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Зертханалық жұмыс № 1
Тақырыбы: «Паскаль тілі туралы алғашкы түсінік беру»
Паскаль тілі туралы алғашкы түсінік беру алгоритмдік тілдердің негізгі
алфавитінен басталады. Паскаль алгоритмдік тілінің алфавиті латын, орыс,
казак әріптері жинағынан, сандарадан және арнаулы операциялары,
ажыратулар ( " . " , " : " т.б.) тұрады.
Паскаль тілінде колданылатын операциялар:
1. Арифметикалык: + косу, - алу, * кӛбейту, / бӛлу.
2. Салыстыру: > үлкен, >= үлкен немесе тең, < кіші, <= кіші немесе
тең, < > тең емес.
3. Логикалык: Yes иә, No жок, True акикат, False жалаған, Not терістеу
немесе жоқка шығару, Or логикалык косу, And логикалык кӛбейту.
Идентификаторлар: программада тұрактыларды, типтерді, айнымалыларды,
функцияларды жазу үшін колданылытын атаулар. Идентификаторлар атауы
міндетті түрде латын эріптерінен басталуы керек. Әріптер сандармен
жалғастырылуы мүмкін. Мысалы: х, summa, al, а34, suml т.б.
Түрактылар: программада мәндері ӛзгермейтін шамалар. Программада олар
Const кызметші сӛзі аркылы қӛрсетіледі. Мысалы: РІ=3.14; G=2.8;
Белгілер: Белгілер әлдебір программалық жолды белгілеу үшін қойылады.
Белгілер программаның орындалу барысында бір жолдан баска жолга кӛшу
қажет болған жагдайда кӛмектеседі. Белгі койылатын жолдың басына сол
жолджағы оператордаң ":" жэне бос орын аркылы ажыратылып жазылады.
Белгі арабтын бүтін сандары аркылы кӛрсетіледі жэне программа такырыбынан
соң Label белгі түрінде сиппаталады
Айнымалылар: программада мэндері ӛзгеріп отыратын шамалар.
Айнымалылар 2 түрлі: жай жэне индексті. Жай айнымалылар ӛз атауларымен
жазылады да индекстік айнымалылар атауына тіркескен тік жакша ішіндегі
индекспен жазылады. Индексті айнымалыларды массив дейді. Олар екі түрлі:
бір ӛлшемді массив (мысалы: a[2], а[і]) , ягни вектор, екі ӛлшемді массив
(мысалы: b[l,2], b[i,j]), ягни матрица деген сӛз. Олар Var қызметші сӛзінен кейін
жазылады және типтері де сиппаталады. Айнымалыларга атауды программа
кұрушы береді. Атау латын алфавитінің кіші немесе бас эріптерінен және әріп пен
санның бірігуінен тұрады. Мысалы: Var х: типі; Var х356: типі;

Ӛрнектер: Паскаль тілінде ӛрнектердің жазылуы олардың математикалық
жазылуынан езгеше болады. Мысалдар: ____________________________________
Математикалык жазылуы
Паскаль тілінде жазылуы
а1
а/Ь
а • Ъ
а*Ь
(a+b)*c/(2*d)
( a + b) ■
с 2d

(х*х*х-у*у*у)/(х+у)

х3 + у3 х
+у
II

Паскаль тілінде дәрежені жазу
аныкталмағандыктан оларға стандартты
функцияларды
колданып
жазады: ехр(п*1п(х))

X

Математикалыкстандартты функциялар:
Функция л ар
|х|

Паскальда азылуы
Abs(x)

х2

Sqr(x)
Sqrt(x)

Sin х

Sin(x)

Cos х

Cos(x)

ех

Exp(x)
Аргументтің бӛлшек Frac(x)
бӛлігін бӛлектеу
IiTt(x)
Аргументтің бүтін
бӛлігін бӛлектеу
Ln х
Ln(x)
Random(x) Random;
Кездейсоқ санды
К¥РУ
Накты санды бүтін Round(x)
бӛлігін дийін
дӛгелектеу
Нақты санның бүтін Trunc(x)
бӛлігін
бӛлектеу
Log х
t gx

Ln(x)/ln(10)
Sin(x)/cos(x)

Аргумент типі
Integer
Real
Integer
Real
Integer
Real
Integer
Real
Integer
Real
Real
Real

Нәтиже типі
Integer Real

Real

Real

Real
Word
Аргумент
берілмесе
Real

Real
Integer Real

Integer
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real

Integer

________ Integer

Real

Real
Integer
Real

Real
Real
Real

Санды дӛгелектеу
Элементтің
алындағы элементті
табу
Элементтің кейінгі
элементі табу
Түрілімді типті
мэннің реттік
нӛмірін анықтау
Реттік нӛмірі
бойынша
символды аныктау
Бӛлшектің бүтін
бӛлігін табу
Бӛлудің қалдығын
табу

Roimd(x)
Pred(x)

Real

Integer

Succ(x)
Ord(x)

Шектілген түрілімді Integer

Chr(x)

Byte

Char

AdivB

Integer

Integer

A mod В

Integer

Integer

Зертханалық жұмыс № 2
Тақырыбы: «Паскаль тіліндегі программа құрылымы: берілгендер типтері»
Программа дегеніміз әлдебір берілген есептің алгоритміне сәйкес ЭЕМ үшін
жазылатын әрекеттердің реттелген тізбегі.
Паскаль тілінде программа Program кызметші сӛзінен басталады. Бүл сӛзден кейін
қолданушы программа атауын кӛрсетуі керек. Программа атауы косарланған латын
әріптері мен сандарынан немесе тек латын әрпінсн түруы мүмкін. Келесі кадамда
программаға қатысатын түрактылар, айнымалылар, белгілер типтері сипатталады. Бүл
бӛлікті сипаттау бӛлігі деп атайды. Осыдан кейін гана программа басталады.
Программаны бастау Begin кызметші сӛзінен басталады. Ендігі арада орындалатын
эрекеттерге сәйкес операторлық бӛлік жазылады да программа End кызметші сӛзімен
аякталады. Паскаль тіліндегі программаның жалпы қүрылымы келесідей: Program
атауы;
Label
Белгілеу (метка)
Cost
түрактылар
Type
Түрлер
сипаттау бӛлігі
Var
Айнымалылар
Procedure, Function
Процедура немесе функциялар Begin
1- оператор;
2- оператор;
3- оператор; >
операгорлар бӛлігі
п- оператор
end.
Берілгендердің типін анықтау
Турбо-Паскаль тілінде кез келген түрақты, айнымалы, функция немесе ӛрнек
мэндері ӛздерінің типімен сипатталады. Берілгендердің тяпі оларға қолданылатын

амалдар мен одан шыгатын нэтижені камтуы қажет. Берілгендердің типі енгізілетін
және шығарылатын информацияның мазмүны мен мәнін ашып керсетеді.
Паскаль тілінде типтер стандартты, стандартты емес жэне күрылымды болып 3ке бӛлінеді. Стандартты типке бүтін саңды, нақты, логикалык, символдык типтер
жатады және олар программага сәйкес кызметші сӛздер аркылы сипатталады.
Стандартты емес типке шектелген, тсрілімді типтер жатады. Қүрылымды типтерге
жазулар, жиындар, файлдар жатады. Бір типті айнымалылар үтір аркылы
ажыратылып, типі барлыгына жалпы корсетілсді. Эр типті айнымалылар типтері ӛр
бӛлек жазылады, бірак әркайсысының алдыиа Var сӛзін жазудыдң кажетіі жоқ.
Айнымалылар типтері программаның Var бӛлігінде жазылады:
Var <1-айнымалы атауы>:<типі>; <2-айнымалы>:<типі>;... немесе
Var <1-йнымалы>, <2-айнымалы>,..., <п-айнымалы>:<типі>;
Стандартты берілгендер типтерінің жазылуы
Стандартты
Бүтін
санды

Нақты

Паскальда
жазылуы
Integer
Byte Shorint
Word Longint

Логикалық

Real
Single
Double
Extended
Сотр.
Bollean

Символдық

Char

Диапазоны
немесе мэндері
-32768
ден
+32767
0 ден 255
-128 ден +127 0 ден
65535 -2147483648
ден +2147483647

Мәнді
цифрлары
Барлығы

Байттық
элшемі
2"

True - ақиқат False жалған
Символдар
жиынынан 1 ғана мэн
қабылдайды: Т, 'L'
т.б.

Мысалдар:
1.
Бутін санды типті сипаттау
А жэне b бутін сандар берілген. А-ны b-ға белгендегі калдыкты (s) жэнс болудің бутін
белігін (si) аныктау керек болсын. Осы есептің программасьн кұру алдында
айнымалылардың типін аныктау керек. Ол келесідей жазылады.
Program bolu;
Var a,b,s,sl :integer;
Себебі, берілгендер a,b а й н ы мал ылары бутін сандар. S- нъәтиже, бутін санды
бутін сапға бӛліп, калдығын аныктаса шыккан нъэтиже де бутін болады. S1- нәтиже, бутін
санды бутін санға бӛліп, шыккан санның тек бутін болігін ескерсек, нъәтиже бутін болады.

Сонымен программаға катысатын барлык айнымалылар бутін санды типке жатады,
сондыктан оларды утір аркылы ажыратып, жалпы типін къӛрсеттк.
2.
Накты санды типті сипаттау
Накты е, у сандары берілген. Косындысын (d), айырымын (f) табу және оларды бір біріне
бӛлгендегі калдыкты (s) және бӛлудің бутін бӛлігін ( s i ) аныктау керек болсын.
Айнымалылардың типін аныктауды былайша жазуға болады:
var e,y,d,f;real; s,sl:integer;
Себебі, накты санды накты санға коссак, алсак накты сан шығады. Накты сандарды бӛліп,
бутін бӛлгінн және калдығын тапсак бутін сан аламыз.
3.
Логикальк типті сипаттау
Екі сан берілген. Үлкенін (max) табу керек. Айнымалылардьң типтерін аныкта. Бул
арада айнымалыларды логикалык типке жаткызбауға. да болады. Екі сан әр типті болса,
оларды бір бірімен салыстырған уакытта не бутін, не накты сан алатынымыз белгілі. Ал
бутін сандар накты
сандар жиынына кіретінін ескерсек, нъәтижені накты деуге болады. Ол былай
сипатталады:
Var a:integer; b:real; max:real;
Ал логикалык типке жаткызу үшін екі санды бір бірімен салыстыру шартын (а>Ь)
къӛмекші айнымалыга (мысалы у-ке) меншіктеп аламыз. Яғни у:=а<Ь. Ол былай
сипатталады:
Var a:integer; b:real; maxrreal; y:boolean;
4.
Символдык типті айнымалыларды сипаттау
Симводдык типтегі мәндер программада текстер жазуга жэне сол тексте бірнеше ӛндеу
операцияларын жургізуге мүмкіндік жасайды. Мысалы: орфографиялык кателерді
тузетуге, жекелеме әріптерді немесе созді арасына енгізуге, алып тастауга болады.
Сонымен коса эр турл ведомостарды, документтерді ӛндеуге мумкіндік береді.
Символдык немесе литерлік туракты дегеніміз дәйекшеге алынган тілідің кез келген
символы. Мысалы: 'А', ' + ', '9', ':'. Ал программада булардың типі char сезімен
сипатталады; Мысалы: "Алма" жэне "ты" сездері берілген. Алматы деген каланьң атын
экранга шыгару керек. Ол үшін берілген 1- ші мэнді бір айнымалыға, 2- ші мэнді тагы
баска айнымалыга, алынган нәтижені тагы баска айнымалыга мееншіктейміз. Сонда былай
болуы мумкін:
Var
sl,s2,s:char; begin
si:Алма'; s2:=l
ты'; s:=sl+s2;
write(s);
end.

I

Зертханалық жұмыс № 3
Тақырыбы: «Паскаль тілінің негізп операторлары»
Паскаль тіліндсе операторлар бір бірінен нүктелі үтір ";" арқылы ажыратылады.
Операторлар тізбесін бір жолға немесе эр операторды жаңа жоддан жазуға болады.
Операторлар кӛмегімен есепті шсшу алгоритміне байланысты орындалатын
эрекеттерді сипаттауға болады. Функционалдык бекіту бойынша тілдің операторлары
4 топка бӛлінеді:
1. Меншіктеу операторы
2. Енгізу — шығару операторы
3. Басқару операторлары
4.
Функция мен процедураны (япш кӛмекші программаларды аныктау)
аныктау
операторлары
Меншіктеу операторы
Белгілі бір ӛрнекті немесе мәнді айнымалыға меншіктеу қызмстін атқарады.
Меншіктеу операторы ":=" белгісімен ажыратылады. Осы белгінің оң жағы мен сол
жағындағы айнымалы мен ӛрнектің типтері бірдей болуы керек. Жалпы жазылу
формасы: <айнымалы> := <орнек>
Мысалы: Ү:=67; Ү:-жылдамдык'; Ү:=х>у. Бүл арада Ү — айнымалы атауы, оның типі
тендіктің сол жағындағы ӛрнекке байланысты сәйкесінше ӛзгеріп отырады: бүтін
санды титпті, симводдық типті, логикалык типті, себебі: 67- бүтін сан болғандыктан
Ү айнымалысының типі бүтін, жыддамдық символдық әрнек болғандықтан Ү-ң типі
симводдык, х>у -логикалық ӛрнек болғандықтан Ү-ң типі логикалык болады.
Программада бүл айнымалылар типтері сәйкесінше былай сипатталады:
a) Program atau(input, output);
Var Y:
integer; Begin
Y:=67;
b) program ataul(input, output);
Var
Yxhar; Begin
Y:—жылдамдык';
c) program atau2(input, output);
Var x,y:real; Y:boolean; begin
X:=8;
y:=7.8;
Y:=x>y;

Зертханалық жұмыс № 4
Тақырыбы: «Енгізу - шығару операторлары»
Бүл операторлар есептін берілгендерін негізгі жадыға енгізуді жэне нәтижені
есептеп шығаруды орындайды. Есепті шығару барысывна әлдебір айнымалы жалғыз
мән кабылдаса оны меншіктеу операторымен енгізуге болады. Ал бірнеше мәндер
қабылдаса немесе есептеуді айнымалының әрбір жаңа мэнінде жүргізу керек болса,
енгізу операторьн колданған дүрыс. Жазылу формасы:
КЕАБ(айнымалы) немесе READLN(айнымалы)
Егер бірнеше айнымалылардың мәәндерін енгізу керек болса, олар үтір аркылы
ажыратылады: READ(айнымалы 1, айнымалы2,...) немесе КЕАВІЛЧ(айнымалы1,
айнымалыэ,...). Мүндағы READ жэне READLN операторларының атқаратын
қызметтері бірдей, тек кана READ операторы аркылы айнымалылардың мэндері бір
жолға енгізіледі, ал READLN операторы аркылы эр айнымалының мәні жаңа жолдан
енгізіледі. Жакшаның ішінде айнымалының сан мәні емес атауы жазылады. Сан мәні
программа толық жазылып аякталып, трансляциядан ӛткеннен кейін орындауга
жіберілген уакытта машинанын сүрауы бойынша енгізіледі. Мысалы: READ (a,b,c)
немесе readln(a,b,c); READ(x); READLN(y). Шыгару командасыньтң жазылуы:
WRJTE(айнымалы) немесе \^ИІТЕЬМ(айнымалы)
Егер
шыгарылатын айнымалылар бірнешеу болса үтір аркылы
ажыратылып жазылады:
WRITE(aHHbiMaiibi 1, айнымалы2,...) немесе WRITELN(aiiHbiMaflbil, айнымалыэ,...).
Мундагы скі оператор дыц бір бірімен айырмашылығы сэйкесінше бірі нәтижені бір
жолга, ал екіншісі нәтижені шығарганнан кейін баскаруды келесі жолға беріп
отырады. Мысалы: WRITE(x,y,z) немесе WRITELN(a,b,c). Нәтижені шығару
уақытында кажетті симводды экранға шыгару керек болса, ол символды дәйекшсге
алу кажет. Мысалы: WRITE('x-); WRITELN('кocынды тең'); WRITELN('ecenTiH
жауабы:'). Егер осындай шығарылган символдардан кейін есептелген мэнді шыгару
керек болса, дәйекшеден кейін үтір қойылып, сосын есептеу нэтижесін меншіктеген
айнымалының атауы кӛрсетіледі:
WRrrECx=»; WmTELNCKocbiHflbi=\s); \¥ШТЕЬЫ('есептің жауабы:',у). Компьютер
шыгарылатын сандык нэтижені экспоненсалды формада корсетеді. Егер
шыгарылатын нэтижені кажетті форматта кӛрсету керек болса, шыгарылатын нәтиже
айнымалысының атауынан кейін кос нүкте аркылы нэтижеге жалпы болінстін
позиция мэінін, сосын кос нүкге арқылы санның үтірден кейінгі позиция нәнін
кӛрсету керек: WRITE('x=',x:8:4); WRITELN('KOCbiHflbi=-,5:3:1). Мүндагы 8 саны х
айнымалысының мэніне берілетін жалпы орын санын, ал 4 саны үтірден кейінгі, яғни
санның бӛлшек бӛлігіне берілетін орын саньш кӛрсетеді.

Мысалы: V = — пгъ формуласы бойынша шардың кӛлемін есептеу
программасын
қүру керек. Мүндағы г=4.2; 3.8 болсын.
Program atau(input, output); (*программаның такырыбы*)
Сonst PI=3.14;
(*птурак, тыны енгізу *)
Var r:real;V:real;
(*айнымалшар munmepin сипаттау*)
begin
(^программа басы *)
, *
writeln Срадиустың мэнін енгізіңіз'); (*сөзді экранга шыгару*)
read(r);
(*радиусты еигізу*)
V:=4/3*pi*sqr(r)*r;
(*колемді есептеп, натижені V-га
меншіктеу *)
Writeln ('шардың кӛлемі тШ=',Ү:9:4) (*Эранга нотижені шыгару*)
end.
('^программа соңы*)
Бүл программаның әр жолында түсінік берілген, Түсініктеме сӛздер дӛңгелек
жакша мен жүлдызшаға алынып жазылуы міндетті.
Тапсырма
Паскаль тілінде программасын күру:
1. №1 кестеде сіздің вариант бойынша тапсырма алу керек. R айньмалыды
есептеу керек.
Кесте 1

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Тапсырма
EXP(ARCTAN(Y
SIN(X

- 5.4) - 0 .5 E - 3) / S Q R ( C O S ( X ) )

+ Z) + E X P ( S I N ( X + 2)) + £ЛТ(£ + ^(JT))

0.36Ј - 2 +

+

B * B ) - E X P {\ 12

*

LN(A))

EXP( L0 G( X ) / 5 ) - S 0 RT( X)+ S 0 R{S I N( X) )
( S I N ( X + 1) - 3 ) /

EXP(ABS(X

- З Л Е - 2))

(0.315Ј-4 + 5 *Л")/ I/V(X * 3) - S Q R T ( X )
SQRT(X

* A') + E X P ( C O S ( X + Q. 1 6 E - 2))

лвде. iЈ - 3)+casp:+2) / S I N ( E X P @ * L N ( X ) )
EXP(ARCTAN(Y

- 5.4) + C O S ( S Q R T ( X J ) -

8.56 * A" + E X P ( X *
EXP(SQ RT(X

L OG

(A)) -

COS( X

*

X)

S IN(SO R(X))

* X) ) + C O S ( E X P ( 4 *

LN(X

+ 2))

0.4Ј - 3 * A R C T A N ( X + 0.07) - S I N ( X )
A R C T ( 4 M )+SQiRi+l)
E X P ( L O G ( Y ) 13)

+4*X -

SO R(SIN( X

*

X))

1 . S 7 E - 6 * С - ЖХР(2 * X * ZiV(C))
SQRT(EXP(X - l ) - X * A )

+

S IN(A

- 2)

LOGM * 5) /(X - 7.9Ј - 4) + S O R ( 3 + C)
EXP(ABS(5

* X- B3 E - 5 ) ) +

SIN(ARCTAN( X

+

ABS(X

E X P ( \ 15

-2*A) +

B)

+

A * B 12

ABS(B)

*

L N ( X) )

+

SO R(CO S(X))

21.
22.
23.
24.
25.

SOR(X

+

EXP(SJ
COS

D)

+

A*5.2E-2

+

LOG(X

(5.6 * D / ( X - Y ) ) + B * B -

E X P ( S Q R T {2
COS((X

- 2)

* Z /(4 - }•)) + S O R ( S I N ( X ) )

-

-

В 13 . 2 6 E

С) iС)

-

X

*

S Q R ( S I N ( X 1Y ) )

- 4)) + A 1Y
Y

+

E X P O . 13

* L N (C))
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