
Нұсқа 1 

Задание № 1 Видеоадаптер дегеніміз- 

 Бейнелік процессор 

 Бейне жадының ресурсын тарататын бағдарлама  

 Графикалық бейне ақпараттарын сақтау үшін электронды тоққа байланысты құрылғы  

 Графикалық экранның жұмысын басқаратын құрылғы 

 Енгізу- шығару құрылғы 

Задание № 2 Бейнежады дегеніміз- 

 Графикалық дисплейдің жұмысын басқаратын құрылғы 

 Бейнелерді өңдеу барысында ДК ресурстарын тарататын бағдарлама  

 Екілік код бейнесін сақтау үшін экранға шығару электронды құрылғысы 

 Оперативті есте сақтау бөлігінің құрылғысы 

 Графикалық бейне ақпараттарын сақтау үшін электронды тоққа байланысты құрылғы  

Задание № 3 Кеңейтілген жадыға рұқсат ету жолын қандай драйвер ұйымдастырады?  

 Himem. sys 

 Ansi. sys 

 Mouse. sys 

 Device 

 Emm386. sys 

Задание № 4 Бағдарламалық қамтамасыздандыру дегеніміз не?  

 Бұл мықты сервистік жүйе 

 Бұл ДЭЕМ-де жұмыс жасауға келісім және ережелер жиынтығы 

 Электронды есептеуіш машиналарды есептер шығару үшін қолдануға мүмкіндік беретін программалар, процедуралар 

және ережелердің құжаттар жиынтығы. 

 Бұл есептің ауданын шығаратын бағдарламалар жиынтығы 

 Дұрыс жауабы жоқ 

Задание № 5 Операциялық жүйе дегеніміз - 

 операциялық жүйелермен жұмысты жеңілдету үшін құрылған арнайы программалар.  

 Компьютер іске қосылған кезде жүктелетін және оның барлық құрылғыларының жұмысын басқаратын арнайы 

программа. 

 қолданушыны ыңғайлы және көрнекті интерфейспен қамтамасыз ететін программалар жиынтығы. Олар операциялық 

жүйенің құрамасы болып табылады. 

 мәтіндерді компьютерде өңдеуге арналған программалар. Түрлері: Лексикон, Microsoft Word және тағы басқа. 

 операциялық жүйенің дербес компьютер құрылғыларын және жедел жадты басқару мүмкіндіктерін кеңейтетін арнайы 

жүйелік программалар. 

Задание № 6 Жүйелік бағдарламалық қамтамасыздандыру (System Software)- бұл  

 ДК тестілеуге арналған бағдарламалық кешен 

 Нақты пәндік аймақта белгіленген топтың есептерін шығару үшін арналған бағдарламалық кешен  

 ЭЕМ желілерінде ДК-ді  жұмыспен қамтамысыздандыру үшін бағдарламалар жиынтығы мен кешені 

 Бағдарламалық қамтамасыздандыруды құруды тиімді қолдау процесіне бағытталған жүйе 

 Бұл жүйе иілгіш файлдық жүйенің барлық дамыған аппаратттық құрылғыларына рұқсат етуін сипаттайды.  

Задание № 7 Жүйелік бағдарламалық қамтамасыздандыру  нені қосады? 

 Операциялық жүйе және операциялық қабықша 

 Операциялық жүйе және антивирустық бағдарламалар 

 Базалық және сервистік бағдарламалық қамтамасыздандыру 

 Бұл жай операциялық жүйе 

 Бағдарламалық қамтамасыздандыруды құруды тиімді қолдау процесіне бағытталған жүйе 

Задание № 8 Операциялық жүйе- бұл бағдарлама......... 

 Кей кезде орындалады 

 ДК іске қосқан кезде өшіріледі 

 ДК іске қосқан кезде басып шығарылады 

 ДК іске қосқан кезде жүктеледі 

 Ештеме орындамайды 

Задание № 9 Жүйелік блок............................... құрайды 

 ОЕСҚ, қоректендіру блогы, енгізу- шығару порттары, принтер, жүйелік плата 

 Микропроцессор, тышқан, пернетақта, қатты диск 

 Микропроцессор, ОЕСҚ, ТЕСҚ, қоректендіру блогы, енгізу- шығару порттары, қатты  диск, жүйелік плата 

 ТЕСҚ, енгізу- шығару порттары, қатты  диск, монитор 

  қоректендіру блогы, енгізу- шығару порттары, кололнкалар, сканер 

Задание № 10 Кэш дегеніміз не? 

 Есте сақтау құрылғысы 

 Енгізу құрылғысы 

 Компьютердің жалпы жұмыс өнімділігін арттыруға арналған жад 

 Қосымша құрылғылар 

 Ақпаратты сақтау құрылғысы 

Задание № 11 Модем – бұл  

 Графиктік және мәтіндік ақпаратты баспаға шығару құрылғысы 

 Дискілерді оқу құрылғысы 

 Магниттік лентада мәліметтерді сақтау құрылғысы 

 Телефон желісі арқылы басқа компьютерлермен ақпарат алмасу құрылғысы  

 Компьютерлік ойындарда қолданылатын құрылғы 

Задание № 12 Стример- бұл 

 Магниттік лентада мәліметтерді сақтау құрылғысы 

 Телефон желісі арқылы басқа компьютерлермен ақпарат алмасу құрылғысы 

 Графиктік және мәтіндік ақпаратты баспаға шығару құрылғысы 

 Дискілерді оқу құрылғысы 

 Компьютерлік ойындарда қолданылатын құрылғы 

Задание № 13 MS-DOS опреациялық жүйесінде  Work каталогында Rab каталогын қалай құруға болады? 

 Cd  Work/ Rab 

 Md Rab и Cd Work  



 Cd Work и Md Rab 

 Did Work и Md Rab 

 Rd Rab /Work 

Задание № 14 Ағымдық каталогта f.txt файлының атын a. тxt файлына қалай  өзгертеміз?  

 Del f .txt  a. txt   

 Copy f. txt  a. txt   

 Type a. txt  f. txt   

 Ren f. txt  a. txt   

 Ren a. txt  f. txt   

Задание № 15 Каталогтың дұрыс жазылуын ата: 

 SIGMA 

 SIGMA.TXT 

 SIGMA11_ITOG 

  suitimator_1 

 Дұрыс жауабы жоқ 

Задание № 16 Каталогты өшіру командасы 

 Дұрыс жауабы жоқ 

 REN 

 CD 

 DEL 

 RD 

Задание № 17 Файл құру командасы 

 COPY CON 

 CD 

 COPY 

 MD 

 Дұрыс жауабы жоқ 

Задание № 18 MS-DOS – тың негізгі модульдері  

 Bios, Boot record, io.sys, msdos.sys, command.com, программы 

 msdos.sys, Bios, io.sys, command.com, утилиттер 

 Утилиттер,  Bios, io.sys, command.com,  

 Bios, Boot record, io.sys, msdos.sys, command.com, утилиттер 

 Config.sys,  Boot record, io.sys, msdos.sys, command.com, программы 

Задание № 19 Мәтіндік файл атында ең көп тараған кеңейтілім  қандай?  

 *.ЕХЕ 

 *.СОМ 

  *.ВМР 

 *.ТХТ 

 Дұрыс жауабы жоқ 

Задание № 20 Ағымдық каталог дегеніміз- бұл ... 

 опереациялық жүйенің барлық программаларының сақталу орны 

 қолданушының жұмыс істеп  немесе жұмыс істеген дискісі 

 компьютермен жұмыс істеген кезде өзгеру көлемі  

 қолданушының құрған файлдарының тұрған орны  

 Дұрыс жауабы жоқ 

Задание № 21 command.com  бағдарламасы қандай функцияларды орындайды?  

 Компьютер іске қосылған кезде орындалатын программалар мен командаларды өңдейді  

  Қолданушы өз жұмысында қолданатын барлық командаларды сақтайды  

 Қолданушының енгізген командаларын өңдейді 

 Операциялық жүйенің барлық командаларын сақтайды  

 Дұрыс жауабы жоқ 

Задание № 22 Каталогтың мазмұнын көру командасы 

 MKDIR 

 CHDIR 

 RMDIR 

 DIR/Р 

  ММ/Р 

Задание № 23 Каталогты құру командасы 

 ССМК 

 CHDIR 

 RMDIR 

 DIR/Р 

 MKDIR 

Задание № 24 Файл атының дұрыс жазылуын көрсет: 

 a.bgdk 

 #s3.txt 

 bas.c.txt 

 paper.doc 

  documentl.c 

Задание № 25 C:\DOC\PROBA.BMP файлына толық жол берілген. Оның түрін анықтайтын файл кеңейтілімі қандай?  

 DOC\PROBA.BMP 

 PROBA.BMP 

 BMP 

 C:\DOC\PROBA.BMP 

 Дұрыс жауабы жоқ 

Задание № 26 Ішкі команда- бұл ... 

 txt, doc кеңейтілімі бар командалар 

 Файл және каталог құру үшін арналған командалар  

 .sys, .exe, .com кеңейтілімі бар командалар  

 DOS-қа енгізілген командалар   



 Дұрыс жауабы жоқ 

Задание № 27 MS-DOS кодынан  Windows кодына мәтіндік файлды өзгерткен кезде ..............  

 Құжат басып шығарылады 

 Құжат өзгереді  

  Құжат пішімделеді 

 Символ кодтары өзгереді   

 Дұрыс жауабы  жоқ 

Задание № 28 C:\DOC\PROBA.TXT файлына толық жол көрсетілген. Файл  тұрған каталогтың аты қандай?  

 DOC 

 Дұрыс жауабы жоқ 

 ТХТ 

 C:\DOC\PROBA.TXT 

 PROBA.TXT 

Задание № 29 MS – DOS ОЖ файл атының ұзындығы 

 8 

 1 ден 255-ке дейін 

 1 ден 8-ге дейін 

 1 ден 11-ге дейін 

 10 

Задание № 30 C:\DOC\PROBA.TXT файлына толық жол көрсетілген. Файлдың толық аты қандай?  

 PROBA.TXT 

 C:\DOC\PROBA.TXT  

 C:\DOC\PROBA 

 DOC\PROBA.TXT 

 TXT 

Задание № 31 Толық жауабын көрсетіңіз. Каталог - дегеніміз  

 Дұрыс жауабы жоқ 

 Программа сақталатын, қолданушының ЭЕМ- де диалог құруына, жүйе ресурстарын және құрылғыларын басқаратын 

дискідегі арнайы орын 

 Барлық жауаптар дұрыс 

 файл аттары, өлшемдері, атрибуттары, соңғы жаңартулары бойынша сақталған дискідегі арнайы орын  

 Қолданушының құрған бағдарламалар тізімі сақталатын дискідегі арнайы орын  

Задание № 32 Ағымдық каталогқа ауысу командасы: 

 CHDIR 

 RMDIR 

  MKDIR 

 DIR/W 

 Дұрыс жауабы жоқ 

Задание № 33 Файлдың атын өзгерту командасы: 

 Дұрыс жауабы жоқ 

 RMDIR 

 TYPE 

 COPY 

 RENAME 

Тапсырма 1 Келесі бағдарламалардың қайсысы бағдарламалау тілі болып табылады? 

 Excel 

 Photoshop CS 

 Delphi 

 Access  

 FoxPro 

Тапсырма 2 Алгоритмдерді графикалық түрде бейнелеу үшін нені қолданады?  

 Формулалар 

 Сызықтар, нүктелер 

 Геометриялық фигуралар 

 Барлық жауаптар дұрыс 

 Функция графиктері 

Тапсырма 3 Алгоритм дегеніміз не? 

 Алгоритм – бұл берілген есепті шешу бағытында атқарушыға қандай әрекеттер жасау қажеттігін әрі түсінікті, әрі дәл 

етіп көрсететін нұсқаулар жиынтығы  

 Алгоритм – бұл орындаушыға арналған анықтамалар мен ережелер жиынтығы 

 Алгоритм – бұл ЭЕМ-на арналған командалар тізбегі 

 Алгоритм – бұл қандай да бір аяқталған әрекеттерді орындау үшін орындаушыға арналған жекелеген нұсқаулар  

 Алгоритм – бұл бағдарламаға қойылатын талаптар жиынтығы 

Тапсырма 4 Бағдарламалау технологиясы не үшін арналған? 

 есептеуші міндеттерді және қаржылық қызметті шешу үшін 

 мәтіндік ақпаратты өңдеу үшін 

 үлкен көлемдегі құрылымдық ақпаратты өңдеу үшін 

 нақты бейнелер мен дыбысты өңдеу үшін 

 ақпараттық технологиялардың аспаптық бағдарламалық жабдықтарын құру үшін  

Тапсырма 5 Төменде берілген типтерден мәліметтің бүтін типіне жатпайтын типін көрсет:  

 Byte 

 Integer 

 Word 

 Extended 

 Longint 

Тапсырма 6 х санының квадраттық түбірін есептеу үшін қолданылатын стандарттық функцияны таңда:  

 Succ(x) 

 Sqr(x) 

 Sqrt(x) 

 Dec(x) 

 square(x) 



Тапсырма 7 Егер а=14 және b=4  болғанда , нәтижесі  c=3 болатын өрнекті таңда: 

 с:=a/b 

 с:= a mod b 

 с:=b div a 

 с:= a div b 

 с:=b mod a 

Тапсырма 8 Егер а=14 және b=4  болғанда, нәтижесі  c=2 болатын өрнекті таңда: 

 с:=b div a 

 с:= a div b 

 с:= a mod b 

 с:=a/b 

 с:=b mod a 

Тапсырма 9 Program pechat; 

var x: integer; 

begin 

    x:=2; 

    writeln(‘x+1’) 

end. 

 x+1 

 0 

 3 

 ‘x+1’, 3 

 5 

Тапсырма 10 Бағдарламада тұрақтыны сипаттау бөлімін хабарлау үшін қолданылатын қызметші сөзін таңда:  

 konst 

 Constant 

 Constante 

 Konstant  

 Const 

Тапсырма 11 Берілгені: 

х:=-8; 

y:=2; 

s:=x+y; 

writeln(‘Екі санның қосындысы s:=’,s) 

Экранға не шығады? 

 10 

 s:=-6 

 Екі санның қосындысы -6 

 Екі санның қосындысы s:=-6 

 6 

Тапсырма 12 Пернетақтадан берілгендерді енгізу қандай процедура көмегімен жүргізіледі?  

 rewrite 

 write 

 read 

 print 

 input 

Тапсырма 13 Радиусы 2-ге тең, центрі координата басында орналасқан дөңгелек ішіндегі координатасы (х, у) болатын нүкте үшін 

ақиқат болатын өрнекті таңда: 

 sqr(x*y)<=4 

 x*2+y*2<=4 

 x*y+y*y>=2 

 sqr(x) + sqr(y)<=4 

 x+x>2 

Тапсырма 14 Операторлар орындалғаннан кейін z айнымалысының мәні неге тең болады?  х және у айнымалыларының мәндері: 

х=1;  y= -1; 

z:=0; 

if x>0 then 

             if y>0 then z:=1 else z:=2; 

 3 

 1 

 -1 

 0 

 2 

Тапсырма 15 Егер nommes=5 болса, бағдарлама нені экранға шығарады?  

Case nommes of 

    12,1,2: writeln(‘қыс мерзімі’); 

      3,4,5:writeln(‘көктем мерзімі’); 

      6,7,8:writeln(‘жаз мерзімі’); 

  9,10,11:writeln(‘күз мерзімі’); 

end; 

 күз мерзімі 

 қыс мерзімі 

 жаз мерзімі 

 көктем мерзімі 

 ештеңе 

Тапсырма 16 Толық  емес тармақталу конструкциясын жүзеге асыратын операторды таңда: 

 If шарт then 1-ші оператор; else 2-ші оператор; 

 If шарт then оператор; 

 If шарт then 1-ші оператор else if шарт then 2-ші оператор; 

 If шарт then 1-ші оператор else 2-ші оператор; 

 If шарт then 1-ші оператор elseif шарт 2-ші оператор 



Тапсырма 17 М1 және М2 жиындары берілген. M1:=[1, 2, 3, 4]; M2:=[3, 4, 1]. Олар үшін M3:=M1- M2 операциясы анықталған.  M3 

жиыны неге тең? 

 [2]  

 [1, 3, 4] 

 [1, 2, 3] 

 [0, 2, 0, 4] 

 [-2, 2, 2] 

Тапсырма 18 IN операциясы нені тексереді? 

 Жиынның қиылысуы 

 Бір жиынның басқа бір жиын құрамына кіруін жоққа шығару 

 Бір жиынның көрсетілген жиын құрамына кіруін жоққа шығару 

 Жиынның қандай да бір элементінің көрсетілген жиын құрамына кіруі немесе жиында жататындығы  

 Бір жиынның басқа бір жиын құрамына кіруі 

Тапсырма 19 Жазу төмендегідей анықталады:  

Type Car=record 

               Nom, oklad, stag: integer; 

               Fio, adres: string[25]; 

                  End; 

Var M:car; 

Жазу өрістеріне дұрыс емес қатынау болып қайсысы табылады?  

 M.stag:=5 

 Adres:=’Rbhjdf 115’ 

 M.nom:=1 

 M.FIO:=’Абаева Н.Т’ 

 M.oklad:=8000 

Тапсырма 20 Жазу мәліметтер типімен жұмыс істеу кезінде With операторы қандай мақсатта қолданылады? 

 Жазуды тез іздеу үш 

 Жазу атауына қатынау үшін 

 ін Жазу өрісінің атауына тікелей қатынау үшін 

 Жазудан анықталатын айнымалы атауына қатынау үшін  

 Жазу өрісін таңдау үшін 

Тапсырма 21 While b do a; операторында b=false жағдайы үшін дұрыс тұжырымдаманы таңда: 

 бағдарлама циклденеді 

 әзір b false –ға тең болмағанға шейін цикл орындалады 

 А операторы бір ретте орындалмайды 

 А операторы бір рет орындалады 

 Цикл дұрыс жазылмаған сондықтан қате байқалады 

Тапсырма 22 Бағдарлама бөлігінің орындалу нәтижесін анықта:  

b:=4;  

for j:=1  to  b   do x:=j;  

writeln(x-b+7); 

 7    

 1 

 2 

 3 

 0 

Тапсырма 23 Бағдарлама бөлігінің орындалу нәтижесін анықта:  

х:=0;  

for і:=4  downto 1 do x:=x+1;  

writeln(x); 

   1  

 4 

 16 

 10 

 0 

Тапсырма 24 Соңғышартты циклді бейнелеу үшін қандай қызметші сөз қолданылады? 

 For 

 If 

 While 

 Case 

 Repeat 

Тапсырма 25 Әр түрлі класқа кіретін әдістер үшін бірдей атауларды қолдану мүмкіндігі қалай аталады? 

 Полиморфизм  

 Инкапсуляция 

 Декапсуляция 

 Метоморфизм 

 Мұрагерлік 

Тапсырма 26 ОББ-ның қандай негізгі принциптері болады?  

 Индукция, мұрагерлік, полиморфизм 

 Инкапсуляция, мұрагерлік, полиморфизм 

 Полиграфия, делегирование, мұрагерлік 

 Мұрагерлік, дедукция, инкапсуляция 

 Инкапсуляция, мұрагерлік, делегирование 

Тапсырма 27 Әдіс көрінуінің артуы бойынша реттелген көріну аймағының тізбегін таңда 

 Protected, private, public 

 Protected, public, private 

 Private, public, protected 

 Public, protected, private 

 Private, protected, public 

Тапсырма 28 Object Pascal-да Class дегеніміз не? 

 



 Ереше әдіс қолдану арқылы шешілетін есеп 

 Негізгі объект болатын бағдарлама әзірлеудің ерекше әдістемесі 

 Құрамында өрістер, әдістер және қасиеттер болатын ерекше құрылым 

 Кластың барлық өрістері ерекшеленетін идентификатор 

 Кластың барлық қасиеттері ерекшеленетін идентификатор 

Тапсырма 29 Конструктор дегеніміз не? 

 ұрпақ – класын құру үшін  тағайындалған бағыныңқы бағдарлама 

 сәйкес - кластың обьекті данасын жою  мезетінде  бір рет шақырылатын әдіс  

 Сәйкес кластың обьекті данасын құру  мезетінде бір рет  шақырылатын әдіс 

 обьектілі тип айнымалысы 

 Delphi – дің утилиттерінің бірі 

Тапсырма 30 Класс данасын жою үшін қолданылатын әдіс атауын таңда: 

 Close 

 Creatе 

 Init 

 Destroy 

 Delete 

Тапсырма 31 Сәйкес кластың обьекті данасын құру  мезетінде бір рет  шақырылатын әдіс атауын таңда?  

 Delete 

 Creatе 

 Init 

 Close 

 Destroy 

Тапсырма 32 Деструктор дегеніміз не? 

 ұрпақ – класын құру үшін  тағайындалған бағыныңқы бағдарлама  

 обьектілі тип айнымалысы 

 Класс данасын жою үшін қолданылатын әдіс 

 Сәйкес кластың обьекті данасын құру  мезетінде бір рет  шақырылатын әдіс  

 Delphi – дің утилиттерінің бірі 

Тапсырма 33 Барлық компоненттер ... орналасқан 

 Саймандар панелінде 

 Код редакторында 

 Объект инспекторда 

 Компоненттер палитрасында 

 Жұмыс үстелінде 

Тапсырма №1 Локальды желіге қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді   

 басты 

 жол серік  

   Сервер 

  Сервис 

  дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №2 Байланыс арналары арқылы біріктірілген компьютерлер жиынтығы  

 дешифрлеу 

   есептеуіш желі 

 Тағайындау порты 

 сервер 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №3 Есептеуіш желі: (Дұрыс емес нұсқасын таңдаңыз)  

 Барлық  жауаптары дұрыс 

 локалдық  

 қалалық  

 Глобалдық 

 Жылдық 

Тапсырма №4 Радиусы 10 км ден аспайтын аймақта орналасқан компьютерлердің  бірігіуі   

 автономды 

 Қалалық 

 ауқымды 

 Жергілікті 

 дұрыс жауабы жоқ 

Тапсырма №5 Бірнеше концентраторларды пайдаланып, өзара жұлдызша байланыспен  біріккен желі  

 Дерево 

  звезда  

 общая шина  

 Кольцо 

 барлық жауаптары дұрыс 

Тапсырма №6 Транзиттік түйіндер арқылы абоненттің  желіге қосылу процесі   

 изоляция 

   Коммутация 

 маршрутизация  

 Интерпетация 

  дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №7 Желінің  дұрыс емес компонентін таңдаңыз:  

 шлюз 

 көпір  

   Коммутация 

 маршрутизатор 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №8 Желінің жалпы мәлімет тасу ортасын бөліктерге бөліп, келіп түскен мәліметті басқа сегментке тек адресіне 



байланысты жөнелтіп отыратын құрылы 

 коммутатор 

 көпір 

 шлюз 

 трафик 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №9 Желідегі 3-тен көп компьютерге беріледі   

 атау                          

 құрылым  

 сызба 

 адрес      

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №10 Екі сымнан құралатын, біреуі екіншісінің ішінде орналасқан топсым    

 желілік 

   коаксиалды 

  двужильный  

 Технологиялық 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №11 Екілік ақпаратты жіберу  үшін оптоталшықты кабельде ..... пайдаланылады  

 кадрды 

 дыбысты 

  жарықты импульстер 

  Электрлік сигналдарды 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №12 Компьютерлердің  физикалық  байланысу конфигурациясы  

 топология   

 Біріктірілу 

 Шифрлеу 

  Байланысу 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №13 Желінің  конфигурациясының  түрлері: 

 Байланысты, байланысты емес,   

 Толық  байланысты, толық  емес байланысты 

 Толық  байланысты, байланысты емес  

 соединенные, несоединенные 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №14 Әртүрлі желілерді біріктіріп, желідегі компьютерлерге ақпаратты тасымалдау  құрылғысы:  

 Желілік тақша 

 көпір  

 маршрутизатор   

  Switch   

  Hub 

Тапсырма №15 Қатардан бір компьютердің  істен шығуы, бүкіл желінің  жұмысының  істен шығуына  себеп  болатын  топология   

 жұлдызша 

 сақина 

 Ортақ шина 

 дұрыс жауаптары жоқ 

 Жұлдызша-шина 

Тапсырма №16 Желіде «жұлдызша-шина» топологиясына  «жұлдызша» топологиясы бойынша бірнеше желілерді біріктіретін  

құрылғы    

 Терминатор 

  Модем 

 Концентратор 

 магистральды шина 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №17 Ethernet стандартын  қолданатын топология 

 жұлдызша және шина  

  Сақина және шина  

 ячеистая  

 сақина 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №18 Ортаға көптік рұқсатты бақылау және коллизияны анықтау тәсілі бар желі   

 FDDI 

 TokenRing  

 Ethenet 

  Arcnet 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №19 Бір немесе  бірнеше компьютерлер желі арнасы бос деп мәлімет жібергенде оларға кедергі жасайтын жағдай  

 Изоляция 

 ревизия  

 коллизия 

  Іліну 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №20 Мәліметтерді жібермес бұрын компьютерлер,трафиктің  бар екендігін анықтау үшін,  топсымды «тыңдайды». Қандай 

қатынау  әдісі  қолданылады?   

 дұрыс жауаптары жоқ 

 CSMA/CA 

 Маркерді жіберу 



 сұрау 

 CSMD/CD 

Тапсырма №21 Маркер жіберу  қатынау  әдісі коллизия  құбылысын болдырмайтын жағдай  

 дұрыс жауаптары жоқ 

 бірнеше маркердің   түрлі маршрут бойынша  жылжып отыруы наличию нескольких маркеров, перемещающихся по 

разным маршрутом 

 Маркерлердің қақтығысуын болдырмайтын код қолдану использование кода, который помогает избежать 

столкновений маркера 

 Тек қана бір компьютермен бірсәттілік маркер қолдану    

 Желілік трафиктің молдығын басқару аймағында қолдану  использованию зон управления интенсивности сетевого 

трафика 

Тапсырма №22 Берілгендерді сығу мәліметтердің  қайта жіберу уақытын қысқартатын процес  

 Артық элементтердің өшірілуі  удалению избыточных элементов  

 Мүмкін болатын маршруттардың санын азайту  уменьшению числа возможных маршрутов  

 Арнадағы кедергілерді басу подавлению помех в линии 

 Жіберу аралығындағы уақытты азайту  уменьшению времени между передачами 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №23 «коммутацияланған пакеттер»  әдісімен мәліметтер жіберудің түйіні   

 Екі клиент арқылы хабарлама жіберу  үшін топ ішіндегі арнаны қосатын тікелей байланыс құрады    

  Ақпарат тұрақталмаған  ұзындықты порциямен және бірінші босаған арнамен жіберіледі  

  мәліметтер алмасу  жіберуге  арналған уақыт аралығында іске асырылады   

 дұрыс жауаптары жоқ 

   Ақпарат тұрақты  ұзындықты порциямен және бірінші босаған арнамен жіберіледі  

Тапсырма №24 Тар жолдық  жүйелердің  мәліметтерді жіберу түрі:  

 бір жиіліктегі сандық сигнал 

 түрлі жиіліктегі сандық сигнал 

 Аналогтық сигналдар 

 Бір бағытқа бағытталған сандық сигнал 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №25 Телефон байланысы ҝшін  қолданылатын аналогты  мәлім арналар  

 Ҝөдксіз сандық арналар 

 Коммутацияланған арна 

 Ерекшеленген арналар 

 Синхронды арналар 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №26 TokenRing технологиясында  мәліметтерді жіберу  үшін ... қолданылады  

 Кадрды 

  байтты  

 Пакетті 

 маркерді 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №27 Көптеген бас тартулар кезінде бірнеше өзара байланыспайтын желіге бөлініп кететін желі түрі   

 FDDI 

 TokenRing  

 Ethernet  

 ArcNet 

   дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №28 Көптеген бас тартулардан , өзінің  жұмыс істеу қабілеттілігін қайта қалпына келтіретін желі түрі  

 TokenRing 

   FDDI 

 Ethernet  

 ArcNet 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №29 Эталондық желілік модель: 

    Ethernet 

   OSI 

 Xerox 

 ІЕЕE 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №30 Желі стандартын  анықтайтын АҚШ-тың  ұлттық  ұйымы  

 OSI 

   ІЕЕE   

  IOS   

 IАNА  

 NIC 

Тапсырма №31 Берілгендерді шифрлеу және дешифрлеуді  орындайтын деңгей   

 арналық 

   ұсыныс 

 желілік  

  физикалық.   

  көліктік  

Тапсырма №32 OSI моделінің  төменгі деңгейі:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сеанстық 

  Желілік 

 физикалық 

  Арналық 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №33 OSI моделінің  деңгейлері  Уровни модели OSI 

 физикалық, арналық, желілік, көліктік, сеанстық, ұсыныс, қолданбалы. 

 физикалық. желілік, маршруттық, арналық, сеанстық, ұсынылатын, қолданбалы 

 арналық, көліктік, желілік,физикалық, желілік 

 көліктік, желілік, физикалық, қолданбалы, арнайы 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №34 Дәл осы уақытта қай жақ активті екенін тіркейтін және өзара байланысты басқаратын деңгей  

   Желілік 

 физикалық  

 сеанстық 

 қолданбалы  

 дұрыс жауаптары жоқ 
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Задание № 34 Файл - дегеніміз ... 

 Белгілі бір аты бар бағдарлама немесе дискідегі мәліметтер жиыны 

 Дұрыс жауабы жоқ 

 Принтерде шығарылған мәтін  

 Оперативті жадыдағы бағдарлама  

 Ақпараттарды өлшеу бірлігі   

Задание № 35 MS DOS операциялық жүйесінде қолданылмаған архивтік бағдарлама  

 PKZip 

 RAR 

 ARJ 

 WinRAR 

 PKUNZIP 

Задание № 36 "dir ?D*" командасы экранға ......... 

 D әріпі бар  тек  файл аттарының тізімін   

 Екінші D әріпі бар  каталог және файл аттарының тізімін   

 D әріпі бар каталог және файл аттарының тізімін   

 Екінші D әріпі бар  тек каталог аттарының тізімін  

 Екінші D әріпі бар  тек файл аттарының тізімін  

Задание № 37 Windows. Ашық тұрған қосымшалар терезелерінің арасында қалай ауысып қосылуға болады?  

 Ctrl + F4 

 Ctrl + F6 

 Alt+Tab 

 Alt+пробел 

 Alt+ F4 

Задание № 38 Windows.  Экран алаңында терезені қалай ауыстыруға болады?  

 Терезенің тақырып жолына тышқан меңзерін орнатып,  сол жақ батырмасын басып отырып  ауыстыру  

 Тышқан меңзірін терезенің  кез келген жеріне қойып, тышқанның сол жақ батырмасын басып отырып  ауыстыру  

  Тышқан меңзірін терезенін тақырып жолына қойып, ауыстыру  

 Переместить командасын таңдап, тышқан меңзерін терезенің кез- келген жеріне қойып, сол жақ батырмасын  басып 

керекті  бағытқа ауыстыру 

 Терезенің тақырып жолында тышқанның сол жақ батырмасын екі рет шерту 

Задание № 39 Windows. Бумаларды және файлдарды іздеу қалай ұйымдастырылады? 

 Пуск, Табу, Атын немесе шаблонын теру, Табу 

 Пуск, Іздеу, Файлдар және бумалар, Табу 

 Пуск, Құжаттар, керекті құжатты таңдау 

 Пуск, Іздеу, Файлдар және бумалар, Атын немесе шаблонын теру, Табу 

 Пуск, Орындау, Атын немесе шаблонын теру, ОК 

Задание № 40 Windows.  Файлдарды немесе бумаларды  қалай тасымалдаймыз?  

 Файлдарды немесе бумаларды  белгілеп, Файл менюі, Қиып алу, қайда апаратындығын таңдау, сол менюде Қою  

 Жанама меню атын шақыру, Ctrl + С батырмасын басу, қайда апару,  Ctrl + V  

 Файлдарды немесе бумаларды  белгілеп, тышқанның көмегімен керекті жерге апару (буманы, дискті, терезені)  

 Файлдарды немесе бумаларды  белгілеп,  F6, қайда апаратындығын теру, ОК  

 Жанама меню атын шақыру,  Ctrl + Ins басу, қайда апаратындығын таңдау, Shift + Ins  

Задание № 41 Windows.  Бірнеше файлдарды әртүрлі түрде қалай белгілейміз?  

 Әр файлды Ctrl батырмасын баса отырып, шерту 

 Бірінші файлды шерту және соңғы файлды Shif батырмасын  баса отырып соңғы файлды шерту  

 Shift батырмасын басып отырып барлық файлдарды шерту  

 Барлық файлдарды екі рет шерту  

 Бірінші файлды шерту және Ctrl батырмасын басып отырып соңғы файлды шерту  

Задание № 42 Windows ОЖ.  Терезе экранда көрінбей тұрса оны қалай белсенді ете аламыз?  

 Жұмыс үстеліндегі терезені белгісінде екі рет шерту 

 Барлық терезелерді жасыру  

 Тапсырмалар терезесінде тапсырмалар тақырыбын шерту 

 Терезенің кез- келген аудан аймағында шерту  

 Барлық терезелерді жабу 

Задание № 43 Windows. Файлдардың немесе бумалардың көшірмесін қалай жасайды?  

 Бумаларды немесе файлдарды белгілеп,  F5 батырмасын басып, қайда көшіру керектігін таңдап ОК батырмасын басу 

қажет 

 Бумалардың  немесе файлдардың жанама менюін шақыру Ctrl+Х, қайда көшіруді таңдап алу Ctrl+V  

 Бумаларды немесе файлдарды белгілеу, Файл менюі, Көшіру, қайда көшіру керектігін таңдап сол жерге Қою менюін 

таңдау  

 Ctrl пернесін басып тұрып, файл және бумаларды белгілеп, тышқан көмегімен қажетті жерге апару  (бума, диск, 

терезе) 

 Бумаларды немесе файлдарды белгілеу,  Shift + Del, қайда көшіру керектігін таңдау Shift +Ins   

Задание № 44 Windows . Қандай файл диспетчер файлын қосады  және қайсысы  Windows ОЖ аналогы болып табылады 

 Winfile.exe <= > explorer.exe 

 Win.com <=> obzor.exe 

 Program.exe <= > explorer.exe 

  Manager.exe <= > proved.exe 

 Fmanager.exe <= > obzor.exe 

Задание № 45 Windows . Қабықшаны (Ошибка! Ошибка связи.а) қалай жүргізуге болады? 

 C:\WINDOWS\win.exe    

 C:\WINDOWS.exe  

 win 

  Егер жол  Autoexec.bat файлында көрсетілсе, онда  win.com  

  ДК іске қосқан кезде қолданушының көмегісіз іске қосылады 

Задание № 46 Windows.  Файл диспетчерінде  файлдарды іздеу  

 Меню, Сервис, Іздеу, файлдар және бумалар, шаблон немесе атын теру 

 Пуск, Іздеу, файл және бумалар, шаблон немесе атын теру 



 Files Меню, Search, шаблон немесе атын теру, Enter 

  FILE менюі, Select files, шаблон немесе атын теру 

  Search менюі, Files, шаблон немесе атын теру 

Задание № 47 Windows ОЖ- де жоқ стандартты интерфейс. 

 Анықтамалық жүйе 

 Жұмыс аймағы, Жұмыс құрал саймандары (құрал- саймандар тақтасы) 

 Команда енгізу жолы 

 Дұрыс жауабы жоқ 

 басқару элементтері (жасыру, ашу) 

Задание № 48 Өшірілген объектілер уақытша сақталатын бума 

 Жедел 

 Себет (корзина) 

 Портфель 

 Блокнот  

 Уақытша  

Задание № 49 Plug and Play технологиясы ........... 

 Сыртқы құрылғылар орнына қолданылады 

 Компьютермен құрылғыны синхрондауға көмектеседі 

 Компьютерге қосылған жаңа құрылғылардың автоматты түрде жүктелуіне мүмкіндік береді 

 Дұрыс жауабы жоқ 

 Барлық нұсқа дұрыс 

Задание № 50 Жарлық дегеніміз 

 Файлдардың графикалық бейнелері, бумалар немесе бағдарламалар  

 Файлдың көшірмесі, бумалар немесе бағдарламалар 

 Директория 

 Файлды орналастыру, бумалар немесе бағдарламалар 

 Дұрыс жауабы жоқ 

Задание № 51 ОС Windows поддерживает длинные имена файлов. Длинным именем файла считается ... 

 Латын әріптерінен құралған 255 симолдан аспайтын кез- келген файл аты 

 Шектеусіз көлемді әр- түрлі символдардан құралған кез- келген файл аты 

 255 символдан аспайтын кез- келген файл аты 

 Кез- келген ат 

 Дұрыс жауабы жоқ 

Задание № 52 Windows ОЖ мультимедиялық ақпараттармен жұмыс істеуге мүмкіндіктері бар. Осы бағдарламаға қатысы 

жоқ бағдарламалар 

 CD-Player (Лазерный проигрыватель) 

 VolumeControl (Регулятор звука) 

 Sound Recorder (Фонограф) 

 Scan Disk (Диагностика) 

 Дұрыс жауабы жоқ 

Задание № 53 Windows ОЖ- не функцианалды мүмкіндіктеріне не жатпайды.... 

 Дұрыс жауабы жоқ 

 Мультемедияны қолдайды 

 Plug and Play технологиясы 

 Көп тапсырмалы 

 Тек 8.3 форматты файлды қолдайды 

Задание № 54 Windows виртуалды жадысы- бұл 

 Физикалық түрде жоқ жады 

 Сыртқы ақпаратты сақтайтын жады 

 Дискідегі арнайы файлда орналасқан жады 

 Оперативті жады 

 Кэш жады 

Задание № 55 Windows (NTFS) файлдық жүйесі-  бұл 

 Резервтелген файлдардың  атауы 

 Ең сенімді ОЖ 

 Хаттамалау және журналдау  операциясының принципінде құрылған жүйе 

 Транзакция негізінде құрылған жүйе 

 ТСР хаттамалары 

Задание № 56 Windows процесстері дегеніміз  

 Бұл-сурау жолдарымен ауысу 

 Бұл ағымдар (поток) 

 Бұл қолданушының тапсырмалары және орындалушы файлдары 

 Бұл Internetке рұқсат ететін бағдарлама 

 Бұл бағдарламалар арасында ауыстырылып қосылу 

Задание №57 Басты мәзір  неге арналған 

 Жанама менюін шақыру үшін 

 Іс қағаздарамен жұмыс істеуге арналаған 

 Жүйелік мәзірді шақыруға арналаған 

 Қосымшаларды жіберуге, буманы іздеуге, жүйенің параметрлерін баптауға арналған 

 Жоғарыда айтылғанның бәрі 

Задание № 58 Буманы құру үшін мына командаларды орындау қажет: 

 Жұмыс үстелінде тышқаннын оң жақ батырмасын басу, шыққан жанама менюден  Құру, Бума командасын таңдау  

 Терезе атауында тыщқаннын оң жақ батырмасын басу, жанама менюінде  

 Создать, Папку командасын таңдау 

 Жұмыс үстелінде тышқаннын сол жақ батырмасын басу, жанама сында 

 Мәзір, Создать, Папку командасын таңдау 

Задание № 59 Себетке объектіні жою үшін мына командалар орындалады: 

 Файл, себетке жіберу командасын орындау 

 dе1еtе(Удалить), шыққан терезе диалогында «Себетке жіберу» 

 «Ия командасын орындау 



 Файлды белгілеу, шыққан менюден команданы таңдау 

 Файл, Жою командасын орындау 

Задание № 60 Тапсырмалар тақтасы .............. орында бола алады 

 Экранның жоғары жағында,  онда ПУСК батырмасы орналасқан  

 Пернетақтанын өшіріліп қосылу регистрі, сағаты 

 Экранның кез келген жерінде, онда ПУСК батырмасы орналасқан 

 Пернетақтанын өшіріліп қосылу регистрі 

 Экранның төменгі  жағында,  онда ПУСК батырмасы орналасқан, сағат 

Задание № 61 Жүйелік менюде ...................... командалар бар: 

 жандандыру 

 Қалыпқа келтіру, ауыстыру 

 Көлемі, бүктеу 

 Барлық аталғандар 

 жабу 

Задание № 62 Windows ортасында Түзету  менюіндегі  Көшіру   командасы нені орындайды?  

 Меңзер тұрған жерге буфердің мазмұнын көшіреді 

 Ерекшеленген фрагментті буферге көшіреді және экраннан өшіреді  

 Ерекшеленген фрагментті буферге көшіреді 

 Ерекшеленген фрагментті жаңа файлға жазады 

 Фрагменттің екінші көшірмесін экранда құрады 

Задание № 63 UNIX файлдық жүйесінің түбір каталогының алдын- ала анықталған атауы 

 etc 

 /  

 boot 

 bin 

 root 

Задание № 64 UNIX – ғы зомби үрдісі бұл... 

 Оперативті  жадыдан  жойылған үрдістер, бірақ  ол туралы жазбалар  жүйелік кестеде сақталып қалған  

 Мәтінді өңдеу үрдістері 

 Мұндау түсінік жоқ 

 Басқа бағдарламаларға вирустарды  жұқтыратын қауіпті бағдарламалар 

 Жүйеден шығу үрдісі 

Задание № 65 Файлдармен жұмыс жасау барысындағы қателер туралы ақпараттар келесі түрде болады 

 Кеңейтілген 

 Жалпы 

 Анықтамалық 

 Бірыңғай  

 Біріктірілген 

Задание № 66 UNIX – ғы каталог бола алады 

 Кесте түрінде 

 Ағаш түрінде 

 Желі түрінде 

 Жолдар түрінде 

 Схема түрінде 

Тапсырма 34 Object Inspector-дың Properties – бүктемесі не үшін қолданылады? 

 Компоненттер қасиетін өзгерту  

 Бағдарлама мәтінін енгізу  

 Жоба қасиетін орнату 

 Оқиға өңдеуішін анықтау процедурасы 

 Жобаның сақталуы 

Тапсырма 35 Object Inspector-дың Events – бүктемесі не үшін қолданылады? 

 Оқиға өңдеуішін анықтау үшін 

 Бағдарлама мәтінін енгізу  

 Жоба қасиетін орнату 

 Компоненттер қасиетін өзгерту 

 Жобаны сақтау үшін 

Тапсырма 36 Бағдарламаны әзірлеу кезеңінде компоненттер қасиетін өзгерту қайда жасалады?  

 Image Editor 

 Code Editor 

 Property Editor 

 Object Inspector 

 Project Options 

Тапсырма 37 Жоба файлының кеңейтілуін көрсет. 

 .dcu 

 .pas 

 .dfm 

 .exe 

 .dpr                      

Тапсырма 38 Ресурстар файлы компилятор директивасының бағдарламасымен орындалатын файл құрамына кіреді  

 {$R ресурс_файлының _атауы .res} 

 {$R unitl.res} 

 {$R projectl.res} 

 {$R жоба_файлының_атауы.res} 

 {$R *.dfm} 

Тапсырма 39 Пішін файлының кеңейтілуі қандай? 

 .dpr 

 .dfm 

 .pas 

 .exe 

 .dcu 



Тапсырма 40 Компиляциядан кейін модуль қандай кеңейтілуге ие болады?  

 .pas 

 .dpr 

 .dfm 

 .dcu 

 .exe 

Тапсырма 41 Виртуал қайта жүктелетін әдісті көрсету үшін қандай қызмет сөзі қолданылады?  

 Overload 

 Reload 

 Reintroduce 

 Override 

 Abstract 

Тапсырма 42 Төменде берілгендер ішінен оқиға атауы болып табылмайтынын анықта: 

 OnKeyDown 

 OnClose 

 OnKeyClick 

 OnChange 

 OnDblClick 

Тапсырма 43 Құрамына бір ғана форма кіретін жобаны сақтау кезінде қанша файл құрылады  

 7 

 5 

 4 

 2 

 6 

Тапсырма 44 Қосымшаны орындау кезінде панель өлшемін өзгертуге қандай қасиет мүмкіндік береді?  

 Width  

 Align 

 Height 

 Visible 

 Hint 

Тапсырма 45 Барлық объектілер иерархиясы негізінде … класы жатыр 

 TObject  

 TWinControl 

 TControl 

 TPersistent 

 TComponent 

Тапсырма 46 Негізгі (базовый) класс ішінде TОbject класынан басқа ерекше орынды қандай класс алады?  

 TWinControl және TPersistent 

 TComponent және TControl 

 TPersistent және TControl 

 TComponent және TObject 

 TGraphicControl және TPersistent 

Тапсырма 47 Барлық визуал компоненттер үшін қандай қандай класс негізгі базалық болып  табылады?  

 TPersistent 

 TControl 

 TComponent 

 TObject 

 TwinControl 

Тапсырма 48 Көрінбейтін компоненттерді құру үшін негіз болып алынатын қандай класс және кез-келген компоненттің қызметін 

(функционирование) қамтамасыз ететін қандай класс?  

 TWinControl 

 TObject 

 TControl 

 TPersistent 

 TСomponent 

Тапсырма 49 Edit компонентін бейнелейтін мәтінге қандай қасиет сәйкес келеді?  

 Caption 

 Hint 

 Name 

 imeName 

 text 

Тапсырма 50 Төменде келтірілген компоненттің қайсысы WordWrap қасиетіне ие болады?  

 Label  

 StringGrid 

 CheckBox 

 Button 

 Edit 

Тапсырма 51 Компонеттің Name қасиеті нені анықтайды? 

 Файлға шығатын мәтін 

 Бағдарламадағы компоненттің атауы 

 Компонент өрісінде шығатын мәтін 

 Хабарламадағы қатені көрсететін мәтін 

 Компонентке шығатын жазу 

Тапсырма 52 Көпжолдық мәтіндік редактор 

 Button 

 Label 

 Memo 

 CheckBox 

 Edit 

Тапсырма 53 Санды сандық бейнеден жолдық бейнеге түрлендіру үшін қандай стандарттық процедура қолданылады?  



 Pos 

 Var 

 Str 

 Copy 

 Insert 

Тапсырма 54 St, k айнымалылары айнымалылар бөлімінде төмендегідей анықталған: 

Var ST: string[4]; 

          k: integer; 

k:=Length(st) стандарттық процедураның қызметі қандай? 

 ST айнымалысының мәнін к айнымалысына орын ауыстыру 

 ST айнымалысының таңбаларының ұзындығын есептеу  

 

 ST айнымалысының мәнін таңбалық мәннен сандық мәнге аудару 

 ST айнымалысының мәнін к айнымалысына көшіру 

 ST айнымалысы алатын жад көлемін есептеу 

Тапсырма 55 Бағдарлама бөлігі берілген:  

Var st: string;  

Begin  

St:=’abcdef’; delete(st, 3, 2);  

End;  

St айнымалысының мәні операциядан кейінгі неге тең? 

 “abef” 

 “abf” 

 “bcd” 

 “aef” 

 “cde” 

Тапсырма 56 Бағдарлама бөлігі берілген:  

Var st: string;  

Begin  

St:=’abcdef’; copy(st, 3,2);  

End;  

St айнымалысының мәні операциядан кейінгі неге тең?  

 “cd”  

 “abf” 

 “bcd” 

 “aef” 

 “abef” 

Тапсырма 57 Жиым(массив) деген не? 

 Бір типті айнымалылардан тұратын мәліметтердің бекітілмеген жиынтығы 

 Жалпы атауға ие болатын және әртүрлі типті айнымалылардан тұратын мәліметтердің бекітілген жиынтығы  

 Ақпарат тасымалдағышта орналасқан бір типті мәліметтердің реттелген тізбегі 

 Бір типті айнымалылардан тұратын және бірдей мәндерге ие болатын мәліметтердің құрылымы  

 әртүрлі типті айнымалылардан тұратын мәліметтердің бекітілмеген жиынтығы 

Тапсырма 58 Бірөлшемді жиым элементінің орнын анықтау үшін нені анықтау қажет? 

 

 Оның индексін 

 Оның мәнін 

 Оның типін 

 Оның өлшемін 

 Оның элементтер санын 

Тапсырма 59 Жиымдармен орындалатын негізгі операциялар қандай? 

 Жиым элементтерінің типін анықтау, жиым элементтерін салыстыру, жиым элементгерінің санын енгізу 

 Индекстердің косындысын табу, жиым элементтеріне мәндер енгізу 

 Жиым элементтерін қайта қарау, индекс нөмірін, өлшемін табу 

 Жиымдар элементтеріне мәндер енгізу және шығару, ең үлкен және ең кіші  элементтерін іздеу, жиым элементтерінің 

қосындысын табу 

 Индекс, элементтер санын есептеу 

Тапсырма 60 Жиымдар қандай түрлі болады? 

 Бірөлшемді және көпөлшемді 

 Жолдық және сандық 

 Таңбалық немесе файлдық 

 Бірөлшемді және әртүрлі өлшемді 

 Сандық және нақты 

Тапсырма 61 Тізім құру компоненті? 

 Edit 

 Label 

 Button 

 ListBox 

 Memo 

Тапсырма 62 procedure TForm1. Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

ListBox1.Items.Add(Edit1.Text); 

end; 

Оқиға өңдеушісінде қандай әрекет орындалады? 

 тізім жолдарының саны анықталады 

 тізімнің белгіленген орнына жолдар қойылады 

 белгіленген жолдар өшіріледі 

 тізімнің соңына жаңа жол қосылады 

 бір тізімнің мазмұны басқа тізімге көшіріледі 

Тапсырма 63 procedure TForm1.DelButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

Listbox1.Items.Delete(Listbox1.ItemIndex); 



end; 

Оқиға өңдеушісінде қандай әрекет орындалады? 

 тізімнің соңына жаңа жол қосылады 

 тізімнің белгіленген орнына жолдар қойылады 

 белгіленген жолдар өшіріледі 

 тізім жолдарының саны анықталады 

 бір тізімнің мазмұны басқа тізімге көшіріледі 

Тапсырма 64 ListBox компонентіндегі тізімге мәліметтер енгізу қасиеті 

 Lines 

 Text 

 Items 

 Caption 

 Sorted 

Тапсырма 65 Өлшемі nxn A матрицаның бас диагоналінің элементтерін төмендегі бағдарлама бөлігінің қайсысы экранға 

шығарады? 

 For i:=1 to n do Write (‘ ‘ , A[i,n-1]); 

 For i:=1 to n do Write (‘ ‘ , A[i,i+1]); 

 For i:=1 to n do Write (‘ ‘ , A[i,i-1]); 

 For i:=1 to n do Write (‘ ‘ , A[i,i]); 

 For i:=1 to n do Write (‘ ‘ , A[i,n-i]); 

Тапсырма 66 Өлшемі nxn A матрицаның қосымша (қосалқы) диагоналінің элементтерін төмендегі бағдарлама бөлігінің қайсысы 

экранға шығарады? 

 For i:=1 to n do 

            Write (‘ ‘ , A[i,n+1-i]); 

 For i:=1 to n do 

            Write (‘ ‘ , A[i,n+1]); 

 For i:=1 to n do 

      Write (‘ ‘ , A[i,i]); 

 For i:=2 to n do 

            Write (‘ ‘ , A[i,n-1]); 

 For i:=1 to n do 

            Write (‘ ‘ , A[i,n-1]); 

Тапсырма №35  Топталған биттер  құрылымы ... құрайды   

 жүйелерді 

  маршруттарды 

 пакеттерді  

 кадрларды 

 дұрыс жауаптары  жоқ 

Тапсырма №36  Пакетті дейтаграммаға  орналасатын деңгей  

  
 Қолданбалы 

 Көліктік  

 Арналық  

 Физикалық  

   Желілік 

Тапсырма №37 Маршрутизаторлар жұмыс жасайтын   OSI моделінің  деңгейі  

 Желілік 

 Бірігу 

 Арналық 

 қолданбалы 

 көліктік 

Тапсырма №38 Кадрлар құрылатын деңгей 

 
 Көліктік 

 Желілік  

 
 Арналық 

 Физикалық  

 Қолданбалы  

Тапсырма №39 Физикалық деңгейдегі  өңделмеген биттерді берілгендер кадрына топтайтын  деңгей  

 сеанстық 

 Арналық 

 Желілік 

 Көліктік 

 қолданбалы 

Тапсырма №40 Жіберуші-компьютер мен қабылдаушы-компьютер арасындағы маршрутты анықтайтын деңгей  

 көліктік 

 Арналық 

 Желілік 

 сеанстық 

 қолданбалы 

Тапсырма №41 Хабарламаларды қатесіз жіберуді қамтамасыз ететін деңгей  

 желілік 



  қолданбалы 

 арналық 

 көліктік 

  сеанстық 

Тапсырма №42 Берілгендер ағымында бақылау нүктелер қою арқылы қолданушының  тапсырмаларының  синхрондалуын 

қамтамасыз ететін деңгей   

 сеанстық  

 арналық 

 қолданблы 

 көліктік 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №43 «Нүкте-нүкте» жіберу технологиясы қарастыратын ақпарат алмасу түрі   

 Хост-трансивер мен компьютерлер арасында 

 Компьютерлер мен перифериялық  құрылғылар арасында  

 Тек кана компьютертер арасында 

 дұрыс жауаптары жоқ 

 Желінің барлық компоненттері арасында 

Тапсырма №44 Желілік адаптермен желілік топсымның  жалғану тәсілін анықтайтын деңгей   

 Арналық 

 Физикалық 

 Желілік 

 көліктік 

 бірігу 

Тапсырма №45 Бір деңгейде орналасқан, бірақ түйіндері  әртүрлі, желілік компоненттерімен алмаса алатын,  хабарламаның  реттілігі 

мен форматын анықтайтын пішімделген ережелер:  

 коммуникация 

 хаттама 

 интерфейс  

  маршрутизация  

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №46 "Өміршеңдігі " -   Время жизни - 

 желідегі пакетінің  кету уақыты 

 пакеттің міндетті түрде  жіберушіден қабылдағышқа өтетін жол уақыты 

 дұрыс жауаптары жоқ 

 Берілгендерді қабылдауға кеткен компьютер уақыты 

 желідегі пакеттің берілу уақыты 

Тапсырма №47 Желіде түйіндері  өзара  ұйымдасуға  жеткілікті, бұтақтық ұйымдасқан желілік хаттамалар тобы   

 Хаттамалар арнасы 

 Хаттамалар стегі 

 Хаттамалар тобы 

 Хаттамалар реті 

 Хаттамалар түйіні 

Тапсырма №48 Пакеттерді кескіндеуге (фрагменттеу) қабілеті бар, қолайлы адрестеу жүйесімен және кең  дидарлы  таратулардан бас 

тартатын  хаттамалар  стегі   

 NetBIOS/SMB 

 IPX/SPX 

 Стек OSI 

 TCP/IP 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №49 Желі ішінде пакеттерді тасымалдау қызметін атқаратын желіаралық хаттама. 

 IP 

 UDP  

 TCP 

 ICMP 

 DHCP 

Тапсырма №50 Мекен-жайды (адрес) , маршрут пен  қатенi тексеруді, сұраныстарды қайта жіберуді басқаратын хаттамалар   

 көліктік 

 қолданбалы 

 Желілік 



 

 маршруттық 

 арналық 

Тапсырма №51 Қосымшалардың  өзара іс-әрекеттері мен мәліметтер алмасуын қамтамасыз ететін хаттамалар.    

 Көліктік 

 қолданбалы 

 желілік 

 маршруттық  

 арналық 

Тапсырма №52 Компьютерлер арасындағы сеансты байланыстарды қолдайтын және сенімді ақпарат алмасуына кепiлдiк беретін 

хаттамалар 

 маршруттық 

 қолданбалы 

 желілік 

 көліктік 

 арналық 

Тапсырма №53 ІР-адресіні ұзындығы- 

 1 байт 

 6 байт 

 4 байт 

 Айнымалы ұзындықты 

 Желінің  қай класқа жататындығына байланысты 

Тапсырма №54 MAC- адресінің  ұзындығы (физикалық) 

  6 байт  

  

4 байт 

 қзындығы технологияға байланысты 

 2 байта 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №55 IP-адресінің  жоғарғы байты   

 Желідегі компьютердің  номерін идентификациялау үшін  

 Желінің  номерін идентификациялау үшін қолданылады  

 Желідегі адрестің  класын анықтайды 

 Желінің топологиясын көрсетеді  

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма 56 0-ден басталатын желі адресі келесі класқа жатады 

 C 

 B  

 A 

 D  

 E 

Тапсырма №57 10-ден басталатын желі адресі келесі класқа жатады 

 A 

 C  

 D  

 E 

 B 

Тапсырма №58 Адрестер өрісінде көрсетілген нөмерлі топты құрайтын бірнеше түйінге бір мезгілде жеткізілуі тиіс  пакет   

 limited broadcast    

 broadcast   

 multicast 

 limited multicast  

 loopback  

Тапсырма №59 Желі түйінінің адресациясы үшін қолданылатын адрестер типі: 

 

 физикалық 

 Аталғандардың барлығы дұрыс 

 MAC-адрес  

 символдық 

 IP-адрес 

Тапсырма №60 110-ден басталатын желі адресі келесі класқа жатады 



 

 

 

 

 

 

 

 E 

 B 

 D  

 C 

 A 

Тапсырма №61 Желінің өткізу қаблеттілігін ұлғайту үшін  ТСР хаттамасы ... қолданады 

 Бар болу уақыты 

 Сырғымалы терезе 

 Ақпараттарды жіберу уақыты 

 шиндік арбитраж 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №62 Қөліктік деңгейдің  хаттамалары 

 TCP, UDP 

 SMTP, FTP 

 TCP, SMTP 

 UDP, IP 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №63 Желі ішінде пакеттерді тасымалдау қызметін атқаратын желіаралық хаттама. 

 IP 

 UDP  

 TCP 

 ICMP 

 DHCP 

Тапсырма №64 Құрама желіде сенімді алмасуды қамтамасыз ететін хаттама    

 UDP   

 IP  

 TCP 

 ICMP 

 DHCP 

Тапсырма №65  Жіберуші мен қабылдаушының арасындағы   мақұлдасу ... деп аталады  

  Келісім 

 Растау 

 Квитирование 

 Реттеу 

 анықтылық  

Тапсырма №66 Түйiннiң динамикалық кескiнiнiң хаттамасы 

 IP 

 DHCP 

 UDP  

 TCP 

 ICMP 
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Задание № 67 UNIX жүйесінде құжатты қалай өшіреміз? 

 etc 

 dir 

 rm 

 boot 

 ls 

Задание № 68 UNIX дистрибутивіне кіретін мәтіндік редактор 

 etc 

 cd 

 ls 

 vi 

 boot 

Задание № 69 UNIX. Файлды көшіру   

 man 

 cp 

 mkdir 

 vi 

 rm 

Задание № 70 UNIX. Vi редакторынан шығу 

 <h> 

 Sys V 

 BSD 

 :<q> и <Return> 

 <d> 

Задание № 71 UNIX. Келесі абревиатуралардың қайсысы бағдарламалық қабықшаға жатпайды  

 tcsh 

 sh 

 mh 

 bsh 

 csh 

Задание № 72 UNIX. Принтерге тапсырманы жіберу қай команда орындайды?  

 ls 

 Lpr-P 

 ps 

 Lpq 

 :wq 

Задание № 73 Кез келген Unix жүйесінде орнатылған администратордың тіркелу жазбасының аты 

 alias 

 user 

 admin 

 root 

 administrator 

Задание № 74 UNIX жүйесінің негізгі баспаға шығару командасы 

 lpr 

 lp 

 cancel 

 lpstat 

 ps 

Задание № 75 UNIX - гі  графикалық  жүйесінің жалпыланған атауы 

 X 

 KDY 

 GNU 

 GNOME 

 KDE  

Задание № 76 UNIX жүйесінде графикалық интерфейсті іске қосуға арналған, ең көп қолданылатын команда 

 Run 

 start 

 stop 

 startx 

 rm 

Задание № 77 UNIX жүйесінде команда бойынша анықтаманы шығару 

 rtfm 

 ps 

 Run 

 man 

 alias 

Задание № 78 Суперқолданушы режиміне  жұмысты ауыстыру 

 ls 

 sudo 

 rm 

 mkdir 

 mount 

Задание № 79 Unix – ғы жай диспетчер терезесі 

 fvwm 

 Ctwm 

 Twm 

 twtwm 

 Blackbox 

Задание № 80 UNIX. Желілік карталарды талдауға арналған Windows – ғы ipconfig аналогы 



 ifping 

 ping 

 ifconfig 

 config 

 iconfig 

Задание № 81 UNIX. Деректерді өшіруге арналған келісім сұранысы үшін Rm командасының кілті  

 -e 

 -r 

 -w 

 -d 

 -i 

Задание № 82 UNIX. Файлдың басын қай командамен көруге болады 

 rm 

 cp\ 

 find 

 dir 

 cd 

Задание № 83 Файлдармен және каталогтармен жұмыс істеудің негізгі командалары 

 cd 

 cp\ 

 find 

 dir 

 rm 

Задание № 84 UNIX. Объектіге рұқсат ету атрибуттарын өзгерту командасы 

 clear 

 CC 

 chmod 

 chfn 

 uname 

Задание № 85 UNIX. Каталогтағы файлдар тізімін және жасырылынған файлдардар тізімін шығару 

 Ls-l 

 Ls-a 

 Ls-f 

 Ls-r 

 Ls-x 

Задание № 86 Unix – ң командалық үрдісі неге  арналған...... 

 Қолданушымен  жүйені әрекеттестіруге, қолданушы енгізуін алу, командалар интерпретациясы және алдын – ала 

жазылған әрекеттерді орындау  

 Бұл командалық файлдың немесе макро командалардың атауы 

 Unix – тің барлық жүйесі үшін 

 Командаларды көп қайтара еңгізбеу үшін және деректердің массивтағы әр элементтері үшін блок кодын орындау 

 Tar форматындағы файлды архивтен шығару 

Задание № 87 Unix . Қолданушының жеке каталогтары..... 

 //usr 

 /bin 

 /lib 

 /root 

 /home 

Задание № 88 Unix . Жаңа бос файл  құру командасы 

 Rm-d 

 cat 

 touch 

 Ls-l 

 Ln-s 

Задание № 89 Unix . Файлды атауымен тез  іздеу қай командамен орындалады? 

 find 

 locate 

 umount 

 ls 

 ln 

Задание № 90 Unix . Файлдық жүйені орнату 

 mount 

 umount 

 locate 

 ln 

 Rm-d 

Задание № 91 Unix . Администратор жүйесінің жеке каталогы 

 /var 

 /Boot 

 /Bin 

 /home 

 /root 

Задание № 92 Unix . Қолданушыда бар арнайы жобалар үшін қандай каталог тағайындалған?  

 proj 

 Mail 

 Bob 

 Tmp 

 sys 

Задание № 93 Unix/linux – мәтіндік  редакторы 

 Paint 



 Word 

 Excel 

 Vi 

 Барлық жауап дұрыс 

Задание № 94 NC. Ағымдық каталогта мәтіндік файлды қалай құрамыз? 

 Shift  + F4 

 

 F4 

 

 Shift  + F3 

 

 Ctrl + F4 

 

 Ctrl + F6 

Задание № 95 NC. Ағымдық каталогтан ішкі каталогқа .tmp типті барлық файлды қалай көшіреміз? 

 .tmp типті файлды ерекшелейміз, F6 басамыз да  с:\деп тереміз 

 F5басамыз  

 .tmp типті файлды ерекшелейміз, F5 басамыз да  с:\деп тереміз 

 F8 басамыз , *.tmp деп тереміз 

 *.tmp файлын ерекшелеп F8 басамыз да с:\ тереміз 

Задание № 96 NC. 5 файл ерекшеленген, меңзер ерекшеленбеген файлда тұр.  Егер F8 пернесін бассақ не өшіріледі?  

 5 ерекшеленген файл 

 Ағымдық файл 

 ештеңе 

 5+1 файлы 

 Ағымдық директориядағы барлық файл 

Задание № 97 NC. Ішкі каталогқа қалай өтеміз? 

 Ctrl +. . 

 Ctrl + :\ 

 Tab 

 Ctrl +\ 

 . . + Enter 

Задание № 98  Каталог ішіндегі каталогқа қалай өтеміз 

 Shift + F7 

 Shift + F4 

 ALT + F9 

 F2 

 CTRL + F8 

Задание № 99 NC. Жасырылған файлды қандай режим көрсете алады?  

 Show Files 

 Full Screen 

 Show Hidden Files 

 Show Menu Bar 

 Mini Status  

Задание № 100 NC. Дискжетекті оң жақ тақтадан қалай ауыстырамыз? 

 Alt + F2 

 Ctrl + F1 

 Shift + F2 

 Shift + F1 

 Ctrl + F2 

Задание № 101 NC. Шаблонды қолдана отырып, қалай файлдар тобын ерекшелейміз?  

 Files, Invert selection 

 F9, Files, Deselect group, шаблонды тереміз, Enter 

 Сұр «-»,шаблонды тереміз, Enter 

  Сұр  «+»,шаблонды тереміз, Enter 

 Ақ «+»,шаблонды тереміз, Enter 

Тапсырма 67 Кесте құру компоненті 

 StringGrid  

 Button 

 CheckBox 

 Label 

 Edit 

Тапсырма 68 StringGrid компонентіндегі бағаналар санын өзгертуге арналған қасиет 

 RowCount 

 FixedCols 

 FixedRows 

 ColCount 

 Cells 

Тапсырма 69 Bitbtn батырмасындағы сурет қандай қасиетпен бейнеленеді?  

 Image 

 Show 

 Items 

 Glyph 

 Picture 

Тапсырма 70 Батырмадағы жазуды өзгерту үшін компоненттің қандай қасиетін өзгерту керек?  

 Edit 

 Text 

 Label 

 Lines 

 Caption 

Тапсырма 71 Батырма компоненті төменде берілген кластың қайсысына жатады?  



 TPanel 

 TLabel 

 TButton 

 TImage 

 Tedit 

Тапсырма 72 TspeedButton жылдам батырмасы компоненттер панелінің қандай бүктемесінде орналасқан ?  

 standard 

 dialogs 

 additional 

 system 

 win32 

Тапсырма 73 Тәуелді ауыстырғышты таңда 

 StatusBar 

 CheckBox 

 Panel 

 RadioButton 

 PageControl 

Тапсырма 74 Тәуелсіз ауыстырғышты таңда 

 CheckBox  

 Panel 

 RadioButton 

 StatusBar 

 PageControl 

Тапсырма 75 Тәуелді ауыстырғыштың негізгі қасиеті 

 Items 

 Checked 

 Lines 

 Text 

 Caption 

Тапсырма 76 Тәуелсіз ауыстырғыштың негізгі қасиеті 

 Caption 

 Items 

 Lines 

 Text 

 Checked 

Тапсырма 77 Контейнер компонентін көрсет 

 StatusBar 

 Edit 

 Memo 

 Panel 

 PageControl 

Тапсырма 78 Тәуелді ауыстырғыштар тобымен жұмыс істеуге арналған контейнер 

 Panel 

 GroupBox 

 RadioGroup 

 Memo 

 RadioButton 

Тапсырма 79 Қандай тұрақты қатені ескертетін хабарлама типіне сәйкес келеді?  

 mtConfirmation 

 mtWarning 

 mtInformation  

 mtError 

 mtCustom 

Тапсырма 80 Кез келген форма модалды форма болады ... 

 егер ол  Show Visible әдісі арқылы көрінетін болса  

 егер ол Show Modal әдісі арқылы көрінетін болса 

 егер ол Visible әдісі арқылы көрінетін болса 

 егер ол Visible Modal әдісі арқылы көрінетін болса 

 егер ол Show әдісі арқылы көрінетін болса 

Тапсырма 81 «Ерекше жағдай» ұғымы нені білдіреді? 

 Қатенің арнайы кодын өндіретін (генерирование) тәсіл 

 Бағдарламадағы арнайы тілдік конструкция 

 Бағдарламаның әрі қарай орындалуына әсер ететін штаттан тыс оқиға 

 Қателерді автоматты түрде жөндеу 

 Қателерді автоматты түрде жою 

Тапсырма 82 EinOutError ерекше жағдайлардың (исключений) қандай класына жатады? 

 Бүтін санды нөлге бөлуге тырысу 

 Файлға енгізу/шығару қатесі 

 Жадтың динамикалық үлестірілуі кезінде орынның жетіспеуі 

 Бүтінсанды операция кезінде аса толу 

 StrToInt, StrToFloat-дағы түрлендіру қателері 

Тапсырма 83 Қандай да бір процестерді өңдеу мүмкін болмаған жағдайда шақырылатын   өңдеуіш ерекшелік  (исключение) бабасы 

болады   

 EpageFault 

 Efault 

 EGPFault 

 EstackFault 

 EsingleStep 

Тапсырма 84 Нөлге бөлуді қандай өңдеуіш ұйымдастырады? 

 Eoverflow 



 EinOutError 

 EDivByZero 

 EConvertError 

 EZeroDivide 

Тапсырма 85 TMainmenu -дағы  қандай қасиетті шерту арқылы  object inspector дизайнер мәзірі (меню) шақырылады?  

 MenuItems 

 Lines 

 MenuItem 

 Linesadd 

 Items 

Тапсырма 86 Негізгі мәзір құру компонентін таңда 

 Menu 

 Memo 

 MainMenu 

 PopupMenu 

 Button 

Тапсырма 87 Жанама мәзір құру компонентін таңда 

 Menu 

 MainMenu 

 PopupMenu 

 Button 

 Memo 

Тапсырма 88 Мәзірде жалауша маркерін орнататын қасиет? 

 Bitmap 

 Checked 

 Shortcut 

 Break 

 GroupIndex 

Тапсырма 89 Дұрыс емес тұжырымдаманы көрсетіңдер? 

 мәтіндік файлда тікелей кіру мүмкіндігі бар  

 типтелген файлда тікелей кіру мүмкіндігі бар 

 мәтіндік файлда тізбектей кіру мүмкіндігі бар 

 типтелген файлда тізбектей кіру мүмкіндігі бар 

 типтелмеген файлда тікелей кіру мүмкіндігі бар 

Тапсырма 90 Берілгені: 

var f1: text; 

      k, I, m, n: string; 

begin 

  … 

rewrite (f1); 

k:=’до’; i:=’ре’;  m;=’ми’;  n:=’фа’; 

writeln (f1, k, m, n); 

{  } 

reset (f1); 

read(f1, k); 

writeln(k); 

  … 

end. 

Фигуралық жақша орнына жетіспейтін операторларды және f1 файлында қандай мәтін болатынын жазыңдар:  

 close (f1); reset (f1); ‘ доремифа’ мәтіні; 

 rewrite (f1); ’до’ мәтіні; 

 close (f1); reset (f1); ‘до’ мәтіні; 

 reset (f1); ‘до’ мәтіні; 

 close (f1); rewrite (f1) ‘ доремифа’мәтіні; 

Тапсырма 91 Мәтіндік файл соңына қосу қалай жүргізіледі: 

 append (f) 

 seek ( f, FileSize)(f)) 

 truncate(f) 

 write ( f, < элементтер тізімі>) 

 if Seek Eoln (f) then writeln (f, <элементтер тізімі>) 

Тапсырма 92 Мәтіндік файл қызметші сөзі? 

 String 

 Char 

 Text 

 File 

 Record 

Тапсырма 93 reset (f) процедурасы: 

 файлды жабады 

 файлды оқу үшін ашады және ондағы берілгендерді өшіреді 

 курсорды келесі позицияға ауыстырады 

 файлды оқу үшін ашады 

 файлдық айнымалыны сыртқы жадыдағы физикалық файлмен байланыстырады  

Тапсырма 94 assign (var f; name) процедурасы: 

 файлды жазу үшін ашады 

 name сыртқы файл атын f файлдық айнымалысына меншіктейді 

 f сыртқы файл атына name файлдық айнымалысын меншіктейді 

 файлды жазу үшін даярлайды және ашады 

 курсорды келесі позицияға ауыстырады 

Тапсырма 95 Файлдың барлық жазбаларын өңдеу (файл соңын анықтау)?  

 while eoln (f) do …, 

 while eof (f) do …, 



 while not eof (f) do …, 

 while not eoln (f) do…, 

 close (f) 

Тапсырма 96 Rewrite (f)  процедурасы: 

 егер алдын ала құрылса, файлды өшіреді, жаңасын құрады және оны жазу үшін ашады  

 файлдық айнымалыны сыртқы файлдың атына меншіктейді 

 курсорды келесі позицияға ауыстырады 

 курсорды алдыңғы позицияға ауыстырады 

 файлды ашады және ондағы берілгендерді өшіреді 

Тапсырма 97 Саймандық тақтадағы батырмаларды бөліп тұратын сызықты орнату үшін қандай команда орнатылады?  

 Edit 

 New Button 

 New Separator 

 Control 

 Position 

Тапсырма 98 Windows стилінің қалып-күй жолағын бейнелейтін тақтаны қандай компонент көмегімен бейнелеуге болады?  

 TabControl 

 TrackBar 

 StatusBar 

 ScrollBar 

 PageControl 

Тапсырма 99 Көппарақты тақтаны қандай компонент көмегімен бейнелеуге болады? 

 ScrollBar 

 TrackBar 

 ToolBar 

 PageControl 

 StatusBar 

  

Тапсырма №67 Internet хабарламаларын басқаратын хаттама 

 UDP 

 IP  

 ICMP 

 TCP 

 DHCP 

Тапсырма №68 Локалдық желіде берілгендермен алмасу үшін қолданылатын хаттамалар өздерінің қызметіне қарай бөлінеді:  

         қолданбалы, көліктік, желілік    



 қолданбалы, көліктік, көрсеткіштік 

 Қолданбалы, сервистік, желілік 

 қарапайым, транспортные, желілік 

 күрделі,  қарапайым , желілік 

Тапсырма №69 Түрлі құрамды Веб-парақтарды өңдеу мен шығаруға,  сонымен бiрге веб-сайт және оны қолданушы аралығында 

интерфейстi беретін кешенді қосымша 

 
 дұрыс жауаптары жоқ 

 фрейм   

 сайт   

 жол серік   

 браузер   

Тапсырма №70 Ең қолайлы веб-навигатор  

 Google Chrome  

 
 Windows Internet Explorer  

 
 Opera 

 

 Mozilla Firefox 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №71 Электронды поштамен және жаңалықтар тобымен жұмыс жасауға барлық қажетті тәсілдерді қолдайтын  қосымша  

 Mozilla Firefox   

 Windows  Internet  Explorer  

 

 Барлық жауаптары дұрыс 

 
 Google Chrome  

 
 Microsoft Outlook Express 

Тапсырма №72 Интернет бойынша мәліметтер жіберудің  қатынатыстық арзандығы ... арқылы іске асады  

 Спутникті байланыс арналары 

 Модем 

 Коммунмкациялық пакеттер технологиясы 

 Коаксиальды топсымдар кабеля 

 Орама жұп  

Тапсырма №73 Қолданушылардың тіркеу жазбасын құру және қолдау, қолданушылардың қорларға мүмкіндігін басқару аймағы   

 Конфигурацияларды басқару 

 Қолданушыларды басқару 

 өнімділікті басқару   

 Қорларды басқару 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №74 Желілік қорларды орнату және жүргізуді орындайтын аймақ 

 Конфигурацияларды басқару 

 Қолданушыларды басқару 

 Қорларды басқару 

 өнімділікті басқару   

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №75 Желі конфигурациясын жобалау, оның кеңейтілімін, қажетті барлық құжатнаманы жүргізетін аймақ  Планирование 

конфигурации сети, ее расширение, а также ведение необходимой документации - это область 

  Конфигурацияларды басқару  

 Қорларды басқару  



 Қолданушыларды басқару 

 өнімділікті басқару   

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №76 Ескерту, анықтау және мәселені шешу аймағы 

 Конфигурацияларды басқару 

 Қорларды басқару 

 қолданушыларды басқару 

 қолдау 

 Ҙнімділікті басқару   

Тапсырма №77 Оң жағынан домендік атаумен толықтырылған атаудың аталуы 

 Түйіннің қысқа домендік аты 

 Түйіннің толық домендік аты 

 Түйіннің домендік аты  

 Түйіннің жарты домендік аты  

 Барлық жауаптары дұрыс  

Тапсырма №78 DNS сервері жауап беретін атаулардың кеңістіктегі белгілі бір бөлігі ... аталады 

 аймақ 

 Түйін  

 кадр 

 фрагмент 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №79 DNS-тің негізгі типтері: 

 
 Резервті, физикалық, екілік 

 басты, қосымша, хэштеуші 

 Басты, резервті, хэштеуші 

 Кэштеуші, басты, хэштеуші 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №80 өкілеттілік аймағын басқаратын DNS сервері 

 дұрыс жауаптары жоқ 

 Резервті 

 Екілік 

 Кэштеуші 

 Негізгі 

Тапсырма №81 DNS-тың негiзгi серверiне жүктеменi азайтуға мүмкiндiк бередi және деректер қорына физикалық шетте орналасқан  

серверлерiнiң клиенттерінің рұқсатын әдететін  DNS сервері   

 Физикалық 

 Негізгі 

 Резервті 

 Кэштеуші 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №82 Клиент сұраныстарын қайта жіберуші DNS сервері 

 Кэштеуші 

 Негізгі 

 Резервті 

 Екілік 

 дұрыс жауаптары жоқ 



Тапсырма №83 Сұраныс типтері: 

 дұрыс жауаптары жоқ 

 Резервті, итеративті, инверсті 

 Екілік, резервті, кері 

 Итеративті, инверсті, кэштеуші 

 Рекурсивті, итеративті, кері 

Тапсырма №84 Қолданушылардың тіркеу жазбасын құру және қолдау, қолданушылардың қорларға мүмкіндігін басқару аймағы   

 дұрыс жауаптары жоқ 

 Конфигурацияларды басқару  

 өнімділікті басқару   

 Қолданушыларды басқару 

 Қорларды басқару  

Тапсырма №85 Технология деңгейлерін толық түрлендіруін қамтамасыз ететін коммерциялық емес ұйым  

 дұрыс жауаптары жоқ 

  Интернет бойынша құралған инженерлі жұмысшы топ (IETF) 

 
 Ерекшеленген атаулары мен нөмірлері бар Интернет корпорациясы (ICANN) 

 аккредитованные регистраторы 

 Басты Интернет ұйымы  

Тапсырма №86 Интернетте доменге атау беруші жүйені басқаратын және хаттамалар нөмерін иемденетін коммерциялық емес ұйым  

 Ерекшеленген аттары мен нөмірлері бар Интернет корпорациясы  (ICANN) 

 Интернет бойынша құралған инженерлі жұмысшы топ (IETF) 

 Интернет архитектурасы бойынша кенес (IAB) 

 аккредитованные регистраторы 

 Басты Интернет ұйымы  

Тапсырма №87 Интернеттің дамытуын  зерттеумен айналысатын коммерциялық емес ұйым   

 Басты интернет ұйымы  

 Интернет бойынша құраләан инженерлі жұмысшы топ (IETF) 

  Ерекшеленген атаулары мен нөмірлері бар Интернет корпорациясы  (ICANN)  

 аккредитованные регистраторы 

 Интернетті зерттейтін жұмысшы топ (IRTF) 

Тапсырма №88 Желі арқылы ақпаратты жіберу/қабылдау  .....   байланысты: 

 жылдамдығына байланысты 

 провайдерге қосылу тәсіліне байланысты 

 барлық жауаптары дұрыс 

 Интернет желісіне сіздіі провайдеріңіздің қосылу сипаттамасына байланысты 

 алшақтағы компьютердің жүктелу дәрежесіне  байланысты   

Тапсырма №89 Интернет компьютерлеріне қосылған қолданушылардың  өзара мәтіндік хабарлама алмасу қызметі  

 USENET 

 Telnet 

 FTP 

 WWW 

 e-mail 

Тапсырма №90 Еркін дискусияға рұқсат беретін қызмет 

 Telnet 

 Телеконференция 



 USENET 

 WWW 

 e-mail 

Тапсырма №91 Нақты уақыт режіміндегі араласу 

 Chat  

 Телеконференция 

 USENET 

 WWW 

 USENET, Chat 

Тапсырма №92 Сайттар арасында жеңіл жылжу қолайлығын қамтамасыз етеді 

 Жол серік 

 сұраныстар 

 броузерлер 

 сілтемелер 

 нет верного ответа 

Тапсырма №93 Мекеменің ақпараттық қауіпсіздігіне зиян тигізетін іс-әрекеттерді келесі топтарға бөлуге болады: 

 
 Барлық жауаптар дұрыс 

 Авторлы (тіркелген) қолданушылармен орындалатын  

 Хакерлермен орындалатын «Электронды» әдістер  

 Компьютерлік вирустар 

 «Шынайы» қауіптер  

 

Тапсырма №94 

Мақсатпен ұрлау,  жұмыс станциясында немесе серверде мәліметтерді жою, байқаусызда қолданушының 

деректеріне зақым келтіру келесі топқа жатады 

 Компьютерлік вирустар 

 Хакерлермен орындалатын «Электронды» әдістер  

 Авторизацияланған қолданушылармен орындалатын іс-әрекеттер 

 «Шынайы» қауіптер  

 Барлық жауаптар дұрыс 

Тапсырма №95 Санкциясыз компьютерлік желіге ену, құпия ақпаратты ұрлау және оны заңсыз мақсатпен қолдану келесі топқа 

жатады  

 Хакерлермен орындалатын «Электронды» әдістер  

 Авторизацияланәан (тіркелген)  қолданушылармен орындалатын іс-әрекеттер 

 Компьютерлік вирустар 

 «Шынайы» қауіптер  

 Барлық жауаптар дұрыс 

Тапсырма №96 Дұрыс сақтамау, компьютерлер мен тасымалдауыштардың ұрлануы, форс-мажорлық жағдайлар келесі топқа жатады 

 Компьютерлік вирустар 

 Хакерлермен орындалатын «электронды» әдістер  

  «Шынайы» қауіптер 

 Авторлы (тіркелген) қолданушылармен орындалатын іс-әрекеттер 

 Барлық жауаптар дұрыс 

Тапсырма №97 Кез келген компанияның бәсекелестігі мен өміршендігінің  маңызды шарттарының бірі   

 Компания имиджі 

 Көгалдандыру және ыңғайлы орналасу 

 Ақпараттық қауіпсіздік жүйесінің дамуы 

 Ойын сауық іс-шараларын өткізу 

 барлық жауаптары дұрыс 



 

 

 

 

 

 

 

  

Тапсырма №98 ізделетін ақпараттың құпиялығы мен тұтастығына және қолданушылардың қол жеткізушіліктеріне бағытталған іс 

шаралардың жиыны 

 Қолданушыларды қорғау 

 Ақпаратты қорғау 

 Мекемені қорғау 

 Ойын сауық кешін өткізу 

 Барлық жаубы дұрыс 



Нұсқа 4 

Задание № 102 NC. nc.exe файлы........... 

 Enter пернесін баса отырып, файлдар кеңейтілімі бойынша бағдарламаларды қосады  

 Пайдаланушы менюін шақыру 

 NC конфигурациясын сақтау 

 NC қосу 

 Enter пернесін баса отырып, кез келген бағдарламаны қосу 

Задание № 103 NC. Ағымдық каталогта қалай каталог құрамыз? 

 F7 каталог аты 

 ALT+F7 каталог аты 

 F6 каталог аты 

 SHIFT + F4 с:\ каталог аты 

 F7\ каталог аты 

Задание № 104 NC. Тақталардың орнын ауыстыру 

 Ctrl + L 

 Ctrl + P 

 Ctrl + U 

 Ctrl + E 

 Ctrl + Y 

Задание № 105 NC. Командалық жолға меңзермен ерекшеленген файлды қалай алып барамыз?  

 Ctrl + J 

 Ctrl + R 

 Ctrl + H 

 Ctrl + D 

 Ctrl + Q 

Задание № 106 NC. Каталог  құжаты, каталог ақпаратының мазмұны және 1, 2 және 1,44 Мб форматты дискеттер санындағы 

ақпараттар орналасулары мүмкін  

 Ctrl + X 

 Ctrl + Tab 

 Ctrl + \ 

 Ctrl + Z 

 Ctrl + S 

Задание № 107 NC. Файлды құрылған уақытымен сұрыптау 

 Ctrl + F5 

 ALT + F5 

 Ctrl + F6 

 Ctrl + F9 

 Ctrl + F8 

Задание № 108 NC. Альтернативті файлдың көмегімен файлды қалай өзгертеміз? 

 Ctrl + F4 

 ALT + F6 

 Ctrl + F7 

 ALT + F4 

 ALT + F3 

Задание № 109 Файл атрибутын орнату қай  менюдің қосымша пунктінде орналасқан?  

 Edit 

 Options 

 File 

 Left 

 Copy 

Задание № 110 NC. Дискінің (дискеттің) ақпараттық тақтасын шығару 

 Ctrl + L 

 ALT + K 

 Ctrl + R 

 ALT + S 

 Ctrl + A 

Задание № 111 Архиватор- бағдарламасы ..................... 

 интерпретатор; 

 Көшірілген файлдың резервті бағдарламасы; 

 файлдардың ақпараттық көлемін кішірейтетін (сығатын) бағдарлама 

 транслятор; 

 .Деректер қорын басқару 

Задание № 112 Сығымдалған файл- бұл 

  Архиватордың көмегімен қапталған файл 

 Көп қолданылмайтын файл;  

 Көшіруден қорғауға арналған файл  

 файл, защищенный от несанкционированного  доступа; 

кіруге рұқсат етілмеген, жазудан сақталған файл 

 Компьютерлік вируспен жұқтырылған файл 

Задание № 113 Төмендегі іс- әрекеттердің қай нұсқасын сығымдалған файлға қолдануға болады? 

 қарау 

 Қайта өңдеу; 

 Архивтен шығару 

 Орындауға жіберу 

 өзгерту 

Задание № 114 Файлдың сығылған дәрежесі неге байланысты? 

 Тек архивтеу бағдарламасына 

 Файл түріне және архивтеу бағдарламасына 

 Тек файл түріне 

 Компьютердің өндірілімдігіне 

 ДК-де өндірілетін архивтеу файлының оперативті жад көлеміне  



Задание № 115 Үзіліссіз архив дегеніміз- 

 Архивтік файлдарды өз еркімен теру 

 Құрамында тек кеңейтілулері бірдей файлдар бар архивтік файл; 

 Бірнеше файлдардың бір архивтегі жиынтығы 

 Бірнеше архивтік файлдарда архивтелген  файл; 

 Үлкен көлемдегі архивтік файл; 

Задание № 116 Сығымдалған файлдың жай файлдан айырмашылығы- 

 Ол көп жағдайда өңдеуге ынғайлы 

 Оған қол жеткізу мүмкіндігі аз уақытты алады  

 ол аз орын алады. 

 Рұқсатсыз қол жетімділіктен қорғалуы 

 Ол вирустардан оңай қорғалады; 

Задание № 117 Мекеме желісіне көп көлемді мәліметтерді жіберу,  нәтижесінде оларды бір шама уақытқа  істен шығару  

 DOS шабуылдар 

 Хакер шабуылдар 

 Вирус шабуылдар 

 Жасанды  шабуылдар   

  барлық жауап дұрыс 

Задание № 118 Компьютерлік вирустар- 

 Компьютердің аппараттық құрылғыларындағы бұзылыстардан пайда болады ; 

 ДК қолданушыларына зиян тигізуге арналған, арнайы адамдармен жасалады; 

 Дұрыс жазылмаған бағдарламалық өнімдермен жұмыс істеу барысында пайда болады ; 

 Операциялық жүйедегі қателіктер салдары болып табылады ; 

 Биологиялық шығу тегі болады. 

Задание № 119  Компьютерлік вирустардың айырмашылық ерекшеліктері............................. 

 Анықтау жеңілділігі 

 Бағдарламалық кодтың маңызды көлемі  

 Қолданушының міндетті түрде іске қосу қажеттілігі; 

 Операциялық жүйенің тұрақтылығына кедергінің өсуі; 

 Кішкентай көлем, өз бетімен жүктелу мүмкіндігі және компьютердің мүлтіксіз жұмыс істеуіне кедергі  келтіруі; 

Задание № 120 Жүктелгіш вирустардың сипаттамасы.............. 

 Жұмыс басында бағдарламаларды зақымдайды; 

 Дискілердің жүктелетін секторларын зақымдайды; 

 Компьютер  жүктелген кезде іске қосылады; 

 Зақымдалған файлдың барлық кодын өзгертеді;  

 Әр кезде файлдың басы мен ұзындығын өзгертеді  

Задание № 121 Файлдық вирус  дегеніміз- 

 Дискілердің жүктелетін секторын зақымдайды; 

 Әрқашан зақымдалған файлдың барлық кодын өзгертеді;  

 Әр кезде файлдың ұзындығын өзгертеді  

 Әр кезде файлдың басын өзгертеді ; 

 Әр кезде файлдың басы мен ұзындығын өзгертеді  

Задание № 122 Касперский антивирутық  бағдарламасы бірнеше модульдардан тұрады. MONITOR модулінің қызметі. 

 Орындауға  жіберілген файлдарды  автоматты түрде  тексеру 

 Дискіні жұқтырған затқа тексеру 

 Жүктелетін дискіні тексеру 

 Белгісіз модулдарды ұстайды 

 Электронды пошта хабарламаларын тексеру 

Задание № 123 Касперский антивирутық  бағдарламасы бірнеше модульдардан тұрады. Mail Checker модулінің қызметі? 

 Белгісіз модулдарды ұстайды 

 Тақырыттарды антивирусқа тексеру 

 Орындалуға жіберілген файлдарды автоматты түрде тексеру 

 Электронды пошта хабарламаларын тексеру 

 Жүктелетін дискіні тексеру  

Задание № 124 Файлдарды белгіленген вирустармен  жұғуын не иметациялайды? 

 Мониторлар 

 Сканерлер 

 Вакциналар 

 Ревизорлар 

 Принтерлер 

Задание № 125 Антивирус бағдарламасындағы сканерлеу процессі-  бұл............................ 

 Каталогтарды тексеру 

 Бағдарламаның кодын мәліметтер қорында сақталған  белгілі вирустың кодымен салыстыру  

 Файлдардың атрибуттарын тексеру 

 Деректер қорындағы белгілі вирустар кодымен программа кодын салыстыру 

 Дұрыс жауабы жоқ 

Задание № 126 Бет өрісінің параметрлерін өзгерту және орнату 

 Негізгі- Стильді өзгерту 

 Орналастыру - Беттер 

 Түр – Бет белгі 

 Макет- Тегістеу- Ұяшық өрісі 

 Бет белгісі  – Бет параметрлері - Өріс 

Задание № 127 Парақтың екі жақты баспаға жіберу (двусторонняя) 

 

Microsoft Office  батырмасы, Баспаға жіберу, Екіжақты баспаға жіберу 

 

Microsoft Office батырмасы,  Баспаға жіберу 

 Баспаға жіберу батырмасы, Басып шығару, барлық құжат 



 

Microsoft Office батырмасы, Баспаға жіберу, Жұп немесе тақ беттер 

 Баспаға жіберу, Тез басып шығару 

Задание № 128 

Word 2007 қосымшасында  белгісін басса, не болады? 

 Мәтінде  мәтіннің қаріпі үлкейеді. 

 Бұйрық тез қол жетімділік тақтасына қосылады. 

 Құжат көрінетін бет бөлігі үлкейіп, астарлы бет уақытша жасырылады 

 Қосымша мүмкіндіктер ашылады 

 Мәтіндегі мәтіннің қәріп түрі өзгереді. 

Задание № 129 Тез кол жетімділік тақтасы қайда орналасқан және оны қашан қолдану керек?  

 Ол мәтіннің жоғарғы жағында орналасады, оның көмегімен мәтін пішіміне өзгерістер енгізуге болады. 

 Бұл тақта  экранның сол жақ жоғарғы бұрышында орналасады. Ол жиі пайдаланатын бұйрықтарды тез орындау үшін 

қолданылады. 

 Ол экранның жоғарғы сол жақ бұрышында орналасады. Оның көмегімен құжатқа тез қол жеткізуге болады.  

 Ол Негізгі астарлы бетінде орналасады.  Оның көмегімен жаңа құжаты тез іске қосуға немесе ашуға болады.  

 Ол Қою астарлы бетінде орналасады. 

Задание № 130 Құрал саймандардың кіші – тақтасы қай кезде көрінеді? 

 Мәтінді ерекшелегенде. 

 Ағымды астарлы бетке екі рет шерткенде. 

 Мәтінді ерекшелеп алып үстіне тышқан көрсеткішін келтіргенде. 

 Жоғарыда келтірілген әрекеттердің кез- келген біреуін орындағанда.. 

 Құжатта екі рет шерткенде 

Задание № 131 Word 2007 қосымшасында қай кезде лентада жаңа астарлы меню пайда болады? 

 Жоғарыда келтірілген әрекеттердің біріншісін және үшіншісін орындағанда. 

 Суретті ерекшелегенде. 

 Суретте тышқанның оң батырмасын шертіп алып, Суретпен жұмыс бұйрығын тандағанда. 

 Орналастыру астарлы бетіндегі Суретпен жұмыс құралдар тақтасы бұйрығын тандағанда. 

  Мәтінді ерекшелегенде. 

Задание № 132 Сіз мәтін теріп қойдыңыз, бірақ  енді бұл мәтінді бас әріптермен теру керек. Сіздің іс әрекетіңіз?  

  Осы мәтін регистрін мәзір арқылы өзгертемін. 

 Терген мәтінімді өшіріп, «Shift» пернесін баса отырып қайта теремін. 

  Терген мәтінімді өшіріп, «Caps Lock» пернесін басып қойып қайта теремін. 

  Осы мәтіннің Абзац және кесте қасиетін өзгертемін. 

 Дұрыс жауабы жоқ 

Тапсырма 100 Саймандық тақтаны қандай компонент көмегімен бейнелеуге болады? 

 ScrollBar 

 TrackBar 

 PageControl 

 ToolBar 

 StatusBar 

Тапсырма 101 Берілгені: 

var c, d: integer; 

procedure p(x:integer;  var y:integer); 

begin 

   y:=x+1; 

end; 

begin 

  … 

h (c, d); 

  … 

end. 

Процедураның қандай параметрлері айнымалылар параметрі болып табылады? 

 y  

 x 

 c, d 

 x, y 

 c 

Тапсырма 102 Формальды параметрлер … болып бөлінеді. 

 айнымалылар, ауқымды 

 жергілікті, ауқымды 

 мәндер, айнымалылар, тұрақтылар 

 тұрақтылар, жергілікті 

 фактылы, ауқымды 

Тапсырма 103 Процедурада айнымалылар параметрі мына түрде беріледі: 

 var <фактылы параметр аты>: <параметр типі> 

 <параметр аты>: <параметр типі> 

 <фактылы параметр аты>: <фактылы параметр типі> 

 var <параметр аты>: <параметр типі> 

 var<параметр типі>: <параметр аты> 

Тапсырма 104 Айнымалы параметрі қай жолда орналасқан? 

1) Var a,b:real; 

2) procedure max(x: real; Var y:real); 

3) var c,d:real; 

4) begin 

5) end; 

 3 

 1 

 2 



 4 

 5 

Тапсырма 105 Функция қандай мәнді қайтарады? 

Function DD(a, b, c:real):real; 

Begin 

 D:=sqr(b) – 4*a*c; 

End; 

 a, b 

 ешқандай 

 D 

 sqr(b) – 4*a*c; 

 4 

Тапсырма 106 Функцияда формальды параметрлер сипатталады: 

 функция тұлғасында 

 бағдарлама атауынан кейін 

 функция атауынан кейін жақша ішінде 

 Var сөзінен кейін 

 бас бағдарламада 

Тапсырма 107 Функцияның процедурадан айырмашылығын көрсет: 

 айырмашылығы жоқ 

 функция  мәнді қайтарады, ал оны шақыру бағдарламада  өрнектегі айнымалы сияқты қолданылады   

 функцияны бас бағдарламаның кез келген бөлімінен шақыруға болады   

 функцияда өз белгілері, тұрақтылары, типтері, айнымалылары сипатталады  

 функция тақырыбында формалды параметрлер тізімі көрсетіледі  

Тапсырма 108 function sum (b, c:integer): integer; 

begin 

   sum:=b+c 

end; 

begin 

   Edit1.Text:=IntToStr(sum(20, 5)); 

end. 

Экранға не шығады? 

 25 

 sum (20, 5) 

 sum:=b+c 

 20 

 5 

Тапсырма 109 Көрсеткіш айнымалыларын салыстыру қандай қатыс операциялары көмегімен жасалады?  

 = және <>  

 <, >, =, <=, >= және <> 

 Тек = 

 <= және >= 

 <және> 

Тапсырма 110 Типтелмеген көрсеткіш қалай сипатталады? 

 Type p=^integer 

 Var p:^integer 

 Var p:^array[1..10] of  byte 

 Var p:^file 

 Var p:pointer 

Тапсырма 111 Динамикалық объектілермен жұмыс істейтін процедураларға не жатпайды? 

 New 

 Mark 

 Seek 

 Dispose 

 Release 

Тапсырма 112 Динамикалық айнымалыға қандай сипаттама жатпайды? 

 Динамикалық жадты қолдану айнымалы өлшемді мәліметтер құрылымын құруға мүмкіндік береді  

 Айнымалыларға орын бағдарлама орындалғаннан кейін бөлінеді 

 Айнымалыларға орын бағдарлама компиляцияланғаннан кейін бөлінеді  

 Қайсібір мәліметтің қажеттілігі бағдарламаның аяқталғанына шейін керек болмай қалған кезде, ол алып отырған 

жадты басқа ақпарат үшін босатуға болады 

 Динамикалық жад өңделетін мәліметтердің көлемін арттыруға мүмкіндік береді  

Тапсырма 113 Қандай қасиеттің көмегімен сызық стилін орнатуға болады? 

 Pen 

 Color 

 Style 

 Mode 

 Font 

Тапсырма 114 Canvas.RecTangle(10, 10, 250, 120); 

 Тіктөртбұрыштың ішін (10,10) нүктесінен бастап  (250,120) нүктесіне дейін штрихтайды  

 тіктөртбұрыш салады және оны штрихтайды 

 штрих үлгісін және түсін орнатады 

 боялған төртбұрыш сызады 

  (10, 10) нүктесінен бастап  (250, 120) нүктесіне дейін тіктөртбұрыш сызады 

Тапсырма 115 Image компонентінің графикалық кескін қоюға арналған қасиеті 

 Style 

 Brush 

 Color 

 Font 

 Picture 

Тапсырма 116 Мәтін шығару әдісі 



 Canvas 

 TextOut 

 Color 

 Text 

 Style 

Тапсырма 117 Мәлімет қорының (МҚ) қандай моделінде мәліметтер кесте түрінде көрсетіледі?  

 Иерархиялық 

 Жергілікті 

 Реляциялық 

 Ақпарттық 

 Желілік 

Тапсырма 118 Мәліметтер қорын құру операторы қандай? 

 DROP DATABASE 

 DROP INDEX 

 INSERT  DATABASE 

 CREATE INDEX 

 CREATE DATABASE 

Тапсырма 119 Өрістің қай типі кез келген екілік ақпаратты сипаттайды?  

 Logical ; 

 Number; 

 Binary. 

 $ (Money); 

 Alpha; 

Тапсырма 120 Кестеге жаңа жазуды қосу операторы қандай? 

 DROP INDEX 

 UPDATE 

 DELETE FROM 

 INSERT INTO 

 CREATE DATABASE 

Тапсырма 121 TTable компоненті қандай бүктемеде орналасқан? 

 Additional 

 Win 32 

 Standard 

 BDE 

 DataAccess 

Тапсырма 122 МҚ жазбаларының мазмұнын кесте түрінде шығаруға арналған компонентті көрсет 

 DBImage 

 ТDBEdit 

 DBMemo 

 DBText 

 ТDBGrid 

Тапсырма 123 Table компонентін TableName қасиеті нені анықтайды?  

 мәліметтер қоры кестесінің атын  

 компоненттер арасындағы байланысты 

 кесте орналасқан мәліметтер қорын 

 компонент аты 

 Table компоненті атын өзгертеді 

Тапсырма 124 МҚ қосымшасын құруға арналған визуалды компоненттерді таңда 

 TEdit, TQuery, TMemo 

 TTable, TQuery, TDataSet 

 ТDataSource, TDBGrid, TTable 

 DBNavigator, ТDataSource, TDBGrid, 

 TDBGrid, TDBEdit, TDBImage 

Тапсырма 125 МҚ-дағы «есептелінетін өріс» бұл ... 

 қазіргі уақытта қолданушы есептейтін өріс 

 басқа өрістердің мәндері негізінде есептелінетін өріс 

 қолданушы есептейтін өріс 

 осы өріс мәнінің негізінде есептелінетін өріс 

 мұндай өріс жоқ 

Тапсырма 126 Table1Vozrast.Value:=2011-Table1Year.Value; 

операторы нені есептейді?   

 жүйедегі уақытты 

 туылған күнін 

 қазіргі уақытты 

 туылған жылын 

 жасты 

Тапсырма 127 Есептеу өрісін құру үшін объектілер инспекторында Table1 компонентінің қандай оқиғасына шертеміз.  

 OnCalcFields  

 OnFilterRecord 

 OnUpdateRecord 

 UpdateObject 

 MasterSource 

Тапсырма 128 Есептеу өрісінің параметрлерін анықтау үшін қандай батырманы таңдау қажет?  

 Lookup 

 Calculated 

 Help 

 Component 

 Data 

Тапсырма 129 МҚ бойынша навигация: алдыңғы жазбаға өту 

 Table1.First; 



 Table1.MoveBy(1); 

 Table1.Last; 

 Table1.Prior; 

 Table1.Next; 

Тапсырма 130 МҚ бойынша навигация: соңғы жазбаға өту 

 Table1.First; 

 Table1.MoveBy(Last); 

 Table1.Next; 

 Table1.Last; 

 Table1.Prior; 

Тапсырма 131 МҚ бойынша навигация: бірінші жазбаға өту 

 Table1.Next; 

 Table1.MoveBy(1); 

 Table1.Last; 

 Table1.First; 

 Table1.Prior; 

Тапсырма 132 Мәліметтер қорында навигациялау үшін қандай командалар қолданылады? 

 First record, Prior record, Next record, Insert record 

 Insert record, Prior record, Next record, First record 

 First record, Insert record, Next record, Last record 

 First record, Prior record, Next record, Last record 

 First record, Prior record, Insert record, Last record 

Тапсырма 133 Тегі «Ахметов» болатын «Fio» өрісі бойынша мәліметтерді сүзгілеу 

 Table1.Filter:=Fio=’”+’ Ахметов’. 

 Table1.Filter:=’Fio=’ Ахметов’; 

 Table1.Filter:=’Fio= Ахметов; 

 Table1.Filtered:=’Fio=’ Ахметов’; 

 Table1.Filter:=’Fio=’’’+’ Ахметов’+’’’’; 

Тапсырма 134 Қандай қасиеттер МҚ-да сүзгілеуді ұйымдастырады? 

 FilterOptions, Filtered, Filter; 

 FilterOptions, FilterBoolean, Filter; 

 FilterParams, Filtered, Filter; 

 OptionsFilter, Filtered, Filter; 

 FilterNames, Filtered, Filter. 

Тапсырма №99 Логикалық объектер немесе процестерге, құқығы жоқ адамдарға ақпаратқа қол жеткізбеу қасиеті  

 Қорғаныстық 

 Тұтастық 

 Құпиялық 

 Қол жеткізушілік  

 Барлық жаубы дұрыс 

Тапсырма №100 Орындалу барысында ақпарат өзінің алдын ала анықталған түрі мен сапасын сақтайтын қасиет 

 Тұтастық 

 Құпиялық 

 Қорғаныстық  

 Тұтастық емес 

 Барлық жаубы дұрыс 

Тапсырма №101 Компьютерлік вирустардың жіктелуі:  

 

 Барлық жауабы дұрыс 

 өмір сүру ортасымен 

 Таралу әдістерімен 

 өмір сүру ортасымен  

 Деструктивті мүмкіндіктерімен 

Тапсырма №102 Осы вирустар, жұққан файлдар немесе секторларға қатынау жолдарын еске сақтап, өздерінің  орнын жұқпаған 

аумақтармен ауыстырады 

 Елестер 

 Стелс 

 құрттар 

 спутниктер  

 паразиттіктер 

Тапсырма №103 Желі бойынша таралып, желілік  мекен жайды есептеп өздерінің көшірмесін жіберетін вирустар  

 Спутниктер 

 Елестер 

 Стелс 

   құрыттар 

 жҝктелуші 

Тапсырма №104 Сипатталған нақты вирус кодын жедел жады мен файлдарда іздеп, сәйкес хабарлама береді   

 детектор-программалар  

 вакцина-программалар немесе фагтар  

 Ревизорлар  

 Сүзгі программалар 

 вакцина-программалар  

Тапсырма №105 Берілген құжатты нақтылайтын және сол берілген электронды құжатты жалғандықтан қорғауға арналған электронды 



құжат реквизиті  

 Электронды пішім 

 Электронды түпнұсқа  қолтаңба  

 Электронды көшірме  

 Электронды сандық қолтаңба 

 барлық жауаптары дұрыс  

Тапсырма №106 ұзындығы 256 биттік кейбір ақпараттар, дискетаның басқа қолданушыларға қол жетпейтін жерде орналасады, смарт-

картада   

 Жабық кілт 

 Элетронды кілт 

 Ашық кілт  

 Жасанды кілт  

 Барлық жауабы дұрыс  

Тапсырма №107 1024 биттік  кейбір ақпараттар, құжат-файл алушы ЭЦП- ны тексеру үшін қолданылады:   

 Барлық жауабы дұрыс 

 Жабық кілт 

 Электронды кілт 

 Жасанды кілт  

 Ашық кілт   

Тапсырма №108 Байланыс арқылы жіберілетін немесе сақталынған деректтердің өзгертілгенін байқау мақсатында   жабық кіллтерді 

қолданып деректерді өңдейтін және деректерге қосылатын ұзындығы тұрақты код   

 Байқау коды 

 Тұтастық коды 

 Бақылау коды  

 Аутентификация коды 

 барлық жауаптары дұрыс 

Тапсырма №109 Электронды қолтаңба қалай шифрленеді 

 Арнайы бағдарлама көмегімен қолтаңбаның графикалық бейнесі жасалынады 

 Арнайы бағдарлама көмегімен екі кілт жасалынады: жабулы және ашық 

 қолтаңба кез-келген түрмен шифрленіп, файлға жазылады 

 Қолтаңба симметриалық кодпен шифрленеді 

 Бекітулер электронды пошта арқылы жіберіледі. 

Тапсырма №110 Барлығына қол жетерлік кілт 

 Жабық 

  Ашық 

 Еркін 

 электронды 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №111 Қолданушының берілген құжатқа және ашық кілтке сәйекес келетіндігін тексеретін қызмет  

 Қолтаңбаны тексеру қызметі  

 Қолданушының кілттік жұбын қалыптастыру алгоритмі 

 Қолтаңбаны есептеу қызметі 

 Қолтңҫбаны қалыптастыру қызметі 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №112 Қолданушының құжаты және құпия кілті  негізінде жеке қолтаңбасын анықтайтын қызмет  

 дұрыс жауаптары жоқ 

 Қолданушының кілттік жұбын қалыптастыру алгоритмі 

 Қолтаңбаны тексеру қызметі 

 Қолтаңбаны қалыптастыру қызметі 

 Қолтаңбаны анықтау қызметі 

Тапсырма №113 Қорғалатын хабарламаның  әәрбір таңбасы түрленуге ұшырайтын, криптографиялық жабылудың түрі  

 Барлық жауабы дұрыс   

 Кодтау 

 Бақылау 

 қорғау 

 шифрлеу 

Тапсырма №114 Қорғалынатын деректердің  кейбір элементтері алдын-ала таңдалынған кодпен алмастырылатын (сандық, әріптік, 

әріпті-сандық қосынды), криптографиялық жабылудың түрі 

 қорғау 

 шифрлеу 

 бақылау 

 кодтау 

 Барлық жауабы дұрыс  

Тапсырма №115 Кілт негізінде құрылатын (генерацияланатын) бастапқы мәтінге псевдокездейсоқ тізбектің орналасу әдісі   

 Гаммирлеу 

 орын ауыстыру 

 алмастыру  

 аралас  шифрлеу 

 Аналитикалық түрлендіру 

Тапсырма № 116 Симметриялы шифрлеуде шифрлеу мен шифрді қайта ашу үшін ... қолданылады 

 Екі ашық кілт 



 Екі түрлі кілт 

 Бір ғана кілт 

 Екі жабық кілт 

 әртүрлі ұзындықтағы екі кілт 

Тапсырма № 117 ұйымдастырылған іс-шаралармен қарастырылады :  

 жүктелетін модульдердің маңызды бөлімінен шығару;   

 Қылмыскердің ақпараттық сигналының табылуын және оның қимылы мен жылжуын бақылауды ескеру 

 БЭЕМ қорларына бекітілмеген рұқсат шығаруы және оның ішінде сақталатын бағдарламалармен мәліметтерді.  

 шифрлеу кілттерінің қорғанышына және электрондықтың цифрлік қол қоюдың және алгоритмнің  шифрлеу  

өзгермейтіндігі  және ЭЦҚ; 

 БЭЕМ-ның техникалық құралдардың қолдануына, техникалық құралдардың электр-магниттік сәулеленулердің ұстап 

қалуына арналған арнайы құрылғы;   

Тапсырма № 118 Ассиметриялы шифрлеуде шифрлеу және қайта ашу үшін қолданылады  

 Екі ашық кілт 

 Бір ашық кілт 

 Бір жабық кілт 

 Екі өзара байланыты кілт 

 Екі әртүрлі кілт 

Тапсырма № 119 DES и ГОСТ 28147-89 негізінде қандай схема тұр: 

 Виженердікі 

 Цезарьдікі 

 Праттық 

 Кантордікі 

 Фейстельдікі 

Тапсырма № 120 Нақты бір ереже бойынша өзара байланысты,  екі кілттің генерациясы (ашық және жабық)  

 Ашық кілт жүйесі 

 Жабық кілт жүйесі 

 Жартылай ашық кілт жүйесі 

 комбинированное шифрование 

 Аналитикалық түрлендіру тұтас шифрлеу 

Тапсырма № 121 Шифрлеу және шифрді ашулар үшін симметриялық шифрлеуде қолданады:  

 Екі әртүрлі кілт 

 Бір ғана кілт 

 Екі ашық кілт 

 Екі жабық кілт 

 әртүрлі ұзындықтағы екі кілт 

Тапсырма № 122 Керкгоффса принципы бойынша шифрдың криптографиялық тұрақтылығы толығымен анықталады  

 Кілттің ұзындығымен 

 күрделілігімен 

 Шифрлеу уақытымен 

 Кілттің құпиялығымен 

 қарапайымдылығымен 

Тапсырма № 123 Идентификация және аутентификация қолданылады: 

 Ақпараттық жүйенің физикалық қорғанысын үдету үшін   

 Ақпараттық жүйеге кездейсоқ және заңсыз субъектілерге қол жеткізу мүмкіндігін шектеу үшін  

 Компьютерлік вирустардан қорғану үшін 

 Берілгендердің бүтіндігін қамтамасыз ету үшін  

 Дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №124 Ақпараттарды аудентификациялық және құпиялық қамтамасыз ететін математикалық әдістер ғылымы (авторлықтың 

тұтастығы мен шынайылығы) қалай аталады? 

 Матанализ 

 Криптография 

 Авторлық құқық 

 Ақпаратты қорғау 

 матанализ емес 

Тапсырма № 125 өлшемін, түсін, қаріп түрін беретін атрибут 

 SIZE, COLOR, FACE 

 TITLE, COLOR, HEAR 

 РНР, COLOR, HEAR 

 BODY, TAB,  HTML 

 HО, FACE,  SIZE 

Тапсырма №126 Бүкіл құжаттың өлшемін, түсін, қаріп өлшемін өзгертетін тег  

 <HО> 

 <HEAR> 

 <BODY> 

 <FONT> 

 < BASEFONT > 

Тапсырма №127 Абсолюттік сілтемені таңдаңыз 

 <A HREF=D:\Site\page2.html> Сайт АГПК </A> 

 <A HREF=catalog1\page2.html> Сайт АГПК </A>. 

 <A HREF=page2.html> Сайт АГПК </A> 

 <A HREF=ostu.ru>Сайт АГПК</A>. 

 ответы правильные  

Тапсырма №128 Сatalog1 каталогының Site папкасында орналасқан  page2.html парағын таңдаңыз 

 <A HREF=page2.html>…</A> 

 <A HREF=catalog1\page2.html>…</A>. 

 <A HREF=..\page2.html>…</A>. 

  <A HREF=D:\Site\page2.html>…</A  

 <A HREF=catalog2\page2.html>…</A>. 

Тапсырма №129 Фрейм терезесінің мазмұнын өзгерететін атрибут 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 URL 

  HREF  

   TARGET 

 SRC. 

 барлық жауаптары дұрыс  

Тапсырма №130 Шертуi барысында формаға мәлiметтiң енгiзуiн растайтын батырманың құрылуы   

 type="submit"  

 type="button"  

 type="checkbox"  

 type="text"  

 type="reset"  

Тапсырма №131 әрбір фреймге жеке атрибут беретін тег 

 FRAME 

  FRAMESET 

  TARGET 

  HREF 

 дұрыс жауаптары жоқ  

Тапсырма №132 Бағдарламаның атына жол көрсететін form тегінің атрибуты 

 SRC   

 HREF 

 Action 

 DURL  

 дұрыс жауаптары жоқ  

Тапсырма №133 JavaScript-те  HTML-құжаты  ....түрінде көрсетілген 

 DOM сызықтық моделінде (Document Object Model) 

 DOM қатынас моделі  (Document Object Model)checkbox 

  DOM абсолюттік моделінде (Document Object Model)text 

 DOM объектілі моделіи (Document Object Model) 

 Дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №134 Web-қосымшасында желілік бағдарламалау тіліне ...  жатады  

 Javascript, Fortran 

  Perl, Php 

 Java, Ada 

  Php, Delphi 

 Visual Basic, Javascript 



Нұсқа 5 

Задание № 133 Ерекшеленген мәтін фрагментін тышқан мен пернетақта көмегімен  басқа  жерге қалай көшіруге болады?  

 Мәтін фрагментің тышқанмен басып, пернетақтада  «Ctrl» пернесін басып отырып мәтін фрагментін керек жерге 

апарам; 

  Мәтін фрагментің тышқанмен басып, пернетақтада «Alt» пернесін басып отырып мәтін фрагментін керек жерге 

апарам; 

  Ерекшеленген фрагментті буферге көшіріп, курсорды керек жерге апарып фрагменті буферден орналастыру.  

 Оны орындауға болмайды; 

 Дұрыс жауабы жоқ 

Задание № 134 Microsoft Word  терезесінің оң жақ төменгі бөлігінде ақпарат жолағынан жоғары орналасқан батырмалар неге 

арналған? 

  Құжат ұсынуларын өзгерту үшін; 

  Бет параметрлерін өзгерту үшін;  

 Құжатқа колонтитул орналастыру үшін;  

  Құжат масштабын өзгерту үшін;   

 Бет нөмірін өзгерту үшін;  

Задание № 135 Буферге көшіруге арналған пернелер комбинациясы? 

 Shift+De 

  Ctrl+V;  

  Shift+Ins;  

  Ctrl+X;  

  Ctrl+C; 

Задание № 136 Буферге қиып алуға арналған пернелер комбинациясы? 

 Ctrl+X 

  Shift+Del 

  Ctrl+A 

  Ctrl+Del 

  Ctrl+P 

Задание № 137 Word 2007. Құжатқа жаңа кесте қою командасы?  

 Түр, Кесте 

 Кесте, қою, Кесте 

 Қою,Кесте 

 Түзету, Кесте  қою 

 Файл,  Құру 

Задание № 138 Word 2007. Ағымды құжатты қалай баспаға шығаруға болады? 

 Ctrl + P 

 Файл, Алдын ала көру 

 Сервис, Баптау, Баспаға жіберу  

 Office батырмасы, Баспаға жіберу 

 Файл, Жіберу, Баспаға жіберу 

Задание № 139 Word 2007. Құжаттағы ерекшеленген мәтінді қалай бірнеше бағанаға бөлуге болады? 

 Бет белгі, Бағандар  

 Пішімді тандау, Бағандар 

 Мәтінді ерекшелеу, Пішім, Бағандар  

 Мәтінді ерекшелеу, Орналастыру, Баған 

 Түр, Бағандар 

Задание № 140 Word 2007. Құжат мәтініне стандартты емес символдарды қалай қосуға болады? 

 Ешқандай мүмкін емес 

 Файл, символ 

 Түр, Қою, символ 

 Қою, символ 

 Түзету, Қою 

Задание № 141 Word. . Құжатқа графикалық объектні қалай салуға болады? 

 Қою, Сурет, Картинкалар 

 Қою, Объект 

 Сурет салу панелін іске қосу, Автофигуралар батырмасын таңдап, сурет салу  

 Қою, Сурет, файлдан, графикалық объектісі бар файлды таңдау 

 Салуға болмайды 

Задание № 142 Графикалық   редактордың негізгі функциясына не жатады? 

  бейне құру 

  бейне енгізу 

 Бейне кодтарын сақтау 

 Бейне жадыдағы берілгендерді көру және шығару 

 Бейнені көшіру 

Задание № 143 Растрлық графикалық редакторда қолданылатын қарапайым объект: 

 Белгі орны 

 объект (тік бұрыш шеңбер және т.б.); 

 түстер палитрасы 

  Экран нүктесі (пиксель); 

 лассо 

Задание № 144 Суреттің көлемін өзгертудегі кемшіліктің бірі оның деформациялануы  

 Растрлық графика 

 Визуалды графика 

 Фрактальді  графика 

 Параболды  графика 

 векторлық графика 

Задание № 145 саймандар тақтасы, палитра, жұмыс аймағы, меню  батырмалары нені  құрайды? 

 графикалық редактордың жұмыс режимінің тізімі; 

 Графикалық редактордың графикалық примитивтерінің толық жинағы 

  Графикалық редактордың ортасын 

  Графикалық редакторды қолданған кездегі командалар тізімі 



 Саймандар тізімі 

Задание № 146  «Оқиға» палитрасы не үшін қажет? 

  Орындалған әрекеттер болдырмау 

  Әртүрлі орнатылған параметрлі саймандар жиынтығынан құралады 

 Бейненің түсін, көлемін өзгерту және түрін өзгерту,  көру туралы жалпы түсініктеме береді  

  Қылқаламның өлшемі мен пішінін таңдауда үлкен мүмкіндік береді 

  Т үс диапазонын анықтауға мүмкіндік береді 

Задание № 147 Мониторда пиккселді бейнелейтін тор қалай аталады? 

 Бейне жады 

 Растр; 

 бейнеадаптер; 

 Дисплейлі процессор 

 вектор 

Задание № 148 256 түсті бейнені сақтау үшін  бір  пикселді түсті кодтауға қанша байт бөлінеді? 

 5 байта 

 2 байта 

 4 бита 

 256 бит 

 1 байт. 

Задание № 149 Монитор дисплейында нүкте түсі 16- түрлі- түсті палитра сигналынан құралады 

  Қызыл, жасыл, көк және ашық  

 Қызыл, жасыл және көк  

  сары, көк, қызыл және ақ 

  сары, жасыл, көк және қызыл  

 көк, қызыл 

Задание № 150 Дисплей 640x400 графикалық режимінде көрсету қаблетіне ие, мәтіндік режимде 16 жолда 80 позициядан 

тұрады. Бір мәтіндік позицияның пикселдегі көрсету қаблеттілігі қандай? 

 20x8; 

 40x5; 

 50x4; 

 25x8; 

 80x2? 

Задание № 151 Adobe Photoshopта қандай файлдың кеңейтілім негізгі болып саналады? 

 .XLS 

 .PSD 

 .BMP 

 .GIF 

 .JPG 

Задание № 152 Бейнені импорттау көмегімен Adobe Photoshop-қа төмендегі файлдардың қандай кеңейтілімі қосылады? 

 .GIF 

 .BMP 

 .Doc 

 .PSD 

 .PDF 

Задание № 153  Экран ның графикалық режимінде қанша нүктені сипаттауға болады? 

 720х348 

 Барлық жауап дұрыс 

 640х480 

 640х350 

 640х200 

Задание № 154  Жеке фрагметтер жиектрінің  арасында  өтуді тегістеу 

 каналы 

 отмывка 

 маски 

 растушевка 

 штамп 

Задание № 155  Қылқалам палитрасын шақыруға арналған жедел перне 

 F5 

 F8 

 X 

 F9 

 Ctrl+A 

Задание № 156  Аз түсті суреттерге арналған  ең тығыз графикалық формат  

 .GIF 

 .BMP 

 .JPG 

 .TIF 

 .PCD 

Задание № 157  Түстер моделі (рең+қанық+жарықтық) 

 Ч-б 

 RGB 

 CMYK 

 HSB 

 К-б 

Задание № 158 CorelDraw  файлдарының  қандай кеңейтілім негізгі болып саналады? 

 .GIF 

 .JPG 

 .txt  

 .CDT 

 .CDR 



Задание № 159  CorelDraw графикалық редакторының  тағайындалуы 

  мәтінмен жұмыс 

  растрлық  объектілерді  құру және өңдеу  

  векторлық объектілерді  құру және өңдеу 

 Кестелерді құру және олармен жұмыс 

  презентациялармен жұмыс 

Задание № 160  CorelDraw  мәтін екі түрге бөлінеді 

  жолдық және градиенттік 

 графикалық және сызықтық 

  Жол және абзац 

  жолдық және өрнектік 

 Абзацты және сызылған 

Задание № 161  CorelDraw- да қандай бояутүрі  жоқ ? 

  мәтіндік 

 өрнектік 

 Градиент 

 сызықтық 

  Түсті бояу докер  

Задание № 162  Объектінің контурын қандай сайман өзгертеді? 

 Ellipse 

 Outline 

 Polygon  

 Graph Paper 

 Spiral  

Задание № 163 Ұяшықтың дұрыс адресін көрсетіңіз 

 В1А 

 А12С 

 123С 

 В1256 

 Е52G 

Задание № 164 Электрондық кестеде А1:В3  арасындағы ұяшықтар ерекшеленген. Бұл диапазонға қанша ұяшықтар кіреді?  

 6 

 5 

 4 

 3 

 7 

Задание № 165  төмендегі  С1 ұяшығының нәтижесі қандай? 

  А В С 

1 5 =А1*2 =А1+В1 
 

 5 

 15 

 10 

 20 

 25 

Задание № 166 төмендегі берілгендердің қай нұсқасын  электронды кестеде өшіруге болмайды? 

 жол 

 баған 

 Ұяшық аты 

 Ұяшықтардағы берілгендерді 

 Жолдағы берілгендерді 

Задание № 167 Электронды кестенің негізгі элементі : 

 баған 

 құжат 

 жол 

 ұяшық 

 кесте 

Задание № 168 Дұрыс емес формуланы көрсетіңіз 

 А2+В4  

 =B6*C12 

 =А1/С453 

 =С245*М67 

 =О89-К89 

Задание № 169 Электрондық кестеде  көшірумен орын ауыстырғанда  абсалюттік сілтемелер ............  

  өзгертілмейді 

 Жаңа форуланың күйі тәуелді емес өзгереді 

  Жаңа формуланың күйі тәуелді өзгереді 

 Жаңа формуланың ұзындығына байланысты өзгереді 

  өзгермейді 

Задание № 170 Формуланы қалай басып шығаруға болады? 

  Microsoft Office батырмасын басып , Печать командасын тандаймыз 

 Microsoft Office батырмасын басып ,печать командасын тандаймыз 

  Экранның жоғары бөлігіндегіТүр вкладкасындағы Қалыпты мәнін шерту,  Microsoft Office батырмасын басып , 

Печать командасын тандаймыз 

 формула вкладкасындағы  Аудит формула пунктіне тінтіуірді апарып ,  Формуланы көрсету командасын таңдау,  

Microsoft Office батырмасын басып ,печать командасын тандаймыз  

 Формуланы ерекшелеп  Microsoft Office батырмасын басып , Печать командасын тандаймыз  

Задание № 171 ##### мына тізбек нені білдіреді 

  Формуладағы қате 

 Ұяшыққа берілген сілтеме дұрыс емес 

 Microsoft Excel  бағдарпламасына белгісіз функция атындағы  немесе атын қолданудағы қатесі  



 Ұяшыққа берілген сілтеме дұрыс 

 Берілгендерді бейнелеу үшін  баған өте тар 

Задание № 172 Excel. Бөлшектенген саннын үтір ден кейінгі бекітілген белгілер санын қалай орнатады? 

 Санды ерекшелейміз де Түзету менюі, Ұяшық, Сан, Сандық, Ондық таңбалы сан  

 Орнатуға болмайды 

 Сан тақырыптық мәзірін шақыру, Сан, Сандық, Ондық таңбалы сан  

 Түзету мәзірі, Сан, Сандық, Ондық таңбалы сан  

 Стандартты тақырыбында Ондық таңбалы сан батырмасы 

Задание № 173 Формуланы парақта көрсету үшін, қандай перенелер үйлесімін басамыз? 

 CTRL+` 

 CTRL+: 

 CTRL+ 

 CTRL+? 

 CTRL+! 

Задание № 174 Функция дегеніміз не? 

 Графикалық интерфейс 

 Математикалық оператор. 

 Алдын ала анықталған формула 

 Формулалар жиынтығы 

 Формулалар тізімі 

Задание № 175 Есептеу нәтижесі C6 ұяшығында орналасқан. Нәтиженің қалай алынғаны білу керек. Қолданылған 

формуланы көру үшін не істеу керек: 

 C6 ұяшығын шертеміз де,  CTRL+SHIFT пернелер үйлесімін басамыз  

 C6 ұяшығын шерту. 

 C6 ұяшығын шертеміз де, F5 пернесін басамыз. 

 C6 ұяшығын шертеміз де, CTRL пернесін басамыз. 

 C6 ұяшығын шертеміз де, SHIFT пернесін басамыз 

Задание №176 853ті 16 ға бөлу үшін Excelде қандай математикалық оператор формуласын қолданамыз?  

 / 

 * 

 - 

 + 

 \ 

Задание № 177 Excel 2007 (*.xlsx) құжаты қалай аталады? 

 Журнал 

 Кітап 

 Парақ 

 Газет 

 Кітапша  

Задание № 178 Диапазон – бұл: 

 Бір бағандағы барлық ұяшықтар. 

 Бір жолдағы барлық ұяшықтар. 

 Тік бұрышы аймақты алып жатқан ұяшықтар тобы; 

  Көп қол жетімді мәндер. 

 Дұрыс жауабы жоқ 

Задание № 179 Excel. Диаграмманы кітапқа қалай қоюға болады? 

 Диаграмма, Қою 

 Диаграмма, диаграмманы қосу 

 Қою, Диаграмма 

 Түр, Диаграмма 

 Сервис, Диаграмма 

Задание № 180 Excel. Кестенің жиегін қалай саламыз? 

 Кесте ұяшықтарын ерекшелеп, Формат мәзірі, Ұяшықтар, Жиек, керек жиекті таңдау 

 Автоматты салынады 

 Кесте ұяшықтарын ерекшелеп, Сурет салу тақтасындағы Жиек батырмасы, керегін таңдау  

 Кесте жанама мәзірін шақыру, Пішім, Ұяшық, Жиек, керек жиекті таңдау 

 Стандартты тақтасындағыі Жиек батырмасы, керегін таңдау  

Задание № 181 Excel. Кітапта парақты қандай командамен өшіреміз? 

 Түзету мәзірі, Өшіру 

 Парақты ерекшелейміз, Өшіру, Парақ 

 Тақырып мәзірінен парақ нөмірін (атын) таңдап, Өшіру 

 Парақтың кез келген жерінен жанама мәзірін шақырамыз, Өшіру  

 Ешқандай команданы қолдануға болмайды, өйткені парақты өшіруге болмайды. 

Задание № 182 Excel. Ерекшеленген ұяшықта орналасқан мәтінді толық өшірмей, қалай өзгертуге болады? 

 Мәтінді өзгерту үшін Формат мәзірі, Ұяшық 

 Ұяшықты ерекшелеп, Мәтінді өзгерту 

 Ұяшықты ерекшелеп, Del пернесін басып, Мәтінді өзгерту 

 Ұяшықта мәтінді өзгертуге болмайды, тек қайтадан теру керек 

 Ұяшықты ерекшелеу, формула жолын шертіп, Мәтінді өзгерту 

Тапсырма 135 Мәліметтер қорында жазуды іздеу үшін қандай әдіс қолданылады?  

 Locate, ApplyRange 

 SetRange, ApplyRange 

 Locate, SetRange 

 Locate, Loocup 

 Loocup, SetRange 

Тапсырма 136 Мәліметтер қорында жазуларды сүзгілеу үшін қандай әдістер қолданылады?  

 SetRange, ApplyRange 

 Loocup, SetRange 

 Locate, ApplyRange 

 Locate, Loocup 



 Locate, SetRange 

Тапсырма 137 Кестелерді байланыстыру үшін  ... батырмасын басамыз 

 Барлық жауаптар дұрыс емес 

 Add Table 

 Барлық жауаптар дұрыс 

 Join Tables 

 Remove Tables 

Тапсырма 138 Secondary Indexes қасиеті нені іске асырады? 

 Сілтеме бүтіндігі 

 Өріске енгізілген мәліметтің дұрыстығын тексереді 

 Екінші ретті индекстер 

 Кесте тілі 

 Басқа кестелердегі өріс мәнін таңдау 

Тапсырма 139 Индекс – бұл … 

 Қажетті ақпараттарға жылдам қатынау үшін қолданылатын бірнеше өрістер комбинациясы  

 Қажетті ақпараттарға жылдам қатынау үшін қолданылатын өріс 

 Ақпараттарды қорғау үшін қолданылатын бірнеше өрістер комбинациясы  

 Өрістерді шифрлеу 

 Жылдам іздеуге арналған жазба белгісі 

Тапсырма 140 Table компонентінің қандай қасиеті арқылы байланысқан өрістер терезесі ашылады?  

 DatabaseName 

 Active 

 TableName 

 MasterSource 

 MasterFields 

Тапсырма 141 Есеп беру жобасы қандай ортада құрылады? 

 Image Editor 

 BDE Administrator 

 Rave Reports 

 XML Mapper 

 Database Desktop 

Тапсырма 142 Құрылған есеп беру файлын ашу үшін RvProject компонентінің қандай қасиетінде файл атын беру қажет?  

 LoadDesigner 

 Engine 

 Projectfile 

 SystemSetups 

 StoreRAV 

Тапсырма 143 SQL тілі дегеніміз – 

 Бағдарламаны тестілеуге арналған тіл 

 Есеп құруға арналған тіл 

 Сұраудық құрылымдалған тілі 

 Бағдарламаны жөндеуге арналған тіл 

 Интерфейсті әзірлеуге арналған тіл 

Тапсырма 144 SQL тілінің қандай сөйлемі кестедегі жазуға өзгертулер енгізуге мүмкіндік береді?  

 Delete  

 Select 

 Append 

 Update 

 Insert 

Тапсырма 145 INTERBASE- те жолдарды сақтау үшін қандай тип қарастырылады?  

 Character  

 String 

 Integer 

 Numeric 

 Boolean 

Тапсырма 146 INTERBASE МҚБЖ-i төмендегі типтердің қайсысына жатады? 

 объектілік 

 иерархиялық 

 желілік 

 реляциялық 

 Аралас 

Тапсырма 147 Мәліметтер қорынан жазуларды өшіру үшін қандай команда қолданылады? 

 Delete  

 Refresh 

 Edit 

 Cancel 

 Insert 

Тапсырма 148 МҚБЖ-де DELETE командасымен не істеуге болады? 

 өшірілген жазуды алмастыру буферіне көшіріп апару 

 өшірілетін жазуды бос мәнмен алмастыру 

 жазуды физикалық түрде өшіру 

 өшірілетін жазуды жеке файлға орналастыру 

 Жазуды өшіруге ерекшелеу 

Тапсырма 149 Мәлімет қорына ақпаратты орналастыратын немесе шығарып алатын бағдарламалар кешені  

 SQL 

 ЖБӨ 

 МҚБЖ 

 Бағдарламалық қамсыздандыру 

 ММТ 

Тапсырма 150 INTERBASE-те сілтемелік тұтастықтың шектелуін не арқылы жасайды? 



 Ішкі кілт 

 Бірінші реттік кілт 

 Уникалдық кілт 

 Сыртқы кілт 

 Қарапайым кілт 

Тапсырма 151 Домен қандай оператор көмегімен құрылады? 

 DROP CONSTRAINT 

 CREATE DOMAIN 

 ALTER  

 CREATE TABLE 

 CREATE 

Тапсырма 152 Бір немесе бірнеше атрибуттердің мүмкін болатын мәндерінің жиыны 

 Транзакция 

 Триггер 

 Домен  

 Инверсия 

 Проекция 

Тапсырма 153 Домен бұл: 

 Жол бағандарынан тұратын жазық кесте 

 Бір немесе бірнеше атрибуттердің мүмкін болатын мәндерінің жиыны емес 

 Бір немесе бірнеше атрибуттердің мүмкін болатын мәндерінің жиыны 

 Қатынаста бар кортеждер саны 

 Қатынастардың нормалданған жиыны 

Тапсырма 154 МҚ кестесі жазбасын өңдеуде SQL – сервермен автоматты түрде шақырылатын процедура   

 Домен 

 Транзакция 

 Триггер 

 Инверсия 

 Проекция 

Тапсырма 155 МҚ арасындағы байланысты орындау командасына төмендегілердің қайсысы жатады?  

 Set relation to <псевдоним> 

 Set into <псевдоним>  relation to <кілт атауы> 

 Set relation to <кілт атауы> into <псевдоним> 

 Set relation to <имя ключа> 

 Set index to <имя файла>   

Тапсырма 156 TABLE1.FindNearest([edit1.text]) жазуы нені білдіреді? 

 Жазуды іздеу 

 Бірінші жазуға көшу 

 Келесі жазуға көшу 

 Бос жазуды қосу 

 edit1.text мазмұнын теру 

Тапсырма 157 INTERBASE-те жолдарды сақтау үшін қандай тип қарастырылады?  

 Integer 

 BLOB 

 Numeric 

 String 

 Character 

Тапсырма 158 INTERBASE МҚБЖ-і  төмендегі типтердің қайсысына жатады? 

 реляциялық 

 желілік 

 иерархиялық 

 объектілік 

 Аралас 

Тапсырма 159 Транзакцияның орындалуы дегеніміз не? 

 мәліметтер қорының  орнықты емес қалыпқа ауысуы 

 мәліметтер қорының  аралық  қалыпқа ауысуы 

 мәліметтер қорының  орнықты қалыпқа ауысуы 

 мәліметтер қорының  уақытша  қалыпқа ауысуы 

 Дұрыс жауабы жоқ 

Тапсырма 160 Транзакция дегеніміз не? 

 Бағдарламаның қате аяқталуы 

 Деректер қорына өзгертулер енгізу 

 Міндетті түрде не барлығы орындалатын не барлығы орындалмайтын операциялар жиынтығы (мәлімет қорына 

енгізілген барлық операциялар) 

 мәліметтердің бірінші кілт бойынша сұрыпталуы 

 Мәліметтер қорының түзету режиміне ауысуы 

Тапсырма 161 Мәліметтер қорының  орнықты қалыпқа ауысуы 

 декомпиляция 

 жобалау 

 транзакция 

 нормалдау 

 декомпозиция 

Тапсырма 162 Міндетті түрде не барлығы орындалатын не барлығы орындалмайтын операциялар жиынтығы (мәлімет қорына 

енгізілген барлық операциялар) 

... деп аталады. 

 декомпозиция 

 жобалау 

 декомпиляция 

 нормалдау 

 транзакция 

Тапсырма №135 Web- қосымшасының клиенттік бағдарламалау тіліне ... жатады 



 Javascript, VBscript 

 Perl, Php 

 PhpScript, Java 

 Fscript, Delphi 

 Fortran, Javascript 

Тапсырма №136 Мәтінді терезесінде қолданушының мәтін таңдау оқиғасы 

 onFocus 

 onLoad 

 onUnLoad 

 onSelect 

 onReset 

Тапсырма №137 Айнымалылар массивімен жұмыс жасайтын обьект 

 Location 

 date   

 Screen 

 History 

 Array 

Тапсырма №138 Формадан Web-серверге мәліметтерді беру оқиғасы 

 onSelect 

 onLoad 

 onSubmit 

  onChange 

 onSelect, onChange 

Тапсырма №139 Window объектісінің әдістері 

 write, writeln 

  alert, close, confirm, open, prompt 

 abs, acos, atan, asin, ceil, exp, cos, floor, log, max, min, random,sqrt,tan 

  location, toolbar, status 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №140 Math-объектісінің әдістері 

 abs, acos, atan, asin, ceil, exp, cos, floor, log, max, min, random, sqrt, tan 

 alert, close, confirm, open, prompt 

 Bwrite, writeln 

 location, toolbar, status 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №141 Flash Macromedia терезесінің негізгі элементтері  

 барлық жауаптары дұрыс 

 Құралдар панелі 

 Монтаждау столы 

 Уақыт шкаласы 

 Қаиеттер панелі 

Тапсырма №142 Кадрлардың өзгеру реттілігі бойыша қабаттардың  орналасуын көрсетеді   

 Монтаждау үстелі 

 Құралдар панелі 

 Уақыт шкаласы 

 Қасиеттер панелі 

 Барлық жауаптары дұрыс 

Тапсырма №143 Фильмді көру кезіндегі өлшемі мен түсі сәйекесінше «кадрдың» өлшемі мен түсімен анықталады  

 Қасиеттер панелі 

 Уақыт шкаласы 

 Монтаждау үстелі 

 Барлық жауаптары дұрыс 

 Құралдар панелі 

Тапсырма №144 Бұл тақтаның түрі сәйекесінше таңдалған объектіге немесе сайманға тәуелді  

 Саймандар тақтасы 

 Қасиеттер тақтасы 

 Монтаждау үстелі 

 Уақыт шкаласы 

 Барлық жауаптары дұрыс 

Тапсырма №145 Құралдар панелі ... құралады 

 Барлық жауаптары дұрыс 

 Таңдау және сурет салу құралынан 

 Бейнені кұру құралынан  

 Объекті мен контур түсін таңдайтын құралынан  

 Таңдалынған құралдың қосымша параметрлерінен 

Тапсырма №146 Бұл, пиктограмманың астында тағы бір немесе бірнеше құралдар жасырынғанын көрсетеді 

 Ортадағы кішкентай бағытталған сызық 

 Төменгі сол жақта орналасқан кішкентай қара үшбұрыш 

 Төменгі оң жақта орналасқан кішкентай қара үшбұрыш 

 Жоғарғы оң жақта орналасқан кішкентай қара үшбұрыш 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №147 Барлық объектіні таңдау үшін қолданылатын құрал   

 Нұсқауыш сайманы (стрелка)   

 өшіргіш  

 Қалам  

 қарындаш 

 Дұрыс жауаптары жоқ  

Тапсырма №148 Анимация пішіні тек қана  ... үшін қолданылады   

 Геометриялық фигуралар 

 Топталған объектілер 



 Топталмаған объектілер 

 Растрлық бейнелер 

 Дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №149 Растрлық  графиканы векторлыққа түрлендіру 

 бұрмалау 

 трассировка 

 ауысу 

 растрлеу 

 Дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №150 Растрлық графиканы векторлыққа түрлендіру параметрлері келесі ... терезесі арқылы орындалады   

 Дұрыс жауаптары жоқ 

 бұрмалау 

 жол салу (Трассировка) 

 Растерлеу 

 векторлау 

Тапсырма №151 Экранға анықтамалық жазбаны шығару үшін қолданылатын құрал 

 Дұрыс жауаптары жоқ 

 қол 

 қарындаш 

 қалам 

 Мәтін 

Тапсырма №152 Мәтіндік кескінді суретке айналдыру үшін екі рет қолданылатын команда 

 Түзету/бөлу 

 Басқару/бөлу 

 Мәтін/бөлу 

 өзгерту/бөлу 

 Дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №153 Веб-сайт құжатының материалы құрылымда логикалық тізбек бойынша орналасуы 

 Сызықтық 

 құрылымдық 

 ағашты 

 ретсіз 

 Дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №154 Аралық беттерді кіру қажеті жоқ , бір беттен келесі бетке тез арада өту мүмкіндігі бар веб -сайт бетінің құрылымы  

 ағаштық 

 сызықтық 

 құрылымдық 

 торлы 

 Дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №155 Веб сайт парағының құрылымы: басы - бірінші парағы ағаш түбірі, бірақ сайт соңы сайт мазмұнының толығымен 

қамтамтылғанын көрсетеді  

 Ағаш 

 сызық 

 құрылымды 

 ретсіз 

 Дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №156 Интернет қызметін пайдалануға мамандандырылған фирма  

 Броузер 

 Станция 

 Провайдер 

 Жол серік 

 Дұрыс бауабы жоқ 

Тапсырма №157 Іздеу жүйесін, форумдарды, Интернет-магазиндерді, жаңалықтар сайтын, почталық қызметтерді құру кезінде қажет ...   

 Дұрыс жауаптары жоқ 

 Клиенттік технология 

 Операциялық жүйе  

 Қолданбалы бағдарлама 

 Серверлік технология 

Тапсырма №158 Веб-сайт бетін ұйымдастыру әдістері: 

 Құрылымдық, ағаштық, аралас, ретсіз,   

 Сызықтық, ағаштық, гибридтік, торлы 

  Сақиналы, ағаштық, гибридті, сызықтық  

 Тармақталған, логикалық, жүйесіз, иерархиялық 

 Дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №159 Сайттар арасында жеңіл жылжу қолайлығын қамтамасыз етеді 

 Броузерлер 

 Сұраныстар 

 сілтемелер 

 Жол серік 

 Дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №160 Құжаттарды көру және өзара орын ауыстыру үшін қолданылатын  клиенттік программа  

 Броузер 

 Chat 

 телеконференция 

 Жол серік 

 Сұраныс 

Тапсырма №161 Flash – қосымшаларының мазмұнына мәліметтерді  өңдеуді, интерактивтікті қосуды және басқа іс-әрекеттерді 

орындайтын объектті-бағытталған бағдарламалау тілі 

 ActionScript 

 JavaScript 

 FScript 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VBScript 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №162 Сандармен амалдар орындайтын объект 

 Selection 

 Object 

 Number 

 Sound 

 Mouse 

Тапсырма №163 16 кадрдан ойнау қай командамен іске асырылады 

 on(release) { gotoAndHome (16);} 

 on(release) { gotoAndEnd (16);} 

 on(release) { gotoAndStop (16);} 

 on(release) { gotoAndPlay(16);} 

 дұрыс жауаптары жоқ 

Тапсырма №164 http хаттама форматына жолды ауыстыратын функция  

 eval 

 escape 

 Chr 

 duplicate 

 getTimer 


