муктаждыктар үчүн туура болсо 

чечүүгө жардам бере аласыз. 

Чечим кабыл алуу үчүн, сиз ар дайым жергиликтүү бирикме боюнча көрсөңүз 

болот Microsoft дүкөнүнүн насаат алууга. Ошондой эле сиз кызыккан буюм 

жөнүндө чалсаңыз 1-800-MY-MS-дүкөнү көбүрөөк маалымат бере алышат. 

Office башка түзмөктөр үчүн 

Office Mac үчүн 

Mac үчүн Office 2016 Mac эсептөө компьютерлери үчүн Office Suite заманбап 

чыгаруу болуп саналат жана Mac 2008 Mac 2011 анын ичинде мурунку 

версиялары. Mac үчүн Office 2016 мурунку верцияларга караганда Windows 

нускасына окшош болуп саналат, ал эми Windows версияларында таап алууга, 

белгилердин баары камтылган эмес экенин эстен чыгарбашыбыз керек. 

Office уюлдук аппараттары үчүн 

Сизде Microsoft аккаунту бар болсо, анда сиз колдоно аласыз Office мобилдик 

колдонмолорду , анын ичинде Уюлдук, Android түзүү жана түрдүү аппараттарды 

Office документтерди өзгөртүш үчүн, жана Windows Phone. Негизги түзөтүү 

өзгөчөлүктөрү акысыз, бирок реалдуу убакыт кош-сыяктуу өнүккөн 

өзгөчөлүктөрүн пайдалануу үчүн Office 365 жазылууну талап кылынат. 

Office мобилдик колдонмолор иш тактадагы басылыш белгилердин баары 

кирерин эстен чыгарбайлы. Эгер сиз иш тактада эмес болсоңуз, сыягы,алар 

майда өзгөрүүлөрдү кабыл алуу үчүн абдан пайдалуу болот. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://office.microsoft.com/en-us/business/
http://office.microsoft.com/en-us/business/
http://www.microsoftstore.com/store/msstore/list/categoryID.61301100
http://office.microsoft.com/en-us/products/free-trial-microsoft-office-and-office-365-products-FX102858196.aspx
http://content.microsoftstore.com/home.aspx
http://office.microsoft.com/en-us/mobile/
http://office.microsoft.com/en-us/mobile/
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31. OFFICE 2016 ЖАҢЫ ФУНКЦИЯЛАРЫ 
 

Office 2016 -сентябрда 2015-жылы жарык көргөн. Эгер сиз Office 2010 же 2013 

колдонгон болсоңуз, балким, Office 2016 окшоштура аласыз. Интерфейс абдан 

окшош, ал эми көпчүлүк мүмкүнчүлүктөрү дагы эле иштеп жатат. Бирок, Office 

2016 түзүү боюнча бир нече күчтүү жана өсүүгө өбөлгө түзө алган жеңил 

колдонууга иштелип чыккан. Көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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32. ШИЛТЕМЕ СТИЛДЕРИ ДЕГЕН ЭМНЕ? 
 

Ар бир Excel электрондук жадыбалы сап жана тилкелерди камтыйт. Көпчүлүк 

учурда, тилкелер тамгалар менен белгиленет (A, B, C), ошондой эле саптар 

сандар боюнча аныкталат (1, 2, 3). Excel'де булар A1 шилтеме стили деп аталат. 

Бирок, кээ бирлер тилкелер дагы сандар менен аныкталган башкача стилди 

каалашат. Бул R1C1 шилтеме стили деп аталат. 

Төмөндө көрсөтүлгөндөй, сол жактагы сүрөттө ар бир тилкеде номуру бар, ал 

R1C1 шилтеме стилин колдонуп жатат дегенди билдирет. Оң жактагы сүрөттө A1 

шилтеме стили колдонулууда. 

 

R1C1 шилтеме стили бир учурларда пайдалуу болушу мүмкүн, бирок көбүнчө 

учурда A1 шилтеме стилин көпчүлүк учурда колдонгуңуз келет болушу керек. Бул 

окуу куралы A1 шилтеме стилди колдонот. Учурда R1C1 шилтеме стилин 

колдонуп жаткан болсоңуз, аны өчүрүү керек болот. 

R1C1 шилтеме стилин өчүрүү үчүн: 

Экран артындагы көрүнүштөн Файлды чыкылдатыңыз. 

 

Параметрлерди басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Excel Параметрлер диалог кутучасы пайда болот. Диалог кутусунун сол 

тарабындагы Формулаларды чыкылдатыңыз. 

 

 

R1C1 шилтеме стили кутусун бошотуңуз, андан кийин OK чыкылдатыңыз. Excel 

эми A1 шилтеме стилди колдонот. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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33. КӨБҮРӨӨК РЕСУРСТАР 
 

Эгер сиз Excel жөнүндө көбүрөөк билүүгө кызыкдар болсоңуз, биз төмөндөгү 

сабактарды карап чыгууну сунуштайбыз. 

Excel формулалары 

Биздин Excel формулалар үйрөткүчүндө формулаларды түзүү жөнүндө көбүрөөк 

маалымат бар, ал сизге чыныгы дүйнөлүк сценарийлер менен практикада 

колдонууга мүмкүнчүлүк берет. 

Excel кеңештери 

Биздин Excel кеңештери үйрөткүч мындай VLOOKUP жана COUNTA катары 

белгилүү Excel милдеттерин, ошондой эле жалпы Excel тууралуу макалалары 

бар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/excelformulas
http://www.gcflearnfree.org/excel-tips
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XI. POWERPOINT 2016 НЕГИЗДЕРИ 
 

 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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1. POWERPOINT МЕНЕН ИШТИ БАШТОО 
 

PowerPoint сизге динамикалык слайд презентацияларын түзүүгө мүмкүндүк 

берүү программасы. Бул презентациялар өзүнө анимацияны, баяндоону, 

сүрөттөрдү, видеолорду жана башка көп нерселерди камтыйт. Бул сабакта сиз 

PowerPoint тун айланасында камтылган Тасма, тез табуучу куралдар тилкеси, 

жана Backstage (сахнанын арткы) көрүнүшү сыяктууларды үйрөнө аласыз. 

PowerPoint тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

PowerPoint ту үйрөнүүнү баштадык 

PowerPoint 2016 , PowerPoint 2013-жана 2010-жылдардагы PowerPoint ка окшош. 

Эгер сиз мурда ушул версияларын колдонгон болсоңуз, анда PowerPoint 2016 

тааныш болушу керек. Бирок, эгер сиз PowerPoint ту жаңы колдоно баштасаңыз 

же эски версиялары менен көбүрөөк тажрыйбага ээ болсоңуз, эң биринчиден 

PowerPoint 2016 интерфейси менен таанышууга бир аз убакыт алуу керек. 

PowerPoint интерфейси 

Биринчи жолу PowerPointту ачып жатсаңыз, Баштоо экраны пайда болот. Бул 

жерден, сиз үлгүнү тандап жаңы презентацияны түзүүгө мүмкүнчүлүк аласыз, 

жана жакында түзөтүлгөн презентацияларга кире аласыз. PowerPoint 

интерфейсине мүмкүнчүлүк алуу үчүн, баштоо экрандан, ордун аныктап жана 

бош презентация бетин тандаңыз. 

 

Бул жерде PowerPoint интерфейстин негизги элементтери. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тасма: Тасма PowerPoint тагы жалпы милдеттерди аткаруу үчүн сизге керек 

бардык буйруктарды камтыйт. Анын бир нече өтмөктөрү бар, ар биринин 

буйруктары менен бир нече топтору бар. 

Тез куралдар тилкесине кирүү мүмкүнчүлүгү: Тез куралдар тилкесине кирүү 

мүмкүнчүлүгү кандай гана табуляция тандалбасын, жалпы буйруктарды 

пайдалануу мүмкүнчүлүгүн берет. Сиздин колдонмолоруңузга жараша 

буйруктарды ылайыкташтыра аласыз. 

Айтчы мага: Айтчы мага кутучасы издөө тилкеси сыяктуу куралдарды же сиз 

каалаган буйруктарды колдонууну, тез табууга жардам берүү үчүн иштейт. 

Microsoft Account: бул жерден, сиз Microsoft аккаунт маалыматыңызга, 

профилиңизди көрүүгө, жана каттоо эсептерин которуштурууга мүмкүнчүлүк 

аласыз. 

Ruler: Башкаруучу жогорку жактагы жана учурдагы слайддын сол жагында 

жайгашкан. Бул слайддагы текстти жана объекттерди түздөөнү, жеңил кылат. 

Слайд чабыттоо тактасы: слайд чабыттоо тактасы, слайддар аркылуу 

презентацияңызды кароого жана түзүүгө мүмкүндүк берет. 

Слайд Тактасы: Бул жерде, сиз карап жана тандалган слайдды өзгөртө аласыз. 

Слайд номер-индикатору: Бул жерде сиз презентацияңыздагы слайдтардын 

толук санын, ошондой эле көрүп жаткан слайдды тез көрө аласыз. 

Эскертүүлөр: Сиздин учурдагы слайдга эскертүүлөрдү кошуу үчүн эскертүүлөрдү 

басыңыз. Көп учурда катуу сүйлөткүч эскертүүлөрү деп аталат, алар сиздин 

презентацияңызды жеткирүүгө же даярдык көрүүгө жардам берет. 

Комментарийлер: Редакторлор бардык слайдка комментарийлерди калтыра 

алышат. Учурдагы слайддын комментарийлерин көрүү үчүн Комментарийлерди 

басыңыз. 

Слайдды көрүү жолдору: Слайдды көрүүнүн төрт жолу бар. Жөн гана, сиз 

каалаган көрүнүштү тандоо үчүн буйрукту чыкылдатыңыз. 

Масштабды башкаруу: Масштабты башкарууну колдонуу үчүн слайдерди басып 

жана жылдырыңыз. Слайдердин оң жагындагы сан масштабтын пайызын 

чагылдырат. 

Тик жана түз жылдыруу тилкеси: Жылдыруу тилкелери сизге өйдө-ылдый же бир 

жактан башка жакка жылдырууга уруксаат берет. Муну жасаш үчүн, тигинен же 

туурасынан жылдыруу тилкесин чыкылдатуу менен жылдырыңыз. 

PowerPoint чөйрөсүндө иштөө 

Тасма жана Тез куралдар тилкесине кирүү мүмкүнчүлүгү сизге PowerPoint жалпы 

тапшырмаларын аткаруу үчүн буйруктарды таап ала турган жай болуп саналат. 

Backstage көрүнүшү сизге ар кандай ыкмаларды берет, сактоого, файлды ачууга, 

басып чыгарууга, жана документтериңизди бөлүшүүгө. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тасма 

PowerPoint традициялык менюнун ордуна Тасма өтмөк системасын колдонот. 

Тасма көп сандаган өтмөктөрдөн турат, ар бири бир нече буйруктардын 

топтомдорун камтыйт. Мисалы, Башкы бет өтмөгүндөгү Арип тобу сиздин 

документтеги тексттерди форматтоо үчүн буйруктарды камтыйт. 

 

Кээ бир топтор көбүрөөк мүмкүнчүлүк алыш үчүн, төмөнкү оң бурчунда 

жайгашкан кичинекей жебени баса аласыз. 

 

Тасманы көрсөтүү жана жашыруу 

Бул тасма учурдагы тапшырмаңызга жооп берүү үчүн иштелип чыккан, бирок 

эгер сиз экрандан өтө көп орунду ээлейт деп тапсаңыз, анда аны 

минималдаштырууну тандай аласыз. Тасманы чагылдыруучу параметрлер 

жебесин тасманын жогорку-оң бурчундагы ылдый түшүүчү менюсун көрсөтүп 

басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Автоматтык жашыруу Тасмасы: Автоматтык-жашыруу, тасмасы толук экран 

режиминде ойнотот жана толугу менен тасманы жашырат. Тасманы көрсөтүү 

үчүн, экрандын жогору жагында жайып көрсөтүү Тасма буйругун чыкылдатыңыз. 

Өтмөктөрдү көрсөтүү: Бул параметр алар колдонулбай турганда, бардык буйрук 

топторду жашырат, бирок өтмөктөр көрүнүп кала берет. Тасманы көрсөтүү үчүн, 

жөн гана өтмөктү баыңыз. 

Өтмөктөрдү көрсөтүү жана Буйруктар: Бул параметр Тасманы чоңойтот. 

Баардык өтмөктөр жана буйруктар көрүнүп туруш керек. Качан сиз PowerPoint 

биринчи жолу ачканыңызда жарыяланбаган параметр боюнча тандалат. 

Айтчы мага функциясын колдонуу 

Эгер сиз каалаган буйрукту таба албай жатсаңыз, анда Айтчы мага функциясы 

жардам бере алат. Ал кадимки издөө тилкесинде иштейт: эмнени издеп 

жатканыңызды терип жазсаңыз, параметрлердин тизмеси пайда болот. 

Тасмадан аны таппастан, менюдан түздөн-түз буйрукту колдоно аласыз. 

 

Тез куралдар тилкесине кирүү 

Тасманын үстүндө жайгашкан, Тез куралдар тилкеси кандай гана өтмөктү 

тандабасын, жалпы буйруктарын пайдалануу мүмкүнчүлүгүн берет. Демейки 

режим боюнча башынан баштап, Сактоо, Кайтаруу, Кайталоо, Баштоо 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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буйруктарын камтыйт. Жөндөөлөрүңүзгө жараша башка буйруктарды кошо 

аласыз. 

Тез куралдар тилкесине буйруктарды толуктоо: 

Тез куралдар тилкесинин оң жагына кирүү үчүн ылдый түшүүчү жебени басыңыз. 

 

Ылдый түшүүчү менюдан сиз каалаган буйрукту кошууну тандаңыз. Көп 

буйруктардан тандоо үчүн, көбүрөөк буйруктарды тандаңыз. 

 

Тез куралдар тилкесине кирүүгө буйрук кошулуп берилет. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1199 
 

Башкаруучу, жетектөө жана тор сызыктар 

PowerPoint сиздин слайддардын мазмунун уюштурууга жана иретке келтирүү 

үчүн бир нече куралдарды камтуу менен жардам берет аларга Башкаруучу, 

жетектөөлөр жана тор сызыктар кирет. Бул куралдар слайддарыңыздагы 

объектилерди тегиздөөнү жеңилдетет. Жөн гана, көрсөтүү тобунун ичиндеги 

текшерүү кутучалардын көрүү тилкесин чыкылдатуу менен бул куралдарды 

көргөзөсүз же жашырасыз. 

 

Масштаб жана башка көрүнүш параметрлери 

PowerPoint та презентацияңызды кантип чагылдырууну өзгөрткөн ар түрдүү 

көрүү варианттары бар. Презентацияңызды көрүү үчүн Нормалдуу көрүнүш, 

Слайд Сорттоо көрүнүш, Окуу көрүнүш, же Слайд Көрсөтүү көрүнүшүн тандай 

аласыз. Презентацияңызды оңой окуш үчүн чоңойтуп же кичирейте аласыз. 

Слайд көрүнүштөрдү которуштуруу 

Ар кандай көрүнүштөгү слайдын ортолорун которуштуруу жеңил болот. Жөн гана 

каалаган слайд көрүнүш буйругун тандоо менен PowerPoint терезесинин 

төмөнкү-оң бурчуна жайгаштырыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Слайд көрүнүштөрү тууралуу көбүрөөк билүү үчүн Башкаруу Слайддар 

кошумча сабагын караңыз. 

Кичирейтүү жана чоңойтуу 

Кичирейтип жана чоңойтуш үчүн, PowerPoint терезесинин төмөнкү-оң бурчунда 

масштабты башкаруу сыдырманы басыңыз жана жылдырыңыз. Ошондой эле + 

же - буйрутмаларын кичирейтип жана чоңойтуу үчүн кичирээк өсүүлөр аркылуу 

тандасаңыз болот. Учурдагы масштабдын пайызын көрсөтүш үчүн сыдырмадан 

кийинки сан көрсөтүлөт, анан ал чоңойтуп/кичирейтүү деңгээли деп аталат. 

 

Система артындагы көрүнүш 

Система артындагы көрүнүш ар кандай ыкмаларды берет, буларга сактоо, ачуу, 

басып чыгаруу жана презентацияларды бөлүшүү сыяктуулар кирет. Система 

артындагы көрүнүшкө кирүү үчүн, Тасмадагы Файлдар өтмөгүн басыңыз. 

 

Бул жерде система артындагы көрүнүштүн негизги элементтери. 

PowerPoint кайтуу: Сиз жебени колдонуу менен система артындагы көрүнүштү 

жаап анан PowerPoint ка кайтып келесиз. 

Маалымат: Маалымат тактасы сиз система артындагы көрүнүшкө кирген сайын 

пайда болуп турат. Бул учурдагы презентация жөнүндөгү маалыматтарды 

камтыйт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2016/managing-slides/1/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2016/managing-slides/1/
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Жаңы: бул жерден, сиз жаңы бош презентацияны түзө аласыз же көп үлгүлөрдүн 

белгилерин тандай аласыз. 

Ачуу: бул жерден, сиз учурдагы презентацияларыңызды ача аласыз ошондой 

эле OneDrive же сиздин комьпютерде сакталган презентацияларыңызды ача 

аласыз. 

Сактоо жана төмөнкү катары сактоо: Сактоону жана төмөнкү катары сактоону 

сиздин OneDrive же комьпютериңизге презентацияңызды сактоо үчүн 

колдонуңуз. 

Басып чыгаруу: Басып чыгаруу тактасында, басып чыгаруу жөндөлөөрүн 

өзгөртүп жана басып чыгара аласыз. Сиз ошондой эле презентацияларыңызды 

алдын-ала көрө аласыз. 

Бөлүшүү: бул жерден, сиз элдерди презентацияңызды көрүүгө жана 

кызматташууга чакыра аласыз. Сиз ошондой эле презентацияңызды тиркеме 

катары электрондук почта аркылуу бөлүшө аласыз. 

Экспорт: PDF / XPS же PowerPoint 97-2003 тү өзүңүздүн жумуш китебиңизди 

башка форматта экспорттоо үчүн тандай аласыз. 

Жабуу: учурдагы сунуштоону жабуу үчүн бул жерди басыңыз. 

Аккаунт: Аккаунт тактасынан, сиз Microsoft Аккаунтдагы маалыматка, темаңызды 

жана фонду өзгөрткөнгө жана каттоо эсебиңизден чыгууга мүмкүнчүлүк ала 

аласыз. 

Параметрлер: Бул жерде, ар түрдүү PowerPoint параметрлерин, жөндөөлөрдү 

жана тил тандоолорун өзгөртө аласыз. 

Сиз OneDrive ты колдонуу тууралуу көбүрөөк билүү үчүн, биздин 

сабакты түшүнүүнү OneDrive карап чыга аласыз. 

Чакырык! 

PowerPoint 2016 ны ачыңыз, жана толтурулбаган презентацияны түзүңүз. 

Өтмөктөрдү көрсөтүү үчүн Тасма көрсөтүү ыкмаларын өзгөртүңүз. 

Тез куралдар тилкесинен кийинки ылдый түшүүчү жебени басыңыз жана Жаңы, 

Тез басып чыгаруу жана Жазуу эрежелерин кошуңуз. 

Айтчы мага, тилкесинен, форманы терип жазыңыз жана кирүүнү басыңыз. 

Менюдан форманы тандаңыз, жана слайддын бир жеринен эки жолу 

чыкылдатыңыз. 

Эгер дагы деле көрүнбөсө, анда башкаруучуну көрсөтүңүз. 

презентацияны 120% масштабга келтирип алса болот. 

Бүткөндөн кийин, сиздин презентацияңыз ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2016/understanding-onedrive/1/
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Өтмөктөрдү көрсөтүү жана буйруктар үчүн .Тасма көрсөтүү параметрлерин 

кайра өзгөртүү. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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2. ONEDRIVE ДИСКИН ТҮШҮНҮҮ 
 

Office тин көп функциялары онлайн файлдарды сактоого жана бөлүшүүгө 

багытталат. OneDrive Майкрасофтогу интернет сактоо мейкиндигин 

документтериңизди жана башка файлдарды сактоо, түзөтүү жана бөлүшүү үчүн 

колдоно аласыз. OneDrive ка компьютериңизден тартып, смартфон же сиз 

колдонгон түзмөктөрдүн ар кандай түрлөрү менен кирүү мүмкүнчүлүгү бар. 

OneDrive ды баштоо үчүн, эгер буга чейин сизде болбосо, акысыз Microsoft 

аккаунтун орнотушуңуз керек. 

Эгер сизде Microsoft аккаунту жок болсо, анда сиз бул жакка барыңыз Microsoft 

Аккаунтун түзүү сабагы биздин Microsoft Account үйрөткүчтө . 

Microsoft аккаунтуна ээ болсоңуз, анда сиз Officке кире аласыз. Жөн гана 

чыкылдатып Excel Терезенин жогорку оң бурчуна кириңиз. 

 

OneDrive ды колдонуу артыкчылыктары 

Сиз Microsoft аккаунтуна каталган болсоңуз, анда бул жерден сиз OneDrive 

менен бир нече нерселерди жасай аласыз: 

Кайда болбоңуз файлдарыңызга мүмкүнчүлүк алуу: Сиз OneDrive ка 

файлдарыңызды сактап койгон болсоңуз, Интернет байланышы бар жерлерде 

ар кандай компьютер, планшет же смартфон аркылуу кирүүгө мүмкүнчүлүгүңүз 

болот. Ошондой эле, OneDrive ка жаңы документтерди түзө аласыз. 

Файлдарыңызды архивдештирүү: OneDrive ка файлдарды сактоо, аларга 

кошумча коргоо катмарын берет. Эгер комьпютериңизде бир нерсе болсо да, 

OneDrive сиздин файлдарды коопсуз жана жеткиликтүү кылып сактайт. 

Файлдарды бөлүшүү: OneDrive файлдарыңызды досторуңуз жана 

коллегаларыңыз менен бөлүшүүгө оңой болот. Сиз аларга файлдарыңызды 

түзөтүүгө же жөн гана окуганга кошууну тандай аласыз. Бул параметр 

кызматташуу үчүн зор, себеби, бир нече адам бир эле учурда бир документти 

өзгөртө алышат (бул кош-авторлук деп аталат). 

Файлдарды сактоо жана ачуу 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/microsoftaccount/creating-a-microsoft-account/2/
http://www.gcflearnfree.org/microsoftaccount/creating-a-microsoft-account/2/
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Сиз Microsoft аккаунтуна катталган болсоңуз, OneDrive, сиз файлдарды сактап 

же ачкан сайын пайда болуп турат. Сизде дагы эле файлдарыңызды 

компьютериңизге сактоо мүмкүнчүлүгүңүз бар. Кандай гана болбосун OneDrive 

ка файлдарыңызды сактоо сизге башка компьютерден отуруп алып кирүүгө 

мүмкүнчүлүк берет, ошондой эле, досторуңуз жана коллегаларыңыз менен 

файлдарды бөлүшүүгө да мүмкүндүк аласыз. 

Мисалы, сиз Save As ди сактоо катары басканда, сиз OneDrive же бул PC ни 

сактоо орду катары тандай аласыз. 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1205 
 

3. ПРЕЗЕНТАЦИЯЛАРДЫ ТҮЗҮҮ ЖАНА АЧУУ 
 

PowerPoint файлдары презентациялар деп аталат. Кандай гана болбосун сиз 

бир жаңы долбоорду PowerPoint та баштасаңыз, анда бош баракты же үлгүнү 

колдонуп жаңы презентацияны түзүшүңүз керек. Ошондой эле учурдагы 

презентацияны кантип ачууну билүү керек. 

PowerPoint та презентацияларды түзүү жана ачуу тууралуу көбүрөөк билүү үчүн 

төмөнкү видеону көрүңүз. 

Жаңы презентацияны түзүү 

PowerPoint та жаңы долбоорду баштоодо, көп учурда жаңы барак менен 

баштагыңыз келет. 

Системанын арткы көрүнүшүнө баруу үчүн файл өтмөктү тандаңыз. 

 

Терезенин сол жагында New ну тандап, андан кийин Бош презентацияны 

чыкылдатыңыз. 

 

Жаңы презентация пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Үлгү аркылуу жаңы презентацияны түзүү: 

Үлгү бул алдын ала түзүлгөн презентация, аны жаңы слайд-шоуну тез түзүү үчүн 

колдонсоңуз болот. Үлгү(шаблон) бул ыңгайлаштырылган форматтоону жана 

сүрөттөрдү камтыйт, ошентип алар жаңы долбоорду баштап жатканда, сизге 

убакытыңызды жана эмгегиңизди сактоо жагынан бир топ жардам берет. 

Системанын арткы көрүнүшүнө кирүү үчүн File өтмөктү басыңыз, андан кийин 

New тандаңыз. 

Сиз сунушталган издөөнү басыңыз үлгүлөрдү табуу үчүн, же дагы башка 

өзгөчөлөнгөн нерсе табуу үчүн издөө тилкесин колдонсоңуз болот. Биздин 

мисалда, сырсөздөрдү доскадан издей аласыз. 

 

Карап чыгуу үчүн үлгүнү тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Алдын ала жасалган үлгү жана аны кантип колдоно аларыбызга байланыштуу 

кошумча маалымат алуу менен бирге пайда болот. 

Тандалган үлгүнү колдонуу үчүн түзүүнү басыңыз. 

 

Тандалган үлгү менен жаңы презентация пайда болот. 

Бардык үлгүлөр Microsoft тарабынан түзүлбөй турганын белгилей кетүү 

маанилүү. Көпчүлүгү үчүнчү тараптын камсыздоочулары, ал тургай, айрым 

колдонуучулар тарабынан түзүлгөн, ошондуктан кээ бир үлгүлөр башкаларга 

караганда жакшыраак иштеши мүмкүн. 

Учурдагы презентацияны ачуу: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жаңы презентацияларды түзүүдөн мурда, көп учурда буга чейин сактап келген 

презентацияны ачуу керек. Презентацияларды сактоо жөнүндө көбүрөөк билүү 

үчүн, биздин сабакка сапар алыңыз Презентацияларды сактоо . 

Системанын арткы көрүнүшүнө баруу үчүн File өтмөктү тандаңыз, анан Ачуу ну 

басыңыз. 

 

Серептөөнү басыңыз. Сиз ошондой эле OneDrive'да сакталган файлдарды ачуу 

үчүн OneDrive тандап алсаңыз болот. 

 

Ачуу диалог кутучасы пайда болот. Жайгаштырып жана презентацияңызды 

тандаңыз, анан Ачуу ну басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2016/saving-presentations/1/
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Microsoft Office тин көпчүлүк функциялары, анын ичинде PowerPoint , 

документтерди онлайнда сактоого жана бөлүшүүгө багытталган . Бул сиздин 

документтер жана файлдарыңыз үчүн онлайн сактоочу жай болуп саналат жана 

бул OneDrive менен ишке ашырылат. Эгер сиз OneDrive ды колдонгуңуз келсе, 

анда сиздин Microsoft Аккаунтагы PowerPoint ка катталганыңызга толук 

ынаныңыз. Биздин сабакты караңыз OneDrive түшүнүү көбүрөөк билүү үчүн. 

Презентацияны кадап коюу: 

Сен көп эле тартуу менен иштеген болсо, жеңил жетүү үчүн Backstage көз аны 

кадап алат. 

Системанын арткы көрүнүшүнө баруу үчүн File өтмөктү тандаңыз, анан Ачуу 

(Open) басыңыз. Акыркы презентацияларыңыз чыгат. 

Сиз калаган презентациянын үстүнө курсорду алып келиңиз, андан кийин 

белгиленген сүрөтчөнү басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2016/understanding-onedrive/1/
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Презентацияны бошотмойун (колдонбой калганда) ал Акыркы 

презентациялардын тизмесинде кала берет. Презентацияны бошотуу үчүн, 

белгиленген сүрөтчөнү кайра чыкылдатыңыз. 

 

Шайкештик режим 

Кээде PowerPoint 2003 же PowerPoint 2000 сыяктуу, PowerPoint та мурда 

түзүлгөн версиялар менен иштөө керек болушу мүмкүн. Качан сиз бул сыяктуу 

презентацияларды ача баштаганыңызда, алар шайкештик режиминде пайда 

болот. 

Шайкештик режими айрым бир функцияларды өчүрөт, андыктан бир гана 

презентацияны түзүү үчүн колдонулган программадан табылган буйруктарды 

пайдалануу мүмкүнчүлүгүн ала аласыз. Мисалы, эгер сиз PowerPoint 2003-жылы 

түзүлгөн презентацияны ачсаңыз, анда бир гана PowerPoint 2003-жылы 

табылган өтмөктөрүн жана буйруктарын колдоно аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Төмөндөгү сүрөттөн презентация шайкештик режиминде экенин терезесинин 

жогору жагынан көрүүгө болот. Бул кээ бир PowerPoint 2016 функцияларын 

өчүрөт, анын ичинде слайд өткөрүүлөрдүн жаңыраак түрлөрүн дагы. 

 

Шайкештик режимден чыгуу үчүн, сизге презентацияны учурдагы версиянын 

түрүнө алмаштыруу керек. Бирок, эгер сиз PowerPoint тун мурунку версиясына 

гана мүмкүнчүлүгү бар, башка бирөөлөр менен кызматташып жаткан болсоңуз, 

анда форматты өзгөртпош үчүн презентацияны Шайкештик режиминде калтыруу 

эң мыкты болот. 

Бул жерди карап чыксаңыз колдоо бет майкрасофтон шайкештик режимде кайсы 

функциялар өчүрүлөөрү тууралуу көбүрөөк билүү үчүн. 

Презентацияны алмаштыруу: 

Эгер сиз PowerPoint 2016 функцияларына мүмкүнчүлүк алгыңыз келсе, анда 

2016-файл формат үлгүдөгү презентацияга алмаштырышыңыз керек. 

Эсиңизде болсун файлды алмаштыруу алгачкы түзүлүшүнө, айрым 

өзгөртүүлөрдү алып келиши мүмкүн деп белгилешет. 

Экрандын артындагы көрүнүшкө кирүү үчүн File өтмөгүн басыңыз. 

 

Жайгаштыруу жана Алмаштыруу буйругун тандоо. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://office.microsoft.com/en-us/powerpoint-help/powerpoint-2013-features-behave-differently-in-earlier-versions-HA102893464.aspx?CTT=5&origin=HA102893492
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Save As, диалог кутучасы пайда болот. Презентацияны сактагыңыз келсе кайсы 

жерге жайгаштырууну тандаңыз, файлдын атына кирип андан кийин Сактоону 

(Save) басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Презентация жаңыраак файлдын түрүнө айландырылат. 

Чакырык! 

Биздин практика сунуштоо ачыңыз. 

Эсиңизде болсун, презентация шайкештик режиминде ачылары. 2016 файл 

формат үлгүгө айландырыңыз. Эгер диалог кутучасы, жаңы функцияларды 

көрүүнүн ордуна файлды жаап жана кайра ачууну каалайт белеңиз деген суроо 

менен пайда болсо, Ообаны тандаңыз. 

Экрандын арткы көрүнүшүнө файлды же папканы тиркеп коюуңуз. 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56d45cf96aa91509c874341e_02_29_2016/powerpoint2016_creatingopening_practice.ppt
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4. ПРЕЗЕНТАЦИЯЛАРДЫ САКТОО 
 

Сиз PowerPoint ка жаңы презентацияны түзгөн болсоңуз, анда ага кийинчээрек 

кирүүгө же кошумча кылуу үчүн кантип сактоо туралуу билишиңиз керек . 

PowerPoint тун мурдагы версияларындагыдай, сиз файлдарды компьютериңизге 

сактай аласыз. Эгер сиз туура көрсөңүз OneDrive ты колдонуп булутка 

файлдарыңызды сактай аласыз. Сиз PowerPoint тан презентацияларыңызды 

түздөн-түз экспортоп жана бөлүшө аласыз. 

PowerPoint презентацияларды сактоо жана бөлүшүү тууралуу көбүрөөк билүү 

үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Сактоо жана сактоонун түрлөрү 

PowerPoint файл сактоонун эки жолун сунуш кылат: Сактоо жана Сактоонун 

түрлөрү. Бул параметрлер бир нече маанилүү айырмачылыктар менен бирге, 

окшош жолдор менен иштешет. 

Сактоо: Качан презентацияны түзүүдө же кошумчалоодо, өзгөртүүлөрдү сактоо 

үчүн Сактоо буйругун колдоносуз. Сиз бул буйрукту көп учурда колдоносуз. 

Файлды сактап жатканыңызда, сизге болгону файлдын атын жана биринчи жолу 

кайда жайгаштырууну тандоо керек. Андан кийин, ошол эле ат менен жана 

жайгашкан жерин сактоо үчүн Сактоо буйрукту баса аласыз. 

Сактоонун түрлөрү: презентациянын оригиналы сакталып турганда, көчүрмөсүн 

түзүү үчүн ушул буйрукту колдоносуз. Cактоонун , сиз көчүрүп чыгаруу үчүн 

башка атын жана / же жайгашкан жерин тандоо керек. 

OneDrive жөнүндө 

Microsoft Office тин көпчүлүк функциялары, анын ичинде PowerPoint та дагы, 

документтерди онлайн аркылуу сактоо жана бөлүшүү ишке ашырылат . OneDrive 

документтериңизди жана файлдарыңызды онлайнда сактоочу жай болуп 

саналат. Эгер сиз OneDrive ды колдонууну кааласаңыз, анда Microsoft 

аккаунтуңуз аркылуу PowerPoint ка кирериңизди билиңиз. Биздин сабактарды 

караңыз OneDrive түшүнүү көбүрөөк билүү үчүн. 

Презентацияны сактоо: 

Жаңы долбоорду баштасаңыз же учурдагыга өзгөрүүлөрдү жасоо үчүн 

презентацияларды сактоо абдан маанилүү. Эрте сактоо көп учурда сиздин 

ишиңиздин жоголуп кетишине тоскоол боло алат. Сиз кийинчерээк 

презентацияны оңой табуу үчүн, аны кайда сактаарыңызга абдан көңүл 

бөлүшүңүз керек. 

Тез табуу мүмкүнчүк куралдарына жайгаштырып Сактоо (Save) буйругун 

тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2016/understanding-onedrive/1/
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Эгер биринчи жолу сактап жаткан болсоңуз, Save түрү (Save As) тактасы 

системанын арткы көрүнүшүндө пайда болот. 

Сиз файлдын атын берип жана аны кайда сактоо керек экенин тандашыңыз 

керек. Комьпютериңизден жайгаштырууну тандап алуу үчүн, Серептөөнү 

басыңыз. Ошондой эле, файлды OneDrive ка сактоо үчүн OneDrive ты чыкылдата 

аласыз. 

 

Сактоо түрү (Save As) диалог кутучасы пайда болот. Презентацияны сиз 

каалаган жайга сактоону тандаңыз. 

Презентация сакталган файлдын атына кирип андан кийин Сактоону басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Презентация сакталат. Сиз презентацияны өзгөртүү сыяктуу өзгөрүүлөрдү 

сактап калуу үчүн дагы бир жолу Save буйругун баса аласыз. 

Сиз ошондой эле тергичтен Ctrl + S басуу менен Save буйрукка кире аласыз. 

Сактоо катарын (Save As) колдонуп көчүрмөнү жасоо 

Эгер сиз презентациянын башка версиясын сактагыңыз келсе, оригиналын 

сактоо менен, көчүрмөсүн түзө аласыз. Мисалы, эгер сизде Керектөөчүнүн 

презентациясы аттуу файл бар болсо, аны Керектөөчүнүн презентациясы 2 деп 

сактоо менен жаңы файлды кошуп жана оргинал версиясына кайра кайрыла 

аласыз. 

Муну жасаш үчүн, системанын арткы көрүнүшүндөгү Сактоо катары(Save As) 

буйрукту чакылдатыңыз. Биринчи жолу файлды сактап жатканга окшош эле, 

файлды кайда сактаарды жана ага жаңы атын берүүнү тандашыңыз керек. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Демейки сактоо жерин өзгөртүү үчүн: 

Эгер сиз OneDrive'ды колдонгуңуз келбесе, анда сактоодо демейки жайгашкан 

катары OneDrive тандалып жатат деп нааразы болушуңуз мүмкүн. Эгер сиз муну 

ыңгайсыз деп тапсаңыз анда демейки сактоо жерин өзгөртө аласыз ошентип 

демейки жеке компьютер тандалат. 

Системанын арткы көрүнүшүнө кирүү үчүн Файл өтмөгүн басыңыз. 

 

Чыкылдатуу опциялары. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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PowerPoint Опциялар диалог кутучасы пайда болот. Сактоо тандап, демейки 

комьпютерге сактоо үчүн кийинки кутуну текшерип, андан кийин OK 

чыкылдатыңыз. Демейки сактоо жери өзгөргөн болот. 

 

Авто калыбына келтирүүнү колдонуу 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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PowerPoint сиз иштеп жаткан презентацияларды автоматтык түрдө убактылуу 

папкага сактайт. Эгер сиз өзгөрүүлөрдү сактоону унутуп калсаңыз же PowerPoint 

бузулуп калса, анда АвтоКалыбына келтирүүнү колдонуп файлды калыбына 

келтире аласыз. 

АвтоКалыбына келтирүүнү колдонуу үчүн: 

PowerPoint ту ачыңыз. Эгер файлдын автосактоо версиялары табылса, документ 

калыбына келтирүү тактасы пайда болот. 

Мүмкүн болгон файлды ачууну чыкылдатыңыз. Презентацияны калыбына 

келтирүүгө болот. 

 

Демейки, PowerPoint автосактоо ар бир 10 мүнөт сайын. Эгер сиз 10 мүнөттөн аз 

убакытта презентацияга кошумча кылсаңыз, анда PowerPoint автосактоо 

верциясын түзүшү мүмкүн эмес. 

Эгер сизге керектүү файлды көрбөсөңүз, анда экрандын арткы көрүнүшүнөн 

автоматтык түрдө сакталган бардык файлдарды карап чыга аласыз. Болгону 

Файл тилкесин тандап, башкы презентацияны басыңыз андан кийин Калыбына 

келтирүү Сакталбаган Презентацияларды тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Презентацияларды экспорттоо 

Демейде, PowerPoint презентациялары pptx file түрүнө сакталат. Бирок, дагы 

башка файл түрүн колдонуу керек болгон учурлар болот, мисалы PDF же 

PowerPoint 97-2003 презентация сыяктуу. PowerPoint тан сиздин презентацияны 

ар кандай файлдын түрлөрүнө экспорттоо оңой болот. 

PDF: PowerPoint файл ордуна презентацияны PDF документ катары сактоолор. 

Видео: презентацияны видео катары сактоолор. 

CD үчүн топтом: Microsoft PowerPoint көрсөткүч менен бирге бир папкага ар ким 

жүктөп алууга боло тургандай атайын слайд шоу оюнчу сактоолор. 

Таркатмалар: слайддарыңыздын таркатма верциясын басып чыгаруу 

Башка файл түрү: PNG жана PowerPoint 97-2003 камтыган дагы башка түрлөрүн 

сактоолор. 

Презентацияны экспорттоо: 

Биздин мисалда, биз презентацияны PowerPoint 97-2003 файл катары 

сактайбыз. 

Системанын арткы көрүнүшүнө кирүү үчүн File өтмөгүн басыңыз. 

Экспортту чыкылдатып, андан кийин каалаган версияны тандаңыз. Биздин 

мисалда, Файл Түрүн Өзгөртүүнү тандап алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Файл түрүн тандап, андан кийин Сактоо катары (Save As) чыкылдатыңыз . 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1222 
 

Сактоо катары (Save As) диалог кутучасы пайда болот. Презентацияны сиз 

каалаган экспорттоо жерин тандап, файлдын атын жазып андан кийин Сактоону 

чыкылдатыңыз. 

 

Ошондой эле Сактоо катары ылдый түшүүчү менюнун түрүн, Сактоо катары 

диалог кутусунда сактоого презентациялардын ар кандай файл түрлөрүн 

колдоно аласыз. Файлдын түрүн тандоодо, башкалар ачылып кетүү 

мүмкүнчүлүгүнөн сак болуңуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Презентацияларды бөлүшүү 

PowerPoint презентацияларды OneDrive ды колдонуу менен бөлүшүүнү жана 

кызматташууну жеңил кылат. Мурун кимдир бирөө менен файлды бөлүшүүнү 

каалаган болсоңуз, аны электрондук катта тиркеме катары жибере алчусуз. 

Ыңгайлуулугу, бул система уюштурууга оор болгон файлдын бир нече 

версияларын түзөт. 

PowerPoint та презентацияны бөлүшүп жатканыңызда, чынында, ошол эле 

файлды башкаларга берүүгө мүмкүнчүлүк берип жатабыз. Бул сизге жана сиз 

бөлүшкөн адамдарга ошол эле презентациянын көп версияларын көзөмөлдөбөй 

коюуга мүмкүндүк берет. 

Презентацияны бөлүшүү үчүн, адегенде OneDrive ка сактоо керек. 

Презентацияны бөлүшүү үчүн: 

Системанын арткы көрүнүшүнө кирүү үчүн File өтмөктү чыкылдатып, анан 

Бөлүшүүнү (Share) басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бөлүшүү тактасы пайда болот. 

Бул жерде презентацияны бөлүшүүнүн ар кандай жолдору бар. 

Бөлүшүү параметрлери: Бул такта сиз тандаган бөлүшүү ыкмасына жараша 

өзгөрөт. Сиз презентацияны кандайча бөлүшөрүңүздү көзөмөлдөө үчүн ар 

кандай ыкмаларды тандап аласыз. 

Эл менен бөлүшүү: бул жерден, презентацияны карап чыгууга же кошумча 

кошууга башкаларды чакыра аласыз. Биз ушул версияны колдонууну 

сунуштайбыз себеби сизге презентацияны бөлүшүүдө купуялуулукту 

контролдоонун эң мыкты деңгээлин берет. 

E-mail: Бул жерде, сиз Microsoft Outlook аркылуу түздөн-түз презентацияны 

бөлүшө аласыз. 

Онлайнда презентациялоо: бул жерден, сиз презентацияңызды онлайнда түз 

бөлүшө аласыз. PowerPoint башкалар интернет браузеринде ача алгандай 

кылып шилтемени пайда кылат. 

Слайддарды Жарыялоо: бул жерден, PowerPoint ка жазмаларыңызды өзүңүздүн 

блогуңузга түздөн-түз кое аласыз, эгерде сиз колдоого алынган сайттарды 

колдонсоңуз мисалы, SharePoint Blog , WordPress, жана Blogger сыяктуу. 

Чакырык! 

Бул жерди ачыңыз презентацияны практикалоо . 

Презентациянын көчүрмөсүн түзүү үчүн Сактоо катарын колдонуу. Жаңы 

көчүрмөнү атаңыз Сактоо Чакырык Практикасы. Муну сиздин OneDrive ка же 

компьютериңиздеги папкага сактай аласыз. 

Презентацияны PDF файл катары экспорттоңуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56d5a87d6aa91509c8743420_03_01_2016/powerpoint2016_saving_practice.pptx
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5. СЛАЙД НЕГИЗДЕРИ 
 

Ар бир PowerPoint презентациясы бир катар слайддардан турат. Слайд 

көрсөтүүлөрүн түзүүнү баштоо үчүн, слайддар менен иштөөнүн негиздерин 

билүү керек. Сиз, мисалы, жаңы слайд киргизүү, бир слайддын үлгүсүн өзгөртүү, 

иштеп жаткан слайддарды ыңгайлаштыруу, слайд түзүлүшүн өзгөртүү жана 

слайдга эскертмелерди кошуу сыяктуу маселелер менен ыңгайлуу сезишиңиз 

керек. 

Кошумча: Жүктөп алыңыз практика сунуштоо . 

PowerPoint боюнча слайд негиздери жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

Слайддарды жана слайд түзүлүштөрүн түшүнүү 

Сиз жаңы слайдды киргизип жатканыңызда, ал, адатта, мазмуну кайда коюларын 

көрсөткөн толтургучтары болот. Слайддарда толтургучтар үчүн сиз кошууну 

каалаган маалыматтын түрүнө жараша ар түрдүү түзүлүштөр болот. Сиз жаңы 

слайдды түзүп жатканыңызда, анда сиздин мазмунга туура келген слайд 

түзүлүшүн тандоо керек. 

 

Толтургучтар ар кандай мазмундун түрлөрүн камтышы мүмкүн анын ичинде 

текст, сүрөт жана видеолор. Көп орун толтургучтар эскиз сүрөтчөлөрдөн турат, 

мазмундун белгилүү бир түрлөрүн кошуу үчүн чыкылдата аласыз. Төмөндө 

көрсөтүлгөндөй, слайддын аталышы жана мазмуну үчүн толтургучтардан турат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56cdcb2d6aa91513bce2d7c3_02_24_2016/powerpoint2016_slidebasics_practice.pptx
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Жаңы слайд киргизүү үчүн: 

Сиз жаңы презентацияны баштаган болсоңуз, ал бир слайдда Слайд Аталыш 

Түзүлүшүн камтыйт. Сизге керек болгон ар түрдүү түзүлүштөгү көп слайддарды 

киргизе аласыз. 

Башкы бет өтмөгүнөн тартып, Жаңы Слайд буйругунун төмөнкү жарымын 

чыкылдатуу. 

 

Пайда болгон менюдан керектүү слайд түзүлүшүн тандоо. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жаңы слайд пайда болот. Ар кандай толтургучтарды басыңыз жана текстке 

кошуу үчүн тере баштаңыз. Ошондой эле, мисалы, бир сүрөткө же диаграммага 

мазмундун башка түрлөрүн, кошуу үчүн сүрөттү баса аласыз. 

 

Учурдагы слайддан схемаларды өзгөртүү үчүн, Жайгашуу буйрукту чыкылдатып, 

анан каалаган түзүлүштү тандайсыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ошол эле түзүлүштү колдонгон слайдга тез кошуу үчүн, Жаңы Слайд буйруктун 

жогорку жарымын чыкылдатуу. 

 

Слайддарды уюштуруу 

PowerPoint презентациялары сизге керек болгон слайддардын көбүн камтышы 

мүмкүн. Экрандын сол жагындагы Слайд Багыттоо тактасы слайддарды 

уюштурууну жеңилдетет. Ал жактан, презентацияңыздагы слайддардын 

көчүрмөсүн жасайсыз, иреттештире аласыз, жана слайддарды алып сала 

аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Слайддар менен иштөө 

Слайддардын көчүрмөсүн жасоо: Эгер сиз слайдды тез көчүрүп анан коюуну 

кааласаңыз, анда көчүрмөсүн жасай аласыз. Слайддарды көчүрүү үчүн, сиз 

каалаган слайдды тандап көчүрүңүз, чычкандын оң баскычы менен чыкылдатып, 

пайда болгон менюдан Көчүрүү Слайдды тандаңыз. Ошондой эле сиз бир нече 

слайддарды, дароо эле биринчи тандоо аркылуу көчүрмөсүн жасай аласыз. 

 

Слайддарды жылдыруу: Слайддарыңызды тартиби менен өзгөртүү оңой. Жөн 

гана чыкылдатып, каалаган слайдды Слайд Багыттоонун тактасында сүйрөп 

келип каалаган жерге жайгаштыруу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Слайддарды алып таштоо: Эгер сиз презентациядан слайды чыгарып салгыңыз 

келсе, аны алып сала аласыз. Болгону, алып салгыңыз келген слайдды тандап, 

андан кийин жок кылуу же артынан өчүрүү баскычын баскычтоптон басыңыз. 

Слайддарды көчүрүп жана коюу үчүн: 

Эгер сиз бир нече слайддарды ошол эле үлгүдө түзгүңүз келсе, бош слайддан 

баштоонун ордуна, буга чейин түзүп койгон слайдды көчүрүп жана коюу 

оңойураак боло турганын табасыз. 

Сиз каалаган слайдды тандап, Слайд Багыттоо тактасына көчүрүңүз, анан 

Көчүрүү буйругун Башкы бет өтмөгүнөн чыкылдатыңыз. Сиз ошондой эле 

баскычтоптон Ctrl + C баса аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Слайд Багыттоо тактасынан жайгашууну коюуну тандоо үчүн Слайддын (же эки 

слайддын ортосунда) төмөн жагын чыкылдатыңыз. Горизонталдуу 

жарнамаларды кыстаруу чекити пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Башкы бет өтмөгүнөн Коюу (Paste) буйругун чыкылдатыңыз. Сиз ошондой эле 

баскычтоптон Ctrl + V баса аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Слайд тандалган жерден пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1235 
 

 

Слайддардын ордун ыңгайлаштыруу 

Кээде Слайд калыбы(үлгүсү) сиздин муктаждыктарыңызга ылайык келбейт деп 

табылышы мүмкүн. Мисалы, калып (үлгү) өтө көп же өтө аз толтургучтардан 

болушу мүмкүн. Ошондой эле толтургучтар кантип слайдда уюштуруларын 

өзгөрткүңүз келиши мүмкүн. Бактыга жараша, PowerPoint слайд калыптарын 

керек болгондой тууралоого жеңилдик берет. 

Толтургучтарды тууралоо 

Толтургучтарды тандоо: Толтургучтардын четине, чычканды үстүнөн алып келип 

жана чыкылдатыңыз (Рамканы көрүш үчүн биринчиден толтургучтагы текстти 

басышыңыз керек болот). Тандалган толтургучтарда чекиттүү сызыктын ордуна 

ичке сызыгы бар болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Толтургучту жылдыруу: Толтургучту тандаңыз, андан кийин чыкылдатып, 

каалаган жерге сүйрөп келиңиз. 

 

Толтургучтун өлчөмүн өзгөртүү: Өлчөмүн өзгөрткүңүз келген толтургучту 

тандаңыз. Өзгөртүү туткасы пайда болот. Өзгөртүү туткасын чыкылдатып жана 

толтургучтун керектүү көлөмүнө чейин сүйрөңүз. Толтургучтун бир эле убакта 

бийиктигин жана туурасын өзгөртүү үчүн бурч өзгөртүү туткаларын колдоно 

аласыз. 

 

Толтургучту алып салуу үчүн: Сиз алып салууну каалаган толтургучту тандаңыз, 

андан кийин баскычтоптон Алып салуу(Delete) же артка өчүрүү (Backspace) 

баскычын басыңыз. 

Текст кутучасын толуктоо: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Текст толтургучтардын экөөнө жана текст кутучаларына киргизилиши мүмкүн. 

Текст кутучаларды киргизүү слайд үлгүсүн кошууга жол берет. Толтургучтардан 

айырмаланып, текст кутучалар дайыма ошол эле жерде калат, ал тургай теманы 

өзгөртсөңүз дагы. 

Киргизүү өтмөктөн Текст кутуча буйругун тандаңыз. 

 

Чыкылдатыңыз жана текст кутучаны слайддын үстүнө сүйрөп алып келиңиз. 

 

Текст кутучасы пайда болот. Текстти кошуу үчүн, жөн гана текст кутучасын 

чыкылдатып жана терип жаза баштаңыз. 

 

Бош слайддарды колдонуу 

Эгер мазмундун үстүнөн көбүрөөк көзөмөлдөгүңүз келсе, анда эч кандай 

толтургучтарды камтыбаган бош слайдды колдонууну каалашыңыз мүмкүн. Бош 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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слайддар өз текст кутучаларын, сүрөттөрдү, диаграммаларды жана дагы 

башкаларды кошууга ылайыкташтырылган болушу мүмкүн. 

Бош слайдды киргизүү үчүн, Жаңы Слайд буйругунун төмөнкү жарымын 

чыкылдатыңыз, андан кийин пайда болгон менюдан Бош слайдды тандаңыз. 

 

Бош слайддар ийкемдүүрөөк болуп жатканда, алдын ала жасалган калыптарды 

пайдаланууга мүмкүнчүлүк ала албастыгыңызды эстен чыгарбашыңыз керек. 

Презентацияны ойнотуу үчүн: 

Слайддарды иреттештирип алгандан кийин, презентацияңызды ойноткуңуз 

келиши мүмкүн. Бул сиз кантип аудиторияга слайд-шоуңузду тартууласаңыз 

болот. 

Презентацияңызды көрүү үчүн Тез Табуу Куралдар тилкесинен Башынан баштоо 

буйругун басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Презентация толук экран режиминде көрүнөт. 

Сиз чычканды баскылоо менен же баскычтоптон боштук баскыч аркылуу кийинки 

слайдка, алдыга жылдырсаңыз болот. Ошондой эле баскычтоп аркылуу 

презентацияңызды алдыга же артка жылдыруу үчүн жебе баскычтарын колдоно 

аласыз. 

Презентация режиминен чыгуу үчүн Esc баскычын басыңыз. 

Ошондой эле презентацияны баштоо үчүн баскычтоптун жогору жагындагы F5 

баскычын басаңыз болот. 

Слайддарды ыңгайлаштыруу 

Слайд өлчөмүн өзгөртүү үчүн: 

Дегинкиси, PowerPoint 2013 бардык слайддары 16-менен-9, же жазы экранда, 

тараптардын катнашын колдонушат. Сиз билет болушуңуз керек жазы экран 

сыналгылар дагы 16-менен-9 тараптардын катнашын колдонушат. Жазы экран 

слайддар, кенен мониторингдор жана проекторлор менен эң жакшы иштейт. 

Бирок, 4-менен-3 экранга презентацияңызды чакташ керек болсо, анда ал слайд 

өлчөмүн өзгөртүү оңой болот. 

Слайд өлчөмүн өзгөртүү үчүн, жасалгалоо өтмөгүн тандап, андан кийин Слайд 

өлчөм буйругун чыкылдатыңыз. Пайда болгон менюдан керектүү слайд өлчөмүн 

тандаңыз, же көбүрөөк параметрлерди алыш үчүн Ыңгайлаштырылган Слайд 

Өлчөмүн чыкылдатыңыз. 

 

Слайд фонун форматтоо: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Демейде, презентацияңыздагы бардык слайддар ак фонду колдонушат. Фондун 

стилин бир нече же бардык слайддарыңызда өзгөртүү оңой. Фондор таза, 

градиент, графикалык же сүрөт толтуруу болушу мүмкүн. 

Дизайн өтмөктү тандоо, андан кийин Фонду форматтоо буйругун чыкылдатуу. 

 

Оң жакта Фонду форматтоо тактасы пайда болот. Керектүү толтуруу 

параметрлерин тандоо. Биздин мисалда, биз жарык алтын түсү менен Таза 

толтурууну колдонобуз. 

 

Бөлүнүп алынган слайддан фондун стилин жаңыртууга болот. 

Сиз кааласаңыз, Колдонмолор бардыгына баскылап окшош фон стилди 

колдонууну презентацияңыздын бардык слайддары үчүн колдоно аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Теманы колдонуу үчүн: 

Тема көз карашты тез өзгөрткөн жана бүтүндөй слайддарды сездирген, алдын 

ала аныкталган түстөрдүн, тамгалардын, жана үн эффектилеринин жыйындысы 

болуп саналат. Ар кандай темалар ар кандай слайд жайгашууларын, учурдагы 

толтургучтардын уюштурулушун өзгөртүүгө колдонушат. Биз кийин сабакта 

темалар тууралуу дагы сүйлөшөбүз колдонуу Тематикалар 

Тасмадагы Жасалгалоо өтмөгүн тандап, андан кийин болгон темалардын 

баарын көрүү үчүн көбүрөөк ылдый түшүүчү жебени чыкылдатыңыз. 

 

Каалаган теманы тандоо. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2016/applying-themes/1/
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Тема бардык презентацияңыз үчүн колдонулат. 

 

Презентацияңыз үчүн бир нече ар кандай темаларды колдонуп көрүңүз. Кээ бир 

темалар мазмунуна жараша, башкаларга караганда жакшыраак иштейт. 

Чакырык! 

Биздин практикалык презентацияны ачыңыз. 

Презентациянын темасын алмаштыруу. 

Слайд 7 алып салыңыз. Бул слайд бош болушу керек. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56cdcb2d6aa91513bce2d7c3_02_24_2016/powerpoint2016_slidebasics_practice.pptx
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Презентациянын аягына Аталыш жана Мазмун калыбы менен жаңы слайд 

кошуңуз. 

Аталыш толтургучка, кабыл алынган иш-чара күндөрүн жазыңыз. 

Мазмун толтургучту тандап жана аны алып салыңыз. 

Текст кутучасын киргизиңиз жана анын ичине 17-июль, 2017, жазыңыз. 

Слайд өлчөмүн стандарт (4: 3) өзгөртүңүз. Диалог кутусу пайда болуп сизден 

чоңойтуну же туура экенин камсыз кылуу керек болсо сурап чыгат. Татыктуу 

камсыз кылууну тандоо. 

Сиз бүткөндөн кийин, сиздин презентацияңыз ушул сыяктуу болушу керек: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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6. ТЕКСТ НЕГИЗДЕРИ 
 

Сиз PowerPoint ту жаңы колдонуп жатсаңыз, анда текст менен иштөөнүн 

негиздерин билишиңиз керек. Бул сабакта сиз кантип кесип, көчүрүп, чаптап 

жана текст форматтоону үйрөнөсүз. 

Кошумча: Биздин практикалык презентацияны жүктөп алыңыз. 

PowerPoint та текст менен иштөөнүн негиздери тууралуу көбүрөөк билүү үчүн 

төмөнкү видеону көрүңүз. 

 

Текстти тандоо үчүн: 

Текстти жылдырып же уюштуруудан мурда, аны тандап алуу керек. 

Сиз тандап алууну каалаган тексттин үстүнө чычканды сүйрөп келиңиз андан 

кийин чычкан бошотуңуз. Текст тандалып алынат. 

 

Тексти көчүрүү жана жылдыруу 

PowerPoint слайдта турган тексти көчүрүп жана аны башка бир жерге коюуга 

мүмкүндүк берүү менен убактыңызды үнөмдөйт. Эгер сиз тексти жылдыргыңыз 

келсе, тексти кесип жана орното аласыз же сүйрөп жана тексти түшүрө аласыз. 

Тексти көчүрүү жана коюу : 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56def3266aa9151abc73207f_03_08_2016/powerpoint2016_textbasics_practice.pptx
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Сиз көчүргүңүз келген текстти тандаңыз, анан Көчүрмө буйругун Башкы бет 

өтмөгүнөн чыкылдатыңыз. 

 

Кыстаруу чекитин, текст сиз каалаган жерден чыккыдай кылып коюуңуз. 

Башкы бет өтмөгүнөн Коюу буйругун чыкылдатыңыз. 

 

Көчүрүлгөн текст пайда болот. 

Тексти кесип жана коюу: 

Сиз жылдырууну каалаган текстти тандап, андан кийин Кесүү буйругун 

чыкылдатыңыз. 

 

Кыстаруу чекитин текст сиз каалаган жерден чыккыдай кылып коюуңуз, андан 

кийин Коюу буйругун чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Текст жаңы жерде пайда болот. 

Сиз кесүү, көчүрүү жана коюу буйруктарына тез баскычтарды колдонуу аркылуу 

мүмкүнчүлүк ала аласыз. Ctrl + X кесиш үчүн, Ctrl + C көчүрүү үчүн, Ctrl + V коюу 

үчүн. 

Тексти сүйрөп барып жайгаштыруу: 

Сиз жылдырууну каалаган текстти тандап, андан кийин чыкылдатып, каалаган 

жерге текст жайгаштырыңыз. 

 

Текст жаңы жерде пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тексти форматтоо жана тегиздөө 

Текстти форматтоо аудиториянын көнүлүн презентациянын өзгөчө бөлүктөрүнө 

бурат жана маалыматтын маанилүү экенин баса белгилейт. PowerPoint та 

текстти тууралоо, анын ичинде өлчөмдү жана түстү өзгөртүүлөрдүн бир нече 

жолу бар. Ошондой эле, текстин тегиздигин тууралап, слайдда өзгөртүүнү кантип 

көрсөтөт . 

Бул жерде Арип жана Абзац топтордун ар кандай буйруктары. 

Арип: Ылдый түшүүчү менюну колдонуп, тандалган тексттеги арипти өзгөртүңүз. 

Арип өлчөмү: ылдый түшүүчү менюдан тандалган тексттеги Арип көлөмүн 

тандоо, же көлөмдү азайтуу же көбөйтүү үчүн Арип өлчөмүн көбөйтүү жана Арип 

өлчөмүн төмөндөтүү буйруктарын колдонуу. 

Белги коюлган жана Номерленген тизмелердин стилдери: кээ бир орун 

толтургучтар белги коюлган, демейдеги формат текст тизмесинде болот. Жаңы 

тизме түзүү үчүн Белги коюлган же Номерленген тизме буйруктарын 

чыкылдатыңыз же ылдый түшүүчү жебелерин чыкылдатуу менен стиль тизмесин 

тандаңыз. 

Текст багыты: Бул буйрук текстин багытын өзгөртүүгө мүмкүндүк берет. 

Арип стили: арип стил буйруктарын кара шрифт, курсив, алдын сызуу, көлөкө, же 

тандалган тексти сызуу үчүн колдонуңуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Символдор боштугу: Бул жерде, символдордун ортосундагы боштук аралыгын 

тууралай аласыз. 

Өзгөртүү кутучасы: Бул жерден, тандалган тексттин кутучасын тез эле өзгөртө 

аласыз. 

Арип Түсү: Текст түсүн өзгөртүү үчүн бул буйрукту колдоно аласыз. 

Горизонталдык Текст Тегиздиги: Бул буйруктарды текст кутучасын солго, 

борборго, же толтургучтун оң жагына же текст кутучасын тегиздөө үчүн колдоно 

аласыз. 

Текст Тегиздиги : Бул буйруктарды эң башына, ортосуна, же толтургучтун түбүнө 

же текст кутучасына текстти тегиздөө үчүн колдоно аласыз. 

 

Чакырык! 

 

Биздин практика презентациябызды ачыңыз . 

4- слайдты тандаңыз 

Кесүүнү жана коюуну же сүйрөп барып таштоону, Шериктештик жана социалдык 

мүмкүнчүлүктөрдүн ортосунда Төмөнкү кан басымына жылдыруу үчүн колдонуу . 

Артыкчылыктардын тизмесин тандап жана курсивке кошуу. 

Билесизби деген тексти тандаңыз ? кара шрифти алып салыңыз, жана көлөмүн 

36pt өзгөртүңүз. 

Сиз бүткөндөн кийин, слайд ушул сыяктуу болушу керек: 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56def3266aa9151abc73207f_03_08_2016/powerpoint2016_textbasics_practice.pptx
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7. ТЕМАЛАРДЫ КОЛДОНУУ 
 

Тема түстүн, тамганын, жана кубулуштардын аныкталган жыйындысы болуп 

саналат. Ар кандай темалар, ар кандай слайд калыптарын колдонушат. Сиз буга 

чейин эле, билбесеңиз дагы, теманы колдонуп жүргөнсүз: демейки Office 

темасында. Сиз каалаган убакта ар кандай жаңы темаларды презентацияңызга 

толук професионалдык баа берүү менен тандай аласыз 

Кошумча: Биздин практикалык презентацияны жүктөп алыңыз. 

PowerPoint боюнча темаларды колдонуу тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

Тема деген эмне? 

PowerPoint та презентациянын дизайынын өзгөртүү үчүн темалар сизге тез жана 

оңой жол берет. Алар негизги түс топтомдорун, негизги ариптерин, слайд 

калыбын жана башка маанилүү элементтерин контролдойт. Теманын бардык 

элементтери чогуу жакшы иштейт, демек презентацияңызды форматтоого көп 

убакыт коротпойсуз. 

Ар бир тема слайд калыптарын өз топтомун колдонот. Бул калыптар мазмундун 

жайгаштырылган жолун көзөмөлдөйт, ошонтип таасири зор болот. Төмөнкү 

мисалдарда, толтургучтар, ариптер жана түстөр ар башка экенин көрүүгө болот. 

 

Эгер, сиз уникалдуу Слайд калыбын колдонгон болсоңуз, мисалы цитатасы бар 

коштомо жазуу же Аты жөнү тууралуу-картасы сыяктуу, анда бул үлгүдө 

камтылбаган темага дал келтирилет да, ал күтүлбөгөн натыйжаларды бере алат. 

Демейки Office темасын камтыган, ар бир PowerPoint темасы өзүнүн тема 

элементтерине ээ. Бул элементтер төмөнкүлөр болуп саналат: 

Тема Түстөрү: Ар бир түс менюсунда колдоно ала турган, караңгыраак жана 

жарыгыраак өзгөрүүлөрү менен бирге, 10-тема түстөрү бар. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56def3cc6aa9151abc732080_03_08_2016/powerpoint2016_themes_practice.pptx
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Тема ариптери: Арип менюнун үстү жагынын астынкы Тема Ариптеринен эки 

тема ариптерине мүмкүнчүлүк ала алабыз. 

 

Тема таасирлери: Бул алдын-ала коюлган жөндөөлөр форманын стилдерине 

таасир этет. Формат өтмөгүнөн форманы же SmartArt графикасын тандаган 

учурда форма стилин таба аласыз. 

 

Качан сиз башка темага өткөнүңүздө, баардык элементтер жаңырат дагы жаңы 

теманы чагылдыра баштайт. Сиз чечкиндүү түрдө бир нече чыкылдатуу менен 

пезентацияңыздын көрүнүшүн өзгөртө аласыз. 

Эгер сиз теманын бөлүгү эмес арипти же түстү колдоно турган болсоңуз, анда 

башка теманы тандасаңыз да өзгөрбөйт. Стандарттык Түстөрдөн же Көбүрөөк 

Түстөрдөн тандалган түстөрдү камтыйт жана ариптер Баардык Ариптерден 

тандалат. Темасы жок элементтерди сиз каалаган белгилүү бир текстке өзгөчө 

түстү же арипти, лого сыяктуу, колдонуу пайдалуу болушу мүмкүн. 

Темаларды ылайыкташтыра аласыз жана өзүңүз теманын элементтерин 

аныктайсыз. Көбүрөөк билүү үчүн, биздин Темаларды жаңыртуу сабагын 

көрүңүз. 

Темаларды колдонуу 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2016/modifying-themes/1/
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PowerPoint ка киргизилген бардык темалар Дизайн өтмөгүндөгү Темалар 

тобунда жайгаштырылган. Темалар каалаган убакта колдонулат же өзгөртүлүшү 

мүмкүн. 

Теманы колдонуу үчүн: 

Тасмадагы Жасалгалоо өтмөгүн тандаңыз, андан кийин Тематикалар тобуна 

жайгаштыруу. Ар бир сүрөт теманы билдирет. 

Мүмкүн болгон темаларды көрүү үчүн көбүрөөк ылдый түшүүчү жебени 

чыкылдатыңыз. 

 

Каалаган теманы тандоо. 

 

Тема толугу менен презентация үчүн колдонулат. Башка теманы колдонуу үчүн, 

жөн гана Жасалгалоо өтмөгүнөн тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кандайдыр бир теманы колдонгондон кийин, Варианттар тобунан темага 

ылайыктап тандай аласыз. Варианттар тобу. Темалардын көрүнүшүн сактоодо 

ар кандай тема түстөрдүн варианттарын колдонушат. 

 

Чакырык! 

Биздин практикалык презентацияны ачыңыз. 

Түбүндөгү жыгач текстура менен жарык фон үчүн Галерея темасы колдонулат. 

Эскертүү: Эгер алардын үстүнөн курсорду алып келсеңиз, теманын аттары пайда 

болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56def3cc6aa9151abc732080_03_08_2016/powerpoint2016_themes_practice.pptx
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Теманын варианттын тандаңыз. 

Бул жерде презентацияңыз кандай болуш керек дегенге мисал келтирилет: 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1256 
 

8. ӨТКӨРМӨЛӨРДҮ КОЛДОНУУ 
 

Эгер сиз ар бир слайдтын ортосундагы өзгөчө таасири бар PowerPoint 

презентацияны көргөн болсоңуз, анда сиз слайд өткөөлдөрүн көрдүңүз. Өтүү эң 

эле жөнөкөй сыйкырланган сыяктуу кийинки слайдга өтөт же көз уялткан көзгө 

урунарлык таасир калтырышы мүмкүн. PowerPoint презентацияңызга кылдат, 

профессионалдык стиль берүү менен, кээ бир же бардык слайдтарыңызга 

өтүүлөрдү колдонууга жеңилдик берет. 

Кошумча: Биздин практикалык презентацияны жүктөп алыңыз . 

PowerPoint тагы өтүүлөрдү колдонуу тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

Өтүүлөр жөнүндө 

Тандап алганга уникалдуу өтүүлөрдүн үч категориясы бар, баардыгын Өтүү 

өтмөгүнөн тапсаңыз болот. 

Кылдат: Булар өтүүнүн негизги түрлөрү болуп саналат. Алар слайдтардын 

ортосун жылдыруу үчүн жөнөкөй жандандыруу (анимация) колдонушат. 

 

Толкундатуучу: Слайдтардын ортосунда өтүү үчүн кыйла татаал жандандырууну 

(анимацияны) колдонушат. Толкундатуучу өтүүлөргө караганда көрүнүшү 

кызыктураак болот жана көп кошууларды колдонуу презентацияңызды 

профессионалдуу көргөзбөйт. Бирок чеги менен колдонулса, алар маанилүү 

слайдтардын ортосунда жакшы тийишүүлөрдү кошо алышат. 

 

Динамикалык Мазмун: Эгер эки слайддын ортосундагы өтүү үчүн окшош 

слайддардын үлгүсүн колдонсоңуз , динамикалык өтүүлөр толтургучтарга гана 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56d898fc6aa91509c874342e_03_03_2016/powerpoint2016_transitions_practice.pptx
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жылат, слайддар жылбайт. Эгерде туура колдоно билсек, динамикалык өтүүлөр 

слайддарыңызды кошууга жардам бере алат жана презентацияңыздын көлөмүн 

кошуп жылмалайт. 

 

Өтүүлөр түзөтүүдө мыкты колдонулат. Өтө көп түзөтүүлөрдү кошуу 

презентациянын көрүнүшүн бир аз чакчелекей кылып жана ал тургай 

угуучулардын да башын маң кылат. Негизинен көзгө урунбаган өткөөлдөрду 

колдонууну эске алыңыз, же өткөөлдөрдү колдонбой эле койгонуңуз оң. 

Өткөрмөнү колдонуу үчүн: 

Слайд Багыттоо тактасынан керектүү слайдды танда. Бул өткөрүүдөн кийин 

пайда боло турган слайд. 

 

Өтүүлөр өтмөгүн чыкылдатыңыз, андан кийин бул Слайд 

тобуна Өтмөктү жайгаштырыңыз. Демейде, бирөө дагы ар бир слайдга 

колдонулбайт. 

Өтмөктөрдүн баардыгын чагылдыруу үчүн Көбүрүүк ылдый түшүүчү жебени 

чыкылдатыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тандалган слайдды колдонуу үчүн өтүүнү чыкылдатыңыз. Бул автоматтык түрдө 

өтүүнү алдын ала берет. 

 

Сиз ошол эле өтүүнү презентацияңыздын баарына колдонуу үчүн Көрсөтүлгөн 

убакыт тобундагы Бардык Колдон буйругун колдоно аласыз. Бул сиз колдонгон 

башка өтүүлөрдү өзгөртөрүн эстен чыгарбайлы. 

 

Презентацияңыздагы ар кандай слайддарга бир нече ар түрдөгү өтүүлөрдү 

колдонууга аракет жасаңыз. Сиз кээ бир өтүүлөр слайддардын мазмунуна 

жараша, башкаларга караганда жакшы иштейт деп табышыңыз мүмкүн. 

Өткөрмөнү алдын алуу: 

Сиз ар кандай учурда ушул эки усулду колдонуу менен тандалып алынган 

слайддар үчүн өтүүнү алдын ала көрө аласыз: 

Өтүү өтмөгүнөн алдын ала көрүү буйругун чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Слайд Багыттоо тактасынан Анимацияларды ойнотуу ( Play Animations) буйругун 

чыкылдатыңыз. 

 

Өткөөлдөрдү өзгөртүү 

Өткөөл кубулушун өзгөртүү: 

Сиз өтүүнүн көрүнүшүн анын багытын өзгөртүү менен тез арада ылайыкташтыра 

аласыз. 

Сиз өзгөртүүнү каалаган өтүү менен слайдды тандаңыз. 

Кубулуш параметрлер буйругун чыкылдатыңыз жана каалаган параметрди 

тандаңыз. Бул параметрлер тандалган өтүүгө жараша ар кандай болот. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Өтүү өзгөртүлөт, ошондой эле өткөөл алдын ала көрүнөт. 

Кээ бир өтүүлөр багытын өзгөртүүгө жол бербейт. 

Өткөрмөнүн узактыгын өзгөртүү: 

Сиз каалаган өтүү менен слайдды тандаңыз. 

Көрсөтүлгөн убакыт топтун, чөйрөнүн ичинде өтүү үчүн керектүү убакыт кирет. 

Бул мисалда, биз тез өтүү үчүн, жарым секундга, же 00.50 убакыт азайтууга 

болот. 

 

Үн кошуу: 

Сиз каалаган өтүү менен слайдды тандаңыз. 

Көрсөтүлгөн убакыт топтон Үн ылдый түшүү менюну чыкылдатыңыз. 

Тандалган слайдды колдонуу үчүн үн чыкылдатыңыз, анан үндү угуу үчүн өтүүнү 

алдын алыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Үндөр мыкты ченеми менен колдонулат. Ар бир слайд ортосунда үн колдонуу 

ашыкча болушу мүмкүн же ал тургай слайд шоуну коюп жатканда аудиторияга 

тажатма болуп калышы мүмкүн. 

Өткөрмөнү алып салуу: 

Өтүү менен сиз алып таштоону каалаган слайдды тандаңыз. 

Бул слайд топко өтүү аркылуу эч тандабаңыз. Өтүү алынып салынат. 

 

Бардык слайддардан өтүүлөрдү алып салуу үчүн, бир дагы өтүүнү слайдга 

колдонбоңуз, андан кийин Бардыгына колдон буйругун чыкылдатыңыз. 

Өркүндөтүлгөн слайддар 

Адатта, Слайд Көрсөтүү көрүнүшү аркылуу сиз чычканды чыкылдатуу менен же 

тергичтен боштук же жебе баскычтарын басуу аркылуу кийинки слайдка алдыга 

келесиз. Убакытты туура бөлүштүрүү топто Өркүндөтүлгөн Слайддарды орнотуу 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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презентациянын өзүн өстүрүүдө жана белгилүү убакытта ар бир слайдды 

көрсөтөт. Бул функция өзгөчө ачыла элек презентацияларга пайдалуу мисалы, 

соода-шоу жарманкесинде. 

Слайддарды автоматтык түрдө илгерилетүү үчүн: 

Сиз каалаган слайдды тандаңыз. 

Өтүүлөр өтмөгүндө убакытты тандоо тобун жайгаштыруу. Өркүндөтүлгөн 

слайдка ылайык, кийинки чычканды чыкылдатуу кутуну бошотуңуз. 

Андан кийин талаада, слайдды көрсөтүү үчүн каалаган убакыт өлчөмүн 

киргизиңиз.. Бул мисалда, биз слайдды 1 мүнөт жана 15 секундка дароо 

өркүндөтүп беришет, же 01:15:00. 

 

Башка слайдды тандап жана бардык слайддар керектүү убакыт өлчөмүнө чейин 

процессти кайталайт. Ошондой эле бардык слайддарды бирдей мөөнөттө 

колдонуу үчүн Бардык буйрукту колдонуп, Колдонууну чыкылдатыңыз. 

Эгер сиз автоматтык өтүүнүн алдында кийинки слайдды жылдыруу үчүн, ар 

дайым чычканды чыкылдатуу менен же аралык баскычты басып кадимки эле 

слайддарды жакшыртып алыңыз. 

Чакырык! 

Биздин практикалык презентацияны ачыңыз . 

Тандалган биринчи слайд менен, көрүнбөгөн категориядагы Түртүү өтүүсү 

колдонулат. 

Кубулуш параметрлерин оңго түртүүгө өзгөртүү. 

Узактыкты 2.00 чейин өзгөртүү . 

Слайддарды автоматтык өркүндөтүүгө 3 секунддан кийин коюңуз, же 00: 03.00. 

Ар бир слайдга өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн бардык буйругун колдонууну 

колдонуңуз. 

Терезенин ылдый жагындагы Слайд Көрсөтүүсү баскычын колдонуп, 

слайдшоуну ойнотуңуз. Ар бир слайд Төмөнкү сүрөттөгү сыяктуу алдыга 

илгерилөөсү керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56d898fc6aa91509c874342e_03_03_2016/powerpoint2016_transitions_practice.pptx
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9. СЛАЙДДАРДЫ БАШКАРУУ 
 

Эгер презентацияга көбүрөөк слайддарды кошсоңуз, баарын ирети менен сактоо 

кыйын болушу мүмкүн. Бактыга жараша, PowerPoint уюштурууга жана слайд-шоу 

даярдоого жардам бере турган куралдарды сунуштайт. 

Кошумча: Биздин практикалык презентацияны жүктөп алыңыз. 

PowerPoint боюнча слайддарды башкаруу тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

Слайд көрүнүштөрү тууралуу 

PowerPoint ар кандай тапшырмаларды аткаруу үчүн керектүү болгон бир нече ар 

кандай слайд көрүнүштөрүн камтыйт. Слайд көрүнүш буйруктары PowerPoint 

терезесинин эң төмөнкү оң жагында жайгашкан. Төрт негизги слайд көрүүлөр 

бар. 

 

Кадимки көрүнүш: Бул слайддарды түзүүдө жана түзөтүүдө демейки көрүнүш 

болуп саналат. Ошондой эле Слайд Багыттоо тактасында слайддарды жылдыра 

аласыз. 

 

Слайд сорттоочу көрүнүш : бул көрүнүштө, ар бир слайдга бир эскиз нускасын 

көрө аласыз. Сиз слайддарды тез иреттештирүү үчүн сүйрөп жана төмөндөтө 

аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56cf50476aa9151798b7910d_02_25_2016/powerpoint2016_managingslides_practice.pptx


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1265 
 

 

Окуу көрүнүшү: Бул көрүнүш сиздин презетацияны алдын ала көрүү үчүн 

PowerPoint терезеси толтурат. Ал төмөнкү оң жактагы оңой жеткиликтүү 

багыттоо баскычтарын камтыйт. 

 

Слайд Көрсөтүүсүнүн көрүнүшү: Бул эл алдында тааныштыруу үчүн колдонулучу 

көрүнүш болуп саналат. Бул буйрук учурдагы слайддан презентацияны баштайт. 

Ошондой эле башынан баштоо үчүн баскычтопту F5 баса аласыз. Сиз чычканды 

жылдырып жатканда бир меню төмөнкү-сол бурчунда пайда болот. Бул 

буйруктар болсо, слайддар аркылуу чабыттап башка параметрлерге 

мүмкүнчүлүк алат, калем жана маркер сыяктуу . 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Схема көрүнүшү 

Схема көрүнүшү слайд текстиңизди схема формасында көрсөтөт. Бул слайд 

тексти тез кошууга жана бир эле учурда бир нече слайддардын мазмундарын 

көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Сиз бул үлгүлөрдү слайддарды уюштурууну карап 

чыгуу үчүн жана презентацияны даярдап жана жеткириш үчүн колдоно аласыз. 

Схеманы көрүү үчүн: 

Көрүнүш өтмөгүнөн тартып, Схема көрүнүш буйругун чыкылдатуу. 

 

Слайд тексттин схемасы слайд багыттоо тактасында пайда болот. 

Сиз слайд текстине өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн түздөн-түз схемага терип жаза 

аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Слайд эскертүүлөр 

Эскертүү тактасындагы слайддарга эскертүүлөрдү кошсо болот. Көп учурда 

Докладчынын эскертүүлөрү деп аташат, алар презентацияңызды жеткирүүгө же 

даярдоого жардам берет. 

Эскертүүлөрдү кошуу үчүн: 

Эскертүү тактасын ачуу үчүн экрандын асты жагындагы Эскертүү буйругун 

чыкылдатыңыз. 

 

Тактанын четине сүйрөп эгер кааласаңыз аны өзгөртүңүз жана чыкылдатыңыз . 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эскертүүлөр тактасын чыкылдатыңыз жана эскертүүлөрдү кошуу үчүн терип 

жаза баштаңыз. 

 

Ошондой эле Эскертүүлөр Барагына кирүү үчүн кошуп жана карап чыгууга 

мүмкүнчүлүк аласыз. Көрүнүш өтмөгүнөн Эскертүү барак буйрукка чыкылдатуу. 

Ал жерден, сиз ар бир слайддын текст кутучасына эскертүүлөрдү терип жаза 

аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Слайд бөлүмдөрү 

Эгер сизде көп слайддар бар болсо, анда презентацияңызды жаңыртууга оңой 

болуш үчүн аларды бөлүктөргө уюштурууга болот. Слайд Багыттоо тактасында 

бөлүмдөр жыйыштырылат же жайылтылат, жана оңой шилтеме менен аталат. 

Слайд бөлүмдөрдү түзүү үчүн: 

Биздин мисалда, биз эки бөлүктү кошобуз: бирөө иттерди багып алууга 

мүмкүнчүлүк берген жана башкасы мышыктар үчүн жана үй жаныбарлары үчүн . 

Бөлүмдү баштоо үчүн сиз каалаган слайдды тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Башкы бет өтмөгүнөн тартып, Бөлүм буйругун чыкылдатыңыз, андан кийин 

ылдый түшүүчү менюдан Бөлүм Кошууну тандаңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Слайд Багыттоо тактасында Аталышы жок бөлүм пайда болот. 

 

Бөлүмгө жаңы ат бериш үчүн, Бөлүм буйругун чыкылдатыңыз, анан ылдый 

түшүүчү менюдан Жаңы ат берүү бөлүмүн тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Диалог кутусуна жаңы бөлүм атын терип жазыңыз, анан Кайра атоону басыңыз. 

 

Эгер керек болсо, көптөгөн бөлүктөрдү кошууну кайталаңыз. 

Слайд Багыттоо панелинде, жыйыштыруу же жайылтуу боюнча кийинки бөлүм 

атындагы жебени чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1273 
 

 

Бөлүмдү алып салуу үчүн Бөлүм буйругун чыкылдатыңыз, андан кийин Алып 

салуу Бөлүмүн чыкылдатыңыз. Сиздин слайддардан бардык бөлүктөрдү алып 

салуу үчүн Бардык бөлүмдөрдү алып салууну дагы басса аласыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чакырык! 

Биздин практикалык презентацияны ачыңыз. Сиз буга чейин биздин практикалык 

презентация боюнча сабактарды жүктөп алган болсоңуз, жаңы көчүрмөсүн 

жүктөп алуудан да шектенбесеңиз болот. 

Биринчи слайдды тандаңыз жана бөлүмүн түзүңүз. 

Киришүү бөлүмүн кайра атоо. 

Кишинин мыкты Досу аттуу слайдды тандаңыз жана Иттер деп аталган бөлүктү 

түзүңүз. 

Жашоодогу Кичинекей нерселер аттуу слайдды тандап жана Мышыктар жана 

Башкалар аттуу бөлүмүн түзүңүз. 

Пого аттуу слайдды Иттердин бөлүмүнө жылдырыңыз. 

Схема көрүнүшүн өзгөртүү. 

4 слайдка белги түзүү 3 слайдга чейин жылдыруу же жок кылуу. 

Кадимки көрүнүшкө кайра которуу. 

Бүткөндөн кийин, сиздин презентацияңыз ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56cf50476aa9151798b7910d_02_25_2016/powerpoint2016_managingslides_practice.pptx
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10. ТАБУУ ЖАНА АЛМАШТЫРУУ 
 

Качан сиз узунураак презентациялар менен иштеп жатканыңызда, белгилүү бир 

сөздү же сөз айкашын жайгаштырууда убакытты пайдалануу кыйын болушу 

мүмкүн. PowerPoint автоматтык түрдө функцияны Табууну колдонуп 

презентацияңызды изилдейт жана Алмаштыруу функциясын колдонуп сөздөрдү 

же сөз айкаштарын тез өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берет. 

Кошумча: Биздин практикалык презентацияны жүктөп алыңыз. 

Табуу жана PowerPoint та алмаштырууну колдонуунун негиздери жөнүндө 

көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Текстти табуу үчүн: 

Башкы бет өтмөгүнөн тартып Табуу буйругун чыкылдатуу. 

 

Диалог кутучасы пайда болот. Табуудан сиз каалаган текстке кирип табыңыз: 

талаа, анан Кийинкиден Тапты басыңыз. 

 

Эгер текст табылган болсо, анда ал тандалып алынат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56e070f86aa9151abc73208a_03_09_2016/powerpoint2016_findreplace_practice.pptx
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Сиз ошондой эле тергичтен Ctrl + F басуу менен Табуу буйругуна кире аласыз. 

Текстти алмаштыруу: 

Кээде, презентацияңыз боюнча кайталанган каталарды жасаганыңызды 

түшүнөсүз, мисалы кимдир бирөөнүн атын туура эмес жазганыңыз, же өзгөчө бир 

сөздү же сөз айкашын башкага алмаштыруу керек деп. Алмаштыруу функциясын 

тез карап чыгуу үчүн колдоно аласыз. 

Башкы бет өтмөгүнөн тартып, Алмаштыруу буйрукту чыкылдатуу. 

 

Диалог кутучасы пайда болот. Табуудан сиз каалаган текстти терип жазыңыз: 

талаада 

Сиз алмаштырууну каалаган тексти терип жазып Алмаштыруу менен: талаа, 

андан кийин Кийинкини Тапты чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Текст табылган болсо, ал тандалып алынат. Тексти алмаштыргыңыз келерине 

шек санабаш үчүн аны карап чыгыңыз. 

Эгер сиз аны алмаштыргыңыз келсе, анда бир алмаштыруу вариантарын 

тандаңыз. Алмаштыруу жеке мисалдарда алмаштырылат, жана Баарын 

Алмаштыр баардык мисалда алмаштырылат. Биздин мисалда, Алмаштыруу 

функциясын колдонобуз. 

 

Тандалган текст алмаштырылат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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PowerPoint презентацияда тексттеги кийинки мисалы жылдырылат. Текст 

алмаштырууну бүткөндөн кийин, диалог кутучага чыгуу үчүн Жабууну 

чыкылдатыңыз. 

Ал бардык алмаштыруу менен келгенде, ал сиз күтбөгөн жана иш жүзүндө 

өзгөртүүнү каалабаган айкалыштарды таап алышы мүмкүн экенин эстен 

чыгарбаганыбыз маанилүү. Эгерде сиз, дээрлик эч алмаштыра албай 

турганыңызга ишенгениңизде гана бул параметрди колдонушуңуз керек. 

Чакырык! 

Биздин практикалык презентацияны ачыңыз . 

Презентацияда типография бар. Фандрейзиң Фанрайзиң болуп туура эмес 

жазылса. Туура эмес жазылган сөздү таап жана Фандрайзиң менен алмаштыруу 

үчүн Табуу функциясын колдонуш керек. 

Кайсы айда шайлоолор болуп өткөнңн табуу үчүн Табуу ( Find ) функциясын 

колдонуш керек. Четин чыгар: шайлоого карата сөздү изилдеңиз. 

Баштапкы Фандрайзиң төрагасы кызматтан кетип, ордуна башка бирөө келди 

деп көрөлү. Табууну жана Баарын алмаштырууну колдонуп Юлия Стивенди 

Белинда Haygoodка өзгөртөбүз . 

Сиз бүткөндөн кийин, презентацияңыз ушул диалог кутучаны ээ болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56e070f86aa9151abc73208a_03_09_2016/powerpoint2016_findreplace_practice.pptx
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11. БАСЫП ЧЫГАРУУ 
 

PowerPoint презентацияларын компьютерден көрө алсаңыз дагы, аларды басып 

чыгарууну каалаган учурлар болушу мүмкүн. Презентациянын 

ыңгайлаштырылган версияларын басып чыгарган болсоңуз алар слайд-шоуну 

көргөзүп жатканыңызда өзгөчө жардам берет. Басып чыгаруу панели, алдын-ала 

презентацияны басып чыгаруу үчүн жеңил болот. 

Кошумча: Биздин практикалык презентацияны жүктөп алыңыз . 

PowerPoint менен басып чыгаруу тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону 

көрүңүз. 

Басып чыгаруу калыптары 

PowerPoint презентацияны басып чыгарып жатканда бир нече 

калыптарды(үлгүлөрдү) тандоону сунуштайт. Сиз тандаган калып негизинен, 

слайд-шоуну эмне үчүн басып жатканыңызга көз каранды болот. Басып чыгаруу 

калыптарынын төрт түрү бар. 

Толук Барак Слайддары: Бул презентациядагы ар бир слайдга толук баракты 

басып чыгара алат. Эгер сиз кайра карап чыгуу же басылган көчүрмөгө түзөтүү 

керек болот десеңиз бул калып өтө пайдалуу болуп саналат. 

 

Эскертүү барактары: Бул слайдды докладчынын эскертүүлөрү менен бирге ар 

бир слайдды басып чыгара алат. Эгер ар бир слайдга көп эскертүүлөрдү кошкон 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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болсоңуз, презентация берип жатканда басылган көчүрмөнү сактап калышыңыз 

мүмкүн. 

 

Схема: Бул слайд шоунун жалпы планын басып чыгара алат. Сиз слайд шоунун 

уюштурулушун карап чыгуу үчүн жана презентацияны жеткирүүгө даярдоону 

колдоно аласыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Таркатмалар: Бул ар бир слайддын эскиз версияларын кошумча боштук 

эскертүүлөр менен басып чыгарат. Сиз аудиторияга презентациянын көчүрмөсүн 

берүүнү кааласаңыз, бул үлгү өзгөчө пайдалуу болот. Кошумча орун аларды ар 

бир слайдда жазып алууга мүмкүнчүлүк берет. 

 

Басып чыгаруу тактага мүмкүнчүлүк алуу үчүн: 

Файл өтмөктү тандаңыз. Экрандын арткы көрүнүшү пайда болот. 

 

Басып чыгарууну тандаңыз. Басып чыгаруу панели пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бул жерде Басып чыгаруу панелинин негизги элементтери болуп эсептелет. 

Басып чыгаруу баскычы: Сиз презентацияны басып чыгарууга даяр болгондо, 

Басып чыгаруу баскычын чыкылдатыңыз. 

Көчүрмөлөр: Бул жерде, презентациянын канча көчүрмөсүн басып чыгарууну 

каалагандай кылып тандай аласыз. Эгер сиз бир нече көчүрмөсүн басып 

чыгарууну пландап жаткан болсоңуз, анда биринчи сыноо көчүрмөсүн басып 

чыгарганыңыз жакшы болот. 

Принтер: Эгер компьютер бир нече принтерге туташкан болсо анда сиз каалаган 

принтерди тандап алышыңыз керек. 

Калыпты басып чыгаруу: Бул жерден төрт басып чыгаруунун бирөөнү тандай 

аласыз: Толук Бет Слайддары, Эскертүүлөр барактары, Схема жана 

Таркатмалар. 

Салыштыруу параметрлери: Эгерде сиз бир нече көчүрмөсүн басып чыгарып 

жатсаңыз, анда сиз каалаган көчүрмөлөр салыштырылган же салыштырылган 

эмесин тандай аласыз. 

Түсү Орнотуулар: Бул жерде сиз түстүү кылып же түсү жок кылып басып 

чыгарууну тандай аласыз. Биз көпчүлүк учурда боз түстөрдү түстүү сыяны 

үнөмдөш үчүн басып чыгарууну сунуш кылабыз. 

Алдын ала көрүү панели: Бул жерде, сиз презентацияны басып чыгаргандан 

кийин кандай көрүнөрүн алдын-ала көрө аласыз. 

Слайд тандоо: Сиз Алдын ала көрүү панелинен ар башка слайдды көрүү үчүн 

жебелерди чыкылдата аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Масштабты көзөмөлдөө: Сиз масштабтын оң жагындагы баскыч беттеги 

масштапты чыкылдатыңыз жана Алдын ала көрүү панелинен тышкары. Масштаб 

көзөмөлүн пайдалануу үчүн тандап алманы сүйрөп жана чыкылдатыңыз. Тандап 

алманын сол тилкесиндеги сан масштаб пайызын чагылдырат. 

Сиз ошондой эле тергичтен Ctrl + P басуу менен Басуу тактасына кире аласыз. 

Презентацияны чыгарыш үчүн: 

Файл өтмөктү танда. Экрандын арткы көрүнүшү пайда болот. 

 

Басууну тандаңыз. Басып чыгаруу панели пайда болот. 

 

Каалаган принтерди жана басып чыгаруу диапазонун тандаңыз. 

Керектүү басып чыгаруу үлгүлөрүн жана түс орнотууларын тандап алыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз орнотууларын өзгөртүп бүткөндөн кийин, Басып чыгарууну чыкылдатыңыз. 

 

Чакырык! 

Биздин практикалык презентацияны ачыңыз. 

Басып чыгаруу панелинен көчүрмөнүн санын 2 ге өзгөртүңүз. 

Презентациянын ар бир туурасынан 6 Слайддар менен таркатма версияларын 

тандаңыз. 

Бүткөндөн кийин, басылма панели ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кошумча: Эгер принтериңиз бар болсо жана басып чыгарып көргүңүз келсе анда 

презентацияңызды басып чыгарыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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12. СЛАЙД-ШОУ КӨРГӨЗҮҮ 
 

Слайд шоу толук бүткөндөн кийин, элге кантип көргөзө ала турганыңыз жөнүндө 

үйрөнүшүңүз керек. PowerPoint сиздин презентацияны тегиз, жагымдуу жана 

прфессионалдуу даярдоого жардам берүү үчүн бир нече куралдарды жана 

мүмкүнчүлүктөрдү сунуш кылат. 

Кошумча: Биздин практикалык презентацияны жүктөп алыңыз. 

Слайд-шоуну көрсөтүү жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Слайд шоуну көрсөтүү 

Слайд-шоуну көрсөтүүдөн мурун, презентацияңызда мүмкүн боло турган 

жабдуулардын түрү жөнүндө ойлонууга туура келет. Көптөгөн презентация 

кылуучулар презентация учурунда проекторлорду колдонушат, ошондуктан, сиз 

дагы колдонууну каалайт болушуңуз керек.. Бул башка экран аркылуу 

көрүүчүлөргө айтып жатканда слайддарды монитордон алдын ала көзөмөлдөөгө 

мүмкүндүк берет. 

Слайд шоу баштоо үчүн: 

Презентацияны баштоонун бир нече жолдору бар: 

Тез табуу мүмкүнчүлүк куралдар панелинен Башынан Баштоо буйругун 

чыкылдатыңыз, же баскычтоптун жогору жагындагы F5 баскычын басыңыз. 

Презентация толук экран режиминде көрүнөт. 

 

Учурдагы слайддан презентацияны баштоо үчүн PowerPoint Терезенин ылдый 

жагындагы Слайд Көрсөтүүсү көрүнүшү буйругун тандаңыз. 

 

Андан да көп мүмкүнчүлүктөрдү алуу үчүн, Тасмадагы Слайд Көрсөтүүсү 

өтмөгүнө барыңыз. Бул жерден, сиз учурдагы слайддан презентацияны 

баштайсыз жана өнүккөн презентация параметрлерине мүмкүнчүлүк аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56ddcba36aa9151db82dff04_03_07_2016/powerpoint2016_presenting_practice.pptx


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1289 
 

 

Слайддарды илгерилетүү жана алмаштыруу: 

Сиз чычканды чыкылдатуу аркылуу же баскычтоптон аралык баскычты баскылоо 

менен кийинки слайдка илгерилей аласыз Сиз презентацияны алдыга же артка 

карай жылдыруу үчүн баскычтоптогу жебе ачкычтарын колдоно аласыз. 

Ошондой эле сол-төмөнкү жагынан чычканды үстүнөн кармап жана алдыга же 

артка жылдыруу үчүн жебелерди чыкылдата аласыз. 

 

Слайд көрсөтүүсүн токтотуу: 

Сиз тергичтен Esc баскычын басуу менен презентация режиминен чыга аласыз. 

Ошондой эле төмөнкү-сол жактагы Слайд Көрсөтүү Параметрлер баскычын 

чыкылдатып анан Бүткөн Шоуну тандай аласыз. 
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Презентация акыркы слайддан кийин аяктайт. Сиз чычканды чыкылдатуу менен 

же аралык баскычты басуу аркылуу Кадимки көрүнүшкө кайтып келесиз. 

 

Презентация куралдары жана өзгөчөлүктөрү 

PowerPoint слайд-шоу көрсөтүүсүндө ыңгайлуу куралдар менен камсыз кылууда. 

Мисалы, сиз, слайддардагы элементтерге көңүл буруу үчүн Чычкан көрсөткүчүн 

калем же маркер менен өзгөртө аласыз. Мындан тышкары, Сиз презентация 

учурунда башка слайддарга секирик жасай аласыз же зарыл болсо 

тапшырмалар панелинен башка программаларга мүмкүнчүлүк аласыз. 

Тапшырмалар тактасын көрсөтүү үчүн: 

Кээде презентация учурунда Интернетти же башка файлдарды жана 

программаларды алуу үчүн мүмкүнчүлүк керек болушу мүмкүн. PowerPoint 

презентация бүткөнгө чейин сизге тапшырмалар тактасына кирүүгө мүмкүнчүлүк 

берет. 

Жайгаштыруу жана төмөнкү-сол бурчунда Слайд Параметрлер баскычын 

тандоо. 

Экранды тандап, андан кийин Тапшырма тактасын Көрсөтүүнү басыңыз. 

 

Сиздин Тапшырма панелиңиз пайда болот. Интернет веббраузери сыяктуу 

ачууну каалаган программаны тандаңыз. Бүтүргөндөн кийин, терезени жабыңыз 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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же Тапшырма тилкесинен презентацияга кайтып келиш үчүн PowerPoint 

сүрөтчөнү чыкылдатыңыз. 

 

Слайд параметрлери 

Ошондой эле слайд шоу учурунда экрандын каалаган жерине чыкылдатуу менен 

жогорудагы меню элементтерине мүмкүнчүлүк ала аласыз. 

 

Ыктоосу жок слайдка аттап кетүү: 

Зарыл болсо, кереги жок слайддардан секире аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жайгаштыруу жана төмөнкү-сол бурчундагы Баардык Слайддар Көрүү баскычын 

тандоо. 

 

Ар бир слайддын эскиз версиялары пайда болот. Сиз секирип кетүүнү каалаган 

слайдды тандаңыз. 

 

Тандалган слайд пайда болот. 

Чийме шаймандарын пайдалануу үчүн: 

Чычкан көрсөткүчү слайддардагы элементтерге көңүл буруу үчүн калем же 

маркер ордуна иштей алат. 

Жайгаштыруу жана төмөнкү-сол бурчунда Калем Куралдар баскычын тандоо. 

Калемди же Маркерди артыкчылык негизинде тандаңыз. Ошондой эле менюдан 

башка түстү тандай аласыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Слайддарды белгилөө үчүн чычканды сүйрөп жана чыкылдатыңыз. Слайд-шоу 

көрсөтүлүп жатканда баскычтоптон калем куралын алуу үчүн Ctrl + P басыңыз 

 

Ошондой эле, слайддагы айрым бөлүктөргө көңүл буруу үчүн лазер көрсөткүчүн 

колдоно аласыз. Калем менен Маркерден айырмаланып, лазер көрсөткүчү 

Слайддарга белгилөө таштабайт. Лазердик көрсөткүчтү колдонуу үчүн, Калем 

куралдарынан аны тандап, же Ctrl ачкычтын баскычын басып жана чычкандын 

сол баскычынан өткөрүңүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сыя белгилөөлөрдү өчүрүү үчүн: 

Жайгаштыруу жана төмөнкү-сол бурчунда Калем куралдар баскычын тандоо. 

Жеке сыя белгилөөнү тазалоо үчүн өчүргүчтү тандаңыз, же Бардык Сыя 

Өчүргүчүн бардык белгилөөлөрдү өчүрүү үчүн тандаңыз. 

 

Слайд-шоуну бүткөндөн кийин, сизде презентация учурунда сыя 

аннотацияларын Сактоо же Алып салуу тандоолору болот. Эгер сыя 

белгилөөлөрдү сактап калган болсоңуз, алар Кадимки көрүнүштө Слайддардын 

катарында пайда болуп турат. 

 

Бет ачар режими 

Эгер сиз слайд-шоуну проектор менен көрсөтүп жаткан болсоңуз, анда бет ачар 

режимин колдоно аласыз. Бет Ачар режим көрүнүшү, экрандан көрүүчүлөр көрө 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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албай турган өзгөчө орнотууну көзөмөлдөөгө жана жеңил слайд эскертмелердин 

шилтемелерин алуу менен келе жаткан слайдка жана дагы көп нерселерге 

мүмкүндүк берет. 

Бет ачар режимге мүмкүнчүлүк алуу үчүн: 

Адатта, Слайд Шоуңузду кадимкидей эле баштаңыз, андан кийин Слайд-Шоу 

баскычын чыкылдатып анан Бет ачар режимин тандаңыз. Сиз ошондой эле Бет 

ачар режими боюнча слайд-шоу баштоо үчүн баскычтопту Alt + F5 баса аласыз. 

 

Булар Бет ачар режимдин негизги элементтери болуп эсептелет. 

Таймер: Бул жерден сиз презентацияны канча убакыт берип жатканыңыз 

тууралуу көрө аласыз. Эгер керек болсо, таймерге тыныгуу берип жана кайра 

баштай аласыз. 

Тапшырмалар панелиндеги шоу: Тапшырмалар тактасын көрсөтүү үчүн бул 

жерди чыкылдатып жана презентацияны жаппастан башка программаларын 

алууга мүмкүнчүлүк аласыз. 

Экран жөндөөлөрү: бул жерден, сиз экран жөндөөлөрдү ылайыкташтыра аласыз, 

параметр көчүрмөсүн кайталоону - же күзгү- эки экрандагы слайд шоуну 

камтыган жана Бет ачар режими туура эмес экранда пайда болсо мониторду 

алмаштыра аласыз. 

Слайд көрсөтүүсүн бүтүрүү: Презентацияны бүтүрүү үчүн бул жерди басыңыз. 

Учурдагы слайд: Бул аудиторияга учурдагы көрсөтүлүп жаткан слайд. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Слайд тандоолору: Мына, Калем куралдары жана Бардык Слайддар 

баскычтарын көрүүнү камтыган, кадимки презентация режиминде табыла турган 

ошол эле слайд ыкмаларына мүмкүнчүлүк ала аласыз. 

Алдыңкы жана Кайтарым Слайддар: Презентация аркылуу алдыга жана артка 

жылдыруу үчүн жебелерди колдонуу. 

Эскертүүлөр панели: Мына, учурдагы слайддан түрлүү Докладчынын 

эскертүүлөрүн көрө аласыз. Эскертүүлөрдү чоңураак же кичирээк жасаш үчүн 

төмөнкү Көбөйтүү жана Азайтуу баскычтарын колдонуу керек. 

Кийинки слайд: Бул жерден кийинки чыга турган слайды алдын ала көрө аласыз. 

Слайд шоу орнотуу параметрлери 

PowerPoint тун орнотуу жана слайд-шоу ойноо үчүн ар кандай параметрлери бар. 

Мисалы, Киоскто ойното албай койгон, урунула элек презентацияны орнотсоңуз 

слайд шоуну үзгүлтүксүз кайталанышын жасай аласыз. 

Слайд шоу орнотуу параметрлерине мүмкүндүк алуу үчүн: 

Слайд Көрсөтүү өтмөгүн тандап, андан кийин Слайд Көрсөтүүсүн Орнотуу 

буйругун чыкылдатуу. 

 

Орнотуу Шоу диалог кутучасы пайда болот. Бул жерден, презентацияңыз үчүн 

керектүү ыкмаларды тандап ала аласыз. 

Бул жерде түзүү жана слайд-шоу ойноо үчүн ар кандай тандоолор бар. 

Көрсөтүү Түрү : Бул жерден Көрсөтүү түрүн тандай аласыз. 

Көрсөтүү Тандоолору: Бул жерден сиз ойнотуу жөндөөлөрүн тандап, жана айрым 

функцияларды кааласаңыз өчүрө аласыз. 

Слайддарды көрсөтүү: Бул жерде, презентация учурунда көрсөтүүнү каалаган 

слайддарды тандай аласыз. Демейде баардыгы тандалат, бирок айрым гана 

слайддарды көрсөтүүгө тандай аласыз же сиздин баштапкы презентацияда 

жасалган көнүмүш көрсөтүүлөрдү колдоно аласыз. 

Өркүндөтүлгөн Слайддар: Эгер слайттардын арасында убакыт чендерин койгон 

болсоңуз, алар дароо эле ойной баштайт. Бирок убакыт ченемин өчүрүүнү 

кааласаңыз, анда слайддарды өзүңүз көзөмөлдөө үчүн, Кол менен тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бир нече Мониторлор: Эгер сизде бир нече монитор бар болсо, анда слайд-шоу 

жүрүп жатканда кайсынысын өчүрөрүңүздү тандай аласыз. Бул адатта, жөндөөнү 

автоматтык түрдө калтыргпн жакшы болот. 

Слайддарды автоматтык түрдө илгерилетүү үчүн, Өтүүлөр өтмөгүндөгү слайд 

убактысын ылайыкташтырып алышыңыз керек. Биздин сабак карап 

чыгып Өтүүлөрдү колдонуу үйрөнүңүз. 

 

Чакырык! 

Биздин практикалык презентацияны ачыңыз. 

Орнотуу Слайд Көрсөтүүсү параметрлеринде калем түсүн күрөң кызылга 

өзгөртүңүз. 

Слайдшоуңузду баштаңыз, андан кийин Бет ачар режимге кириңиз. 

8 -слайдка илгерилетиңиз. 

2015-2016-окуу жылы үчүн каражат чогултуу көлөмүн, калем куралды колдонуу 

менен тегерек кылып сызыңыз. Бул жашыл тилкедегилер үстөк сумма болуп 

саналат. 

Бүткөндөн кийин, экран ушул сыяктуу болушу керек: 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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13. ТИЗМЕЛЕР 
 

Натыйжалуу PowerPoint презентацияларды түзүү үчүн, слайддарыңыз 

аудиториянын окуусуна жеңил болушу абдан маанилүү. Мунун эң жөнөкөй 

жолдорунун бири болуп, тексти форматтоодо белги коюлган же номерленген 

тизмесин түзүү болуп саналат. Дегинкиси, толтургучка текстти терип жатканда, 

белги автоматтык түрдө белгиленген тизмени түзүп, ар бир параграфтын 

башталышында коюлат. Эгер кааласаңыз, башка белги стилин тандоо аркылуу 

же номерленген тизмесине өтүү аркылуу тизмени өзгөртө аласыз. 

Кошумча: Биздин практикалык презентацияны жүктөп алыңыз. 

PowerPoint менен белги жана номер тизмелерин түзүү тууралуу көбүрөөк билүү 

үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Белги стилди өзгөртүү: 

Сиз форматтоону каалаган тизмени тандаңыз. 

Башкы бет тилкесинен, ылдый түшүүчү Белгилер жебеге чыкылдатуу. 

 

Менюда пайда болгон каалаган белги стилин тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тизмеде белги стили пайда болот. 

Номерленген тизмени өзгөртүү: 

Форматтоону каалаган учурдагы тизмени тандоо. 

Башкы бет тилкесинен, ылдый түшүүчү Номерлөө жебеге чыкылдатуу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Пайда болгон менюдан каалаган номерленген варианты тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Номерлөө стили тизмеде пайда болот. 

Башталгыч номерди өзгөртүү үчүн: 

Адатта, номерленген тизмелер 1 санынын башталып саналат. Бирок, кээде 

тизме мурунку слайддын уландысы болсо, башка номерден тартып эсептеп 

баштайт болушуңуз керек. 

Учурдагы номерленген тизмесин тандоо. 

Башкы бет өтмөгүнөн, номерлөө ылдый түшүү жебесин чыкылдатуу. 

Пайда болгон менюдан Белгилөө жана Номерлөө тизмелерин тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Диалог кутучасы пайда болот. Баштоо талаасынан, каалаган баштоо номерине 

кириңиз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Номерлөө тизмеси өзгөрөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тизменин көрүнүшүн өзгөртүү 

Эгер сиз белги же номер тизмесин колдонуп жатсаңыз, белгилердин же 

номерлердин өлчөмүн жана түсүн жөнгө салуу менен анын көрүнүшүн өзгөртүүгө 

болот. Бул сиздин тизмени айырмалап тургандай кылат жана 

презентацияңыздын көрүнүшүнө дал келет. 

Өлчөмүн жана түсүн өзгөртүү: 

Учурдагы белги коюлган тизмени тандаңыз. 

Башкы бет өтмөгүнөн, ылдый түшүүчү Белгилер жебесин чыкылдатуу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Пайда болгон менюдан Белгиленген жана Номерленген тизмелерди тандаңыз. 

 

Диалог кутучасы пайда болот. Өлчөм талаасында, белги өлчөмүн орнотуу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ылдый түшүүчү Түс кутучаны чыкылдатыңыз жана түсүн тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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ОК чыкылдатыңыз. Тизме жаңы белги өлчөмүн жана түсүн көрсөтүү үчүн 

жаңыртылат. 

Белгилерди ыңгайлаштыруу 

Тизмеде белгилердин көрүнүшүн ыңгайлаштыруу, белгилүү бир тизме бөлүктөрү 

менен же тизменин дизайнын жекелештирүүгө жардам берет. Белгилерди 

ыңгайлаштыруунун жалпы жолу символдорду пайдалануу болуп саналат. 

Символду белги сыяктуу колдонуу үчүн: 

Учурдагы белги коюлган тизмени тандаңыз. 

Башкы бет өтмөгүндө, ылдый түшүүчү Белгилер жебесин чыкылдатуу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Пайда болгон менюдан Белгилер жана Номерлөөнү тандаңыз. 

 

Диалог кутучасы пайда болот. Белгиленген өтмөктөн, Ылайыкташтырууну 

чыкылдатыңыз . 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Символ диалог кутучасы пайда болот. 

Арип ылдый түшүү кутучаны чыкылдатыңыз жана арипти тандаңыз. Wingdings 

жана Symbol ариптери жакшы тандоо болуп саналат анткени алардын көп 

пайдалуу символдору бар. 

Керектүү белгини тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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ОК чыкылдатыңыз. Тандалган белги символу Белгилер жана Номерленген 

диалог кутусунун тизмесинде пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кайрадан ОК чыкылдатыңыз документтеги Тизмеге белгисин колдонуу үчүн. 

Белгилер менен тексттин ортосундагы аралыкты өзгөртүү , Башкаруучу биринчи-

сызык абзац калтырууга түрткү берет. Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, 

биздин абзацтар жана Сызык Боштугусабагын караңыз. 

Чакырык! 

Биздин практикалык презентация ачыңыз. 

Акыркы слайддан, белги коюлган тизмеден тексттин баарын тандоо. 

Символдору менен белгилерди тандооңуз менен ыңгайлаштырыңыз. 

Белгини Зайтундай жашыл түргө өзгөртүңүз. 

Текстти 115% ге чейин белги өлчөмүн өзгөртүү. 

Бүткөндөн кийин, слайд бул ( белгиңиз өзгөрүшү мүмкүн) сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2016/indents-and-line-spacing/1/
http://media.gcflearnfree.org/content/56e085956aa9151abc732090_03_09_2016/powerpoint2016_lists_practice.pptx
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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14. АБЗАЦ КОЮУ ЖАНА САП АРАЛЫГЫН ФОРМАТТОО 
 

Абзац жана сап аралыгы эки маанилүү функциялар болуу менен текстин 

слайддагы пайда болуу жолун өзгөртө алат. Абзацтар көп дээңгелдүү 

тизмелерди түзүүдө колдонулат же параграфтарды бири-биринен ажыратуу 

үчүн колдонсо болот. Сап аралыгы окумдуулугун жогорулатуу үчүн же слайдка 

көп сызыктарды батыруу үчүн жөнгө салынат. 

Кошумча: Биздин практикалык презентацияны жүктөп алыңыз. 

Абзацтар жана сап аралыгын колдонуу тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

Текстке абзац коюу: 

Абзац коюу текстин жайгашуусун форматтоого жана слайд ирээти менен 

чыгышына жардам берет. Абзац коюунун эң тез ыкмасы Өтмөк ачкычын 

колдонуу болуп саналат. Дагы башка ыкма Абзац буйруктарын колдонуу. Бул 

буйруктар менен, абзацты же көбөйтүп же азайтып алсаңыз болот. 

Өтмөк ачкычын колдонуу менен Абзац коюу: Кыстаруу чекитин сиз каалагандай 

сызыктын башына абзац коюш үчүн алып келиңиз анан Өтмөк ачкычын басыңыз. 

 

Абзац буйруктарды абзац коюу үчүн колдонуңуз: Кыстаруу чекитин абзац коюуну 

каалаган жерге жайгаштырыңыз. Башкы бет өтмөгүнөн тартып, Көбөйтүү Тизме 

Деңгээли буйругун тандоо. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56e1829e6aa915221cb48d16_03_10_2016/powerpoint2016_indentslinespacing_practice.pptx
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Абзацты азайтууга, каалаган сапты тандап алып, анан Shift + Tab же Азайтуу 

Тизме Деңгээли буйругун басыңыз. 

Тизмелерге жана параграфтарга абзац коюу 

Тизме же параграфтар менен иштеп жатканга жараша, абзац коюу ар кандай 

натыйжаларды берет. 

Параграф: Өтмөк ачкычын колдонуу менен биринчи параграфтын биринчи 

сабына абзац коюу биринчи сап чегинүүсүн жаратат. Бул жогоруда көрсөтүлгөн 

мисалдардай кылып, парагафтарды бири-биринен бөлүп көрсөтүүгө жардам 

берет. 

Тизме: Сапка абзац коюу көп деңгээлдеги тизмесин түзөт. Бул абзац коюлган сап 

үстүндө берилген бөлүмчөлөрдү билдирет. Эгер схема же иерархияны түзүгүңүз 

келсе көп деңгээлдеги тизмелер пайдалуу болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер көп тизмелүү тизмени түзсөңүз, ар түрдүү белги стилин ар кандай 

деңгээлдер үчүн башка тизмелерди тандап алгыңыз келиши мүмкүн. Биздин 

сабакты карап чыгыңыз Тизмектер үйрөнүш үчүн. 

 

Кылдат өркүндөтүү абзацтары 

Кээде презентацияңызга кылдат өркүндөтүү абзацтары керек болушу мүмкүн. 

Муну сиз Сызгычта абзац белгилегичтерин жөнгө салуу боюнча жасай аласыз. 

Адатта, Сызгыч көрүнбөйт ошондуктан эң биринчи сызгычты көрсөтүү керек. 

Сызгычты көрсөтүү үчүн: 

Тасмадагы Кароо өтмөктү танда. 

Шоу-топтогу, Сызыктан кийинки кутуну текшерүү. Сызгыч пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2016/lists/1/
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Абзац белгилери 

Абзац белгилери горизонталдуу сызгычтын сол жагында жайгашкан, жана алар 

бир нече чегинүү параметрлерин камсыз кылат. 

Биринчи сызык калтыруу белгиси: биринчи параграф сызыгын жөнгө салат 

 

Абзац белгисин коюу: биринчи саптан тышкары ар бир параграфтагы ар бир 

сапты жөнгө салуу 

 

Калтырылган абзац белгиси: биринчи сап абзацы жана бир учурда абзац 

белгилерин коюу экөө тең жылып параграфтагы бардык саптарды аныктайт. 

 

Чегинүү белгилерин колдонуп абзац коюу: 

Кыстаруу чекитин параграфтын каалаган жерине жайгаштырып абзац коюуңуз 

же бир же бир нече параграфтарды тандаңыз. 

Керектүү абзац белгиге барыңыз. Биздин мисалда, биз сол жактагы абзац 

белгисин колдонобуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чыкылдатып жана керектүү абзац билгисине сүйрөңүз. Бүтүргөндөн кийин, 

тандалган текстке абзацтар коюлат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Белгиленген боштукту ылайыкташтыруу 

Тизмелер менен иштеп жатканда, PowerPoint белгилердин ортосундагы 

боштукту жөнгө салууга жана биринчи сап абзац белгилерин же абзац 

белгилерин коюуну колдонууга мүмкүндүк берет. 

Белгиленген боштукту өзгөртүү үчүн: 

Өзгөртүүнү каалаган саптарды тандаңыз, андан кийин каалаган абзац белгиге 

барыңыз. Биздин мисалда, биз абзац белгисин колдонобуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чыкылдатыңыз жана абзац коюу белгисин керек болгон жерге чейин сүйрөңүз. 

Бүтүргөндөн кийин, белги боштугу жөнгө салынат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сап аралыгы 

PowerPoint ар бир сызыктын ортосундагы мейкиндик өлчөмүн же параграф 

ортолорун өзгөртүүгө мүмкүндүк берет. Слайдка көп саптар баткыдай кылыпсап 

боштуктарды азайта аласыз же болбосо окумдуулугун жакшыртуу чейин 

көбөйтүүгө болот. Кээ бир учурларда, PowerPoint автоматтык түрдө Тамганын 

көлөмүн сиз сап аралыгын жөнгө салып жатканда өзгөртөт, ошентип текстти өтө 

эле кичинекей кылганга алып келиши мүмкүн. 

Сап аралыгы форматтоо: 

Сиз форматтоону каалаган текстти тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Башкы бет өтмөгүнө, параграф тобун жайгаштырыңыз, Сап Боштугу буйругун 

чыкылдатыңыз,андан кийин менюдан каалаган сап боштук параметрин 

тандаңыз. 

 

Сап аралыгы жөнгө салынат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер сиз тактык менен сап аралыгын жөнгө салгыңыз келсе, ылдый түшүү 

менюдан Сап Аралык Параметрлерин тандаңыз. Параграф диалог кутучасы 

пайда болот, жөнгө салуу сап аралыгына мүмкүндүк берет жана ар бир параграф 

боштугун жөнгө салат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чакырык! 

Биздин практикалык презентацияны ачыңыз . 

Акыркы слайдда, бүт белги коюлган тизмени тандап, андан кийин 12 чейин жана 

0 PT PT үчүн сап аралыгы параметрлерин өзгөртүңүз. 

Биринчи белги астында берилген бөлүмчөлөр үчүн экинчи белгини калтыруу. 

Сызгычты көрсөтүңүз эгер ал дагы эле көрүнбөсө. 

Ар бир тема үчүн аны тандап, сол абзац белгиси менен 1 дюйм (же 2,5 см) 

сүйрөңүз. Эскертүү: Бул белгилер убакыт менен башталбайт. 

Бүткөндөн кийин, слайд ушул сыяктуу болушу керек: 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56e1829e6aa915221cb48d16_03_10_2016/powerpoint2016_indentslinespacing_practice.pptx
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15. СҮРӨТ КОЮУ 
 

Сүрөттөрдү кошуу презентацияларыңызды кызыктураак жана алагды кылат. Сиз 

компьютердеги файлдардан слайдка сүрөттү киргизе аласыз. PowerPoint да, 

онлайндан сүрөттөрдү табуу жана презентацияга Скриншотторду кошуу 

куралдары менен камтылган. 

Кошумча: Биздин практикалык презентацияны жүктөп алыңыз . 

PowerPoint ка сүрөттөрдү киргизүү тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

Файлдан сүрөттү киргизүү үчүн: 

Киргизүү өтмөгүн тандап, андан кийин сүрөттөр тобунан Сүрөт буйругун 

чыкылдатуу. 

 

Диалог кутучасы пайда болот. Жайгаштырып жана керектүү сүрөт файлды 

тандап алып, анан Киргизүүнү чыкылдатыңыз. 

 

Сүрөт учурда бөлүнүп алынган слайдда пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56ba0e946e7fba23683be71e_02_09_2016/powerpoint2016_insertingpictures_practice.pptx
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Ошондой эле толтургучтардагы сүрөттөрдү киргизүү үчүн Сүрөт буйругун 

чыкылдатыңыз. 

 

Онлайн сүрөттөрүн киргизүү 

Эгер сиздин компьютерде сиз каалаган сүрөт болбосо, анда сиз 

презентацияңызга кошуу үчүн онлайндан сүрөттү таба аласыз. PowerPoint 

онлайндан сүрөт табуу үчүн эки жолду сунуш кылат. 

OneDrive: Сиз OneDrive'да сакталган сүрөттү дагы киргизе аласыз. Ошондой эле, 

мисалы, Facebook же Flickr жана Microsoft аккаунтуңузга башка онлайн 

аккаунтардан шилтемелерди кое аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Bing Сүрөт Изилдөө: Сиз Сүрөттөрдү Интернеттен издөө менен бул параметрди 

колдоно аласыз. Демейде, Bing сиз долбоорлоруңузду ишке ашыруу үчүн 

колдонууга, Creative Commons астында лицензия берилген гана сүрөттөрдү 

көрсөтүп турат. Ошондой болсо да, аны кантип колдонсо болорун, кандай 

чектөөлөр бар экенин көрүү үчүн сүрөттөр веб сайтына барышыңыз керек. 

 

Онлайн сүрөттү киргизүү үчүн: 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1328 
 

Киргизүү өтмөгүн тандап, андан кийин Онлайн Сүрөттөр буйругун чыкылдатуу. 

 

Киргизүү Сүрөт диалог кутучасы пайда болот. 

Bing Сүрөт Издөөнү же сиздин OneDrive ды тандаңыз. Биздин мисалда, биз Bing 

Сүрөт Издөөнү колдонобуз. 

 

Кирүү ачкычын басыңыз. Сиздин издөө натыйжаларыңыз диалог кутусунда 

пайда болот. 

Каалаган сүрөттү тандап, андан кийин Киргизүүнү чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сүрөт учурда бөлүнүп алынган слайддан пайда болот. 

 

Ошондой эле, онлайн сүрөттөрдү киргизүү үчүн толтургучтан Online сүрөт 

буйругун чыкылдатасыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сүрөттөрдү, тасмаларды жана музыканы өз долбоорлоруңузга кошуп жатканда, 

сиз аларды колдонууга мыйзамдуу укугу бар экенине ынанганыңыз маанилүү. 

Көпчүлүк нерселерди интернеттен сатып алып же жүктөп алып жатканда 

автордук укугу корголгон болот, бул сиз аларды пайдаланууга мүмкүн эмес 

дегенди билдирет. Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, биздин Автордук укуктарын 

коргоо жана жарманкени колдонуу сабак караңыз. 

Сүрөттөрдү жылдыруу жана өлчөмүн өзгөртүү 

Эгер сиз сүрөттү киргизгенден кийин, слайддар боюнча аларды башка жерге 

жылдырып, же анын өлчөмүн өзгөрткүңүз келет. PowerPoint сиздин 

презентациядагы сүрөттөрдү уюштурууга жеңилдик кылат. 

Сүрөттү тандоо үчүн: 

Сүрөттү өзгөртүдөн мурда, аны тандап алуу керек. 

Жөн эле тандап алууну чыкылдатыңыз. Тандалган сүрөт тегерегинде ичке сызык 

пайда болот. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/useinformationcorrectly/copyright-and-fair-use/1/
http://www.gcflearnfree.org/useinformationcorrectly/copyright-and-fair-use/1/
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Сүрөттүн өлчөмүн өзгөртүү: 

Чыкылдатыңыз жана бурч туткасын сүрөттүн керектүү көлөмүнө чейин сүйрөп 

барыңыз. 

 

Бурчтук тутка өлчөмдөрү сүрөттүн өлчөмүн түпнускасын сактоо менен 

жүргүзүлөт. Эгер сиз өлчөм туткалардын каптал тарап жактарын колдонсоңуз, 

анда сүрөт бурмаланып калат. 

Сүрөттү айландыруу үчүн: 

Чыкылдатыңыз жана оңго же солго айлантуу үчүн сүрөттүн өйдө багытталган 

жебеси менен сүйрөңүз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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15-даражадагы Өсүүлөр бурчтан, аны кесүү үчүн сүрөттү айландырып жатканда 

тергичтен Shift баскычын басып, күтүңүз. 

Сүрөттү жылдыруу үчүн: 

Чыкылдатыңыз жана слайдда сүрөттү жаңы жерге жайгаштыруу үчүн жылдырып 

сүйрөңүз. 

 

Сүрөттү алып салуу үчүн: 

Сиз алып салгыңыз келген сүрөттү тандаңыз, андан кийин Backspace баскычын 

же Алып салуу ачкычын тергичтен басыңыз. 

Сиз Формат өтмөгүнөн көп сүрөттөрдү орнотуу параметрлерине кире аласыз. 

Биз бул сабакта бул параметрлер тууралуу сүйлөшөбүз Сүрөттөрдү форматтоо . 

 

Скриншотторду киргизүү 

Скриншоттор негизинен сиздин компьютер экранындагы көз ирмемдик сүрөт 

болуп саналат. Бардык программага, вебсайтка, же ачык терезеге скриншот 

талап кылынышы мүмкүн. PowerPoint скриншотту бүтүндөй терезеге же 

терезенин бир бөлүгүнө экран кесүүнү киргизүүгө оңой мүмкүндүк берет. 

Терезеге скриншотторду киргизүү үчүн: 

Киргизүү өтмөгүн тандаңыз, андан кийин сүрөттөр тобунан Screenshot буйругун 

чыкылдатуу. 

Жеткиликтүү Терезелер иш тактаңызда пайда болот. Скриншоту тартууда сиз 

каалаган терезени тандоо. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2016/formatting-pictures/1/
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Скриншот учурда тандалып алынган слайдда пайда болот. 

 

Экран кесүүнү киргизүү үчүн: 

Киргизүү өтмөгүн тандаңыз, Скриншот буйругун чыкылдатыңыз, анан Экран 

Кесүүнү тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Башка ачык терезелердин көрүнүшү пайда болот. Чыкылдатыңыз жана экран 

кесүү катары тартууну каалаган аймакты тандап сүйрөңүз. 

 

Экран кесүү учурда бөлүнүп алынган слайдда пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чакырык! 

Биздин практикалык презентацияны ачыңыз . 

Акыркы слайдды тандаңыз. 

Сиздин сүйүктүү көнүгүү сүрөтүңүздү киргизүү үчүн Онлайн Сүрөттөр буйругун 

колдонуңуз. 

Слайддын көпчүлүк ордун ээлегендей кылып, аталышыш кошпой, сүрөттүңүздүн 

өлчөмүн өзгөртүңүз. 

Бүткөндөн кийин, слайд ушул сыяктуу болушу керек: 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56ba0e946e7fba23683be71e_02_09_2016/powerpoint2016_insertingpictures_practice.pptx
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Аталышын гана жайгаштыруу менен жаңы слайдды киргизиңиз. 

Аталыш толтургучка Fitness.gov боюнча көбүрөөк билүүнү терип жазыңыз. 

Браузериңизден http://www.fitness.gov ачыңыз, андан кийин сиз жаңы түзгөн 

слайдды көздөй вебсайттан экран кесүүнү киргизиңиз. 

Бүткөндөн кийин, слайд ушул сыяктуу болушу керек: 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.fitness.gov/
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16. СҮРӨТТӨРДҮ ФОРМАТТОО 
 

Слайд шоуңузда сүрөттөрдү форматтоонун ар түрдүү жолдору бар. PowerPoint 

жана сүрөт куралдары менен жекелештирүүгө жана сүрөттөрдү кызыктуу кылып 

өзгөртүүгө оңой жасай аласыз. PowerPoint сүрөт стилин жана формасын, 

рамканы кошууга, кесүүгө жана сүрөттөрдү кысууга, көркөм эффектерди 

кошууга, жана башкаларды жасоого мүмкүндүк берет. 

Кошумча: Биздин практикалык презентацияны жүктөп алыңыз. 

PowerPoint та сүрөттөрдү жасалгалоо жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

Сүрөттү кесүү үчүн: 

Сиз сүрөттү кесе баштаганда, сүрөттүн бир бөлүгү алынып калат. Кесүү балким 

сүрөттүн мазмуну көп болсо жана сиз анын бир эле бөлүгүнө гана топтоого үчүн 

пайдалуу болушу мүмкүн. 

Сиз жайыла каалаган сүрөттү тандап. Жазуусу табулатура кездешет. 

Жазуусу кошумча барагындагы, Айыл буйругун чыкылдатуу. 

 

Себ туткалары айкелдин тегерегинде пайда болот. Click жана сүрөттү жайыла 

туткалар бирин сүйрөп. кокусунан өлчөмүн туткасын тандап эмес, андыктан 

чычкандын оң кара себ туткасы үстүнөн анык болсун. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56bca0a16e7fba119047e9ab_02_11_2016/powerpoint2016_formattingpictures_practice.pptx
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кайра кесип алуу буйругун Click. Сүрөт кесилип алынат. 

бир калыпта үчүн сүрөттү болуу үчүн: 

Сиз жайыла каалаган сүрөттү тандап, андан кийин жазуусу өтөсүз. 

Айыл жайылма жебе Click. Маанилеш өсүмдүк үстүнө курсорду, андан пайда 

түшмө менюсундагы керектүү абалда тандоо. 

 

Сүрөт абалда катары калыптанган көрүнөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз абалда, аны айдоо чейин керектүү өлчөмдөгү сүрөт болуу керек болушу 

мүмкүн. 

сүрөттөлүш бир чек менен толукталсын: 

Эгер, анда жазуусу барагына чыкылдата үчүн чек кошуу каалаган сүрөттү 

тандап. 

Picture Чек буйрук Click. А жайылма меню пайда болот. 

Бул жерден, сиз бир түстүү, салмагы (туурасы) тандай аласыз, жана сызык ойрон 

жокпу. 

 

чек ара айланасындагы сүрөттөлүш пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Image өзгөрүүлөр 

PowerPoint сүрөттөрү слайд шоу пайда жолун өзгөртүү үчүн бир нече ыкмаларды 

сунуш кылат. Мисалы, сиз, сүрөт өзгөртүүлөрдү киргизүүгө, бир тамга каркас 

кошуу буркандын түстү же жарыктыгын өзгөртүү, ал тургай, кээ бир саркеч 

көркөм кесепеттерин кошо аласыз. Бул параметрлер жазуусу барагындагы жөнгө 

салуу жана сүрөт топтордун жайгашкан. 

 

Эгер бир өзгөрүүлөрдү жасап, же буркандын карап көрүшүнө даяр болгондо, 

сүрөттү тандап, жазуусу өтмөгүнөн Бул тандоолордун бирин тандоо. 

Тууралоолор: Бул буйрук топтун жөнгө салуу орун алган. Бул жерден, сиз 

курчутуп же пайда канчалык бүдөмүк же так жөнгө салуу үчүн сүрөттү жумшарта 

алат. Ошондой эле, сиз сүрөт пайда жарык же караңгы көзөмөлдөйт жарыктыгын 

жана карама-каршы, өзгөртүүгө болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Түсү: Бул буйрук топтун жөнгө салуу орун алган. Бул жерден, сиз буркандын 

каныккандыгын (түсү канчалык ачык-айкын) өзгөртүүгө болот, обон 

(сүрөттөлүштүн температурасын, жагымдуу салкын тартып), жана ийлөөчү 

(айкелдин жалпы түсүн өзгөртүү). 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Көркөм Effects: Бул буйрук топтун жөнгө салуу орун алган. Бул жерден, мисалы, 

pastels катары көркөм кесепеттерин кошууга болот, ал гуаштын, тамылжыган 

четтери. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сүрөттүн стилдери Group: Бул топ, мисалы, бир жагы жазы, жээктер жана 

жумшак четтери катары сиз сүрөт кайрылууга болот кийингенин, ар кандай 

болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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кысуу сүрөттөрдү 

Сиз сүрөттөрдү камтыган баяндама электрондук алгысы келсе, анда анын билэ 

өлчөмүн байкоо керек. Ири жогорку картинки тез электрондук почтага тиркөө 

кыйын же мүмкүн эмес болушу мүмкүн сиздин берүү абдан чоң болуп, алып 

келиши мүмкүн. Андан тышкары, сүрөттөрдү аймактар үзүп билэ өлчөмү 

толуктай алат демейки боюнча сунуштамасы менен сакталат. PowerPoint 

алардын токтом төмөндөшүнө, сүрөттөр кысып менен билэ өлчөмүн азайтышы 

мүмкүн, жана жок кылуу аймактарды эгилген. 

Сүрөттү кысуу үчүн: 

Сиз кысуу үчүн каалаган сүрөттү тандап, андан кийин жазуусу өтөсүз. 

Compress сүрөт буйругун Click. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Диалог кутучасы пайда болот. сүрөттөрдү Иштете турган аймактарды жок кылуу 

үчүн кийинки бир чек белги кой. Ошондой эле, сиз орнотууларды бул сүрөт гана 

же бардык сүрөттөр менен кайрылууга, жокпу, өзүбүз чечебиз. 

бир Максаттуу көлөмүн тандоо. кыскача электрондук болсо, анда кантип майда-

билэ өлчөмүн пайда Email, тандап алгысы келиши мүмкүн. Сен да, ОК бас. 

 

PowerPoint сиздин сүрөттөрдү кысуу билэ өлчөмүн өз муктаждыктары үчүн 

жетиштүү азайтуу мүмкүн эмес. жакшы натыйжаларды алуу үчүн, сиз менен 

тааныштыруу, аны киргизүүгө чейин сүрөт өлчөмүн бир сүрөттөлүш түзөтүү 

программасын колдоно аласыз. Көбүрөөк билүү үчүн, биздин көрүп Image 

түзөөгө 101 окуу куралы. 

Чакырык! 

Биздин ачуу практика сунуштоо . 

слайддан 7-орунда тандап. 

бул бир аз кичирээк болот, ошондуктан сүрөттү өсүмдүктөрдү жана 

жолчолорундагы алкагында көпчүлүгүн алып. 

сүрөттүн стилди өзгөртүү. 

Сүрөттөгү үчүн тарбиялайт. Мисалы, жарыктыгын көбөйтүү. 

Суротту кысуу жана максаттуу өндүрүшүнүн катары Email тандашат. 

бүткөндөн кийин, слайд ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/imageediting101
http://www.gcflearnfree.org/imageediting101
http://media.gcflearnfree.org/content/56bca0a16e7fba119047e9ab_02_11_2016/powerpoint2016_formattingpictures_practice.pptx
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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17. ФИГУРАЛАР 
 

Формалар презентацияңызды кызыктуураак кылуунун эң мыкты жолу болуп 

саналат. PowerPoint сизге тандаганга абдан көп ар кандай формаларды берет, 

жана алар сиздин муктаждыктарыңызга жараша ылайыкташтырылат, өз түс 

тактасын, артыкчылыктарын жана көп нерселерди колдонуу менен. Сизге ар бир 

түзгөн презентацияга формалардын зарылдыгы деле жок болушу мүмкүн, алар 

көрүнүшү кооздорду кошо алышат. 

Кошумча: Биздин практикалык презентацияны жүктөп алыңыз. 

PowerPoint тагы формалар жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону 

көрүңүз. 

Форманы киргизүү үчүн: 

Киргизүү өтмөгүн тандап, анан Сүрөттөмөлөр тобунан Формалар буйругун 

чыкылдатуу. Формалардын ылдый түшүү менюсу пайда болот. 

Керектүү форманы тандаңыз. 

 

Чыкылдатып, форманы слайдга кошуу үчүн каалаган жерге сүйрөңүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56be4c416e7fba14e47110ea_02_12_2016/powerpoint2016_shapes_practice.pptx
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Форманы же текст кутучасын өзгөртүү 

качан сиз форманы же текст кутучасын басканда, формаларга таасир этүүчү 

туткалары пайда болот. Туткалардын бир нече түрлөрү бар. 

Өзгөртүү туткалары: Чыкылдатыңыз жана Өзгөртүү туткаларын формалар же 

текст кутучасы керектүү көлөмгө келгенге чейин сүйрөңүз. Сиз бир эле мезгилде 

бийиктигин жана энин өзгөртүү үчүн бурч көлөм туткаларды колдоно аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Буруу туткасы: Чыкылдатыңыз жана буруу туткасын сүйрөп форманы буруңуз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сары туткалар: Форманы ыңгайлаштыруу үчүн кээ бир формалардын бир же бир 

нече сары туткаларын бар. Мисалы, күн формасы менен форманын бөлүмдөрүн 

өзгөртө аласыз. 

 

Өлчөмүн өзгөртүү, ыңгайлаштыруу, жана формаларды буруудан тышкары сиз 

тегиздеп, буйрутма берип жана аларды топтой аласыз. Көбүрөөк билүү үчүн, 

биздин Тегиздөө, буйрутма, жана объектилерди топтоштуруу сабактарын 

көрүңүз. 

Формаларды форматтоо жана текст кутучалары 

PowerPoint формаларды жана текст кутучаларын өзгөртүүгө ар кандай жолдорун 

колдонууга жана алар долбоорлоруңузду ылайыкташтырууга мүмкүнчүлүк 

берет. Сиз, ар кандай калыптарга формаларды жана текст кутучаларды 

өзгөртүүгө, алардын стилин жана түсүн түзүүнү жана кубулуштарды кошо 

аласыз. 

Форма стилди өзгөртүү үчүн: 

Форманын стилин тандоодо, алдын ала коюлган түстөрдү жана кубулуштарга 

мүмкүндүк берүү менен сиздин форманын же текст кутучасынын көрүнүшүн тез 

өзгөртөт. Бул параметрлер учурдагы теманын бөлүгү болуу менен түстөргө көз 

каранды болот. 

Сиз өзгөртүүнү каалаган форманы же текст кутучасын тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2016/aligning-ordering-and-grouping-objects/1/
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Формат өтмөгүнөн, Форма Стилдер тобундагы Көбүрөөк ылдый түшүү жебеге 

чыкылдатуу. 

 

Стилдеги ылдый түшүү менюсу пайда болот. Сиз пайдаланууну каалаган стилди 

тандаңыз. 

 

Тандалган стилде форма же текст кутучасы пайда болот. 

Форманы толтуруу түсүн өзгөртүү үчүн: 

Сиз өзгөртүүнү каалаган форманы же текст кутучасын тандаңыз. 

Формат өтмөгүнөн, Форма толтуруу ылдый түшүү жебеге чыкылдатуу. Форма 

Толтуруу меню пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ар түркүн түстөрдүн үстүнөн чычканды жылдыруу. Сиз пайдаланууну каалаган 

түстү тандаңыз. Көп түстөрдү сынап көрүү үчүн, көбүрөөк Түстөр Толтурууну 

тандаңыз. 

 

Тандалган түстөн форма же текст кутучасы пайда болот. 

Эгер сиз толтуруунун башка түрүн колдонгуңуз келсе, ылдый түшүү менюдан 

Градиент же Текстураны тандаңыз. Ошондой эле, ал ачык-айкын кылуу үчүн эч 

кандай толтурууну тандай аласыз. 

Форманын түзүлүшүн өзгөртүү үчүн: 

Сиз өзгөртүүнү каалаган форманы же текст кутучасын тандаңыз. 

Формат өтмөгүнөн, Форма Түзүлүшү ылдый түшүү жебеге чыкылдатуу. Форма 

Түзүлүшү менюсу пайда болот. Форма Схема менюсу пайда болот. 

Сиз пайдаланууну каалаган түстү тандоо. Эгер схеманы ачык-айкын кылуу керек 

болсо, анда Схеманын кереги жокту тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Форма же текст талаасы тандалган схема түсүндө пайда болот. 

Калкып түшмө менюдан тартып, сиз схема түсүн, салмагын (калыңдыгын), жана 

дагы тилкеленген сызыкты өзгөртө аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1354 
 

 

Форма кубулуштарын кошуу: 

Сиз өзгөртүүнү каалаган форманы же текст кутучасын тандаңыз. 

Формат өтмөгүнөн, Форма Кубулуштар ылдый түшүү жебеге чыкылдатуу. Пайда 

болгон менюга стил кубулушун кошуу үчүн чычкан менен үстүнөн кармап, андан 

кийин каалаган алдын ала коюлган кубулушту тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Форма тандалган кубулуш менен пайда болот. 

Форма кубулуштарын мындан ары ылайыкташтыруу үчүн ар бир меню бүткөндөн 

кийин Параметрлерди тандаңыз. Кубулуштарды ыңгайлаштырууга мүмкүндүк 

берүү менен Формат Форма тактасы пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Башка формага өзгөртүү: 

Сиз алмаштырууну каалаган форманы же текст кутучасын тандаңыз. Формат 

өтмөгү пайда болот. 

Формат өтмөгүнөн, Форманы Түзөтүү буйругун чыкылдатуу. Пайда болгон 

менюдан, Форманы Өзгөртүүнүн үстүнө курсорду алып келип жана каалаган 

форманы тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жаңы форма пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер кааласаңыз, анда формага текст киргизе аласыз. Сиздин документте 

форма пайда болгондо, сиз жөн гана терип жаза баштайсыз. Сиз андан кийин 

тексттеги арипти, тамганын өлчөмүн же түсүн өзгөртүү үчүн Башкы беттин 

өтмөгүнөн форматтоо ыкмаларды колдоно аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чакырык! 

Биздин практикалык презентацияны ачыңыз. 

Слайд 5, Стрессти Башкаруу аттуу , негизги Формалар категориядан Бүктөлгөн 

Бурч формасын киргизүү. 

Бир аз форманы айлантуу. 

Форманы алтынга толтуруп өзгөртүү. 

Форма схемасын Схема Жокко өзгөртүү. 

Тышкы категориядан форма кубулуштарына көлөкө кошуу таасирин колдонуңуз. 

Кийинки текстке форманы кошуу: Стрести жеңилдетүү приоритетин жасаңыз ! 

Форманы сиздин тандооңузга өзгөртүү. Эскертүү: Сиз тексттин баарын көрүү 

үчүн форманын өлчөмүн өзгөртүүңүз мүмкүн. 

Бүткөндөн кийин, слайд ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56be4c416e7fba14e47110ea_02_12_2016/powerpoint2016_shapes_practice.pptx
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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18. ОБЪЕКТИЛЕРДИ ТЕГИЗДӨӨ, УЮШТУРУУ ЖАНА ТОПТОО 
 

PowerPoint, та ар бир слайд бир нече элементтерден турат,мисалы сүрөттөрдөн, 

формалардан, жана текст кутучаларынан. Сиз предметтерди каалагандай 

кылып аларды тегиздөө менен уюштуруу, топтоо жана ар кандай жолдор менен 

уюштура аласыз. 

Кошумча: Биздин практикалык презентацияны жүктөп алыңыз. 

PowerPoint тагы тегиздөө, буйрутма, жана предметтерди бириктирүү тууралуу 

көбүрөөк билүү үчүн төмөндөгү видеону көрүңүз. 

Объектилерди тегиздөө 

Сиз PowerPoint объектилерди жылдырганыңызда, тегиздөө көрсөтмөлөрү жана 

боштук нускамалары пайда болуу менен апельсин тилкемелер сызыктары жана 

предметтердин айланасындагы жебелер менен жардам катары пайда болот. 

Бирок, эгер сиздин слайддагы көптөгөн башка объектилер бар болсо, анда 

убакыты ылайыкташтырууда аларды толук шайкеш алуу оор болуп калышы 

мүмкүн. Бактыга жараша, PowerPoint уюштурууга жана объектилердин 

ордуларына бир нече тегиздөө буйруктарын менен камсыз кылат. 

 

Эки же андан көп объектилерин тегиздөө үчүн: 

Сиз тегиздөөнү каалаган объектилерди тандаңыз. Бир эле учурда бир нече 

объектилерин тандоо үчүн, чыкылдатып жатканда Shift баскычын басып, күтүңүз. 

Формат өтмөгү пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56c4848d5b7fa80d6808c174_02_17_2016/powerpoint2016_aligning_practice.pptx
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Формат өтмөгүнөн, Тегиздөө, буйрукту чыкылдатып, андан кийин Тегизделип 

Тандалган Объектилерди тандоо. 

 

Кайра Тегиздөө буйрукту чыкылдатыңыз, андан кийин алты тегиздөө 

тандоолордун бирин тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Объекттер тандалган функция боюнча тегизделген болот. 

 

Слайдга объектилерди тегиздөө үчүн: 

Кээде обьектилерди жогору же ылдый кылып слайддын ичинде белгилүү бир 

жерге бир же бир нече объекттерин, тегиздөө керек болушу мүмкүн. Сиз 

объектилерди ылайыкташтырууга чейин Слайд Тегиздөөнү тандап алып жасай 

аласыз. 

Сиз тегиздөөнү, каалаган объектилерди тандаңыз. Бир эле учурда бир нече 

объектилерин тандоо үчүн, чыкылдатып жатканда Shift ачкыч баскычын басып, 

күтүңүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Формат өтмөгүнөн, тегиздөө буйрукту чыкылдатып, андан кийин Слайд 

Тегиздөөнү тандоо. 

 

Кайра тегиздөө буйрук чыкылдатыңыз, андан кийин алты тегиздөө тандоолордун 

бирин тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Объекттер тандалган тандоосу боюнча текшиленген болот. 

 

Объектилерди бир калыпта бөлүштүрүү: 

Эгер бир катарда же тилкеде буюмдарды ылайыкташтырган болсоңуз, анда 

аларды бири-биринен бирдей аралыкта бирдей көрүнүштө болушун каалайт 

болушуңуз мүмкүн. Сиз туурасынан же тигинен буюмдарды таратуу менен кыла 

аласыз 

Сиз түздөөнү, каалаган объектилерди тандаңыз. Бир эле учурда бир нече 

объектилерин тандоо үчүн, чыкылдатып жатканда Shift ачкыч баскычын басып, 

күтүңүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Формат өтмөгүнөн, Тегиздөө, буйрукту чыкылдатып, андан кийин Слайдды 

Тегиздөө же Тандалган Объектилерди түздөп, тегиздеп, тандоо. 

 

Кайра тегиздөө буйрук чыкылдатыңыз, андан кийин пайда болгон менюдан 

Горизонталдык Таратуу же Вертикалдык Таратууну тандаңыз. 

 

Объекттер бир калыпта таркатат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Объектилерди бириктирүү 

Балким сиз курамдуу объектилерди бир объект кылып бириктиресиз эгер 

алардын өлчөмдөрүн өзгөртсөңүз же жылдырсаңыз дагы чогуу болгудай кылып. 

Сиз ар убакта аларды жылдыруу оңойураак болот тандагандан көрө. 

Сүрөттөрдү, формаларды, картинкаларды, жана текст кутучалардын бардыгын 

топтоштурууга болот; бирок, орун толтургучтарды топтпоштуруу мүмкүн эмес. 

Эгер сүрөттөрдү бириктире турган болсоңуз, Сүрөттөр группасынан буйруктарды 

пайдаланыңыз, Киргизүү өтмөгүнөн толтургучтун ичиндеги сүрөт сүрөтчөсүнүн 

ордуна сүрөттөрдү киргизиңиз. 

 

Объектилерди топтоо: 

Сиз түздөөнү, каалаган объектилерди тандаңыз. Бир эле учурда бир нече 

объектилерин тандоо үчүн, чыкылдатып жатканда Shift ачкыч баскычын басып, 

күтүңүз. Формат өтмөгү пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Формат өтмөгүнөн, Топ буйругун чыкылдатып, анан Топту тандаңыз. 

 

Тандалган объектилерди азыр топтоштурууга болот. Алар бир топ экенин 

көрсөтүш үчүн бардык топто өзгөртүү туткаларын чыгаруу менен бир кутуча 

болот. Бир эле учурда бардык объектилерди жылдырып жана өлчөмүн 

өзгөртүүгө болот. 

 

Эгер топтун объектилеринин бирин кошуп же жылдыргыңыз келсе, объект 

тандоо үчүн эки жолу чыкылдатуу керек. Сиз аны каалаган жерге жылдырып же 

кошо аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер предметти тандасаңыз жана Топ буйрук өчүрүлгөн болсо, анда ал 

объекттеринин бири толтургучтун ичинде болушу мүмкүн. Эгер андай болсо, 

Киргзүү өтмөгүнөн Сүрөттөр буйругун колдонуу менен сүрөттөрдү кайра салганга 

аракет кылыңыз. 

 

Объектилерин Топтобо үчүн: 

Топтобо кааласаңыз объект топтоону тандаңыз. 

Формат өтмөгүнөн, Группа буйругун чыкылдатыңыз, анан Топтобо тандаүыз. 

 

Объекттилер топтолгон эмес болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Объекттерди уюштуруу 

Объекттерди тегиздөөдөн тышкары, PowerPoint, силерге белгилүү бир тартипте 

объекттерди уюштурууга мүмкүндүк берет. Эки же андан көп буюмдар жабылып 

калса буйрутма маанилүү болот себеби объектилерди алдында же артында 

турганын аныктайт . 

Түшүнүү деңгээлдери 

Объекттер слайдка киргизилгенден кийин, алар слайдка киргизилген тартипке 

жараша денгээлде жайгаштырылат. Биздин мисалда, жебени жогорку дээңгелге 

сүйрөйбүз, бирок биз башка объекттерди артында дээңгелди өзгөртө аласыз. 

 

Бир дээңгелде буйрутманы өзгөртүү үчүн: 

Обьектини тандаңыз. Формат өтмөгү пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Формат өтмөгүнөн, кайра даректөөнү алып келүү, же бир деңгээлде 

объектилердин иретин өзгөртүү үчүн артка буйругун чыкылдатуу. Эгер слайдда 

бир нече объекттер бар болсо, сиз каалаган ыраттуулука жетүү үчүн бир нече 

жолу буйрукту басыныз. 

 

Объекттер кайра алмаштырылып берилет. 

 

Объекттини алдыга же артка алып келүү: 

Эгер сиз объектини бир нече объектилердин артына же алдына жылдырсаңыз 

ал, адатта,тезирээк алдына алып келет же тапшырык берүү буйрутмаларды бир 

нече жолу чыкылдатабыз. . 

Обьектини тандаңыз. 

Формат өтмөгүнөн, кайра даректөөнүү алып келүү же артка жиберүүнү ылдый 

түшүү жебеге чыкылдатуу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Калкып түшмө менюсунан тартып, алдыга алып келүү же артка жөнөтүүнү 

тандаңыз. 

 

Объекттер кайра буйрутма берет. 

 

Эгер бири-биринин үстүнө жайгаштырылган бир нече объектилер бар болсо, 

анда өз алдынча объект тандоо кыйын болушу мүмкүн. Тандоо панели бир жаңы 

жерге объектини оңой сүйрөп барууга мүмкүнчүлүк берет. Тандоо тактага кирүү 

үчүн, Формат өтмөктөн тандоо тактасын басыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Объектилерди айландыруу 

Эгер предметти башка бир багытты каратып буруу керек болсо, аны солго же 

оңго буруу менен, аны горизонталдык же вертикалдык түрдө аны көрсөтүү болот. 

Объекттини айландыруу үчүн: 

Обьектини тандаңыз. Формат өтмөгү пайда болот. 

 

Формат өтмөгүнөн, айландыруу буйрукка чыкылдатуу. Ылдый түшүүчү меню 

пайда болот. 

Керектүү айлануу параметрин тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Объект бурулат. 

 

Чакырык! 

Биздин практикалык презентацяны ачыңыз. 

Акыркы слайддан, гамбургердин сүрөтүн тандап алып жана Солго 90 градуска 

айландырыңыз. 

Shift ачкычын басып туруп жана бардык үч азык-түлүк сүрөттөрдү тандаңыз. 

Жашыл Бриллианттарды тандабаганыңызга ишениңиз. 

Тегиздөө буйругунун астында Слайд тегиздөөнү текшерип, андан кийин ортого 

тегиздөө керек. 

Тандалган сүрөттөр менен горизонталдуу таратуу. 

Биринчи жашыл алмазды тандап жана эртең мененки тамактын сүрөтүнүн 

артынан жөнөтөт. 

Бүткөндөн кийин, слайд ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56c4848d5b7fa80d6808c174_02_17_2016/powerpoint2016_aligning_practice.pptx
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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19. ТЕКСТ ЖАНА ОБЪЕКТИЛЕРДИ АНИМАЦИЯЛОО 
 

PowerPoint та тексти жана объекттерди анимация кыла аласыз мисалы, клип 

топтомун, формаларды жана сүрөттөрдү. Анимацияны, же кыймыл-аракетти, 

слайддын белгилүү бир мазмунуна аудиториянын көнүлүн буруу үчүн же 

слайдды окуу оңой болуш үчүн колдонсо болот. 

Кошумча: Биздин практикалык презентацияны жүктөп алыңыз. . 

PowerPoint анимация текстти жана объекттилер тууралуу көбүрөөк билүү үчүн 

төмөнкү видеону көрүңүз. 

Анимациянын төрт түрү 

Бир нече анимация кубулуштарын тандай аласыз жана алар төрт типке 

уюштурулган. 

Кириш: Бул объект слайдка кантип кирерине көзөмөл жүргүзүп турат. Мисалы, 

Секирик анимация менен объект слайдды көздөй "кулап", андан кийин бир нече 

жолу секирик жасайт. 

 

Басымдар: Бул анимациялар объект слайдда турганда пайда болуп турат, 

көбүнчө чычкан чыкылдатуу менен кыймылга келтирилет. Мисалы, сиз чычканды 

чыкылдатуу менен орнотулган объекттини айлантсаңыз болот. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56d9d8046aa91509c8743432_03_04_2016/powerpoint2016_animation_practice.pptx
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Чыгуу: Бул объект слайддан кантип чыгарына көзөмөл жүргүзүп турат. Мисалы, 

Өчүү анимация менен объект жөн эле жоголуп кетет. 

 

Кыймыл жолдору: Булар Басым кубулуштары сыяктуу болот, объект алдын ала 

коюлган жолдо слайддын ичинде кыймылдайт, айлампага окшоп. 

 

Объектиге анимация колдонуу үчүн: 

Сиз анимация кылууну каалаган нерсени тандаңыз. 

Анимация өтмөгүнө, Анимация тобунан Көбүрөөк ылдый түшүү жебеге 

чыкылдатуу. 

 

Анимация кубулуштары ылдый түшүү менюда пайда болот. Керектүү кубулушту 

тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кубулуш объектиге таасир калтыруу үчүн колдонулат. Объектиде бир кичинекей 

сан болот, анда анимация бар экенин көрсөтүү үчүн. Слайд панелинде, жылдыз 

белгиси да слайддын жанынан көрүнөт. 

 

Менюнун түбүндө да көбүрөөк кубулуштардын таасирине кире аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эффект параметрлери 

Кээ бир эффектилер сиз өзгөртө ала турган параметрлерге ээ болот. Мисалы, 

Учуу эффектиси менен сиз объект кайсы багыт менен келе жатканын көзөмөлдөй 

аласыз. Бул параметрлер Анимация топтун Эффект параметрлер буйругуна 

кирүүгө мүмкүн болот. 

 

Анимацияны алып салуу: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Анимация жасалган обьектинин жанында жайгашкан кичинекей санды тандаңыз. 

 

Жок кылуу баскычын басыңыз. Анимация алынып салынат. 

Анимация түзөтүүдө эң мыкты колдонулат. Анимацияларды өтө көп кошуу 

сиздин презентацияны бир аз сабатсыз көрсөтөт жана ал тургай, көрүүчүлөрүңүз 

үчүн тажатма болот. Негизинен байкалбаган анимацияны колдонуңуз же 

анимацияларды такыр эле колдонбоңуз. 

Анимациялар менен иштөө 

Объектиге бир нече Анимацияларды кошуу: 

Эгер сиз Анимация группа менюдан бир жаңы анимацияны тандап алсаңыз, анда 

ал обьектинин учурдагы анимациясына алмаштырылат. Бирок, кээде Кирүү жана 

Чыгуу эффектер сыяктуу эле, бир объектиге бирден ашык анимацияны койгуңуз 

келет. Бул үчүн, сиз Анимация Кошуу буйругун колдонушуңуз керек , ал жаңы 

анимацияларды кошуп жатканыңызда учурдагы анимацияларды сактоого 

мүмкүнчүлүк берет. 

Объектини тандаңыз. 

Анимациялар өтмөгүн тандаңыз. 

Өркүндөтүлгөн Анимация топтон, жеткиликтүү анимацияларды көрүү үчүн 

Анимация Кошуу буйругун чыкылдатыңыз. 

Керектүү анимация кубулушун тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер объекттиде бирден ашык эффектилер бар болсо, анда ар бир эффект үчүн 

ар кандай сандар болот. Сандар эффектилердин кандай пайда болушун тартип 

менен көрсөтөт. 

 

Анимацияларды иреттештирүү үчүн: 

Алмаштыруу керек болгон эффектинин санын тандоо. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Анимация өтмөгүнөн, Эртерээк Жылдыруу же Кийинчерээк Жылдыруу 

буйруктарын иретин өзгөртүү үчүн чыкылдатыңыз. 

 

Анимация сүрөтчүсү менен анимацияларды көчүрүү үчүн: 

Кээ бир учурларда, бир эле эффектилерди көбүрөөк объектиге колдонууну 

каалашыңыз мүмкүн. Муну анимация буйругун колдонуп бир объектиден 

башкага эффектилерди көчүрүү менен жасай аласыз. Биздин мисалда, 

анимацияны бир слайддан башкага көчүрүүнү каалайбыз себеби алар окшош 

жайгашкан. 

Сиз көчүргүңүз келген эффектилери бар объектини чыкылдатыңыз. Биздин 

мисалда, жооп текстин басабыз. 

 

Анимация өтмөгүнөн, Анимация Сүрөтчүсү буйругун чыкылдатуу. 

 

Сиз эффектилерин көчүрүнү калаган объектилерди чкылдатыңыз. Биздин 

мисалда, биз кийинки слайддан жооп текстин баса алабыз. Объектилердин 

экөөнүн тең окшош эффектиси бар. 

 

Анимациялардын алдын алуу: 

Сиз колдонгон ар кандай анимация эффектилери слайд шоу ойнотуп жатканда 

көрсөтүлөт. Бирок, учурдагы слайд-шоуну көрбөй туруп, сиз анимацияларды 

тезинен алдын ала көрө аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Алдын ала көргүңүз келген слайдка багыттоо. 

Анимация өтмөгүнөн, Алдын алуу буйругун чыкылдатуу. Учурдагы слайддагы 

анимациялар ойнойт. 

 

Анимация тактасы 

Анимация тактасы, учурдагы слайддан болгон эффектилердин бардыгын 

башкарууга жана көрүүгө мүмкүндүк берет. Анимация тактасынан, сиз 

эффектилерди башкарып жана өзгөртө аласыз, эгер сизде бир нече эффектилер 

бар болсо алар өзгөчө пайдалуу болот. 

Анимация панелин ачуу үчүн: 

Анимация өтмөгүнөн, Анимация тактасы буйругун чыкылдатуу. 

 

Анимация тактасы терезенин оң жагынан ачылат. Алар учурдагы слайддан 

бардык пайда болгон эффектилерди ирети менен көрсөтөт. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер бир нече анимацияланган объектилер бар болсо, анда Анимация 

панелинде аларды иреттөөгө чейин объекттерге кайра ат берүү жардам берет. 

Тандоо панелинде алардын атын коюп чыксаңыз болот. Тандоо панелин ачуу 

үчүн, объектини басыңыз, андан кийин Формат өтмөгүнөн Тандоо панелин 

басыңыз. Кайра атоо үчүн объекттин аталышын эки жолу чыкылдатыңыз. 

 

Анимация панелинде эффектилердин иретин өзгөртүү үчүн: 

Анимация панелинде, чыкылдатып жана өйдө же ылдый эффектини сүйрөңүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эффектилер өзүнөн өзү кайра буйрутма берет. 

Анимация тактасынан эффектилердин алдын алуу үчүн: 

Анимация панелинде, Ойноо баскычын чыкылдатыңыз. 

 

Учурдагы слайддан эффектилер ойнойт. Анимация панелинин оң жагында, ар 

бир эффект аркылуу ийгилик жетүү хронологиясын көрө аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер хронология шкаласы көрүнбөсө, ылдый түшүү жебени эффект үчүн 

чыкылдатыңыз, анан Өркүндөтүлгөн Убакыт шкаласын көрсөтүүнү тандаңыз. 

 

Эффектинин баштапкы параметрин өзгөртүү үчүн: 

Демейде, слай-шоу учурунда чычканды бассаңыз эффект ойноп баштайт. Эгер 

бир нече эффектер бар болсо, анда ар бир эффекти өзүнчө баштоо үчүн бир 

нече жолу басуу керек. Бирок, ар бир эффект үчүн баштоо параметрин өзгөртүү 

менен, ошол эле убакта же биринен кийин башкасы дароо ойногон 

эффектилериңиз болушу мүмкүн. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1387 
 

Анимация панелинен, эффекти тандаңыз. Эффектин жанында ылдый түшүү 

жебеси пайда болот. 

 

Ылдый түшүү жебени чыкылдатыңыз жана үч керектүү баштапкы параметрлерин 

тандаңыз. Чычкан басылган учурда Чыкылдатуу эффект берип баштайт, 

Мурунку менен Баштоо эффектини ошол эле учурда, мурунку эффект менен 

баштайт, жана Мурункудан кийин Баштоо өткөн эффект аяктагандан кийин 

баштайт. 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Качан анимацияларды алдын ала көргөнүңүздө, бардык эффектер дароо 

ойнотула баштайт. Эффектерге тест жасоо үчүн Чыкылдатуудан Баштоо үчүн, 

слайд-шоуну ойнотуу керек. 

Эффект Параметрлер диалог кутучасы 

Анимация панелинде, Эффект Параметрлер диалог кутучасынан, көбүрөөк 

өнүккөн параметрлер камтылган кылдат шайкештикти колдонууга мүмкүнчүлүк 

аласыз. 

Эффект параметрлер диалог кутучаны ачуу үчүн: 

Анимация панелинде, эффекти тандаңыз. Ылдый түшүү жебеси эффектин 

жанында пайда болот. 

Ылдый түшүү жебени чыкылдатыңыз, андан кийин Эффект параметрлерин 

тандаңыз. 

 

Эффект Параметрлер диалог кутучасы пайда болот. Ылдый түшүү менюну 

чыкылдатыңыз жана керектүү жакшыртуу куралды тандаңыз. Сиз, анимацияга үн 

кошо аласыз, анимация бүткөндөн кийин эффект кошуңуз, же башка бир катарда 

текстке анимация жасасаңыз болот. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кээ бир эффектердин сиз өзгөртө алгыдай, кошумча эффектилери бар. Булар 

сиз кайсы эффекти тандаганыңызга жараша айырмаланат. 

Эффект мөөнөттөрүн өзгөртүү үчүн: 

Эффект орнотуулары диалог кутучасынан, Убакыт өлчөө өтмөктү тандаңыз 

 

Бул жерден, сиз, эффект башталганга чейин Кечигүүнү кошо аласыз, 

эффектинин узактыгын өзгөртүңүз жана эффектин кайталанышын 

көзөмөлдөсүңүз болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чакырык! 

Биздин практикалык презентацияны ачыңыз . Эгер сиз буга чейин 

сабактарыбызды карап чыгуу үчүн презентациябызды жүктөп алган болсоңуз, 

анда жаңы көчүрмөсүн жүктөп алсаңыз дагы жакшы болот. 

Слайд 2, Жооптору камтылган текст кутучаны тандоо: Нейл Армстронг жана 

Басымдар топтон, Пульс анимацияны кошуңуз. 

Ошол эле текст кутучасына, Кирүү топтон, бир жашыруу анимацияны кошуңуз. 

Сол жактагы ачуулардан Эффект Параметрлерин өзгөртөңүз. 

Жашыруу анимациясы биринчи чыгыш үчүн анимацияларга кайра буйрутма 

бериңиз. 

Пульс анимация үчүн Баштоо параметрлерин өзгөртүңүз ошентип Мурункудан 

Кийин башталыш үчүн. 

Анимация сүрөтчүнү колдонуп анимацияларды Жоопторго көчүрүүңүз: слайд 3 

тө Меркурий текст кутучасы. 

Анимацияларды 3 слайддагы текст кутучасынан алып салыңыз Кайсы планета 

күнгө жакыныраак болот? 

Бүткөндөн кийин, презентацияңызды ойнотуңуз. Слайддар 2 жана 3-ушул 

сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56d9d8046aa91509c8743432_03_04_2016/powerpoint2016_animation_practice.pptx
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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20. ВИДЕОЛОРДУ КОЮУ 
 

PowerPoint слайдга видео киргизүүгө жана презентация учурунда аны ойнотууга 

мүмкүндүк берет. Бул сиздин презентацияңызды угуучуларга жеткирүүнүн эң 

мыкты жолу. 

Атүгүл PowerPoint ичинде видеонун монтажын жасап жана анын көрүнүшүн 

ылайыкташтыра аласыз. Мисалы, сиз, видеонун узундугун эбине келтирип 

кыркып, жана пайда болушун кошуп дагы көп нерселерди кошо аласыз. 

Кошумча: Биздин практикалык презентацияны жүктөп алыңыз. 

PowerPoint ка видео киргизүү тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону 

көрүңүз. 

Файлдан видео киргизүү үчүн: 

Биздин мисалда, компьютериңизде сакталган файлдан видео киргизе аласыз. 

Эгер сиз биздин мисал менен бирге иштөөнү кааласаңыз, бул шилтеменин 

оңжагын чыкылдатыңыз видеого мисал шилтемени жана аны компьютериңизге 

сактап калыңыз. 

Киргизүү өтмөгүнөн тартып, видео ылдый түшүү жебени чыкылдатып, анан 

видеону Менин ЖК дан тандаңыз. 

 

Жайгаштырыңыз жана каалаган видео файлды тандап алып, анан Киргизүү 

дегенди чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56cc70b6a17fa60ae065f89e_02_23_2016/powerpoint2016_videos_practice.pptx
http://media.gcflearnfree.org/content/56cc70b6a17fa60ae065f89e_02_23_2016/butterfly.mp4
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Бул видео слайдга кошулуп калат. 

 

Киргизүү өтмөгүндөгү Экран жаздыруу өзгөчөлүгү менен, сиз жасап жаткан 

нерселерден видеону түзө аласыз жана аны слайдга киргизсеңиз болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Онлайн видео киргизүү үчүн: 

Кээ бир вебсайттар, YouTube сыяктуу , сиздин слайддарга видеону киргизип 

коюуга мүмкүнчүлүк берет. Киргизилген видео вебсайттын түпнускасындагы 

хостингде сакталып турат дагы жана ал файлга кошулбайт дегенди билдирет. 

Киргизүү файлдын өлчөмүн азайтуу үчүн ыңгайлуу жол болушу мүмкүн, бирок, 

сиз видеону ойнотуу үчүн Интернетке туташкан болушуңуз керек. 

 

Видеолор менен иштөө 

Видеону алдын ала көрүү үчүн: 

Тандап алуу үчүн видеону чыкылдатыңыз. 

Видеонун төмөн жагындагы, Ойнотуу / бир азга токтотуу баскычын басыңыз. 

Видео ойной баштайт жана убакыт өлчөмүн кийинки Ойноо/ Тыныгуу баскычын 

тууралаңыз. 

 

Видеонун башка бөлүгүнө секирүү үчүн, убакыт тилкесинин каалаган жерине 

чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Видеонун өлчөмүн өзгөртүү: 

Бурч өлчөө туткаларын видеонун керектүү өлчөмүн алганга чейин чыкылдатып 

жана сүйрөп барыңыз. 

 

Бурчтук өлчөө туткалары видеонун өлчөмүн түпнуска тараптар катнашында 

сакталгандай кылып жасайт. Эгер сиз каптал өлчөө туткаларын колдонгон 

болсоңуз, видео бурмаланган болуп калат. 

Видеону жылдырыш үчүн: 

Видеону слайддын бир жаңы жерине жылдыруу үчүн чыкылдатыңыз жана 

сүйрөңүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Видеону алып салуу үчүн: 

Сиз алып салууну каалаган видеону тандаңыз андан кийин Backspace баскычын 

же тергичтен Алып салуу баскычын басыңыз. 

Видеолорду түзөтүү жана форматтоо 

Кайра ойнотуу өтмөгүндө видеону түзөтүү үчүн колдонууга бир нече 

параметрлер бар. Мисалы, түпнускадан үзүндүнү ойнотуу үчүн видеону кырка 

аласыз, бара-бара пайда болуу жана жоголууну кошуңуз, видеодо белгилүү бир 

пунктка секирүү үчүн сакталма файлдарды кошуңуз. 

Кайра ойнотуу өтмөгүндөгү көпчүлүк функцияларды слайддан киргизилген 

видеолорго гана колдонсо болот. Алар камтылган видеолор менен иштебейт. 

Видеону кыркуу үчүн: 

Видеону тандап, анан Тасмадагы кайра ойнотууну чыкылдатыңыз. 

Кыркуу Видео буйругун чыкылдатыңыз. 

 

Диалог кутучасы пайда болот. Жашыл тутканы убакытты баштоону орнотууга 

жана кызыл тутканы убакытты бүтүрүүгө колдонуңуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Видеону алдын ала көрүү үчүн, Ойноо баскычын чыкылдатуу. 

 

Видеону кесип бүткөндөн кийин, OK чыкылдатыңыз. 

Пайда болуу жана жоголууну кошуу үчүн: 

Кайра ойнотуу өтмөгүнө, Пайда болууну(Fade In) жайгаштырыңыз: жана Бара-

бара жоголуу (Fade out): талаалары. 

Керектүү баалуулуктарын терип, же өйдө жана ылдый жебелерди колдонуп 

жоголуу убактыларын тууралаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кыстарманы кошуу үчүн: 

Видеонун каалаган бөлүгүн жайгаштыруу үчүн хронологияны чыкылдатыңыз. 

 

Кайра ойнотуу өтмөгүнөн, Кыстарма буйрукту чыкылдатуу. 

 

Кыстарма убакыт тилкесинде пайда болот. Ошол жерге секирүү үчүн 

кыстарманы чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Видео параметрлери 

Видеонун кантип ойногонун көзөмөлдөш үчүн башка параметрлерди орното 

аласыз. Кайра ойнотуу өтмгүндөгү Видео Параметрлер тобунан кездешет. 

 

Көлөмү: Видео үчүн аудио көлөмүн өзгөртөт 

Баштоо: Видеонун автоматтык түрдө же чычкан басылган учурда башталганын 

көзөмөлдөйт 

Толук Экран Ойнотуу: Видео ойноп жатканда бүткүл экранды толтуруп турсун. 

Ойнобой турганда Жашырып койуңуз: Видео ойнобой турганда жашырылып 

турат. 

Токтогонго чейин кайталанма видео: Видео токтогонго чейин кайра ойнотуу. 

Ойноп бүткөндөн кийин артка түрдүрүү: Ойноп бүткөндөн кийин видео кайра 

башына келет. 

Видеонун көрүнүшүн форматтоо 

Сүрөттөр сыяктуу эле, PowerPoint видеонун көрүнүшүн, видео стилин колдонуу 

менен, рамканы кошуу, форманы өзгөртүү, ошондой эле ар кандай 

кубулуштарды колдонууга мүмкүнчүлүк берет. 

Плакат алкакты түзүү үчүн: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Толтургучтар сүрөтүн, видео ойноп башталганга чейин угуучулар көрө алгандай 

кылып, плакат алкагын видеого кошо аласыз. Плакат алкагы адатта видеонун 

өзүнөн алынган алкак болуп саналат. 

Видеонун каалаган бөлүгүнө жайгаштыруу үчүн хронологияны чыкылдатыңыз. 

Формат өтмөгүнөн, Плакат Алкагы буйругун чыкылдатуу. Пайда болгон менюдан 

учурдагы Плакатты тандаңыз. 

 

Учурдагы алкак плакат алкагы болуп калат. 

 

Эгер бир сүрөттү компьютериңизден алып колдонгуңуз келсе, анда Сүрөттү 

файлдан тандаңыз. 

Видео стилин колдонуу үчүн: 

Видеону тандап, анан Тасмадагы Формат өтмөгүн чыкылдатыңыз. 

Видео стилдер тобунан, мүмкүн болгон видео стилдерин көрсөтүү үчүн Көбүрөөк 

ылдый түшүү жебеге чыкылдатуу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Керектүү стилди тандаңыз. 

 

Жаңы стил видеого колдонулат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тактоолорду, түстүү өзгөртүүлөр, чек, формалар жана кубулуштар тууралуу 

көбүрөөк билүү үчүн, биздин Сүрөттөрдү форматтоо сабакты көрүңүз. 

Чакырык! 

Биздин практикалык презентацияны ачыңыз . Ошондой эле, бул тууралуу 

чыкандын оң жагын чыкылдатыңыз видеого мисал шилтемени жана аны 

компьютериңизге сактап калыңыз. Сиз буга чейин биздин сабактарды жүктөп 

алган болсоңуз, анда жаңы көчүрмөсүн жүктөп алууга ынансаңыз болот. 

Слайд 2 де, биздин видео файлга мисалды киргизип алыңыз. 

Муну текст кутучасына баткыдай кылып Видео өлчөмүн өзгөртүңүз. 

Сиздин тандооңуз менен видео стилди колдонуңуз. 

Башталыш убактысы 00: 17,5 жана бүткөн убактысы болжол менен 00:25 

саналгандай кылып видеону кесиңиз. 

Кыстарманы видеонун ортосундагы бир жерге кошуңуз. 

Качан сиз бүткөндөн кийин, видеону алдын ала көрүңүз. Ал ушул сыяктуу бир 

нерсе, ал болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2016/formatting-pictures/1/
http://media.gcflearnfree.org/content/56cc70b6a17fa60ae065f89e_02_23_2016/powerpoint2016_videos_practice.pptx
http://media.gcflearnfree.org/content/56cc70b6a17fa60ae065f89e_02_23_2016/butterfly.mp4
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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21. АУДИОЛОРДУ КОЮУ 
 

PowerPoint презентацияңызга аудио кошууга жол берет. Мисалы, бир слайдга 

музыкалык фонду, дагы башкага үн эффектисин кошо аласыз, ал тургай, өз 

баяндоолоруңузду же комментарийиңизди жазат. Презентацияңызды 

өзгөчөлөштүрүү үчүн аудио кошо аласыз. 

Кошумча: Биздин практикалык презентацияны жңктөп алыңыз . 

PowerPoint аудио киргизүү тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону 

көрүңүз. 

Файлдан аудио киргизүү үчүн: 

Биздин мисалда, компьютериңиздин белгилүү бир жеринде сакталган аудио 

файлды киргизебиз. Эгер сиз биздин мисал менен иштөөнү кааласаңыз, 

чычкандын оң -жагын чыкылдатыңыз мисал келтирилген файлга шилтеме жана 

аны компьютериңизге сактап алыңыз(музыка кредиттик: Кичинекей бир нерсе 

(Instrumental) тарабынан Minden , CC BY-NC 3.0 ). 

Киргизүү өтмөгүнөн тартып, Аудио ылдый түшүү жебеге чыкылдатып, анан Аудио 

Менин ЖК тандаңыз. 

 

Жайгаштырыңыз жана каалаган аудио файлды тандап алып, анан Киргизүү 

дегенди чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56d7048b6aa91509c8743424_03_02_2016/powerpoint2016_audio_practice.pptx
http://media.gcflearnfree.org/content/56d7048b6aa91509c8743424_03_02_2016/minden_something_small.mp3
http://freemusicarchive.org/music/Minden/Instrumentals_1967/Something_Small_Instrumental
http://freemusicarchive.org/music/Minden/Instrumentals_1967/Something_Small_Instrumental
http://www.mindenband.com/manor/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Аудио файл слайдга кошулуп калат. 

 

Өз аудиоңузду жаздыруу 

Кээде презентацияңызга түз аудио жаздыруу керек болушу мүмкүн. Мисалы, 

презентацияга баяндооңузду кошкуңуз келет. Баштоодон мурун, сиздин 

компьютериңизге туура келген микрофон бар экенин текшериңиз; көп 

компьютерлерде орнотулган микрофондору бар же кээ бирлери компьютерге 

сайылып турган болот. 

Аудио жаздыруу үчүн: 

Киргизүү өтмөгүнөн, Аудио ылдый түшүү жебени тандап, анан Аудио 

Жаздырууну тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер кааласаңыз, аудиого атын терип жазыңыз. 

 

Жазууну баштоо үчүн Жазуу баскычын чыкылдатуу. 

 

Жазып бүткөндөн кийин, Токтотуу баскычын чыкылдатыңыз. 

 

Жаздырууну алдын ала көрүү үчүн, Ойноо баскычын чыкылдатыңыз. 

 

Бүтүргөндөн кийин, ОК басыңыз. Аудио файлды слайдга киргизилген болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Аудио менен иштөө 

Аудио файлды алдын ала көрүү: 

Тандаш үчүн Аудио файлды чыкылдатыңыз: 

Аудио ойнотуу /Аудио файлдын төмөн жагындагы Бир азга токтотуу баскычын 

басып чыкылдатуу. Үн Ойнотуу ойной баштайт жана / Ойноо/ Тыныгуу 

баскычынын жанында убакыт тилкеси өркүндөтүлөт. 

 

Файлдын башка бөлүгүнө секирүү үчүн, убакыт тилкесинин каалаган жерине 

чыкылдатуу. 

Аудио файлды жылдыруу үчүн: 

Аудио файлды слайддын жаңы бир жерине аудио жылдырып сүйрөп жана 

чыкылдатыңыз. 

 

Аудио файлды алып салуу үчүн: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз алып салууну каалаган аудио файлды тандаңыз, андан кийин Артка Өчүрүү 

(Backspace) же тергичтен Алып Салуу ачкычын басыңыз . 

Аудиого түзөтүү 

Кайра ойнотуу өтмөгүнөн буйруктарды колдонуу менен аудио файлдарды 

өзгөртө аласыз. Мисалы, эгерде слайдга ыр кошсоңуз анын кыскача бөлүмүн 

ойнтуу үчүн аны кырка аласыз. Ошондой эле пайда болуу жана жоголууну кошо 

аласыз жана аудионун белгилүү бир пункттарына секирүүгө мүмкүнчүлүк алуу 

үчүн сакталма файлды кошо аласыз. 

Аудио файлды кыркуу үчүн: 

Аудио файлды тандап, анан Тасмадагы Кайра ойнотууну чыкылдатыңыз. 

 

Кыркуу Аудио буйрукту чыкылдатыңыз. 

 

Диалог кутучасы пайда болот. Баштоо убакытты орнотуу үчүн жашыл тутканы 

жана убакытты бүтүрүүнү орнотууга кызыл тутканы колдонуу. 

 

Аудио файлды алдын ала көрүү үчүн, Ойноо баскычын чыкылдатуу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер керек болсо туткаларды жөнгө салып, андан кийин OK чыкылдатыңыз. 

Пайда болууну жана жоготууну кошуу үчүн: 

Кайра ойнотуу өтмөгүнөн, Пайда болууну жайгаштыруу жана Жоготууну: 

талааларды. 

Керектүү баалуулуктарын терип, убакыттарды жөнгө салуу үчүн өйдө жана 

ылдый жебелерди колдонуңуз. 

 

Кыстарманы кошуу үчүн: 

Аудио файлдын керектүү бөлүгүн жайгаштыруу үчүн хронологияны 

чыкылдатыңыз. 

 

Кайра Ойнотуу өтмөгүнөн, Кыстарма буйрукту чыкылдатуу. 

 

Кыстарма убакыт тилкесинде пайда болот. Ошол жерге секирүү үчүн 

кыстарманы чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Аудио параметрлери 

Аудио файлдар кандай ойнорун көзөмөлдөш үчүн, башка параметрлерди орното 

аласыз. Булар Кайра Ойнотуу өтмөгүнөн Аудио Параметрлер тобунда кездешет. 

 

Көлөмү: аудио көлөмүндөгү өзгөрүүлөр 

Баштоо: аудио файл дароо башталганын же чычкан басылган учурда 

башталганын көзөмөлдөйт 

Көргөзмөнүн жүрүшүн жашыруу: Слайд шоу ойноп жатканда аудио сүрөтүн 

жашырат 

Слайддар аркылуу Ойнотуу: учурдагы слайддын ордуна бир нече слайддар 

аркылуу аудио файлды ойнотуу улантылат. 

Кайталанма видео Токтотулганга чейин: аудио файл токтотулганга чейин кайра 

ойнотулат. 

Ойноп бүткөндөн кийин кайра түрдүрүү: ал ойноп бүткөндөн кийин аудио файл 

башына кайтып келет. 

Аудио сүрөттү өзгөртүү үчүн: 

Демейде, слайдда баяндамачынын сүрөтү чыкканда аудио файл пайда болот. 

Эгер кааласаңыз, сүрөттү башка сүрөткө алмаштыра аласыз. 

Аудио файлды тандап, андан кийин Формат өтмөгүн чыкылдатыңыз. 

Сүрөттү Алмаштыруу буйрукту чыкылдатыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сүрөттөрдү киргизүү диалог кутучасы пайда болот. Компьютериңизден файлды 

тандоо үчүн Браузерди чыкылдатыңыз Ошондой эле, сүрөттү онлайнда 

жайгаштыруу үчүн онлайн сүрөт издөө куралдарды колдоно аласыз. Биздин 

мисалда, музыка белги нотасындагы фразаларды колдонуу менен издей 

алабыз. 

 

Жайгаштырыңыз жана каалаган сүрөттү тандап, андан кийин Киргизүүнү 

чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сүрөт жаңы сүрөткө өзгөрөт. 

 

Тактоолорду, түстүү өзгөртүүлөр, чек, формалар жана кубулуштар боюнча 

маалымат алуу үчүн, биздин сабак алып караңыз Сүрөттөрдү форматтоо . 

Чакырык! 

Биздин практикалык сунуштоонуачыңыз . Ошондой эле, чычкандын оң-жагын 

чыкылдатуу менен мисал шилтемени жана компьютериңизге сактап алыңыз. 

Музыка ишеничи: Кичинекей бир нерсе (Инструменталдык) Минден аркылуу, CC 

BY-NC 3.0. 

Слайд 3, биздин мисалга аудио файлды киргизүү. 

Слайддан төмөнкү-сол бурчуна файлды жылдыруу. 

Башталыш убактысын 00:15 тегерегинде жана аяктоо убакыты 00:55 тегерегинде 

кылып аудиону кесиңиз. 

Өчүү убактысын 02:00 жоготуу үчүн, 08:00 чыгуу үчүн, өзгөртүү. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2016/formatting-pictures/1/
http://media.gcflearnfree.org/content/56d7048b6aa91509c8743424_03_02_2016/powerpoint2016_audio_practice.pptx
http://media.gcflearnfree.org/content/56d7048b6aa91509c8743424_03_02_2016/minden_something_small.mp3
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Дароо башташ үчүн аудиону орнотуңуз жана Слайддар аркылуу Ойнотуңуз. 

Сиздин тандоо менен сүрөттү онлайн сүрөткө өзгөртүңүз. 

Бүткөндөн кийин, слайд ушул сыяктуу болушу керек: 

 

Кошумча: Аудиону сыноо үчүн слайдшоуну башынан ойнотуңуз. Сиз слайд 3 кө 

жеткенде, аудиоңуз ойнотулуп башташы керек жана кийинки слайдка жеткенге 

чейин ал ойноону уланта бериши керек. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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22. ЖАДЫБАЛДАР 
 

Жадыбалдар (Таблицалар) PowerPoint та маалыматты көрсөтүү үчүн колдоно 

ала турган дагы бир курал болуп саналат. Жадыбал бул иретке келтирилген 

катар саптар жана тилкелерден турган уячалардын торчосу. Жадыбалдар текст 

маалыматтарды жана сандык маалыматтарды камтыган, ар кандай 

тапшырмалар үчүн пайдалуу. Атүгүл презентацияңызды чактап жадыбалдарды 

ылайыкташтыра аласыз. 

Кошумча: Биздин практикалык презентацияны жүктөп алыңыз . 

PowerPoint ка жадыбалдарды киргизүү тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

Жадыбалды кыстаруу үчүн: 

Кыстаруу өтмөгүнөн тартып, Жадыбал буйругун чыкылдатуу. 

Жадыбалдан керектүү санын тандоо үчүн аянттын торчосунун үстүнө чычканды 

кармаңыз. Биздин мисалда, биз алты катардан жана алты тилкеден (6x6) турган 

жадыбалды киргизе алабыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56e1a9c76aa915221cb48d18_03_10_2016/powerpoint2016_tables_practice.pptx
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Жадыбал учурда бөлүнүп алынган слайддын пайда болот. Биздин мисалда, ал 

слайд 3. 

Жадыбалдын каалаган жерине чыкылдатыңыз жана текстти кошуу үчүн терип 

жаза баштаңыз. Ошондой эле, жадыбал аркылуу багыттоо үчүн баскычтопту Tab 

баскычын же жебе баскычтарын колдоно аласыз. 

 

Ошондой эле, Толтургучтан Жадыбал Киргизүү буйрукка чыкылдатуу менен 

жадыбалды киргизе аласыз. 

 

Жадыбалдарды өзгөртүү 

PowerPoint жылдыруу жана өлчөмүн өзгөртүү, ошондой эле катарларын жана 

тилкелерди кошуу ыкмалардан турат жана жадыбалдарды ылайыкташтырууга 

бир нече параметрлерди камтыйт. 

Жадыбалды жылдыруу үчүн: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чыкылдатып жана слайдды бир жаңы жерге жылдыруу үчүн жадыбалдын 

четинен тартып сүйрөңүз. 

 

Жадыбалдын өлчөмүн өзгөртүү: 

Жадыбал керектүү көлөмгө келгенге чейин өлчөм туткаларын сүйрөп жана 

чыкылдатыңыз. 

 

Катарды же тилкени кошуу үчүн: 

Каалаган жериңизге катар жана тилке кошуу үчүн чектеш уячага чыкылдатыңыз. 

Биздин мисалда, Табышмактуу деп аталган клетканы тандап аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тасманын оң жагынан Калып өтмөгүн чыкылдатыңыз. 

Саптар & Тилкелер тобун жайгаштырыңыз. Эгер сиз жаңы катарды киргизгиңиз 

келсе, Жогорку Киргизүүнү же Төмөнкү киргизүүнү тандаңыз. Эгер сиз жаңы 

тилкени киргизгиңиз келсе, Солго Киргизүү же Оңго Киргизүүнү тандаңыз. 

 

Жаңы сап же тилке пайда болот. 

 

Сапты же тилкени алып салуу үчүн: 

Каалаган сапты же тилкени тандаңыз. Биздин мисалда, жадыбалдын түбүндөгү 

бош сапты тандап алабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Саптар & Тилкелер топтон, Калып өтмөгүнөн тартып, Алып Салуу буйругуна 

чыкылдатыңыз, анан Саптарды Алып салууну же Тилкелерди Алып салууну 

менюдан тандаңыз. 

 

Тандалган сап же тилке жок кылынат. 

 

Ошондой эле Киргизүү жана Алып салуу буйруктарына жадыбалдын оң жагын 

басуу менен мүмкүнчүлүк ала аласыз . 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жадыбалды алып салуу үчүн: 

Сиз алып салууну каалаган жадыбалдын четин чыкылдатыңыз, андан кийин 

Артка өчүрүүнү же Алып салуу ачкычын тергичтен басыңыз. 

Калып өтмөгүнөн жадыбалдарды өзгөртүү 

Сиз жадыбалды тандап жатканда, Дизайн жана Калып өтмөктөрү Тасманын оң 

жагында пайда болот. Калып өтмөгүндөгү буйруктарды колдонуу менен 

жадыбалга ар кандай өзгөртүүлөрдү жасай аласыз. 

Бул жерде Калып өтмөгүндөгү ар кандай буйруктар. 

Кошуу же Саптарды жана Тилкелерди алып салуу: Сиз жадыбалыңыздан эгер 

керек болсо, катарларды жана саптарды киргизип же алып сала аласыз. 

Бириктирүү жана ажыратуу уячалары: Кээ бир жадыбалдар стандарттык сеткага 

туура келбеген калыпты талап кылат. Мындай учурларда сизге бириктирүү же 

бөлүү керек болот. 

Уячанын өлчөмү: Бул жерде, сизге керек болгон катардын бийиктигин же 

тилкелердин жазылыгын терип жаза аласыз. Эгер, сиз дароо алардын 

мазмунунун негизинде уячаларды өзгөртүүгө AutoFit буйругун чыкылдата 

аласыз. 

Тексттин тегиздиги: тексттин тегиздигин өзгөртүү менен, текст уячалардын 

ичинде кандай жайгашканын көзөмөлдөй аласыз. 

Саптарды жана тилкелерди бөлүштүрүү: Сиздин Жадыбалды (таблица) тыкан 

жана уюшкандыкта сактоо үчүн, алардын баарын бир өлчөмдө кылып, 

катарларды же тилкелерди бөлүштүрүгө болот. 

Текст багыты: текст багытын өзгөртүү үчүн, сиздин жадыбалга стилди кошууга 

болот. Бул тилкелерди ылайык келтирүү керек болуп калса, бош орундарды 

сактап калууга жардам берет. 

Жадыбалдарды ылайыкташтыруу 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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PowerPoint сиздин жадыбалдардын көрүнүшүн жана сезилишин өзгөртүү оңой 

болушуна мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, сиз тез эле башка таблица стилдерин 

жана таблицанын чектерин ылайыкташтырууну колдоно аласыз. 

Жадыбал стилин колдонуу үчүн: 

Жадыбалдан каалаган уячаны тандаңыз, анан Тасманын оң жагындагы Дизайн 

өтмөгүн чыкылдатыңыз. 

Жадыбал стилдери тобун жайгаштырыңыз, андан кийин жеткиликтүү таблица 

стилдерин көрүү үчүн көбүрөөк ылдый түшүү жебеге чыкылдатуу. 

 

Керектүү стилиди тандаңыз. 

 

Тандалган жадыбал стили пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жадыбал стили параметрлерин өзгөртүү: 

Жадыбалдын көрүнүшүн өзгөртүү боюнча ар кандай ыкмаларды күйгүзүп же 

өчүрө аласыз. Алты параметрлер бар: Башкы катар, Жалпы катар, Кезектелген 

катарлар, Биринчи тилке, Акыркы тилкеде, жана Кезектелген тилкелер. 

Жадыбалдан каалаган уячаны тандаңыз. 

Дизайн өтмөгүнөн, Жадыбал Стил Параметрлер топторунан керектүү 

параметрлерин текшерүү же текшербөө. 

 

Бул параметрлери сиздин жадыбал стилге, таблицанын мазмун түрүнө жараша, 

ар кандай жолдор менен жадыбал стилиңизге таасир этиши мүмкүн. Сиз 

каалаган так стилин табуу үчүн бир нече жолдор менен тажрыйба керек. 

Жадыбалга чектерди кошуу: 

Жадыбалдын башка бөлүмдөрүн аныктоого жардам берүү үчүн чек кошууга 

болот. Айрым жадыбал стилдери чектерди автоматтык түрдө камтышы мүмкүн, 

бирок аларды кол менен кошуу же аларды орнотуу жеңил болот. Сиз 

жадыбалдын айрым же бардык чек салмагын, түсүн жана сап стилин көзөмөлдөй 

аласыз. 

Чек кошкуңуз келген уячаларды тандаңыз. Биздин мисалда, биз ар бир уячаны 

тандап алабыз. 

Жасалгалоо өтмөгүнөн, каалаган Сызык Стилин, Сызык Салмагын жана Калем 

Түсүн тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чектер ылдый түшүү жебени чыкылдатып, анан керектүү чек түрүн тандаңыз. 

 

Чек тандалган уячаларга кошулуп берилет. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чектерди алып салуу үчүн керектүү уячаларды тандаңыз, Чектер буйругун 

басып, жана Чек Жок тандаңыз. 

Чакырык! 

Биздин практикалык презентацияны ачыңыз . 

Акыркы слайддан, тилкелерден 5ти жана катардан3 тү жадыбалга киргизиңиз. 

Биринчи катарында, айдын аттарын Январдан Майга чейин жазыңыз. экинчи 

жана үчүнчү катарларда, сиздин тандоо боюнча арзандатылган сатуу суммасын 

жазыңыз (мисалы, 1329 $). 

Жадыбалдын стилин өзгөртүү. 

Жадыбалдын сол жагында тилке киргизүү. 

Жаңы тилкенин экинчи катарына, Түндүк Регион обл. жазыңызҮчүнчү 

катарына Түштүк обл. жазыңыз. 

Акыркы тилкени алып салуу. 

Слайддын көпчүлүк ордун алыш үчүн, сиздин жадыбалдын өлчөмүн өзгөртүңүз. 

Туурасынан жана тик багытта текстти борборлоштуруу. 

Бүткөндөн кийин, слайд бул (жадыбал стили жана түстөрдүн өзгөрүшү мүмкүн) 

сыяктуу болушу керек: 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56e1a9c76aa915221cb48d18_03_10_2016/powerpoint2016_tables_practice.pptx
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23. ДИАГРАММАЛАР 
 

Презентацияга диаграмма киргизүү, угуучуларга сандардын артындагы маанини 

салыштырууда жана багыттарын элестетүүнү оңойлотууга мүмкүнчүлүк берет. 

Кошумча: Биздин практикалык презентацияны бул сабак үчүн жүктөп алыңыз. 

PowerPoint та диаграмманы колдонуу тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

Диаграммалар түрлөрү 

PowerPoint мыкты дайындардын бирин тандап алууга диаграммалардын бир 

нече түрлөрү бар. Диаграммаларды натыйжалуу пайдалануу үчүн, ар кандай 

диаграммалар кандай колдонулат экенин түшүнүү керек. 

Мына PowerPoint дагы диаграммалардын түрлөрү. 

 

PowerPoint та диаграммалардын ар биринин өзүнүн артыкчылыктары менен ар 

түрдүү болот. PowerPoint та мүмкүн болгон кээ бир түрлөрүн көрүү үчүн жебени 

чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56e1ae226aa915221cb48d1a_03_10_2016/powerpoint2016_charts_practice.pptx
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Маалыматтарды вертикалдык тилкелерде көрсөтүү үчүн тилке диаграммаларын 

пайдаланышат. Алар дайындардын ар кандай түрлөрү менен иштөөсү мүмкүн, 

бирок, алар абдан көп маалыматтарды салыштыруу үчүн колдонулат. 

 

Сызык диаграммалар багыттарды көрсөтүү үчүн идеалдуу болуп саналат. 

Дайындар упайлары сызыктар менен байланышкан, баалулуктардын өсүү же 

азайуу убакыттарын көргөзүү оңой болуш үчүн. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Пирог диаграммалары өлчөмдөрдү салыштыруу үчүн жеңил болот. Ар бир 

көрсөткүч пирогдун бир үзүмүн көргөзүп турат, ошондуктан бул көрсөткүчтөр 

бүтүндөй пайыздын түзүлүшүн көрүү үчүн жеңил болот. 

 

Тилке диаграммалары тилке диаграммалар сыяктуу иштейт, бирок алар 

вертикал тилкелердин ордуна горизонталдык тилкелерди пайдаланышат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Аянт диаграммалары сызык диаграммаларына окшош болот, аянттар сызыктар 

менен толтурулганын эске албаганда. 

 

Тышкы диагрммалары маалыматтарды 3D ландшафт аркылуу көрсөтүүгө жол 

берет. Алар бир эле учурда маалыматты ар түрдүү көрүүгө, ири маалымат 

топтому менен жакшы иштейт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Диаграмманын бөлүктөрүн аныктоо 

Диаграмма түрлөрүнөн тышкары, диаграмманы кантип окуп түшүнүү керектиги. 

Диаграммалар бир нече ар түрдүү элементтерден туруп, маалыматтарды 

чечмелөөгө жардам берет. 

Бул жерде диаграмманын ар кандай бөлүктөрү. 

Диаграмма аталышы: Аталыш диаграмманын кантип түшүндүрүлүшү керек 

экенин сүрөттөйт. 

Вертикалдык ченем: Вертикалдык ченем (ченем катары у белгилүү) 

диаграмманын бир бөлүгү болуп саналат. Бул жерде, тигинен жайгаштырылган 

ченем тилкелердин маанисин аныктайт. Бул мисалда, өлчөнгөн чоңдук ар бир 

жанрдын толук сатылышы. 

Горизонталдуу ченем: горизонталдуу ченем (ошондой эле х ченеми катары 

белгилүү) диаграмманын туурасынан бир бөлүгү болуп саналат. Бул жерде, 

горизонталдуу ченем диаграммадагы категорияларды аныктайт. Бул мисалда, 

ар бир жанр өзүнүн тобу менен жайгаштырылат. 

Дайындар катары: дайындар катары диаграммадагы маалымат упайларынан 

турат. Бул мисалда, биз шарттуу белгиде көрүп тургандай, сары тилкелер 

Февраль айындагы таза сатууну билдирет. 

Шарттуу белги: Шарттуу белги кайсы берилмелер катарындагы ар бир түс 

диаграмманы сүрөттөп көргөзгөнүн аныктайт. Бул мисалда, шарттуу белги 

диаграммадагы ар түрдүү айларды аныктайт. 

Диаграммаларды киргизүү 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1430 
 

PowerPoint, Excel сыяктуу эле берилиштерге киргүү үчүн толтургучтары катары 

электрондук жадыбалды колдонот. Берилиштерге кирүү процесси өтө эле 

жөнөкөй, бирок сиз Excel менен анча тааныш эмес болсоңуз, анда биздин Excel 

2016 карап көрүүнү каалайт болушуңуз керек Уяча негиздери сабак. 

Диаграмма киргизүү үчүн: 

Киргизүү өтмөгүн тандап, анан Сүрөттөмөлөр тобунан Диаграмма буйругун 

чыкылдатуу. 

 

Диалог кутучасы пайда болот. Сол панелден бир категорияны тандап, жана оң 

панелде пайда болгон диаграмманы карап чыгуу. 

Керектүү диаграмманы тандап, анан ОК басыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/excel2016/cell-basics/1/
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Диаграмма жана электрондук жадыбал пайда болот. Электрондук жадыбалда 

пайда болгон маалыматтар өз маалымат менен алмаштырыла турган 

берилмелер булагы болуп саналат. Маалымат булагы диаграмманы түзүү үчүн 

колдонулат. 

 

Иш барагына берилиштерди киргизүү. 

 

Көк сызыктар менен тиркелген маалыматтар гана диаграммада көрүнөт, бирок 

бул аймак мындан ары да автоматтык түрдө кеңейтилет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ишти бүтүргөндөн кийин, электрондук жадыбалды жабууга X чыкылдатуу. 

 

Диаграмма бүтөт. (аяктайт). 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Дизайн өтмөгүнөн, маалымат кошуу буйрукка чыкылдатуу менен каалаган убакта 

диаграммны тандоо менен диаграмма маалыматты өзгөртө аласыз. 

 

Ошондой эле жаңы диаграмма киргизүү үчүн толтургучтан Киргизүү Диаграмма 

буйругун чыкылдата аласыз. 

 

Учурдагы Excel маалыматтары менен диаграммаларды түзүү 

Эгер сизде диаграмма үчүн азыркы учурда колдонунуу каалаган Excel файлы 

өтүнмө бар болсо, көчүрмөсүн алууга, аны чаптоо менен маалыматтарды которо 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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аласыз. Жөн гана Excel ден электрондук жадыбалды ачыңыз, керектүү 

маалыматтарды тандап анан көчүрүңүз, жана диаграмма үчүн баштапкы 

берилмелерди маалымат булактар аймагына койюңуз. 

Сиз ошондой эле PowerPoint презентацияга учурдагы Excel диаграммасын 

киргизсеңиз болот. Excel файлдагы маалыматтарды тактоо керек экенин 

билгениңиз жана качан Excel маалыматтар өзгөргөн сайын диаграмманы дароо 

өзгөртүүнү каалаганыңыз пайдалуу болушу мүмкүн. 

Биздин көрсөтмөлөрдү Excel диаграммасын киргизүү тууралуу көбүрөөк 

маалымат алыш үчүн окуңуз. 

Диаграмма куралдар менен диаграммаларды өзгөртүү 

Диаграммаларды уюштурууга жана ылайыкташтырууга башка көп жолдор бар. 

Мисалы, PowerPoint диаграмма түрүн өзгөртүүгө, диаграмманын дайындарын 

иретке салуу, жана ал тургай, калыпты өзгөртүү жана диаграмманын стилин 

өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берет. 

Диаграмма түрүн өзгөртүү үчүн: 

Эгер маалыматтар, белгилүү диаграммага ылайыктуу эмес деп тапсаңыз, анда 

аны жаңы диаграмма түрүнө өткөзүү жеңил болот. Биздин мисалда, биз 

диаграмманы бир тилкеден диаграмма сызыгына өзгөртө алабыз. 

Сиз өзгөртүү керек деген кутучаны тандаңыз. Дизайн өтмөгү, лентанын оң 

жагында пайда болот. 

 

Дизайн өтмөгүнөн, Өзгөртүү Диаграмма Түрү буйругун чыкылдатуу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2013/embedding-an-excel-chart
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Диалог кутучасы пайда болот. Керектүү диаграмма түрүн тандап, анан ОК 

басыңыз. 

 

Жаңы диаграмма түрү пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Катар жана тилке маалыматтарды которуштуруу үчүн: 

Кээде диаграммалар тобундагы маалыматтарды өзгөртүүгө аракет кылышы 

мүмкүн. Мисалы, китеп сатуу боюнча маалыматтар төмөндөгү диаграммада ар 

бир ай үчүн сызыктар менен, жанр боюнча топтоштурулат. Ошентсе да, ар бир 

жанрдагы сызыктар менен, ай менен диаграмма топтун маалыматтарды катар 

менен тилкелеринде иштөө алмашып калышы мүмкүн. Эки учурда тең, 

диаграмма ошол эле маалыматтарды камтыйт; ал жөн гана ар кандай 

уюштурулган болот. 

Сиз өзгөртүүнү каалаган диаграмманы тандаңыз. Дизайн өтмөгүндө пайда 

болот. 

Дизайн өтмөгүнөн, Маалыматтар тобунан Маалымат Кошуу буйрукту тандаңыз. 

 

Диаграмманы кайра чыкылдатыңыз, андан кийин Маалыматтар тобунун Катар / 

Тилке буйругун тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1437 
 

 

Катарлар менен тилкелер алмашып калат. Биздин мисалда, ар бир жанрда 

сызыктар менен маалыматтар айлар боюнча топтоштурулат. 

 

Сандык маалыматтар электрондук жадыбалда биринчи катарга киргизилип 

келгенде, катарларды жана тилкелерди которуштуруу күтүлбөгөн 

жыйынтыктарды алып келиши мүмкүн экенин байкадык. Бир чечим ар бир 

сандын алдында апостроф коюу менен сандык маанисин текст катары түзүү 

үчүн, электрондук жадыбалды форматтоо болуп саналат. Мисалы, 2016 жыл 

"2016 катары кире алат. 

Диаграмма калыбын өзгөртүү үчүн: 

Алдын ала диаграмма калыптарын, диаграмма элементтерине өзгөрткөнгө жол 

берет. Бул диаграмма аталыштарды, шарттуу белгилерди жана диаграмма 

ярлыктарды камтыйт жана диаграммаларды окууга оңойураак болот. 

Сиз өзгөртүүнү каалаган диаграмманы тандаңыз. Дизайн өтмөгү пайда болот. 

Дизайн өтмөгүнөн, Тез Калып буйругун чыкылдатуу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1438 
 

 

Пайда болгон менюдан керектүү калыпты алдын ала тандаңыз. 

 

Диаграмма жаңы калыпты чагылдыруу үчүн өзгөртүлөт. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Диаграмма элементи (диаграмма аталышы сыяктуу) өзгөртүү үчүн, элементти 

чыкылдатып, жаза баштаңыз. 

 

Диаграмма стилди өзгөртүү үчүн: 

Диаграмма стилдери сиздин диаграмманын көрүнүшүн жана сезилишин тез 

өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берет. 

Өзгөртүүнү каалаган диаграмманы тандоо. Дизайн өтмөгү пайда болот. 

Дизайн өтмөгүнөн, Диаграмма стилдер тобундагы Көбүрөөк ылдый түшүү жебеге 

чыкылдатуу. 

 

Пайда болгон менюдан каалаган стилди тандаңыз. 

 

Диаграмма тандалган стилде пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз ошондой эле, диаграмма кыска жол баскычтары менен форматтоо тез 

диаграммага элементтерди кошуу, тез баскычтарды колдонуп диаграмма стилди 

өзгөртүү жана диаграмма маалыматтарды чыпкалоону колдоно аласыз. 

 

Чакырык! 

Биздин практикалык презентацияны ачыңыз . Ошондой эле, Сизге 

биздин практикалык иш жүктөп алуу керек болот . 

Акыркы слайддан, сызык диаграммасын киргизүү. 

Excel биздин практикалык иш барагын ачыңыз. Берилиштерди көчүрүп жана 

диаграмманын анын электрондукжадыбалына салып коюуңуз. 

Диаграмма аталышын жок кылуу. 

Диаграмма түрүн толтурулган тилкеге өзгөртүү. 

Калып 10 ду өзгөртүү үчүн Тез Калып ылдый түшүү менюсун колдонуу. 

Диаграмма элементтердин кыска баскычын чыкылдатып, Ок Аталыштарынын 

жанындагы жебеге басып, башталгыч Вертикал огунун аталышын тандоо. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56e1ae226aa915221cb48d1a_03_10_2016/powerpoint2016_charts_practice.pptx
http://media.gcflearnfree.org/content/56e1ae226aa915221cb48d1a_03_10_2016/powerpoint2016_charts_practice_data.xlsx


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1441 
 

Ок аталышын кош чыкылдатуу, андан кийин аны Сатуу Кирешесин кайра аттоо. 

Катар / Тилке маалыматтарды .которуу 

Бүткөндөн кийин, слайд ушул сыяктуу болушу керек: 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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24. SMARTART ГРАФИКАСЫ 
 

SmartArt текстти гана колдонуунун ордуна сүрөттөр менен маалыматтардын 

баарлашканына мүмкүнчүлүк берет. Ар кандай ой-пикирлердин түрлөрүн 

колдонуу үчүн ар түрдүү тандоо стилдери бар. 

SmartArt менен биргелешип иштешүү тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөндөгү 

видеону көрүңүз. 

SmartArt графикасын киргизүү үчүн: 

SmartArt графикасы пайда болуусун каалаган слайдды тандаңыз. 

Киргизүү өтмөгүнөн тартып, Иллюстрация топтун SmartArt буйругун тандаңыз. 

 

Диалог кутучасы пайда болот. Сол жактагы категориясын тандап, каалаган 

SmartArt графикасын тандап, андан кийин OK чыкылдатыңыз. 

 

SmartArt графикасы учурдагы слайддан пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ошондой эле, SmartArt кошуу үчүн толтургучтан SmartArt Graphic буйруктан 

Киргизүүнү чыкылдата аласыз. 

 

SmartArt графикасына текст кошуу: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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SmartArt графикасын тандаңыз. Текст панели солго жакта пайда болот. Эгер ал 

пайда болбосо, анда өчүрүп күйгүзүү үчүн SmartArt графикасынын сол 

жагындагы кичинекей жебеге чыкылдатуу. 

 

Текст панелинде ар бир окко жакын текстке кирүү Текст тийиштүү абалда пайда 

болот. Бул форманын ичине дал келиш үчүн дароо өлчөмүн өзгөртсө болот. 

 

Ошондой эле, сиз каалаган форманы басып тексти, андан кийин терүү аркылуу 

текстти кошо аласыз. Бир нече формаларга текстти кошуу керек болсо, бул 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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жакшы иштейт. Бирок, кыйла татаал SmartArt графикалары үчүн, текст 

панелинде иштөө тез жана жөнөкөй болот. 

 

Кайра буйрутма берүү, кошуу, жана формаларды алып салуу үчүн: 

Жаңы формаларды кошуу, өз тартиби менен өзгөртүү, атүгүл SmartArt графиктен 

формаларды алып салуу оңой болот. Сиз текст панелинде мунун баарын кыла 

аласыз, жана ал көп жактуу тизме менен схема түзүү сыяктуу болот. Көп жактуу 

тизмелер жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн, биздин 

сабакты Тизмелер карап чыгыңыз. 

Форманы төмөндөтүү үчүн, каалаган чекитти тандап, андан кийин Өтмөк 

баскычын басыңыз. Чекит оң жакты көздөй жылат, жана форма бир дээңгелге 

ылдый түшөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2016/lists/1/
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Форманы жогоулатуу үчүн, каалаган чекитти тандап алып, Backspace баскычын 

басыңыз, (же + TAB Shift). Чекит сол жакка жылат, жана форма бир деңгээлде 

өйдө жылат. 

 

Жаңы форманы кошуу үчүн, каалаган чекиттен кийин, кыстаруу чекиттин коюп, 

анан Кирүүнү басыңыз. Текст панелинде бир жаңы чекит пайда болот жана 

графикада жаңы форма көрүнөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Форманы алып салуу үчүн, чекит алынып салынганга чейин Backspace басып 

кармоо керек. Андан кийин форма алынып салынат. Биздин мисалда, биз тексти 

жок бардык формаларды алып салабыз. 

 

Дизайн өтмөгүнөн SmartArt уюштуруу 

Эгер SmartArt уюштуруу үчүн текст панелин колдонууну каалабасаңыз, анда 

Графика түзүү тобу боюнча Дизайн өтмөгүндөгү буйруктарды колдоно аласыз. 

Болгону сиз өзгөрткүңүз келген форманы тандап, анан каалаган буйрукту 

тандаңыз. 

Жогорулатуу жана төмөндөтүү: бул буйруктарды форманы дээңгелдердин 

ортосунда өйдө же ылдый жылдырууга колдонуңуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Өйдө Жылдыруу жана Ылдый Жылдыруу: бир калыпта формалардын тартибин 

өзгөртүү үчүн бул буйруктарды колдонуңуз. 

 

Форманы Кошуу: Графикаңызга жаңы форма кошуу үчүн бул буйрукту 

колдонуңуз. Ошондой эле так жайгаштыруу параметрлер үчүн ылдый түшүү 

жебени чыкылдата аласыз. 

 

Биздин мисалда, биз иерархиялык калып менен графиканы уюштуруп келе 

жатабыз. Бардык SmartArt графикалары бул калыптын түрүнө колдонулбайт, бул 

буйруктар графикалык калыптарыңызга жараша (же баары эмес) ар кандай 

иштеши мүмкүн экенин унутпаңыз. 

SmartArt ты ыңгайлаштыруу 

SmartArt киргизгенден кийин, анын көрүнүшү жөнүндө өзгөртүүнү каалаган бир 

нече нерселер бар. SmartArt графиканы тандоо учурунда, Жасалга жана Формат 

өтмөктөрү Тасманын оң жагында пайда болот. Бул жерден, SmartArt 

графикасынын калыбына жана стилине кошуу оңой болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бир нече SmartArt стилдери бар, алар SmartArt тын көрүнүшүн жана сезилишин 

тез өзгөртүүгө мүмкүндүк берет. Стилди өзгөртүү үчүн, SmartArt стилдер топтон 

каалаган стилди тандап алыңыз. 

 

Сиз SmartArt ты колдонуу үчүн ар кандай түстүү схемалар болот. Түстөрдү 

өзгөртүү үчүн, Түстөр Өзгөртүү буйругун чыкылдатып, ылдый түшүү менюдан 

каалаган параметрди тандап алыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ошондой эле ар бир форманы өз алдынча ыңгайлаштыра аласыз. Графикадан 

каалаган форманы тандап андан кийин Формат өтмөгүнөн каалаган вариантты 

тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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SmartArt калыбын өзгөртүү үчүн: 

Эгер сизге SmartArt графикасынын алкагында уюштурулган маалымат жакпай 

калса, анда аны ар дайым сиздин мазмунга ылайык кылып калыбын жакшылап 

өзгөртүүгө болот. 

Дизайн өтмөгүнөн, Калыптар тобундагы Көбүрөөк ылдый түшүү жебеге 

чыкылдатыңыз. 

 

Керектүү калыпты тандаңыз, ал тургай, дагы көбүрөөк параметрлерди көрүү үчүн 

Көбүрөөк Калыптарды чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Тандалган калып пайда болот. 

 

Эгер жаңы калып түпнускадан өтө эле башкача болсо, бир нече тексттиңиз 

көрүнбөй калышы мүмкүн. Жаңы калып жөнүндөгү чечимге чейин, маанилүү 

маалымат жоголуп кетпес үчүн ынаныңыз жана кылдат текшериңиз. 

Чакырык! 

Бош презентацияны ачыңыз жана Аталышы жана Мазмун жайгаштыруу менен 

жаңы слайдды киргизиңиз. 

Аталыш толтургучка, Суу Айлампасы деп жазыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Мазмун толтургучка, SmartArt буйругун тандап, жана айлампа категориясындагы 

негизги Айлампа SmartArt графикасын киргизүү. 

Сааттын жебеси боюнча төмөнкү текстти киргизүү: Тыгыздашуу, Буулануу, 

Инфильтрация, Тундуруу, Жыйноо. 

Инфильтрация сөзүн камтыган форманы алып салуу. 

Бууланууну камтыган форманы тандап, жана Жыйноо жана Тыгыздашуунун 

ортосундагы форманы жылдыруу үчүн Ылдый Жылдыруу буйрукка эки жолу 

чыкылдатыңыз. 

Айлампага бөгөт коюу үчүн SmartArt Калыбын өзгөртүңүз. 

Сиздин тандоону катарга коюу үчүн SmartArt түсүн өзгөртүңүз. 

Күчтүү Эффект үчүн SmartArt Стилин өзгөртүү. Алардын үстүнө курсорду алып 

келгениңизде стилдин аталыштары пайда болот. 

Бүткөндөн кийин, слайд ушул сыяктуу болушу керек: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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25. ЖАЗУУ ЭРЕЖЕЛЕРИН ТЕКШЕРҮҮ ЖАНА ГРАММАТИКА 
 

Терип жазып жатканда ката кетирүү жөнүндө тынчсызданасызбы? Кабатыр 

болбоңуз. PowerPoint сизге профессионалдуу, катасыз презентацияларды 

чыгарууга жардам берет, анын ичинде бир нече далилденген өзгөчөлүктөрү 

менен жазуу эрежелери жана грамматикалык куралдар менен камсыз кылат. 

Кошумча: Биздин практикалык презентацияны жүктөп алыңыз . 

Жазуу эрежелери жана Грамматикалык куралды кантип колдонуу керектигин 

билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Жазуу эрежелерин жана грамматиканы текшерүүнү жүргүзүү үчүн: 

Карап чыгуу өтмөгүнөн, Жазуу эрежелерин текшерүү буйругун чыкылдатуу. 

 

Жазуу эрежелер панели оң жакта пайда болот. Презентациядагы ар бир ката 

үчүн, PowerPoint бир же бир нече сунуштарды берүүгө аракет кылат. Сунуштоону 

тандап жана катаны оңдош үчүн Өзгөртүүнү чыкылдатасыз. 

 

Каталардын баарын карап чыкмайын PowerPoint ар бир ката аркылуу жыла 

берет. Акыркы ката каралып чыккандан кийин, жазуу эрежелери текшерилип 

бүткөнүн тастыктаган диалог кутучасы пайда болот. ОК чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56e6b9acc87fa60f2092502c_03_14_2016/powerpoint2016_spellinggrammar_practice.pptx
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Эгер эч кандай сунуштар берилбесе, анда кол менен слайддга туура 

жазылышын тере аласыз. 

Жазуу эрежесинде "каталарды" этибарга албоо 

Жазууну текшерүү дайыма туура эмес болот. Кээде бир сөз туура эмес жазылган 

деп ойлоп калышыбыз мүмкүн. Бул көп учурда сөздүктө болушу мүмкүн эмес 

болгон сөздөр мисалы адамдардын аттары жана таандык зат атоочтор менен 

кездешет. Эгер PowerPoint бир нерсени ката десе, анда үч варианттын бирөөнү 

колдонуу менен өзгөртүлбөйттү тандап алыңыз: 

Этибарга албаңыз: Бул сөздү өзгөртпөстөн өткөрүп жиберет. 

Бардыгын этибарга албоо: Бул сөздү өзгөртпөстөн өткөрүп жиберет жана 

презентацияңыздагы сөз бардык башка учурларын өткөрүп жиберет. 

Кошуу: Бул ката катары кайра келбеш үчүн сөздүккө сөздү кошумчалайт. Бул 

параметрди тандоо алдында сөз туура жазылганы анык болсун. 

 

Автоматтык түрдө жазуу эрежесин текшерүү 

Демейде, PowerPoint презентациялардагы жазуу каталарын автоматтык түрдө 

текшерет, андыктан сизге Жазуу эрежелер буйругун колдонуп өзүнчө текшерүү 

жүргүзүү зарылдыгы деле жок болушу мүмкүн. Бул каталар кызыл толкун сызык 

менен көрсөтүлгөн. 

Автоматтык Жазуу эрежени текшерүү өзгөчөлүгүн колдонуу үчүн: 

Асты сызылган сөздүн оң жагын чыкылдатуу. Меню пайда болот. 

Сунуштар тизмесинен туура жазуу эрежесин чыкылдатуу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Презентацияда оңдоо пайда болот. 

Сиз Сөздүккө Кошуу же асты сызылган сөздү Этибарга албоону тандай аласыз. 

Далил параметрлерин өзгөртүү 

PowerPoint тексти кантип карап чыгууга көзөмөлдөө берүү менен, далилдөө 

параметрлерин өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн берет. Мисалы, PowerPoint жазуу 

каталарын белгилеген жолун өзгөртүү үчүн автоматтык түрдө жазууну 

текшерүүнү ылайыкташтыра аласыз. Ошондой эле контексттен жазуу каталарын 

таап жана тууралоого (алардын vs. сыяктуу болуп) жардам берүү үчүн 

грамматикалык текшерүү вариантын ыңгайлаштырууга мүмкүнчүлүгүн берет. 

Далил параметрлерин өзгөртүү үчүн: 

Backstage кирүү үчүн Файл өтмөгүн чыкылдатыңыз. 

 

Парамерлерди тандаңыз. Диалог кутучасы пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Далилди тандаңыз, андан кийин керек болгон параметрлерди 

ылайыкташтырыңыз. Бүткөндөн кийин, OK чыкылдатыңыз. 

 

PowerPoint Параметрлеринде орнотууларды өзгөртүү, далил менен камтылган, 

PowerPoint түзөтүүсү презентацияга таасир берет, учурдагы презентациңыздан 

тышкары. 

Чакырык! 

Биздин практикалык презентацияны ачыңыз . Сиз буга чейин биздин 

практикалык презентацияны жүктөп алган болсоңуз ал сабактарыбыздын ордуна 

жаңы көчүрмөсүн жүктөп алуу үчүн шектенбесеңиз болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56e6b9acc87fa60f2092502c_03_14_2016/powerpoint2016_spellinggrammar_practice.pptx
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Жазуу эрежелерин жана Грамматикалык текшерүүлөрдү жүргүзүңүз. 

7 -слайддан candygrams жазылышын этибарга албаңыз жана акыркы слайдда 

(bakery) нан аталышын. 

Бардык башка жазуу жана грамматикалык каталарды оңдоңуз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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26. ПРЕЗЕНТАЦИЯЛАРДЫ КАРАП ЧЫГУУ 
 

Сиздин презентацияны жөнөтүүдөн мурун, аны карап чыгуу үчүн башка 

бирөөдөн суранасыз жана сиздин слайддарга пикирин берүүнү ( кайтарым жооп) 

өтүнөсүз. Сиз, атүгүл презентацияны түзүү үчүн кызматташ менен бирге 

иштешиңиз мүмкүн. Эгерде сиз көчүрмөсүн кайра карап чыксаңыз, анда чет 

жактарына комментарийлерди калтырасыз же кошо, же орой жана акыркы 

сомдомолорду тушма туш кылып салыштырууга болот. Сиз комментарийлерди 

жана Салыштыруу өзгөчөлүктөрдү колдонуп PowerPoint та бул иштерди жасай 

аласыз. 

Кошумча: Биздин практикалык презентацияны жүктөп алыңыз. 

PowerPoint тун сын-пикирлер өзгөчөлүктөрү тууралуу көбүрөөк билүү үчүн 

төмөнкү видеону көрүңүз. 

Презентацияларга түшүндүрмөлөр 

Презентация боюнча текшерүү же кызматташууда, слайдды өзгөртпөстөн туруп 

эскертүүлөрдү же сунуштарды жасагыңыз келиши мүмкүн. Комментарий 

калтыруу слайдга өзгөртүү киргизбестен бир нерсе жазып алууга мүмкүнчүлүк 

берет. Комментарийлерди кошумчалары жана баштапкы жазуучу же башка 

сынчылар менен окуй алышат. 

Комментарий кошуу: 

Текст же объектини тандаңыз (же слайддан аянтын басып) комментарий 

бергиңиз келген жер пайда болот. 

 

Редактор өтмөгүнө өтүп, анан Жаңы Комментарий буйругун чыкылдатуу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56e09f5e6aa9151abc732092_03_09_2016/powerpoint2016_reviewing_practice.pptx
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Комментарийлер панели пайда болот. Биздин мисалда, учурдагы башка 

редактордун (Javier) комментарийи, жана сиздин комментарий үчүн бош орундан 

турат. 

Кутучага комментарийиңизди жазыңыз, андан кийин Кирүүнү же комментарийди 

сактап калуу үчүн алкактардан тышкары каалаган баскычты басыңыз. 

 

Комментарий слайдда кичинекей сүрөт менен берилет . 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Комментарийлердин көрүнүшү 

Сиз Комментарий панелине кайтып келүү менен, башка редакторлордун 

"пикирлери камтылган ар кандай комментарийлерди карап чыгасыз же жооп 

бере аласыз. Жөн эле слайддагы комментарий сүрөтчөсүн чыкылдатып, же 

Редактор өтмөгүндөгү Комментарийлерди Көрсөтүү буйругун чыкылдатуу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Комментарийди түзөтүү үчүн: 

Комментарийлер панелинде, сиз тюрлендирирге келет Комментарий тандоо. 

 

Сиз каалаган өзгөртүүлөрдү терип жазыңыз,анан Кирүүнү басып же 

комментарий алкактардан тышкары жакка басыңыз. Сиздин өзгөртүүлөр пайда 

болот. 

 

Комментарийге жооп берүү үчүн: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Комментарийлер панелинде, сиз жооп бергиңиз келген комментарийдин төмөнкү 

Жооп чыкылдатыңыз. 

 

Жообуңузду терип жазыңыз, анан Enter басыңыз же ктучадан тышкары жакка 

чыкылдатыңыз. Сиздин комментарий баштапкы комментарийдин төмөн жагынан 

көрүнөт, жана кошумча сүрөт слайдка кошулуп калат. 

 

Комментарийлерди алып салуу 

Комментарийди алып салуу үчүн, жок кылгыңыз келген комментарийди 

тандаңыз, андан кийин Review Өтмөккө барып, Delete буйругуна чыкылдатуу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бир нече комментарийлерди жок кылуу үчүн, Delete буйругуна төмөнкү ылдый 

түшүү жебеге чыкылдатыңыз. Сиз учурдагы слайддан же презентациядан толугу 

менен комментарийлерди өчүрө аласыз. 

 

Презентацияларды салыштыруу 

Бир эле презентацияны бирден көп верциялар менен аякташы мүмкүн болгон 

жагдайлар бар. Мисалы, бир нече сомдомолорду түзө аласыз, же бир кызматкер 

же чогуу иштегендер уникалдуу көчүрмөсүн сактоолору мүмкүн. 

Сиз PowerPoint тун Салыштыруу мүнөздөмөсүн колдонуу менен салыштырып же 

бир нече версияларды бириктире аласыз. Муну менен бир эле презентациядагы 

эки версиянын ортосундагы айырмачылыктарды көрө аласыз, ошондуктан 

акыркы нускасына кайсы өзгөрүүлөрдү киргизүү туралуу чечим кабыл ала 

аласыз. 

Эки презентацияны салыштыруу үчүн: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бул мисалда, Интернет Коопсуздугу Баардык презентация жасоочулар үчүн эки 

варианттарды салыштырууну түзөбүз. Улантуу үчүн, баштапкы тажрыйба 

презентация керек болотpowerpoint2016_reviewing_practice ), бир аз өзгөрүп 

кеткен бир нускасын: интернет коопсуздугу - КоШкИ түзөтүүлөр . 

Сиз салыштыргыңыз келген презентациянын верциясын ачыңыз. Бул мисалда, 

биз powerpoint2016_reviewing_practice менен баштайбыз. 

Review өтмөгүнөн, Салыштыруу буйрукту тандоо. 

 

Диалог кутучасы пайда болот. Сиз салыштыргыңыз келген презентациянын 

экинчи верциясын тандап, андан кийин Merge чыкылдатуу. Бул мисалда, биз 

интернет коопсуздугун тандап алабыз - тимдин түзөтүүлөрүн. 

 

<="" li=""> 

Карап чыгуулар панели пайда болот, эки презентацияларды салыштырууга 

мүмкүндүк берүүчү. 

Бул жерде Салыштыруу өзгөчөлүктү колдонуу менен өзгөрүүлөрдү карап чыгуу 

керектиги жөнүндө көбүрөөк маалыматтар бар. 

Слайддар панелинде Review өзгөртүүлөр: Кээ бир өзгөртүүлөр, киргизилген 

сыяктуу жана Слайддар алынып салынган, слайддар тактасында көрсөтүлөт. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56e09f5e6aa9151abc732092_03_09_2016/powerpoint2016_reviewing_practice.pptx
http://media.gcflearnfree.org/content/56e09f5e6aa9151abc732092_03_09_2016/internet%20safety%20-%20tim's%20edits.pptx
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Өзгөрүүнү көрүүгө карап чыгуу сүрөтчөсүн басып, андан кийин аны кабыл 

алгыңыз келсе, текшерүү кутучаны чыкылдатуу. 

Слайддан Өзгөртүүнү карап чыгыңыз: өзгөрүүлөрдү көрүү үчүн слайддагы пайда 

болгон сүрөткө каалаган жерине чыкылдатыңыз. Кайра карап чыгууну кабыл 

алуу үчүн, анын жанындагы текшерүү кутучаны чыкылдатуу. Кайра кароону 

жокко чыгаруу үчүн, кутучаны текшербей таштаңыз. 

Салыштыруу: презентацияны башка верция менен салыштыруу үчүн, 

Салыштыруу буйрукту чыкылдатуу. Андан кийин, анын жайгашкан жерин 

аныктап жана каалаган файлды тандоо. 

Көп өзгөрүүлөрдү кабыл алуу: жеке өзгөртүүлөрдү карап чыгуудан тышкары, бир 

эле учурда бир нече өзгөрүүлөрдү кабыл алууга болот. Анда, Accept ылдый 

түшүү жебени чыкылдатыңыз, андан кийин Кабыл Алууну тандаңыз ,бардык 

өзгөрүүлөрдү кабыл алууга же түшүнүк киргизүүгө презентацияга бардык 

өзгөртүүлөр кабыл алууну чыкылдатыңыз. 

Кийинки Өзгөртүү: презентацияга кийинки өзгөрүүлөрдү киргизүү үчүн Кийинки 

буйругун колдонуңуз. Ошондой эле мурункуга баруу үчүн, Мурункуну баса 

аласыз. 

Review бүтүрүү: Сиз карап чыккан өзгөртүүлөр менен ыраазы болгондо, End 

Review чыкылдатыңыз. Сиз кабыл алган гана өзгөртүүлөр акыркы 

презентацияда колдонулат. 

Карап чыгуулар тактасы: Слайддар: Слайддар өтмөгү, чынында, сиз кайра карап 

чыккан слайдды алдын ала берет, ошондуктан өзгөрүүлөрдү көрө алабыз (гана 

өзгөртүүлөр маалыматтар барагында, өзгөрүүлөрдүн тизмегин берет). 

Кайра карап чыгуу тактасы: маалыматтар: учурдагы слайд үчүн жасалган 

маалыматтар өтмөгүндөгү тизменин ар бирин өзгөртүү, ошондой эле аларды 

комментарийлерге да өзгөртүүлөр кирет. Слайддын жайгашкан жерин көрүү үчүн 

өзгөртүүнү чыкылдатыңыз. 

Чакырык! 

Биздин түпнуска практикалык презентацияны жүктөп 

алыңызpowerpoint2016_reviewing_practice ) жана бир аз өзгөртүлгөн версия 

( Интернет коопсуздугун - КоШкИ түзөтүүлөр ). Сиз буга чейин эле биздин 

тажрыйба файлды жүктөгөн болсоңуз, жаңы көчүрмөсүн жүктөп алуу үчүн 

шектенбесеңиз болот. 

Ачыңыз powerpoint2016_reviewing_practice. 9 Слайдда, бул текстти чоңураак 

кылыш керекпи деген слайддын кайсы бир жерине комментарий кошуңуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56e09f5e6aa9151abc732092_03_09_2016/powerpoint2016_reviewing_practice.pptx
http://media.gcflearnfree.org/content/56e09f5e6aa9151abc732092_03_09_2016/internet%20safety%20-%20tim's%20edits.pptx
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Бүткөндөн кийин, слайд 9 ушул сыяктуу болушу 

керек: 

 

Акыркы слайддан, комментарийди алып салыңыз. 

Бүткөндөн кийин, акыркы слайд ушул сыяктуу болушу керек: 

 

Бир аз өзгөртүлгөн версия (Интернет коопсуздугу - Тим түзөтүүлөр) алгачкы 

салыштыруу буйругун салыштыруу үчүн колдонуңуз. 

Кабыл алуу буйругун тандоо жана Презентацияга Бардык өзгөрүүлөрдү кабыл 

алуу. 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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27. ПРЕЗЕНТАЦИЯЛАРДЫ ТЕКШЕРҮҮ ЖАНА КОРГОО 
 

Презентацияны бөлүшүүнүн алдында, сиз сактоону каалаган жеке маалымат 

кошо чыгып кетпеш үчүн текшериңиз. Сиз ошондой эле сиздин файлга башкалар 

түзөтүү киргизишине тоскоолдук болушун каалайт болушуңуз керек. Бактыга 

жараша, PowerPoint презентацияңызга көз салып жана коргоого жардам берүү 

үчүн бир нече куралдарды камтыйт. 

Кошумча: Биздин практикалык презентацияны жүктөп алыңыз . 

Презентацияларды PowerPoint та көз салып жана коргоо тууралуу көбүрөөк 

билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

Документ текшерүүчү 

Качан болсо презентацияга түзөтүү же өзгөртүү киргизген сайын, айрым жеке 

маалымат автоматтык түрдө файлга кошулушу мүмкүн, мисалы документтин 

автору жөнүндө маалымат. Сиз башкалар менен презентацияны бөлүшөрдүн 

алдында ушул сыяктуу маалыматты алып салуу үчүн Документ Текшерүүчүнү 

колдоно аласыз. 

Айрым өзгөрүүлөр туруктуу болушу мүмкүн, презентацияңызга Документ 

Текшерүүчүнү колдонуудан мурун Save As Камдык көчүрмөсүн түзүү үчүн 

колдонуу жакшы болот. 

Документ Текшерүүчүнү колдонуу үчүн: 

Экрандын арткы көрүнүшүнө баруу үчүн Файл өтмөгүн чыкылдатыңыз. 

Информация панелинде, маселелери боюнча текшерүүнү чыкылдатып , анан 

ылдый түшүү менюдан Документ Текшерүүчүнү тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56d87ba26aa91509c874342a_03_03_2016/powerpoint2016_inspectprotect_practice.pptx
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Документ Текшерүүчү пайда болот. Сиз карап чыккыңыз келген мазмунуна 

жараша кутучаларды текшериңиз же текшербеңиз, андан кийин Карап чыгууну 

чыкылдатыңыз. Биздин мисалда, биз демейки тандоолорду колдонобуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Текшерүүнүн натыйжалары, мүмкүн болгон маалыматтардын ар кандай 

категориялары үчүн күчтүү белгисин көрсөтөт, анан бул категорияга Бардык 

Алып Салуу баскычы болот. Маалыматтарды алып салуу үчүн Бардык Алып 

салууну чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бүтүргөндөн кийин, Жабууну басыңыз. 

Презентацияңызды коргоо 

Презентацияңызды коргоо каралбаса, анда ар ким аны ачып, көчүрүп, жана анын 

мазмунун өзгөртүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Сиздин муктаждыгыңызга жараша, 

презентацияны коргоонун бир нече жолдору бар. 

Сиздин документти коргоо үчүн: 

Экрандын арты көрүнүшүнө баруу үчүн Файл өтмөгүн чыкылдатыңыз. 

Маалымат панелинде, Презентацияны Коргоо буйругун чыкылдатуу. 

Ылдый түшүү менюдан, сиздин муктаждыктарыңызга жооп бере алган вариантты 

тандаңыз. Биздин мисалда, биз Белгини Финал катары тандап алабыз. Зарыл 

болсо, башка жолдор сизге дагы көбүрөөк варианттарды берет, ал эми 

презентацияңызды акыркы катары белгилөө, башкалардын файлга кирүүсүнө 

тоскоолдук бериши жакшы жол болуп эсептелет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Айттырбай сактоо, Диалог кутучасы пайда болот. OK чыкылдатыңыз. 

 

Дагы бир диалог кутучасы пайда болот. ОК чыкылдатыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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презентация акыркы катары белгиленет. Башкалар файлды ачкан болсо, аларга 

документке түзөтүү киргизе албасын билдирген, жогору жагында тилке пайда 

болот. 

 

Презентацияны акыркы катары белгилөө, кимдир бирөө Баары бир Edit тандап 

алса, ага түзөтүү киргизүүгө тоскоолдук болбойт. Эгер адамдардын түзөтүү 

киргизүүсүн алдын алгыңыз келсе, анда анын ордуна Мүмкүндүктү Чектөө 

параметрин колдоно аласыз. 

Чакырык! 

Биздин практикалык презентацияны ачыңыз . Эгер сабактарды көрүш үчүн 

биздин тажрыйбны ачкан болсоңуз, анда жаңы көчүрмөсүн жүктөп алуу үчүн 

шектенбесеңиз болот. 

Текшерүү жана жашыруун маалыматтарды алып салуу үчүн Документ 

Текшерүүчү колдонуңуз. 

Акыркы катары белгилеп документти коргоо. 

Бүткөндөн кийин, сиздин презентация ушул сыяктуу болушу керек: 

 

 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56d87ba26aa91509c874342a_03_03_2016/powerpoint2016_inspectprotect_practice.pptx
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https://gcflearnfree.emektep.info/
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28. ТЕМАЛАРДЫ ӨЗГӨРТҮҮ 
 

Сизге чындап эле теманын стили жагат дейли, бирок, сиз ар түрдүү түстүү 

схемалар менен тажрыйба жүргүзгүңүз келет. Бул проблема эмес: Сиз 

аралаштырып түстөрдү дал келтирип, ариптер жана эффектилерди 

презентацияңызда уникалдуу көрүнүш жаратуу үчүн колдонсоңуз болот. Эгер 

дагы эле туура эмес көрүнсө, анда теманы сиз каалагандай жол менен 

ылайыкташтыра аласыз. 

Эгер PowerPoint сиз үчүн жаңы болсо, анда биздин сабакты карап 

чыгыңыз Темаларды колдонуу темаларды колдонуу негиздерин үйрөнө турган. 

Кошумча: Биздин практикалык сунуштоону жүктөп алыңыз. 

PowerPoint боюнча темаларды өзгөртүү жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн видеону 

көрүңүз. 

Жаңы тема түстөрдү тандоо үчүн: 

Эгер сизге кайсы бир тема боюнча түстөр жакпаса, анда жаңы тема түстөрдү 

колдонуу оңой; тема жөнүндөгүлөрдүн баары өзгөрүүсүз калат. 

Дизайн өтмөгүнөн, Варианттар тобундагы жана тандалган Түстөр менен ылдый 

түшүү жебеге чыкылдатуу. 

 

Каалаган тема түстөрүн тандоо. 

Презентацияны жаңы тема түстөрдү көрсөтүү үчүн өзгөртүүгө болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2016/applying-themes/1/
http://media.gcflearnfree.org/content/56d886966aa91509c874342c_03_03_2016/powerpoint2016_modifyingthemes_practice.pptx
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Түстөрдү ылайыкташтыруу үчүн: 

Кээде тема түстөргө орнотулган ар бир түс сизге жакпашы мүмкүн. Сиздин 

муктаждыктарга жараша бир түстү же бардык түстөрдү өзгөртүү оңой болот.. 

Дизайн өтмөгүнөн, Варианттар тобунун ылдый түшүү жебеге чыкылдатуу. 

Түстөрдү тандаңыз, анан Түстөрдү ылайыкташтырууну чыкылдатуу. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Диалог кутучасы 12 азыркы тема түстөрү менен пайда болот. Түс кошуу үчүн, 

ылдый түшүү жебени чыкылдатып,анан башка түстү тандаңыз. Сиз каалаган 

түстү табуу үчүн КөбүрөөкТүстөрдү басышыңыз мүмкүн. 

 

Аты-жөнү: тилкесинде, тема түстөрү үчүн керектүү атты жазыңыз, анан Сактоону 

чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Презентацияны жаңы көндүм тема түстөрдү көрсөтүү үчүн өзгөртүүгө болот. 

Кээ бир презентациялар менен, теманын түстөрүн өзгөртүү кыйла 

айырмаланарын байкабай калышыңыз мүмкүн. Мисалы, тема түстөрү 

өзгөргөндөн кийин, структураланган маалымат өзгөрбөйт. Ар кандай тема 

түстөрү менен аракет кылып жатканда, жаңы тема түстөрү презентацияга кандай 

таасир этерин көрүү үчүн бир нече түстөрдү колдонгон слайдды тандоо абдан 

жакшы. 

Жаңы тема тамгаларын тандап алуу үчүн: 

Бул теманын жалпы көрүнүшүн өзгөртпөстөн жаңы тема тамгаларын топтомун 

колдонуу оңой болот. Тема ариптерин түзүү презентацияны бир түргө келтирүү 

үчүн жардам бере турган, ошондой эле биргелешип иштөөгө багытталат. 

Дизайн өтмөгүнөн, Варианттар тобундагы жана Ариптерди тандоо ылдый түшүү 

жебеге чыкылдатуу. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Каалаган тема Ариптерди тандаңыз. 

 

Презентацияны жаңы тема ариптерин көрсөтүү үчүн өзгөртүүгө болот. 

Тема ариптерин орнотуу үчүн: 

Эгер презентацияңыз үчүн өзүңүздүн ойуңузда болгон белгилүү бир ариптери 

бар болсо, анда өз тема же тамгаларды тандап алуу мүмкүн болот. 

Дизайн өтмөгүнөн, Варианттар тобунун ылдый түшүү жебеге чыкылдатуу. 

Ариптерди тандоо, анан Ариптерди ыңгайлаштырууну чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эки учурдагы тема тамгалары менен диалог кутучасы пайда болот. Ариптерди 

өзгөртүүгө, ылдый түшүү жебеге чыкылдатып жана керектүү тамгаларды 

тандаңыз. 

Аты-жөнү: тилкесинде, тема тамгалар үчүн керектүү атты жазыңыз, анан 

Сактоону чыкылдатыңыз. 

 

Жаңы көндүм тема ариптерин көрсөтүү үчүн презентацияны өзгөртүүгө болот. 

Тема ариптерин өзгөртүү үчүн сөзсүз эле сиздин презентациядагы тексттин 

баарын өзгөртүүгө болбойт. Тема ариптерин өзгөртүүдө, учурдагы тема 

ариптерин өзгөртүүгө тексти гана колдонуу керек. 

 

Жаңы тема эффектерин тандоо үчүн: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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PowerPoint та презентациянын формалар көрүнүшүн тез өзгөртүү үчүн, жаңы 

тема эффектерин колдонууну жеңил кылат. 

Дизайн өтмөгүнөн, Варианттар тобунун жана Эффектерди тандоо үчүн ылдый 

түшүү жебеге чыкылдатуу. 

 

Каалаган тема эффектерин тандаңыз. 

 

Презентацияны жаңы тема эффектерин көрсөтүү үчүн өзгөртүүгө болот. 

Формат өтмөгүнөн же SmartArt графикасында форманы кошууда, жаңы тема 

эффектерин колдонуу, ар кандай форма түрлөрүн өзгөртөт. Көрүнбөгөн 

эффектти, Жумшартуу эффектти жана Күчтүү эффекти колдонуу формаларды 

гана өзгөртөрүн эске алуу маанилүү. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Фон стилдери 

Мындан ары слайддарды ылайыкташтыруу үчүн, ар кандай кошумча фон стилди 

тандап фон түсүн өзгөртө аласыз. Жеткиликтүү фон стилдери учурдагы темага 

жараша ар кандай болот. 

Фон стилди колдонуу үчүн: 

Дизайн өтмөгүнөн, Варианттар тобунан ылдый түшүү жебеге чыкылдатуу. 

 

Фон стилдерин тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Керектүү стилди тандаңыз. Жеткиликтүү стилдери учурдагы тема түстөргө 

жараша өзгөрөт. 

 

Жаңы фон сиздин ар бир презентацияда пайда болот. 

Эгер фондун үстүнөн көзөмөлдөгүңүз келсе, Дизайын өтмөгүндөгү Формат фон 

буйругун чыкылдатуу. 

 

Ар кандай темалар ар кандай слайд калыптарын жана фон графикаларын 

камтыйт. Биз бул өзгөчөлүктөр ылайыкташтыруу тууралуу Слайд Master 

көрүнүшү сабакта сүйлөшөбүз. 

Көндүм темаларын сактоо. 

Сиз орнотууларды тапкан учурда, башка презентацияларыңызды колдонуу үчүн 

темаларды сактап коюуну каалайсыз.. Эгер сизге теманы учурдагы презентация 

үчүн колдонуу керек болсо, анда аны сактап кереги жок болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2016/slide-master-view/1/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2016/slide-master-view/1/
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Теманы сактоо үчүн: 

Дизайн өтмөгүнөн, Темалар тобунда ылдый түшүү жебесине чыкылдатуу. 

 

Учурдагы теманы сактоону чыкылдатыңыз. 

 

Диалог кутучасы пайда болот. Файлдын атын терип, анан Сактоону 

чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Темалар тобундагы ылдый түшүү жебесин басканда, Көндүм астындыгы көндүм 

теманы көрөсүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1487 
 

 

Өзгөчө темалар дагы бир уникалдуу жана күчтүү өзгөчөлүгү бар: PowerPoint та 

ар кандай көндүм теманы сактоо чынында Word жана Excel башка Microsoft Office 

тиркемелерде колдонсо болот. 

Чакырык! 

Биздин практикалык презентацияны ачыңыз. 

Тема түстөрүн өзгөртүү. 

Garamond темасы жана анын баш арип Arial арип өзгөртүүлөрдү ыңгайлаштыруу 

үчүн Fonts буйругун колдонуңуз. 

Теманын фон стилин өзгөртүү. 

Кошумча: сиздин ыңгайлуу теманы сактоо. 

Бүткөндөн кийин, сиздин биринчи слайд бул ( түстөр жана фон стили ар кандай 

болушу мүмкүн) сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56d886966aa91509c874342c_03_03_2016/powerpoint2016_modifyingthemes_practice.pptx
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https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1489 
 

29. СЛАЙД МАСТЕР КӨРҮНҮШҮ 
 

Сиз PowerPoint башка теманы тандаганда, ал слайддагы текстти кайра уюштурат 

жана фонуна фигураларды кошот. Анын себеби ар бир теманын ичинде слайд 

макети жана фон графикасы бар. Сиз бир макетти Слайд Мастер Көрүнүшү 

деген функция менен түзөтө аласыз. Слайд Мастер Көрүнүшүн колдонгонду 

билген соң, сиз слайд шоуңуздун барын бир нече чыкылдатуу менен 

ыңгайлашытыр аласыз. 

Кошумча: Биздин практика презентациябызды көчүрүп алыңыз. 

Слайд Мастер Көрүнүшүн колдонуу тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

Слайд Мастер көрүнүшү деген эмне? 

Слайд Мастер көрүнүшү бул Power Point ичиндеги атайын функция, анын 

жардамы менен слайд жана слайд макеттерин тез өзгөртө аласыз. Ал жерден, 

сиз слайд мастерди түзөтө баштайсыз, ал презенациядагы ар бир слайга таасир 

берет. Ошондой эле, сиз жеке слайд макеттерин түзөтө аласыз, ал макеттерди 

колдонгон ар бир слайдды өзгөртөт. 

Мисалы, сизге жаккак теманы таап алдыңыз дейли, бирок сизге слайд макеттери 

жакпай жатат дейли. Слайд Мастер көрүнүшүн колдонуп макеттерди өзүңүгө 

жаккандай кылып ыңгайлаштырып алсаңыз болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56def1136aa9151abc73207d_03_08_2016/powerpoint2016_slidemaster_practice.pptx
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Слайд Мастер Көрүнүшүндө Слайд Мастер өтмөгү тасмада биринчи болуп 

көрүнөт, бирок сиз буйруктарды башка өтмөктөрдөн да таба аласыз. 

 

Слайд Мастер Көрүнүшүн колдонуу 

Эгер слайддарга олуттуу өзгөртүүлөрдү киргизсеңиз да же кичине эле өзгөртүү 

киргизсеңиз да, Слайд Мастер Көрүнүшү сизге профессионалдуу презентацияны 

түзгөнгө жардам берет. Сиз Слайд Мастер көрүнүшүн колдонуп 

презентациядагы көп нерсени өзгөртө аласыз, бирок бул жерде аны колдонуунун 

кээ бирлери. 

Фонду өзгөртүү: Слайд Мастер Master мазмунун ал ошол эле учурда сиздин 

көчкү бардыгы үчүн билим орнотуу жеңил кылат. Мисалы, сиз суу белгисин же 

логотипти ар бир слайдка кошо аласыз, же темадагы фон графигин өзгөртө 

аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Толтургучтарды иретке салуу: сиз толтургучтарды ар бир слайдда иретке салып 

жатсаңыз, сиз Слайд Мастер Көрүнүшү менен иретке салсаңыз болот. Слайд 

Мастер Көрүнүшү менен бир макетти иретке салсаңыз, ал макети бар башка 

слайддын бары өзгөрөт. 

Текст ылайыкташтыруу: Ар бир слайдда тексттин түсүн өзгөртүүдөн көрө Слайд 

Мастер Көрүнүшү менен тексттин түсүн бардык слайддарда бир эле учурда 

өзгөртсөңүз болот. 

Уникалдуу слайд макетин түзүү: Эгер сиз демейки PowerPoint темаларынан 

башкача презентация түзгүңүз келсе, сиз Слайд Мастер Көрүнүшүн колдонуп өз 

макетиңизди түзө аласыз. Салттуу калыптар сиздин фон графикаларыңызды 

жана толтургучтарды өзүнө камтышы мүмкүн. 

Кээ бир жалпы презентация өзгөрүүлөрү, мисалы арип жана тема түстөрүн 

өзгөртүүлөр тез Дизайн өтмөгүнөн аткарыла алат. Биздин Темаларды 

өзгөртүү сабагыбызды көбүрөөк билүү үчүн карап чыгыңыз. 

Бардык слайддар үчүн өзгөрүүлөрдү жасоо үчүн: 

Эгер презентацияңыздагы слайддарда бир нерсе өзгөрткүңүз келсе, анда Слайд 

Мастерден өзгөртө аласыз. Биздин мисалда, биз ар бир слайдга логотип 

кошобуз. Эгер сиз биздин мисал менен иштейм десеңиз, бул сүрөттү оң 

чыкылдатып, компьютериңизге сактап алыңыз. 

 

Көрүү өтмөгүн тандаңыз жана Слайд Мастер Көрүнүшү буйругун чыкылдатыңыз. 

 

Презентация Слайд Мастер Көрүнүшүнө которулат жана Слайд Мастер өтмөгү 

Тасмада тандалат. 

Сол багыттоо панелинде, өйдө-ылдый жылдырып, биринчи слайдды тандаңыз. 

Бул слайд мастериңиз болуп саналат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2016/modifying-themes/1/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2016/modifying-themes/1/
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Слайд мастериңизге каалаган өзгөртүүлөрдү киргизиңиз. Биздин мисалда, биз 

Mongibello логотиби сүрөтүн киргизебиз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1493 
 

 

Жылдырып, өлчөмүн өзгөртүп же слайд объектилерин жок кылыңыз. Биздин 

мисалда, биз логоптин өлчөмүн кичирейтип, аны ылдыйкы оң бурчка 

жылдырабыз. 

 

Сиз даяр болгондо Слайд Мастер Көрүнүшү буйругун чыкылдатыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Өзгөртүү презентациянын бардык слайддарында пайда болот. 

 

Слайд мастерге өзгөртүү киргизсеңиз, ал ар бир слайдда кантип өзгөргөнүн 

кыскача карап чыгуу жакшы болот. Сиздин кээ бир слайддарыңыз туура эмес 

көрүнүшү мүмкүн. Кийинки бетте, биз муну оңдогонду көрсөтөбүз, ал үчүн ар бир 

слайд макетин ылайыкташтыруубуз керек. 

Слайд макетин жекелештирүү 

Сиз Слайд Мастер КӨрүнүшүн колдонуп слайд макетин өзгөртө аласыз. Кичине 

өзгөртүүлөрдү кылуу - жеңил, мисалы фон графикасын өзгөртүү, ошондой эле 

орчундуу өзгөртүүлөрдү да кылса болот, мисалы толтургучтарды кайрадан 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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тартипке салуу же жок кылуу. Слайд мастерден айырмаланып, макеттеги 

өзгөрүүлөр ошол макетти колдонгон макеттерге гана колдонулат. 

Учурдагы слайд макетин жекелештирүү үчүн: 

Биздин мисалда биз жаңы кошкон логотип сүрөттүн артына жашынып турат. Биз 

логотипке орун даярдоо үчүн бул макетти жекелештиребиз. 

Слайд Мастер Көрүнүшүнө багыттайбыз. 

 

Сол багыттоо панелинде каалаган макетти тандаңыз. Кайсы слайддар кайсы 

макетти колдонуп жатканын билүү үчүн курсорду слайддардын үстүнө 

жайгаштырыңыз. 

 

Кээ бир макеттерде, фон графикасы жашырылган болушу мүмкүн. Графиканы 

көрсөтүү үчүн Фон Графикасын Жашыруу кутучасын оңдоп коюңуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кандайдыр бир объекттерди кошуңуз, жылдырыңыз же жок кылыңыз. Биздин 

мисалда, биз боз фон фигурасын жок кылабыз. 

 

Сиз толтургучтардын иреттерин өзгөрткүңүз келсе, анда сиз аларды жылдырып, 

кичирейтип же жок кыла аласыз. Биздин мисалда, биз текст толтургучтарды 

жылдырып, кара тилкени оңго жылдырабыз жана сүрөт толтургучту солго 

жылдырабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиз даяр болгондо, Слайд Мастер Көрүнүшү буйругун жабуу баскычын 

чыкылдатыңыз. 

 

Макет колдонгон бардык слайддар жаңыртылат. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ошондой эле, слайд мастердеги толтургучтарды жылдырсаңыз болот, алар 

көптөгөн слайд макеттердеги толтургучтарды бир учурда жылдырат. Бирок, кээ 

бир слайд макеттери кол менен өзгөртүлүшү керек. 

Текст форматтоону өзгөртүү 

Ошондой эле Слайд Мастер Көрүнүшү аркылуу текст форматтоону, арип, текст 

өлчөмү, түс, жасалгалоолорду жекелештире аласыз. Мисалы, сиз 

презентациянын ичиндеги ар бир толтургучтагы арипти өзгөрткүңүз келсе, анда 

слайд мастердеги аталышын өзгөртсөңүз болот. 

 

Ар бир толтургуч мастер стиль аталышына байланышкан. Мисалы, аталыш 

арипти өзгөртүүгө чейин слайддарды карап чыккыла 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Азыр эми аталыш арипти өзгөрткөндөн кийин ошол эле слайддарды караңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Ар бир жеке толтургучту өзгөрткөндүн ордуна презентация темасынын арибин 

өзгөртүп койсоңуз болот. Слайд Мастер Көрүнүшү өтмөгүнөн, Ариптер буйругун 

тандап, каалган арипти тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жаңы слайд макетин түзүү 

Слайд Мастер Көрүнүшүнүн маанилүү өзгөчөлүктөрүнүн бири -жаңы слайд 

долбоорун түзүү болуп саналат. Учурдагы темага кызыктуу жана өзгөчө слайд 

макетин кошуу үчүн жөнөкөй жолу. Сиз керек болсо бул функцияны колдонуп 

такыр эле жаңы теманы жасай аласыз, мисалы төмөнкүнү караңыз. 

 

Жаңы слайд макетин кыстаруу үчүн: 

Слайд Мастер Көрүнүшүнө багыттаңыз. Слайд Мастер Көрүнүшү өтмөгүнөн 

Макетти кыстаруу буйругун чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1502 
 

 

Жаңы Слайд Макети пайда болот. 

 

Макет демейки боюнча толтургучтун аталышы жана төмөнкү колонтитулун 

камтыйт. Аталышы жана Төмөнкү колонтитулдар кутучаларын чыкылдатыңыз. 

Аларды өчүрүпңкүйгүзсөңүз болот. 

 

Сиз эми фон графикаларын, сүрөттөрү, фигураларды слайд маектине кошо 

аласыздар. Ошондой эле сиз колдонуудагы толтургучтарды жылдырып, оронтуп 

жана жок кыла аласыздар. Биздин мисалда, биз төмөнкү-оң бурчка 

толтургучтарды жылдырабыз. Ошондой эле текстти оң жакка түздөөгө өзгөртүп 

койдук. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жаңы толтургучтарды кошуу үчүн, толтургуч буйругун кыстарыңыз, анан 

каалаган толтургучтун түрүн тандаңыз. Бул мисалда, биз Сүрөт толтургучун 

колдонобуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Слайддагы толтургучту тартуу үчүн аны чыкылдатып, сүйрөңүз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Өзгөчө макеттин атын кайра өзгөртүү үчүн: 

Сиз макетти иштеп бүткөндөн кийин, аны табуу жеңил болушу үчүн ага уникалдуу 

ат беришиңиз керек. 

Слайд Мастер Көрүнүшүнөн каалган макетти тандап, анан Атын кайра атоо 

буйругун чыкылдатыңыз. 

 

Диалог кутучасы пайда болот. Керектүү атты терип, Кайра атоо баскычын 

чыкылдатыңыз 

 

Өзгөчө макетти колдонуу үчүн: 

Жекелештирилген Слайд макети түзүлгөн кийин, ал макетке жаңы слайд кошуу 

жеңил. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Эгер сиз азыр Слайд Мастер Көрүнүшүндө болсоңуз Мастер Көрүнүшүн Жабуу 

буйргун чыкылдатыңыз. 

Башкы өтмөктөн жаңы слайдды кошо аласыз. Биздин мисалда, биз Маект 

буйругун тандап, жана жаңы стилди 6-слайдка кошобуз. 

 

Жекелештирилген слайд макети колдонулат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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PowerPoint ошондой эле сиз иштеп жаткан слайд макеттерине жаңы 

толтургучтарды кошууга жол берет. 

Жекелештирилген макеттерди башка презентацияларда колдонуу 

Слайд Мастер Көрүнүшүндө слайд мастерди же слайд макеттерин 

өзгөрткөнүңүздө, сиз иш жүзүндө учурдагы теманын жекелештирилген нускасын 

түзүп жатасыз. Эгер сиз бул теманы башка презентацияларга колдонгуңуз келсе, 

анда аны сактоо керек. 

Теманы сактоо үчүн: 

Слайд Мастер Көрүнүшү өтмөгүнөн, Темалар буйругун чыкылдатып, анан 

жайылма менюдан Учурдагы Теманы тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Слайд Мастер Көрүнүшүндү эмес болсоңуз, теманы Дизайн өтмөгүнө сактай 

аласыз. Темалар тобундагы жайылма жебени чыкылдатып, анан Учурдагы 

теманы тандоону басыңыз. 

 

Өзүңүздү текшериңиз! 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Биздин практика презентациябызды ачыңыз. Сиз буга чейин презентацияны 

жүктөп албасаңыз, анда жүктөп алыңыз, ал жерде сабактар да бар. 

Слайд мастерде Стиль-7 фон стилин өзгөртүңүз. 

Слайд мастердин сол жагындагы бийик тик бурчтукту жок кылыңыз 

Слайд мастер көрүнүшүн жаап, 4-слайдды тандаңыз. Сиздин слайд ушул 

сыяктуу болушу керек: 

 

Слайд Мастер Көрүнүшүн кайра ачыңыз. Коштомо макети бар сүрөттүн сол 

жагындагыфон фигурасынын түсүн Dark Aqua кылып өзгөртүңүз. 

Бүткөндөн кийин, 2-слайд ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56def1136aa9151abc73207d_03_08_2016/powerpoint2016_slidemaster_practice.pptx
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Кошумча: Темаңызды компьютерге сактаңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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30. ГИПЕРШИЛТЕМЕЛЕР 
 

Интернетти колдонгон сайын, бир барактан башкасына өтүү үчүн гипершилтеме 

колдонушат. Эгер PowerPoint презентацияга интернет дарегин же электрондук 

почта дарегин камтыгыңыз келсе, сиз аны гиперлинк кылып форматтасаңыз 

болот, ошондо башка адам аны чыкылдата алат. Файл жана башка 

презентациядагы слайддарга да шилтеме берсе болот. 

Кошумча: Биздин практика презентациябызды көчүрүү. 

PowerPoint ичине гипершилтеме киргизүү тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү 

видеону көрүңүз. 

Гипершилтемелер жөнүндө 

Гипершилтемелердин эки негизги бөлүктөрү бар: интернет дареги, электрондук 

почта дареги, же башка интернетке шилтемелер (сүрөт же фигура да болушу 

мүмкүн). Мисалы, дарек http://www.youtube.com болушу мүмкүн жана YouTube 

экранда көрүнгөн текст болушу мүмкүн. Кээ бир учурларда, экран тексти менен 

дарек тексти окшош болушу мүмкүн. Сиз PowerPoint аркылуу гипершилтемени 

түзүп жатсаңыз, сиз интернет дарегин да, экран текстин да тандай аласыз. 

Гипершилтемени кыстаруу үчүн: 

Гипершилтеме кылуучу сүрөттү, жана текстти тандаңыз. 

Тандалган текстти же сүрөттү оң баскыч менен чыкылдатып, Гипершилтемени 

чыкылдатыңыз. Ошондой эле сиз Кыстаруу өтмөгүнө кирип, Гиперлинк буйругун 

бассаңыз болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56d9ab9d6aa91509c8743430_03_04_2016/powerpoint2016_hyperlinks_practice.pptx
http://www.youtube.com/
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Гиперлинкти Кыстаруу диалог кутучасы ачылат. 

 

Текстти тандалган болсоңуз, сөздөр жогору жакта - экранга чыгуучу текст деп 

пайда болот. Сиз кааласаңыз, бул текстти өзгөртө аласыз. 

Дарек талаасына сиз каалган шилтемени жазыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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ОК деп чыкылдатыңыз. Сиз тандаган текст же сүрөт интернет дарегине 

гипершилтеме болот. 

 

Электрондук почта дарегине гипершилтемени кыстаруу үчүн: 

Тандалган текстти же сүрөттү оң-чыкылдатып, анан Гипершилтемени басуу 

керек. 

Гипершилтемени Кыстаруу диалог терезеси ачылат. 

Диалог кутусунун сол тарабындагы, электрондук почта дарегин чыкылдатыңыз. 

 

Сиз электрондук почта дареги кутусуна туташуу үчүн электрондук почтанын 

дарегин терип, андан кийин OK чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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PowerPoint көп учурда электрондук почта жана интернет даректерин тааныйт, 

жана сиз Enter же аралык баскычты басканыңызда аларды автоматтык түрдө 

гипершилтеме катары тааныйт 

Гипершилтемени ачып, сынаш үчүн: 

Сиз гипершилтемени түзгөндөн кийин, аны текшеришиңиз керек. 

Гипершилтемени оң-чыкылдатып, анан Гипершилтемени Ачуу баскычын 

чыкылдатабыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Сиздин интернет браузер аны ачып жана шилтемеленген баракчага багыт 

алуусу керек. Эгер бул иштебесе, кандайдыр бир ката үчүн Гипершилтеме 

дарегин текшериңиз. 

Слайд-шоу көргөзүлүп жатканда гипершилтемени ачуу үчүн, аны чыкылдатыңыз. 

 

Гипершилтемени алып салуу: 

Гипершилтемени оң-чыкылдатуу. 

Гипершилемени алып салуу баскычын чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Көбүрөөк гипершилтемелер 

PowerPoint аркылуу онлайн эмес ресурстарга гипершилтемелерди да колдоно 

аласыз. Бир слайддан экинчи слайдка тез өтүү үчүн, ал слайдка гипершилтемени 

түзө аласыз. Эгер сиз компьютериңизде сакталган файлга кирүү мүмкүнчүлүгү 

керек болсо, ага гипершилтемени түзө аласыз. Андан тышкары, PowerPoint сизге 

сүрөттөрдү жана фигураларды гипершилтеме катары форматтого мүмкүнчүлүк 

берет. 

Фигура жана сүрөттөрдү гипершилтеме катары колдонуу 

Кээде сиз фигуралар, текст кутучалары, жана сүрөттөрдү гипершилтеме катары 

форматтагыңыз келет. Сиз объектти баскыч катары көргүңүз келсе - бул 

пайдалуу болот. Бул үчүн, каалаган объектти оң баскыч менен чыкылдатып, 

пайда болгон менюдан Гипершилтемени тандаңыз. Гипершилтемени ачуу үчүн 

презентация учурунда объектти чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Дагы бир слайдга гипершилтемени кыстаруу үчүн: 

Тандалган текстти же сүрөттү оң баскыч менен чыкылдатып, анан 

Гипершилтемени басыңыз. 

Гипершилтемени кыстаруу диалог кутучасы пайда болот. 

Диалог кутусунун сол тарабынан Place баскычын бул документтен тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1518 
 

 

Башка слайддар тизмеси пайда болот. Сиз шилтеме кылчутслайддын атын 

чыкылдатыңыз. 

 

ОК басыңыз. Текст же сүрөт эми сиз тандаган слайд үчүн гипершилтеме болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Фигурага гипершилтемени кошуу аракет баскычын түзүү сыяктуу. Фигураны 

баскычка айлантуу үчүн эмне керек тууралуу Аракет Баскычтары сабагыбызда 

көбүрөөк сүйлөшөбүз 

Башка файлга гипершилтемени кыстаруу үчүн: 

Тандалган текстти же сүрөттү оң баскыч менен чыкылдатып, анан 

Гипершилтемени басабыз. Гипершилтеме диалог кутучасы пайда болот. 

Диалог кутусунун сол тарабындагы Файл же Веб Баракчаны чыкылдатыңыз. 

Файлыңызды серептөө үчүн жайылма жебени чыкылдатыңыз. 

 

Керектүү файлды тандаңыз 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2016/action-buttons/1/
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ОК чыкылдатыңыз. Сүрөт же текст эми сиз тандаган файлга гипершилтеме 

болот. 

 

Эгер сиз презентацияны башка компьютерден колдонсоңуз башка файлга 

гипершилтеме иштебей калышы мүмкүн. Шилтеме берилген файл башка 

компьютерге көчүрүп барыңыз жана гипершилтемелерди презентацияга чейин 

ар дайым текшериңиз. 

Өзүңүздү текшериңиз! 

Биздин практика презентациябызды ачыңыз. 

2-слайдда Accomplishments фигураны тандап, 5-слайдка шилтеме түзүңүз. 

11-слайдда Tax forms тандап, http://irs.gov гипершилтемени түзүңүз. 

12-слайдда, USA.gov Retirement Resources текстинен гипершилтемени алып 

салыңыз. 

Даяр болгондо, сиз түзгөн гипершилтемелерди сынаңыз 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56d9ab9d6aa91509c8743430_03_04_2016/powerpoint2016_hyperlinks_practice.pptx
http://irs.gov/
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31. АРАКЕТ БАСКЫЧТАРЫ 
 

Веб-баракча, файл, электрондук почта дареги, же слайдды бириктирүү үчүн 

колдоно турган дагы башка куралды аракет баскычы деп атайбыз. Аракет 

баскычтарын кыналган формаларга жана презентацияга кошо аласыз жана дагы 

бир слайдга шилтеме берип, үндү ойнотуп, же ушундай иш-аракет жүргүзүү үчүн 

кое аласыз. Кимдир бирөө чыкылдатып же баскычтын үстүнөн айлантып 

жатканда, тандалып алынган иш-чаралар болот. Аракет баскычтары менен 

окшош көп нерселердин жасай алабыз Гипершилтемелердеги . Алардын 

жөнөкөй жана түшүнүктүү стили, аларды айрыкча будкаларда жана киосктордо 

презентацияларды өзү аткарган боюнча пайдалуу кылат. 

Кошумча: Биздин практикалык презентацияны жүктөп алыңыз. 

Көрсөтмө боюнча аракет баскычтарды колдонуу тууралуу көбүрөөк билүү үчүн 

төмөнкү видеону көрүңүз. 

Аракет баскычтарды киргизүү 

Бир убакта бир слайддга аракет баскычтарын кыстара аласыз, же болбосо ар 

бир слайддан көрүнүп турган аракеттер баскычын кыстара аласыз. Экинчи 

тандоо эгер кайра шилтеме берген ар бир слайд келсе пайдалуу болушу мүмкүн, 

аталыш барактары же жадыбал мазмундары сыяктуу. 

Слайд боюнча аракет баскычын кыстаруу үчүн: 

Кыстаруу өтмөгүн чыкылдатуу. 

Иллюстрация топтогу Формалар буйрукка чыкылдатуу. Жайылма меню төмөн 

жакта жайгашкан аракет баскычтары менен пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2016/hyperlinks/1/
http://media.gcflearnfree.org/content/56d9dbc86aa91509c8743434_03_04_2016/powerpoint2016_actionbuttons_practice.pptx
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Керектүү аракет баскычын тандоо. 

Каалаган жерди чыкылдатуу аркылуу, слайд баскычын кыстаруу. Аракет 

Орнотуулар диалог кутучасы пайда болот. 

Чычканды чыкылдатуу же Чычкан Үстүндөгү өтмөктү тандаңыз. Чычкан 

Чыкылдатуу өтмөктү тандоо баскычы, анын аракет баскычы басылганда гана 

аткарууга болот дегенди түшүндүрөт. Чычкан Үстүндөгү өтмөктү тандоо, аны 

чычканды алдыга жылдыргандагы баскычы, аракет баскычын аткаруусун жасай 

алат. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чыкылдатуу бөлүгүндө Аракет боюнча, Гипершилтемени тандоо: андан кийин 

ылдый түшүү жебеге чыкылдатуу :, менюдан бир варианты тандаңыз . 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Аракет баскычын басып жатканда эгер үн ойноткуңуз келсе, Play Sound кутучаны 

текшериңиз. Калкып түшмө менюсундагы бир үндү тандаңыз, же 

компьютериңиздеги үн файлды колдонуу үчүн Башка үндү тандаңыз. 

Бүтүргөндөн кийин, ОК басыңыз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Бардык слайддар боюнча аракет баскычын кыстаруу үчүн: 

Эгер ар бир слайдга аракет баскычын кошуу керек болсо, Слайд Мастер көрүнүш 

деп аталган мүнөздөмө менен жасай аласыз. Бирок, Слайд Мастер көрүнүшүн 

колдонуу, аны эч качан колдонбогон болсоңуз татаал болушу мүмкүн. Эгер 

слайддарды бул жол менен түзөтүү үчүн бара жаткан болсоңуз, биздин Слайд 

Master көрүнүш биринчи сабакты карап чыгыңыз. 

Көрүнүш өтмөгүн чыкылдатыңыз. 

Mастер көрүнүш тобунан, Слайд Master буйругун чыкылдатуу. Сол багыттоо 

панелинде, өйдө жылдырып анан, биринчи слайдды тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2016/slide-master-view/1/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2016/slide-master-view/1/
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Кыстаруу өтмөгүнө барып, жана Формалар менюнун түбүнөн аракет баскычын 

тандаңыз. Аракет баскычын кошуу үчүн слайды чыкылдатыңыз жана пайда 

болгон диалог кутусунда керектүү параметрлерин тандоо. 

Слайд Mастер өтмөгүнө кайтуу жана Жакын Master Көрүнүшүн чыкылдатуу. 

Жаңы аракет баскычы азыр ар бир слайдда болот. 

 

Түзөтүү үчүн, жылдыруу, же бул жол менен киргизилген аракет баскычын алып 

салуу, Көрүнүш өтмөгүн чыкылдатып, анан Слайд Мастерди. Каалагандай 

өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин Жабуу Master Көрүнүшүн Чыкылдатуу. 

Эгер сиз аракет баскычын айрым слайдда пайда болбой жатканын байкасаңыз, 

анда Жашыруу Фон Графикалар кутучасын белгилебей коюшуңуз керек. 

 

Аракет баскычын текшерүү үчүн: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Аракеттер баскычын түзгөндөн кийин, аны текшеришиңиз керек. 

Слайд Шоу өтмөгүн чыкылдатыңыз.. 

Слайд Шоу Баштоо тобундагы, учурдагы слайдды чыкылдатыңыз. 

 

Аракет баскычын чыкылдатыңыз. 

Аны текшерип бүткөндөн кийин, экрандын каалаган оң баскычын чыкылдатып, 

Show Бүтүрүүнү тандаңыз. 

 

Эгер аракет баскычыңыз сиз ойлогондой иштебей жаткан болсо, анда төмөнкү 

көрсөтмөлөрдү түзөтүүгө ылайыктаңыз. 

Аракет баскычын түзөтүү үчүн: 

Аракет баскычын тандоо. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Кыстаруу өтмөгүн чыкылдатыңыз. 

Шилтемелер топто, Аракет буйругун чыкылдатуу. Аракеттер Орнотуулары 

диалог кутучасында пайда болот. 

 

аАракет же гипершилтемени түзөтүп, анан OK чыкылдатыңыз. 

Аракет баскычынын көрүнүшүн өзгөртүү: 

Аракет баскычын тандоо. 

Формат өтмөгүн чыкылдатуу. 

 

Баскыч стилин же түсүн өзгөртүү үчүн, Форма стилдери тобундагы куралдарды 

колдонуңуз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Аракет баскычы формасын өзгөртүү үчүн, Кыстаруу Формалар тобунан Түзөтүү 

Формасын чыкылдатуу. Калкып түшмө менюдан жаңы форма тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чакырык! 

Биздин практикалык презентацияны ачыңыз . 

Слайд Master көрүнүшүн ачыңыз. Сол багыттоо панелинде, өйдө жылдырып 

жана биринчи слайдды тандаңыз. 

Слайддын төмөнкү-оң бурчунда, Аракет Баскычын киргизүү: Маалымат. 

Акыркы слайд үчүн аракеттер баскычын байланыштыруу. 

Жашыл стилдердин бири үчүн аракет баскычынын форма стилин өзгөртүү. 

Бүткөндөн кийин, сиздин слайд мастер ушул сыяктуу болушу керек: 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56d9dbc86aa91509c8743434_03_04_2016/powerpoint2016_actionbuttons_practice.pptx
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Master Көрүнүшүн Жабуу, слайд шоу ойнотуп жана аракет баскычын текшериңиз. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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32. КАЙТАЛОО ЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЯНЫ ЖАЗДЫРУУ 
 

Презентацияны берүүгө даярданып жатканда эстен чыгарбоо үчүн көп нерселер 

бар. Канча убакытка созулат? Сен эмне деп айтасыз? Бактыга жараша, 

PowerPoint сиздин слайд-шоуңузду кайталап көнүгүүгө жардам бере турган бир 

нече куралдарды сунуш кылат. Керек болсо сиз презентацияңызга үн жаздырып, 

башка адамдарга жибере аласыз. 

Кошумча: Биздин практика презентациябызды көчүрүңүз. 

Презентацияңызды кайталап, жаздыруу үчүн төмөндөгү видеону көрүңүз. 

Слайд шоу убакыттарын кайталоо 

Убакыттарды кайталоо аркылуу ар бир слайдка белгилүү бир ылдамдык менен 

ойноого мүмкүнчүлүк берсеңиз болот, мындайда сиз кол менен слайддарды 

жылдырып турбайсыз. Ошондой эле, сизге сүйлөө пункттарыңызды практика 

кылганга мүмкүнчүлүк берет. Бул мүмкүнчүлүктү колдонуп, ар бир слайдга 

мөөнөттөрдү сактоого болот. PowerPoint андан соң бул мөөнөттөрдү колдонуп 

презентацияны ойнойт. 

Кайталоо бул жакшы презентацияны даярдоодого акыркы кадамдардын бири. 

Эгер сиз эч качан слайд-шоу жасаган эмес болсоңуз, биздин Слайд шоуңузду 

көрсөтүү негиздери сабагы менен таанышыңыз. 

Мөөнөттөрдү кайталоо: 

Слайд Шоу өтмөгүнө барыңыз, андан соң Мөөнөттөрдү Кайталоо буйругун 

ачыңыз. 

 

Сиз презентацияңыздын толук экран көрүнүшүнө барасыздар. Слайд-шоуңузду 

презентация кылганды практика кылыңыз. Сиз кийинки слайдка жылууга даяр 

болгондо, жогорку-сол бурчта жайгашкан Жазуу тилкесиндеги Кийинки баскычын 

чыкылдатыңыз. Ошондой эле сиз баскычтоптон оң жебе баскычын колдоно 

аласыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56e32ee8c87fa60f20925029_03_11_2016/powerpoint2016_rehearserecord_practice.pptx
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2016/presenting-your-slide-show/1/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2016/presenting-your-slide-show/1/
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Сиз презентациянын аягына жеткенде, диалог кутучасы сиздин презентациянын 

жалпы убактысы менен пайда болот. Эгер убакыт менен ыраазы болсоңуз, Ооба 

баскычын чыкылдатыңыз. 

 

Мөөнөттөр сакталат. Кийинки жолу, PowerPoint бул мөөнөттөрдү колдонуп 

калган слайддарды автоматтык түрдө жөндөйт. 

Эгер сиз мөөнөттөрдү туура жасоого бир нече аракет кылам десеңиз, Жазуу 

тилкеси аркылуу тыныгып, кайра жазууну баштасаңыз болот. Таймерди 

тындыруу үчүн, Пауза баскычын басыңыз. Таймер токтоп турганда эч нерсе 

жазылбайт. Учурдагы слайдды кайра жаздыруу үчүн Кайталоо баскычын 

басыңыз. 

 

Слайд шоу жаздыруу 

Слайд Шоу Жаздыруу функциясы Мөөнөттөрдү Кайталоо функциясына окшош, 

бирок ал ар-тараптуу. Эгер сиздин компьютериңизге микрофон бар болсо, 

презентациянын барына үн менен жаздырсаңыз болот. Эгер слайд шоуңузду өзү 

чуркаган презентация же видео катары колдоном десеңиз пайдалуу болот. 

Слайд шоу жаздыруу үчүн: 

Слайд Шоу өтмөгүнөн, Слайд Шоу Жаздыруу жебесин тандаңыз, анан Башынан 

баштап Жаздырууну Баштоо же Учурдагы Слайддан Жаздырууну Баштоону 

тандаңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/


 
Электрондук китеп | GCFLearnFree.Org кыргыз тилинде| Steps to Success Коомдук Бирикмеси |  

“Сорос-Кыргызстан” Фонудунун каржылыгы менен жазылган | 2018-2019 | https://gcflearnfree.emektep.info/  

 

1534 
 

 

Диалог кутучасы пайда болот. Керектүү параметрлерин тандап, андан кийин 

Жаздырууну Баштоону чыкылдатуу керек. Эске салыңыз, сиз компьютериңизде 

микрофон болсо гана жаздыра аласыз. 

 

Презентацияңыз толук экран көрүнүшүндө пайда болот. Слайд шоуңузду жүзөгө 

ашырыңыз. Микрофнго так сүйлөгөндү аракет кылыңыз. 

Сиз кийинки слайдка жылууга даяр болгондо , Жазуу куралдар тилкесинен 

Кийинки баскычын басыңыз же оң жебе баскычын колдонуңуз. 

 

Сиз акырына жеткенде, PowerPoint толук экран көрүнүшүн жабат. 

Сиздин слайд убакыттарыңыз жана баяндооңуз эми презентацияңыздын бир 

бөлүгү болпу саналат. Баяндоосу бар слайддар төмөнкү-оң бурчунда динамик 

сүрөтчөсү менен белгиленет. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Жазылган слайд шоуларда чычкан курсору иштебейт, ошондуктан бир нерсени 

көрсөткүңүз келсе, Лазер көрсөткүчүн колдонушуңуз керек. Чычканыңызды 

кармап, чыкылдатканда жөн гана баскычтоптон Ctrl басып туруу керек. Курсор 

кичинекей кызыл чекит болуп 

көрүнөт. 

 

Слайд мөөнөттөрүн же баяндоону алып салуу үчүн: 

Слайд мөөнөттөрүн же баяндоону алып салгыңыз келсе, аларды жеңил эле жок 

кыла аласыз. Аны ушул слайдда эле же толугу менен презентациядан алып сала 

аласыз. 

Бул үчүн, жөн эле Слайд Шоу өтмөгүнө өтүп, Слайд Шоу жаздырууга өтүп, 

Тазалоо басыкын басуу зарыл. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Өзүңүздү сынаңыз! 

Биздин презентацияны практика кылуу презентациябызды ачыңыз. Сиз буга 

чейин практика презентациясын жүктөп алган болсоңуз, бары бир жаңысын 

көчүрүрп алыңыз. 

Слайд-шоу жаздырыңыз. Микрофонуңуз бар болсо, жана баяндоону жаздырууну 

кааласаңыз слайддарды окусаңыз болот. 

Бүткөндөн кийин, слайдшоу ойнотуңуз.Слайддар сиз жаздырган темп менен 

ойноп баштайт. 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56e32ee8c87fa60f20925029_03_11_2016/powerpoint2016_rehearserecord_practice.pptx
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33. ИНТЕРНЕТТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯНЫ БӨЛҮШҮҮ 
 

PowerPoint презентацияларды жеткирүүнүн бир нече параметрлерин 

жакшыртууга же толугу менен өзгөртүүгө сунуштайт. Слайд-шоуңузду нормалдуу 

түрдө көрсөтүү үчүн, аны видео катары көргөзүүнү тандайсыз, же ал тургай 

интернеттен башкалар көрүүгө мүмкүнчүлүк алгыдай кылып таштайсыз. 

Презентацияңызды кандай жол менен берүүнү тандасаңыз дагы, аны кантип 

алып салуу же слайддарды иреттештирүү үчүн слайд-шоуну ыңгайлаштыруу 

аркылуу жакшырта аласыз. Бул параметрлердин бардыгы кынтыксыз жана 

профессионалдык презентация берүүгө жардам берет. 

Кошумча: Биздин практикалык презентацияны бул сабак үчүн жүктөп алыңыз. 

Презентацияны кантип бөлүшө ала турганыңыз жөнүндөгү ар түрдүү жолдору 

тууралуу көбүрөөк билүү үчүн төмөнкү видеону көрүңүз. 

 

Презентацияны видео катары экспорттоо. 

Видео түзүү функциясы презентацияңызды видео катары сактап калууга 

мүмкүндүк берет. Бул пайдалуу болушу мүмкүн, себеби сиздин көрүүчүлөргө 

алар каалаган презентацияны көрүүгө мүмкүндүк берет, . Сиздин көрүүчүлөргө 

ар бир слайдды карап көрүү үчүн жетиштүү убакыт бар экенине ынаныш үчүн, 

слайд шоуну пайдаланардан мурун, слайд шоуну убакыт жазылышын кайталап 

көрүңүз. 

Видео түзүү үчүн: 

Экрандын арткы көрүнүшүнө мүмкүнчүлүк алуу үчүн Файл өтмөгүн 

чыкылдатыңыз. 

Экспорттоону тандаңыз, анан Видео түзүү чыкылдатуу. Видео экспорттук 

параметрлери оң жакта пайда болот. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56e6fd98c87fa60f2092502e_03_14_2016/powerpoint2016_sharingonline_practice.pptx
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Видеонун өлчөмүн жана сапатын тандоо үчүн Презентация Сапатынын кийинки 

жайылма жебе чыкылдатыңыз. 

 

Жаздырылган Убакыт көргөзүүнү жана Баяндалоор жазылышын пайдалануу 

үчүн кийинки жайылма жебени тандаңыз. Эгер сизде жазылган убакыт колдонуу 

болбосо же колдонгуңуз келбесе анда Жазылган Убакыт жана Баяндоолорду 

колдонуңуз. Ошондой эле буга чейин Жаздырылган Убакытты жана 

Баяндоолорду колдонгон болсоңуз, эгер сиз буга чейин Жазылган убакыт жана 

Баяндоолорду тандап жана видеодо колдонууну кааласаңыз . 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Видео түзүүнү чыкылдатыңыз.. Save As диалог кутучасы пайда болот. 

Презентацияны сактоону каалаган жерди тандаңыз анан презентациянын атына 

кириңиз. 

 

Сактоону чыкылдатыңыз. PowerPoint та видео түзүлөт, статус тилкеси 

PowerPoint терезенин төмөн жагында пайда болот. Тилке толукталганда, сиздин 

видео көрүүгө, жиберүүгө же жүктөп берүүгө даяр болот. 

 

Электрондук почта менен жиберүүдөн тышкары, сиз акысыз видео бөлүшүү 

сайттар менен видео жүктөй аласыз YouTube сыяктуу. Сиздин видео 

жүктөлгөндөн кийин, сиз аны көргүсү келгендерге шилтеме бере аласыз. 

Онлайнда видео бөлүшүү үчүн YouTube колдонуу жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн, 

биздин YouTube окуу куралына барыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://youtube.com/
http://www.gcflearnfree.org/youtube
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Онлайн слайд шоу көрсөтүү 

Слайд шоуну онлайнда берүү таң кала тургандай оңой болот. Сиз жана сиздин 

көрүүчүлөргө болгону Интернет байланышы болуп саналат. Аларга атүгүл 

PowerPoint тун дагы кереги жок. Сиздин көрүүчүлөр интернетке кошулаар замат, 

сиз кадимкидей эле презентацияңызды баштасаңыз болот. 

Сиз онлайн слайд-шоу көрсөтүп жатсаңыз, эсиңизде болсун, сиз презентацияга 

өзгөртүү же кандайдыр бир бөлүү же калем менен белгилөө мүмкүн эмес экенин 

белгилеп кетмекчибиз. Ошондой эле, PowerPoint ту көрүүчүлөргө сүйлөө үчүн 

колдоно албайсыз. Сиздин көрүүчүлөр менен сүйлөшүүнү телеконференция 

менен байланышууну пландаңыз. 

Онлайн аркылуу презентация кылуу: 

Слайд Шоу өтмөгүн тандап, андан кийин Слайд Шоуну Башта тобун 

жайгаштырыңыз. 

Онлайн Презентация буйругун чыкылдатыңыз. 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Диалог кутучасы пайда болот. Байланыштырууну чыкылдатыңыз. Статус кабары 

сиз PowerPoint онлайнда презентация даярдап жаткан кезде пайда болот. 

 

Шилтеме пайда болот. Буга чейин тандалбаса, шилтемени тандоо. 

Шилтеме Көчүрүү шилтеме көчүрүп алыш үчүн чыкылдатыңыз, анын ичинде 

Facebook, блог, же электрондук почта аркылуу. Презентацияңыз башталардан 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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мурда шилтеменин көчүрмөсүн сиздин көрүүчүлөрдүн ар бири кабыл алгыдай 

болушуна этият болушуңуз керек. 

 

Презентацияны Баштоону чыкылдатыңыз. 

Слайддарды илгерилетүү үчүн чычканды же баскычтопту пайдаланып, сиз 

кадимкидей эле слайд-шоуну көргөзүшүңүз керек. 

Бүткөндөн кийин, Онлайн Презентация Бүттү чыкылдатуу. 

 

Сиз презентацияны аяктады деген диалог кутучасы пайда болот. Онлайн 

Презентация Бүттү чыкылдатыңыз 

https://gcflearnfree.emektep.info/
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Чакырык! 

Биздин практикалык презентацияны ачыңыз. 

Практикалык презентацияны видео катары экспорттоңуз, жана аны өзүңүздүн 

компьютериңизге сактап калыңыз. 

Сиз интернет байланышта досуңуз же үй-бүлө мүчөсү бар болсо, онлайн слайд-

шоу көрсөтүүгө аракет кылып көрүңүз. 

 

 

 

 

https://gcflearnfree.emektep.info/
http://media.gcflearnfree.org/content/56e6fd98c87fa60f2092502e_03_14_2016/powerpoint2016_sharingonline_practice.pptx

