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1. Тізбектер туралы

• Тізбек (sequence – последовательность) – бұл бір-бірімен жалғаса 
орналасып, көптеген мәндер сақтай алатын объект. Тізбектердегі 
мәндерді тексеріп, сол мәндерді сақтауды басқаратын операция-
ларды орындауға болады.

• Тізбек - бұл индекстелетін коллекция түріндегі объект, ол мәлімет-
тердің берілген көптеген мәндерін сақтай алады. Тізбекте сақта-
латын мәндер компьютер жадында бірінен кейін бірі орналасады. 
Python тілінде тізбек мәндерімен бірнеше операциялар орындау 
мүмкіндігі бар. 

• Мұндағы тізбек-объектілердің әртүрлі типтері бар. Солардың 
ішіндегі ең маңызды екі іргелі тип – тізімдер мен кортеждер
қарастырылатын болады. 



Тізбектер туралы

• Тізімдер мен кортеждер – бұлар мәліметтердің әртүрлі типтерін сақтай 
алатын тізбектер. Олардың айырмашылығы  қарапайым: тізім (list) –
мутацияланатын тізбек (программа оның ішкі мәліметін өзгерте алады), ал 
кортеж (tuple) – мутацияланбайтын тізбек (ол құрылғаннан кейін 
мәліметтері өзгертілмейді). 

• Біз осы тізбектер түрлерімен бірсыпыра операциялар орындайтын боламыз, 
мысалы, олармен қатынас құру, яғни оларды пайдалану және ішкі мәлімет-
терін басқару амалдарын атқарамыз.  



2. Тізімдерге кіріспе
• Тізім – мәліметтердің көптеген элементтерін сақтайтын объект. Тізімдегі

әрбір мән – оның элементі. Тізім элементін программа жұмысы
барысында өзгерте аламыз, ол мәліметтердің динамикалық
құрылымына жатады, яғни оған элементтерді қосуға немесе азайтуға
болады. Программада тізімдер элементтерін индекстеуге, қиып алуға
және де басқа амалдар атқара аламыз. Бүтін сандардан тұратын тізім
жасайтын нұсқау форматы:

even_numbers = [2, 4, 6, 8, 10] 

үтірлермен бөлініп жазылған тізім элементтері. Бұл нұсқау орындалған 
соң, even_numbers айнымалысы осы тізімге сілтеме жасайтын болады. 

even_numbers

Тағы бір тіркестерді қолданатын мысал: 

names = ['Марс','Секен', 'Айна','Алтын','Арыс'] 

2 4 6 8 10



Тізімдерге кіріспе
• Тізімде әртүрлі типтегі элементтер де бола береді.

info = ['Алтын', 27, 1550.87] 
• Тізімді шығару үшін print функциясын қолдану: 

numbers = [5, 10, 15, 20] 
print(numbers) 

• Мұнда print функциясы экранға мынадай элементтерді шығарады: 
[5, 10, 15, 20] 

• Python тілінде ішкі list() функциясы бар, ол объектілердің кейбір 
типтерін тізімге түрлендіреді. 

• Циклдердегі мәндерді біртіндеп қарастыратын range  функциясы бір-
неше мәндерден тұратын қадамдастырылатын объектіні қайтаратын 
еді. Қадамдастырылған объектіні тізімге түрлендіру үшін range функ-
циясын төмендегідей түрде қолдануға болады: 

numbers = list(range(5))



Тізімдерге кіріспе
• Бұл нұсқау орындалуы кезінде мынадай әрекеттер орындалады: 

1. range функциясы шақырылады, оған аргумент ретінде 5 саны бері-
леді. Бұл функция 0, 1, 2, 3, 4 мәндерін сақтайтын итерацияланатын
(қадамдастырылатын) объектіні қайтарады.

2. Итерацияланатын объект list() функциясына аргумент ретінде 
беріледі. list() функциясы [0, 1, 2, 3, 4] тізімін қайтарады. 

3. [0, 1, 2, 3, 4] тізімі numbers айнымалысына меншіктеледі. 

• Тағы бір мысал: 

numbers = list(range(1, 10, 2)) 

• for операторы жұмысынан белгілі,  range функциясына 3 мән берілсе, 
1-сі циклдің бастапқы мәні, 2-аргумент – ең соңғы мән, 3- аргумент –
цикл қадамы. Бұл оператор numbers айнымалысына [1, 3, 5, 7, 9]
тізімін меншіктейді. 



3. Қайталау операторы

• * символы екі санды көбейтеді. Бірақ  * символының  сол жағында тізбек 
(мысалы, тізім) тұрса, ал оң жағында бүтін сан болса, ол қайталау операто-
ры болып шығады.  Қайталау операторы тізімнің  көптеген  көшірмелерін 
жасайды да, оларды біріктіреді. Бұл операцияның жалпы форматы: 

тізім * n

• Бұл форматтағы тізім – өңделуге тиіс тізім, n – жасалатын көшірмелер 
саны. Төменде келтірілген интерактивті сеанс осы әрекеттер ісін көрсе-
теді: 
1 >>> numbers = [0] * 5 Enter
2 >>> print(numbers) Enter
3 [0, 0, 0, 0, 0] 
4 >>> 



Қайталау операторы
Бұл орындалған амалдардың әрбір жолын қарастырайық.

• 1-жолдағы  [0]*5 өрнегі [0] тізімінің бес көшірмесін жасайды да, 
оларды тізімге біріктіреді. Сонда алынған тізім numbers айныма-
лысына меншіктеледі. 

• 2-жолдағы numbers айнымалысы print функциясына беріледі. 
Функция нәтижесі 3-жолда экранға шығарылады. 

Интерактивті режимнің тағы бір мысалы:

1   >>> numbers = [ 1, 2, 3] * 3   Enter

2   >>> print(numbers) Enter

3 [1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3] 

4 >>> 



Қайталау операторы

• Көптеген программалау тілдері тізбектер түріндегі құрылымдарды 
пайдаланады, оларды жиым (array-массив) деп атайды. Жиымдар 
тізімдер тәрізді, бірақ олардың Python тізімдеріне қарағанда, мүм-
кіндіктері шектеулі болып келеді. 

• Python тілінде жиымдарды да құруға болады, тізімдер солардың 
орнына жүреді. Тізімдердің ішкі мүмкіндіктері жиымдардан жоғары 
болып саналады. 

• Басқа тілдердегі сияқты жиымдар құру мүмкіндігі стандартты 
кітапхананың array модулі арқылы немесе Python тілінің басқа 
кітапханалары көмегімен (мысалы, numpy) жүзеге асырылады. 



4. for циклінде тізімді біртіндеп қарастыру

• Кейінірек сөз тіркестеріндегі әрбір символды жеке-жеке 
пайдаланатын боламыз. Соған ұқсас әдістер тізімдерге де 
қолданылады. Мысалы, тізім элементтерін біртіндеп, оның 
басынан бастап өңдеу үшін for циклін қолдана аламыз: 
numbers = [199, 102, 121, 132]
for n in numbers:

print(n)

• Егер осы кодтарды орындасақ, ол мынадай нәтиже береді:
199 
102
121 
132 



5. Индекстеу
• Тізімнің жеке элементтеріне қол жеткізу (пайдалану) үшін индекс-

терді қолдану жүзеге асырылған. Тізімнің әрбір элементі жиымдар 
тәрізді тізімдегі орын нөмірін индекс ретінде қабылдайды.

• Индекстеу 0-ден басталады да, біртіндеп өсе береді: 0, 1, 2 және 
т.с.с. Ең соңғы элемент индексі тізім элементтерінің санынан 1-ге 
кем болады. 

• Мысалы, төмендегі нұсқау 4 элементтен тұратын тізім құрады: 

my_list = [10, 20, 30, 40] 

• Мұндағы элементтер индексі – 0, 1, 2 және 3. Осы тізім элементтерін 
келесі нұсқау басып шығарады: 

print(my_list[0], my_list[1], my_list[2], my_list[3])

Мұны цикл арқылы да орындай аламыз.



Индекстеу
index = 0

while index < 4: 

print(my_list[index]) 

index += 1 

• Тізім соңынан кері қарай да индекстерді теріс таңбамен беру 
қарастырылған. Элементтің индексін табу үшін, мұнда индекске 
тізім ұзындығын қосылып отырады. -1 индексі ең соңғы элементті 
көрсетсе, -2 – соңғының алдындағы элементті тағы солай 
жалғастырып индекстей береді. Мысалы: 

my_list = [10, 20, 30, 40] 

print(my_list[-1],my_list(-2],my_list[-3],my_list[-4]) 

Бұлардың нәтижесін print функциясы былай көрсетеді: 

40   30 20 10 



Индекстеу

• Тізім индексінің нөмірі шектен асып кетсе, IndexError (индекстеу қатесі) 
аластамасы туындайтын болады. Мысалы, келесі келтірілген код фраг-
менттерін орындасақ: 

# Бұл код фрагменті IndexError аластамасын туындатады. 

my_list = [10, 20, 30, 40] 

index = 0 

while index < 5: 

print(my_list[index]) 

index += 1 

• Бұл цикл жұмысын аяқтағанда, index айнымалысына 4 мәні меншіктеледі,    
ал ол мұнда мүмкін болмайтын индекс нөмірі болып табылады. Осының 
нәтижесінде print функциясын орындайтын жол IndexError қатесін шақырады. 



6. Len функциясы
• Python тілінде ішкі стандартты len функциясы бар, ол тізімнің ұзындығын 

анықтайды. Мысал келтірейік: 

my_list = [10, 20, 30, 40] 
size = len(my_list) 

• Бірінші нұсқау  my_list айнымалысына [10, 20, 30, 40] тізімін меншіктейді. 
Екінші нұсқау len функциясын шақырып, оған аргумент ретінде my_list
айнымалысын береді. 

• Бұл функция 4 мәнін қайтарады, ол size айнымалысына меншіктелген тізім-
дегі элементтер санын береді. 

• len функциясы цикл ішінде тізімді қарастыру кезінде IndexError аластамасын 
болдырмау үшін қажет. Мысал келтірейік: 
my_list = [10, 20, 30, 40] 
index = 0 
while index < len(my_list): 

print(my_list[index]) 
index += 1 

Программа нәтижесі:
10
20
30
40



7. Тізімдер – мутацияланатын тізбектер 
• Python тізімдері – мутацияланатын тізбектер болып табылады, яғни олар-

дың элементтері өзгере алады. Сол себепті, тізім[индекс] формасын-
дағы өрнек меншіктеу операторының сол жағында тұра алады. Мысалы: 

1 numbers = [1, 2, 3, 4, 5] 

2 print(numbers) 

3 numbers[0] = 99 

4 print(numbers) 

• 2-жолдағы нұсқау  мынадай мәндерді көрсетеді: 

[1, 2, 3, 4, 5] 

• 3-жолдағы нұсқау numbers [0] элементіне 99-ды меншіктейді. Ол тізімнің 
1-элементін 99-ға өзгертеді. Сонан кейінгі 4-жолдағы нұсқау нәтижесі: 

[99, 2, 3, 4, 5] тізім элементтерін көрсетеді.

Программа нәтижесі:
[1, 2, 3, 4, 5]
[99, 2, 3, 4, 5]



Тізімдер – мутацияланатын тізбектер 

• Тізім элементтеріне мән беру кезінде олардың индекстерін 
қадағалап отыру керек, индекс берілген шектен асып кеткен 
жағдайда, IndexError аластамасы туындайды. Мысалы, келесі 
мысалға назар салайық: 

numbers = [1, 2, 3, 4, 5] # 5 элементі бар тізім құру.

numbers[5] = 99 # Бұл аластама туындатады! 

• Бірінші жолдағы тізімнің бес элементі бар, олардың индекстері  0
мен 4 аралығында. Екінші жол IndexError аластамасын туындата-
ды, өйткені тізімінің индексі 5 болатын элементі жоқ. 



Тізімдер – мутацияланатын тізбектер 
• Егер тізімді мәндермен толтыратын индекстеу өрнегін қолдану қажет болса, 

алдымен тізім жасап алу керек: 

1  #  5 элементі бар тізім құру. 
2  numbers = [0] * 5 

3 

4  # Тізімді 99 мәнімен толтырып шығу. 
5  index = 0 

6  while index < len(numbers): 

7       numbers[index] = 99 
8       index += 1 

• Мұндағы 2-жол бес элементтен тұратын тізім құрады, олардың бәрінің де мәні 0-
ге тең. Сонан кейін 6-8-жолдардағы цикл тізім элементтерін біртіндеп өзгертіп, 
әрбір элементке 99-ды меншіктейді. 

• Келесі программада тізім элементтеріне пернелерден енгізілген элементтер 
меншіктеледі, программаға тізімге меншіктелетін төлемдер сомасын енгізіледі.  



Тізімдер – мутацияланатын тізбектер 
# Константа NUМ_DAYS содержит кол-во дней,
# за которые мы соберем данные продаж.
NUМ_DAYS = 5 

def main():
# Создать список, который будет содержать
# продажи за каждый день.
sales = [0] * NUМ_DAYS

# Создать переменную для индекса.
index = 0

print('Введите продажи за каждый день.')

# Получить продажи за каждый день.
while index < NUМ_DAYS:

print ('День № ', index + 1,': ', sep=' ', end=' ')
sales[index] = float(input())
index += 1

# Показать введенные значения.
print('Boт значения, которые были введены:')
for value in sales:

print(value)
main() # Вызвать главную функцию.

Программа нәтижесі:
Введите продажи за каждый день.
День №  1 :  1000
День №  2 :  2000
День №  3 :  3000
День №  4 :  4000
День №  5 :  5000
Boт значения, которые были введены:
1000.0
2000.0
3000.0
4000.0
5000.0



8. Тізімдерді біріктіру (конкатенация)
• Конкатенация екі бөлікті біріктіру деген сөз. Екі тізімді біріктіру үшін 

+ операторы қолданылады. Мысалы: 

list1 = [1, 2, 3, 4]
list2 = [5, 6, 7, 8]
list3 = list1 + list2

• Бұл код фрагментінен соң list1 мен list2 тізімдері өзгеріссіз қалады, 
ал list3 мынадай тізімге сілтеме жасайды: 

[1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8] 

• Төмендегі интерактивті режим де тізімдер конкатенациясын береді: 

>>> girl_names = ['Жамал', 'Карина', 'Лора'] Enter
>>> boy_names = ['Камал', 'Дамир', 'Есет'] Enter
>>> all_names = girl_names + boy_names  Enter
>>> print(all_names) Enter
['Жамал', 'Карина', 'Лора', 'Камал', 'Дамир', 'Есет']



• Екі тізімді біріктіру үшін, құрамалы меншіктеу операторын да +=
қолдана аламыз. Мысалы: 

list1 = [1, 2, 3, 4] 
list2 = [5, 6, 7, 8] 
list1 += list2 

• Соңғы нұсқау list2 тізімін list1 тізіміне қосады. Бұл код фрагментінен соң 
list2 өзгеріссіз қалады да, ал list1 мынадай тізімге сілтеме жасайды: 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 

• Төмендегі интерактивті режим де осы оператор += арқылы тізімдер 
конкатенациясын орындайды: 
>>> girl_names = ['Жамал', 'Карина', 'Лора'] Enter
>>> girl_names += ['Бота', 'Шара'] Enter
>>> print(girl_names) Enter
['Жамал', 'Карина', 'Лора', 'Бота', 'Шара']

Тізімдерді біріктіру (конкатенация)

Мұнда тек тізім тізім-
мен біріктіріледі. Тізім-
мен тізімге жатпайтын
бір нәрсе біріктірілсе,
аластама туындайды.



Сұрақтарға жауап берейік
7.1. Төмендегі код фрагментінің нәтижесі қандай? 

numbers = [1, 2, 3, 4, 5] 
numbers[2] = 99 
print (numbers) 

7.2. Төмендегі код фрагментінің нәтижесі қандай?
numbers = list(range(3)) 
print(numbers) 

7.3. Төмендегі код фрагментінің нәтижесі қандай?
numbers = [10] * 5 
print (numbers) 

7.4. Төмендегі код фрагментінің нәтижесі қандай?
numbers = list(range(1, 10, 2)) 
for n in numbers: 

print (n) 



Сұрақтарға жауап берейік
7.5. Төмендегі код фрагментінің нәтижесі қандай?

numbers = [1, 2, 3, 4, 5] 
print(numbers[-2])  

7.6. Тізімдегі элементтер санын қалай анықтайды? 

7.7. Төмендегі код фрагментінің нәтижесі қандай?
numbers1 =  [1, 2, 3]
numbers2 =  [10, 20, 30]
numbers3 =  numbers1 + numbers2
print (numbers1) 
print(numbers2) 
print(numbers3) 

7.8. Төмендегі код фрагментінің нәтижесі қандай?
numbers1 = (1, 2, 3) 
numbers2 = (10, 20, 30) 
numbers2 += numbers1 
print(numbers1) 
print(numbers2) 



9. Тізім бөлігін көшіріп қиынды алу

• Тізбектен оның қатар тұрған бірсыпыра элементтерін бөліп 
(қиып) алуға болады, оларды қиынды деп атайды. 

• Қиынды – бұл тізбектен бөліп алынған элементтер диапазоны. 
Тізім қиындысын бөліп алу үшін, мынадай форматтағы өрнек 
жазылады: 

тізім_аты [басы : соңы] 

• Бұл форматтағы басы – бұл қиындының бірінші элементінің
индексі, соңы – қиынды соңының индексі. Бұл өрнек басынан
соңына (бірақ соңғы элементтің өзі алынбайды) дейінгі элемент-
тер көшірмесінен тұратын тізім қайтарады.



Тізім бөлігін көшіріп қиынды алу

• Мысалы, мынадай тізім құрылған болсын: 
days = ['дүйсенбі','сейсенбі','сәрсенбі','бейсенбі', 'жұма', 'сенбі', 

'жексенбі']
• Келесі нұсқау осы тізімнен оның 2-индексінен 5-индексіне дейінгі  

элементтерді көшіріп алатын қиынды жасайды: 
mid_days = days[2:5] 

• Бұл нұсқаудан соң mid_days айнымалысы төмендегі тізімге сілтеме 
жасайтын болады: 
['Сәрсенбі', 'Бейсенбі', 'Жұма'] 

• Енді қиынды алу әрекеті қалай орындалатынын көру үшін 
интерактивті режимді пайдаланайық. 



Тізім бөлігін көшіріп қиынды алу
>>> numbers = [1, 2, 3, 4, 5] Enter
>>> print(numbers) Enter
[1, 2, 3, 4, 5]
>>> print(numbers[1:3]) Enter
[2, 3) 
>>> 

• Мұндағы 1-жолда [ 1, 2, 3, 4, 5 ] тізімі numbers айнымалысына 
меншіктелді. 

• 2-жолда print функциясына аргумент ретінде numbers айнымалы-
сы берілді. print функциясы келесі жолға тізімді шығарды. 

• 4-жолда  numbers [1:3] қиындысы жасалып,  ол аргумент ретінде 
print функциясына берілді де, ол қиындыны экранға шығарды. 



Тізім бөлігін көшіріп қиынды алу
• Егер қиынды алу кезінде бірінші индекс көрсетілмесе, ол 0 бып сана-

лады. Ал оның соңы берілмесе, онда ол тізім соңына шейін толық 
алады. Келесі мысалдарды интерактивті режимде қарастырайық:
>>> numbers = [1, 2, 3, 4, 5) Enter
>>> print(numbers) Enter
[1, 2, 3, 4, 5) 
>>> print(numbers[:3]) Enter
[1, 2, 3] 

>>> numbers = [1, 2, 3, 4, 5] Enter
>>> print(numbers) Enter
[1, 2, 3, 4, 5] 
>>> print(numbers[2:]) Enter
[3, 4, 5] 
>>> 



Тізім бөлігін көшіріп қиынды алу
• Бұған дейінгі қиынды алу мысалдарында қатар орналасқан элемент-

терді көшіріп алу орын алған еді. Қиынды алу өрнектері қадам арқылы
әр жерде орналасқан элементтерді де көшіріп ала алады. Төмендегі
жұмыс сеансы интерактивті режимде қиындыларды қадаммен алу
мысалын көрсетеді:
>>> numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] Enter
>>> print(numbers) Enter
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 
>>> print(numbers[1:8:2]) Enter
[2, 4, 6, 8] 
>>> 

• Мұндағы 4-жолдағы үшінші сан қадамның 2 екендігін көрсетеді.  Ол 

берілген тізім аралығынан қиындыға әрбір екінші элемент 

алынатындығын білдіреді. 



Тізім бөлігін көшіріп қиынды алу
• Қиынды алу өрнектерінде қадамды теріс сан ретінде де беруге болады, ол 

элемент нөмірін тізімнің артынан кері қарай саналатынын білдіреді. Мұнда 
теріс индекс тізім ұзындығына қосылады да, элемент нөмірі анықталады. 
Төмендегі мысалды көрейік:
>>> numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] Enter
>>> print(numbers) Enter
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 
>>> print(numbers[-5:]) Enter
[6, 7, 8, 9, 10] 
Ескерту: Қиынды алу кезінде индекстерді дұрыс көрсетпеу аластама 
шақырмайды:

- егер соңғы индекс қате болса, оның орнына тізім ұзындығы алынады;
- егер бастапқы индекс қате болса, оның орнына 0 алынады;
- егер бастапқы индекс соңғы индекстен артық болса, қиынды бос тізім қайтарады.



Сұрақтарға жауап берейік
7.9. Төмендегі код фрагментінің нәтижесі қандай? 

numbers = [1, 2, 3, 4, 5] 
my_list = numbers[1:3] 
print (my_list) 

7.10. Төмендегі код фрагментінің нәтижесі қандай?
numbers = [1, 2, 3, 4, 5] 
my_list = numbers[1:] 
print (my_list) 

7.11. Төмендегі код фрагментінің нәтижесі қандай?
numbers = [1, 2, 3, 4, 5] 
my_list = numbers[:1] 
print (my_list) 

7.12. Төмендегі код фрагментінің нәтижесі қандай?
numbers = [1, 2, 3, 4, 5] 
my_list = numbers[:] 
print (my_list) 

7.13. Төмендегі код фрагментінің нәтижесі қандай?
numbers = [1, 2, 3, 4, 5] 
my_list = numbers[-3:] 
print (my_list) 



10.Тізімдегі мәндерді in операторы арқылы іздеу
• in операторы керекті мән тізімде бар/жоқ екендігін тексереді. Мәнді іздейтін in 

операторы қосылған өрнек форматы: 
мән in тізім

• Бұл форматтағы мән – ізделетін мән, тізім – ішінен мән ізделетін тізім. Егер мән 
табылса, өрнек ақиқат, әйтпесе жалған мәнін береді. Келесі программада осыған 
мысал келтірілген:

# тізімге in операторын қолдану.
def main() : 

# заттар нөмірінің тізімін жасау. 
prod_nums = ['V475', 'F987', 'Q143', 'R688'] 
# Керекті заттың нөмірін алу. 
search = input('Зат нөмірін енгізіңіз: ') 
# Тізімде зат нөмірі бар екенін анықтау. 
if search in prod_nums: 

print(search, 'тізімнен табылды.') 
else: 

print(search, 'тізімнен табылмады.') 
main () # Басты функцияны шақыру. 

Программа нәтижесі:
Зат нөмірін енгізіңіз: Q99
Q99 тізімнен табылмады.
Зат нөмірін енгізіңіз: V475
V475 тізімнен табылды.

Мәннің тізімде жоқ екенін анықтау 
үші, not in операторы қолданылады. 
Мысалы: 
if search not in prod_nums: 

print(search, 'тізімнен табылмады.') 
else: 

print(search, 'тізімнен табылды.') 



Сұраққа жауап берейік

7.14. Төмендегі код фрагментінің нәтижесі қандай? 

names = ['Жамал', 'Жора', 'Дулат' , 'Денис'] 

if 'Дулат' not in names: 

print('Дулат табылмады. ') 

else: 

print("Ceмья Дулаттың отбасы:") 

print(names) 



11.Тізім әдістері және пайдалы ішкі функциялар
• Тізімдегі мәндермен жұмыс істейтін көптеген функциялар бар. Соларды 

өңдейтін Python тілінің бірсыпыра ішкі стандартты функциялары бар. 

• Тізімді өңдейтін функциялар оларға мәндер қосады, жояды, 
элементтерді реттеп сұрыптайды, т.с.с. 

• Біз сондай әдістердің (функциялардың) бірсыпырасын қарастырып 
шығамыз. Басқа әдістердің сипаттамаларын (табл. 7.1) Интернеттен 
немесе www.python.org сайтынан таба аласыздар.

7.1 кесте. Тізімдерде қолданылатын әдістер  

Әдіс (функция) Сипаттамасы

арреnd(мән) Тізім соңына мән қосады

index (мән) Көрсетілген мәнге тең алғашқы элементтің индексін қайтарады. Егер

мұндай мән тізімнен табылмаса, онда ValueError аластамасы

шақырылады



Тізім әдістері және пайдалы ішкі функциялар
Әдіс (функция) Сипаттамасы
арреnd(мән) Тізім соңына мән қосады
index (мән) Көрсетілген мәнге тең алғашқы элементтің индексін қайтарады. Егер

мұндай мән тізімнен табылмаса, онда ValueError аластамасы шақырылады

insert (индекс, 

мән) 

Мәнді тізімдегі берілген индекс позициясына қояды. Тізімге мән енгізіліп
қойылған соң, тізім көлемі ұлғаяды. Бұрын осы орында тұрған мән және
одан кейінгілері тізім соңына қарай бір орынға ығысады. Егер көрсе-
тілген индекс дұрыс болмаса да, аластама туындамайды. Егер берілген
индекс тізім соңынан асып кетсе, мән тізім соңына қосылады. Егер теріс
индексберіліп, ол мүмкінемес орындыкөрсетсе,мән тізімбасынақосылады.

sort () Тізім мәндерін олардың өсуі бойынша (ең кіші мәннен ең үлкен мәнге
қарай) сұрыптайды.

rеmоvе(мән) Мәннің тізімдегі алғашқы табылғанын өшіреді. Егер мұндай мән тізімде

жоқ болса, онда ValueError аластамасы туындайды.

reverse () Тізімдегі мәндердің орындарын ауыстырып, оларды кері бағытта реттеп

шығады.



12.1 Append() әдісі 
• append() әдісі тізім соңына мәндер қосады. Аргумент ретінде берілген 

мән тізім элементтерінің соңына орналасады. Келесі программада 7.3 
осыған сәйкес мысал берілген. 
# Программа 7.3 (list_append.py) 
# Программа – тізімге мәндер қосу үшін
# append әдісінің жұмысын көрсету.
def main(): 

# Алдымен бос тізім құру. 
name_list = [] 
# Тізімді басқаратын айнымалы жасау.
again = '1'    
# Тізімге бірнеше ат қосу. 
while again == '1': 

# Қолданушыдан бірінші атты алу. 
name = input('Ат енгізіңіз: ') 
# Атты тізім соңына қосу. 
name_list.append(name)

# Тағы бір ат қосу/қоспау
print ('Тағы бір ат қосасыз ба?') 
again = input('1=иә, қалғандары= жоқ: ') 
print() # while операторының соңы

# Енгізілген аттарды көрсету. 
print ('Төмендегі енгізілген аттар.') 

for name in name list: 
print(name) 

main() # Басты функцияны шақыру. 



append() әдісі
Программадағы мынадай жолға 
назар аударыңыздар: 

name_list = []

• Мұнда бос тізім құрып, оны
name_list тізіміне меншіктедік.

• Цикл ішіндегі append() әдісі тізім 
құру үшін шақырылады. 

• Әдісті бірінші шақырғанда, оған бе-
рілген аргумент 0-элемент болып 
табылады. Әдіс екінші рет шақы-
рылғанда, оған берілген аргумент  
1-элемент болады, т.с.с. 

• Қолданушы циклден шыққанша
осылай жалғаса береді.

Программа нәтижесі:
Ат енгізіңіз: Катя
Тағы бір ат қосасыз ба?
1=иә, қалғандарының бәрі=жоқ: 1

Ат енгізіңіз: Қатира
Тағы бір ат қосасыз ба?
1=иә, қалғандарының бәрі=жоқ: 1

Ат енгізіңіз: Гүлнәр
Тағы бір ат қосасыз ба?
1=иә, қалғандарының бәрі=жоқ: 1

Ат енгізіңіз: Рано
Тағы бір ат қосасыз ба?
1=иә, қалғандарының бәрі=жоқ: 0

Төмендегі енгізілген аттар.
Катя
Қатира
Гүлнәр
Рано



12.2  index() әдісі

• Мұнан бұрын in операторын тізім ішінен мән іздегенде пайда-
ланған едік. Кейде мәннің тізімде бар екенін біліп қана қоймай, 
оның қай орында тұрғанын да анықтау керек болып жатады. 
index() әдісі осындай мақсатта қолданылады. 

• index() әдісіне аргумент беріледі де, ол тізімдегі осы аргумент 
мәнінің алғашқы орналасқан позициясын көрсетеді. 

• Егер керекті мән тізімнен табылмаса, онда әдіс ValueError
аластамасын қайтарады. Келесі программа осы index() әдісінің 
жұмысын көрсетеді. 



index() әдісі
# Программа – тізімдегі мәннің индекс
# позициясын алуды және оны жаңа
# мәнмен ауыстыруды көрсету.
def main(): 

# Бірнеше мәндері бар тізім құру. 
food = [ 'Пицца' , 'Бургеры' , 'Чипсы' ] 
# Тізімді көрсету.
print('Тамақ түрлері тізімінің мәндері:') 
print (food) 
# Өзгертілуге тиіс мәнді алу. 
item = input('Қaндай мән өзгертіледі? ')
try: 

# Тізімдегі мән орнының индексін алу. 
item_index = food.index(item) : 
# Қандай мәнмен өзгертілетінін алу. 
new_item = input('Жаңа мән енгізіңіз: ')   
# Ескі мәнді жаңа мәнмен ауыстыру. 
food[item_index] = new_item

# Тізімді көрсету. 
print('Өзгертілген тізім:') 
print(food) 

except ValueError: 
print('Бұл мән тізімнен табылмады.') 

main() # Басты функцияны шақыру. 

Программа нәтижесі: 

Тамақ түрлері тізімінің мәндері:
['Шелпек', 'Бауырсақ', 'Самса']

Қaндай мән өзгертіледі? Бауырсақ Enter 
Жаңа мән енгізіңіз: Қуырдақ Enter

Өзгертілген тізім:
['Шелпек', 'Қуырдақ', 'Самса']



12.3  insert() әдісі
• insert () әдісі қажетті мәнді тізімінің көрсетілген позициясына кірісті-

реді. insert () әдісіне екі аргумент: мән енгізілетін индекс нөмірі және 
енігізілуі тиіс мән беріледі. Енді осы әдіске мысал келтірейік. 

# Бұл программа insert әдісі жұмысын көрсетеді. 
def main () : 

# Бірнеше аттардан тұратын тізім құру. 
names = [ 'Жәмила' , 'Қатира' , 'Бағила' ) 

# Тізімді көрсету. 
print ('Мән енгізілмеген тізім: ') 
print(names) 

# 0-элемент ретінде жаңа ат енгізу. 
names.insert(0, 'Жадыра') 

# Тізімді қайта көрсету. 
print ('Ат енгізілген тізім:') 
print(names) 

main ()      # Басты функцияны шақыру. 

Программа нәтижесі: 

Мән енгізілмей тұрған кездегі тізім:

['Жәмила', 'Қатира', 'Бағила']

Бір мән енгізілген тізім:

['Жадыра', 'Жәмила', 'Қатира', 'Бағила']



12.4  sort() әдісі
• sort() әдісі тізім элементтерін өсуі бойынша (ең кішісінен ең үлкеніне дейін) 

сұрыптап шығарады. Оған мысал келтірейік: 
my_list = [9, 1, 0, 2, 8, 6, 7, 4, 5, 3] 
print ('Бастапқы тізім:', my_list) 
my_list. sort () 
print('Сұрыпталған тізім:', my_list) 

• Бұл код фрагментін орындау кезінде мыналар көрсетіледі: 
Бастапқы тізім: [9, 1, 0, 2, 8, 6, 7, 4, 5, 3] 
Сұрыпталған тізім: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 

• Тағы бір мысал: 
my_list = ['бета', 'альфа', 'дельта', 'гамма'] 
print ('Бастапқы тізім:', my_list) 
my_list.sort() 
print ('Сұрыпталған тізім:', my_list) 

• Бұл код фрагментін орындау кезінде ол мыналарды көрсетеді: 
Бастапқы тізім: ['бета', 'альфа', 'дельта', 'гамма'] 
Сұрыпталған тізім: ['альфа', 'бета', 'гамма', 'дельта'] 

Бастапқы тізім: [9, 1, 0, 2, 8, 6, 7, 4, 5, 3]

Сұрыпталған тізім: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Бастапқы тізім: ['бета', 'альфа', 'дельта', 'гамма']

Сұрыпталған тізім: ['альфа', 'бета', 'гамма', 'дельта']



12.5  remove() әдісі
• remove() әдісі тізімдегі мәнді өшіреді. Әдіске аргумент ретінде мән беріледі, 

осы мәнге тең алғашқы элемент өшіріледі. Тізім элементтерінің саны бірге 
азаяды. Барлық элементтер солға бір орынға ығысады. Егер керекті элемент 
тізімнен табылмаса, ValueError аластамасы шығады. Осы әдіске мысал. 

# программа тізімнен мәнді өшіретін remove() әдісі жұмысын көрсетеді. 
def main () :  

food = ['Пицца', 'Бургеры', 'Чипсы'] # Бірнеше мәні бар тізім құру. 
print('Бастапқы тағамдар тізімдерінің мәндері:')     # Тізімді көрсету. 
print(food) 
item = input('Қай мән өшіріледі? ') # Өшірілетін мәнді алу. 
try: 

food.remove(item) # мәнді өшіру. 
print ('Өңделген тізім элементтері:') # Тізімді көрсету. 
print(food) 

except ValueError: 
print('Бұл мән тізімнен табылмады.') 

main () # Басты функцияны шақыру. 

Бастапқы тағамдар тізімдерінің мәндері:
['Шелпек', 'Бауырсақ', 'Самса']
Қай мән өшіріледі? Бауырсақ
Өңделген тізім элементтері:
['Шелпек', 'Самса']



12.6  reverse() әдісі 
• reverse () әдісі  тізімдегі мәндерді кері бағытта орналастырады. Мысал: 

my_list = [1, 2, 3, 4, 5] 

print ('Бастапқы тізім:', my_list) 

my_list.reverse() 

print ('Кері бағытта жазылған тізім:', my_list) 

• Бұл код фрагментінің нәтижесі: 

Бастапқы тізім: [1, 2, 3, 4, 5] 

Кері бағытта жазылған тізім: [5, 4, 3, 2, 1] 

Бастапқы тізім: [1, 2, 3, 4, 5]
Кері бағытта жазылған тізім: [5, 4, 3, 2, 1]



12.7 del() әдісі
• Алдыңғы қарастырылған remove() әдісі тізім ішінде бар мәнді 

өшіреді, кейбір кезде көрсетілген индекстегі элементті оның 
мәнінен тәуелсіз түрде, яғни сол орындағы мән өшіріледі. Бұл 
del() әдісі арқылы орындалады. Енді осыған мысал келтірейік: 

my_list = [1, 2, 3, 4, 5] 

print ('Өшіру алдында: ', my_list) 

del my_list[2] 

print ('Өшірілген соң: ', my_list) 

• Бұл код фрагменті экранға мынадай нәтиже шығарады: 

Өшіру алдында: [1, 2, 3, 4, 5]

Өшірілген соң: [1, 2, 4, 5]

Өшіру алдында:  [1, 2, 3, 4, 5]

Өшірілген соң:  [1, 2, 4, 5]



12.8 min, max функциялары
• Python тілінде екі стандартты ішкі функциялар: min және max бар, 

олар тізбектермен жұмыс істейді. min функциясы аргумент ретінде 
тізбекті, яғни тізімді қабылдайды да, тізімдегі ең кіші мәнді 
элементті тауып береді. Мысал: 
my_list = [5, 4, 3, 2, 50, 40, 30]
print('Минимал мән = ', min(my_list)) 

• Бұл код фрагменті мынадай мән шығарып береді: 
Минимал мән = 2 

• max функциясы аргумент ретінде тізімді қабылдап, оның ең үлкен 
элементін анықтайды. Мысал: 
my_list = [5, 4, 3, 2, 50, 40, 30]
print('Максимал мән = ', max(my_list)) 

• Бұл код фрагменті экранға мынаны шығарады: 
Максимал мән = 50 

Минимал мән =  2

Максимал мән =  50



Cұрақтарға жауап берейік
7.15. Тізім элементтерін өшіретін remove() әдісі мен del() нұсқауын 

қолданудың айырмашылығы неде? 

7.16. Тізімдегі ең үлкен және ең кіші элементті қалай анықтауға болады? 

7.17. Программада келесі нұсқау бар болсын делік: 

names = [ ] 

Тізімнің 0-индексіне 'Берік' деген тіркестік мән кірістіру (енгізу) үшін 
төмендегі нұсқаулардың қайсысын қолдану керек? Сіз неге басқаларын 
емес, осы нұсқауды таңдадыңыз, түсінік беріңіз? 

а) names[0] = 'Берік'; 

б) names. append ( 'Берік') . 

7.18. Төменде келтірілген тізім әдістерін қысқаша сипаттап беріңіз: 

а) index (); 

б) insert (); 

в) sort (); 

г) reverse (). 



13. Тізімдерді көшіру
• Python тілінде бір айнымалыны екінші айнымалыға меншіктеген-

де,  екі айнымалы да компьютер жадындпғы бір объектіге сілтеме 
жасайтындығын еске түсіріңіздер. Мысалы, келесі жолға қарайық: 

# Тізім жасау. 

list1 = [1, 2, 3, 4] 

# Тізімді list2 айнымалысына меншіктеу. 

list2 = list1 

• Бұл код фрагменті орындалған соң, екі айнымалы да (list1, list2) 
компьютер жадындағы бір объектіге сілтеме жасайтын болады.

• Келесі программаға қараңыздар. 

lis2

list1
1 2 3 4



Тізімдерді көшіру

Консольдік (интерактивті) режимде орындау:

1 >>> list1 = [1, 2, 3, 4] Enter
2 >>> list2 = list1 Enter
3 >>> print (list1) Enter
4 [1, 2, 3, 4] 
5 >>> print(list2) Enter
6 [1, 2, 3, 4] 
7 >>> list1 [0] = 99 Enter
8 >>> print (list1) Enter
9 [99, 2, 3, 4] 
10 >>> print(list2) Enter
11 [99, 2, 3, 4] 
12 >>>

Нәтижелері:
[1, 2, 3, 4]
[1, 2, 3, 4]
[99, 2, 3, 4]
[99, 2, 3, 4]



Тізімдерді көшіру

list1 = [1,2,3,4]
list2 = list1
print(list1)
print(list2)
list1[0] = 99
print(list1)
print(list2)

Программа нәтижесі: 

[1, 2, 3, 4]

[1, 2, 3, 4]

[99, 2, 3, 4]

[99, 2, 3, 4]

• Мұнда бүтін сандар тізімі list2 құрылып, ол list2 тізіміне меншіктеледі 
де, ол екеуі де шығарылады.

• Сонан кейін list1[0] мәнін 99-ға өзгерттік.

• Енді list1 мен list2 тізімдерінің бірдей болғаны көрініп тұр, өйткені 
олар бір ғана объектіге сілтеме жасап тұр.

Программалық режимде орындау:



Тізімдерді көшіру
• Енді алдыңғы мысалдағы екі тізім екі объектіге сілтеме жасайтындай 

етіп құратын болсақ, программа басқашалау болады. Ол үшін әрбір 
элементті жеке-жеке көшіре отырып, циклді қолдануға тура келеді:

# Мәндері бар тізім құру. 
list1 = [1, 2, 3, 4] 
print('list1: ', list1)

# Бос тізім құру. 
list2 = [] 
# list1 тізімін list2-ге көшіру. 
for item in list1: 

list2.append(item) 
print('list2: ', list2)

• Мұндағы код фрагментінде list1 мен list2 екі бөлек 
тізімдерге сілтеме жасап тұр.

Программа нәтижесі: 

list1:  [1, 2, 3, 4]

list2:  [1, 2, 3, 4]



Тізімдерді көшіру
• Осы соңғы көшіру мысалын бұдан да қысқаша конкатенация 

операторы арқылы орындауға да болады:
# Мәндері бар тізім құру. 
list1 = [1, 2, 3, 4] 

# list1 тізімінің көшірмесін жасау. 
list2 = [] + list1

• Мұндағы соңғы жол бос тізім мен list1 тізімін біріктіріп, нәтижесін list2
тізіміне меншіктеп тұр. Нәтижесінде list1 мен list2 құрамы бірдей бірақ  
аттары бөлек екі тізімге сілтеме жасап тұрады. 



14. Тізім элементтерін математикалық 
есептеулерде қолдану

• Тізімдермен бірсыпыра танысқанннан кейін оларды математикалық 
есептеулерде қолдану мысалдарын қарастырайық.

• Шағын кафеде 6 адам – бармендер мен даяшылар жұмыс істейді. 
Олардың әрбір сағатына берілетін төлем шамалары бірдей. 
Осылардың істеген сағаттарына қарай жалақысын есептейтін 
программа құралық.

• Программаға әрбір адамның жұмыс істеген сағаттарының саны 
енгізіледі, сонан кейін барлық жұмыскерлер жалақыларының 
сомасы есептеледі.

• Сонымен программаға: 

1)  әрбір адамның жұмыс істеген сағаттары енгізіледі де, олар тізім 
элементтері түрінде сақталады; 

2) Әрбір тізім элементін пайдаланып, жұмыскерлердің жалпы 
жалақы мөлшерін (сомасын) есептеу қажет. 



Тізім элементтерін есептеулерде қолдану
# Әрбір адамның жалақысын есептеу. 
# NUМ_EMPLOYEES тізім эл-нттері саны
NUМ_EMPLOYEES = 6 # константа 
def main () : 

# Сағаттар санын сақтайтын тізім құру. 
hours = [0] * NUМ_EMPLOYEES 
# Әрбір адамның істеген сағаттарын алу. 
for index in range(NUМ_EMPLOYEES): 

рrint(index + 1-, адам сағаттары саны: ' , 
sep=' ' , end= ' ' ) 

hours[index] = float(input())
# Бір сағаттық жалақы мөлшерін енгізу. 
pay_rate = float(input('Бір сағаттық төлем 

мөлшерін енгізіңіз: ')) 

# Әрбір адам жалақысын көрсету. 
for index in range(NUМ_EMPLOYEES): 

gross_pay = hours[index] * pay_rate 
print (index+1,'-жұмыскер жалақысы ', ' 

: $' ,format (gross_pay, '.2f'), sep=' ') 
main ()  # Басты функцияны шақыру. 

Программа нәтижесі: 
1-адам сағаттары саны: 10
2-адам сағаттары саны: 20
3-адам сағаттары саны: 15
4-адам сағаттары саны: 40
5-адам сағаттары саны: 20
6-адам сағаттары саны: 18
Бір сағаттық төлем мөлшері енгізіңіз: 12.75
1 -жұмыскер жалақысы  : $ 127.50
2 -жұмыскер жалақысы  : $ 255.00
3 -жұмыскер жалақысы  : $ 191.25
4 -жұмыскер жалақысы  : $ 510.00
5 -жұмыскер жалақысы  : $ 255.00
6 -жұмыскер жалақысы  : $ 229.50



Тізім элементтерін есептеулерде қолдану

• Жоғарыдағы мысалда кафе үлкейіп, олар жұмысқа тағы екі адам 
алғысы келсе, NUМ_EMPLOYEES тұрақтысының мәнін өзгертіп, 8 
етіп жазады. 

• Тізім көлемі үшін константа қолданылғандықтан, сіз тек осы 
тұрақты мәнін өзгерте саласыз: 

NUМ_EMPLOYEES = 8 

• Ары қарай тізім құру, сағаттар санын енгізу, цикл қадамдарын 
ұйымдастыруда осы константа мәніне сәйкес өзгеріске ұшырайды 
да, барлығы да 8 адам үшін есептелетін болады. 



Тізімдегі мәндер қосындысын анықтау
• Егер тізімдегі мәндер сан түрінде болса, олардың қосындысын цикл 

ішінде біртіндеп бір айнымалыға жинақтай отырып, табуға болады. 
Осыған мысал келтірейік:

# Программа тізімдегі мәндер қосындысын табады. 
def main () : 

numbers = [2, 4, 6, 8, 10] # Тізім құру. 
# Қосынды табу үшін айнымалы тағайындау. 

total = 0 
# Тізім элементтері мәндері қосындысын табу. 
for value in numbers: 

total += value 
print('Элементтер қосындысы = ', total) # Қосындыны көрсету.
main () # Басты функцияны шақыру.

Программа нәтижесі: 

Элементтер қосындысы =  30



Тізім элементтерінің орташа мәнін анықтау
• Келесі мысал қосындыны цикл ішінде тауып, оны элементтер санына 

бөліп тізімнің орташа мәнін анықтайды:

# Тізім элементтерінің орташа мәнін табу. 
def main () : 

scores = [2.5, 7.3, 6.5, 4.0, 5.2] # Тізім құру. 
# Қосынды табу үшін айнымалы тағайындау.
total = 0.0 
# Тізім мәндерінің қосындысын табу. 
for value in scores: 

total += value
average = total / len(scores) # Арифметикалық ортаны табу. 
# Тізімнің орташа мәнін көрсету. 
print('Элементтердің орташа мәні = ', average) 

main () # Басты функцияны шақыру.

Программа нәтижесі: 

Элементтердің орташа мәні =  5.1



Тізімді аргументтер ретінде функцияға беру
• Тізімді аргумент ретінде функцияға беру олармен орындалатын 

бірнеше операцияларды бір функцияда орындау мүмкіндігін береді. 
Келесі мысалда тізімді функцияда қолданамыз:

# Программа 7.10 функция арқылы тізім қосындысын табады. 
def main () : 

numbers = [2, 4, 6, 8, 10]    # Тізім жасау.
print('Қосынды = ', get_total(numbers))    # Тізім қосындысын табу. 
# get_total функциясы тізімді аргумент ретінде қабылдап, 
# тізім мәндерінің қосындысын қайтарады.

def  get_total(value_list): 
total = 0    # Қосынды үшін айнымалы тағайындау.
# Тізім элементтерінің қосындысын табу. 
for num in value_list:   total += num 
return total    # Қосындыны қайтару. 

main () # Басты функцияны шақыру. 
Программа нәтижесі: 

Қосынды =  30



Функциядан тізімді қайтару

• Функция тізімге сілтеме қайтара алады. Бұл тізім құратын функция 
жазып, оған бірнеше элементтер қосып, сонан кейін сол тізімге сіл-
теме қайтарады, ол тізімді программаның басқа бөліктері пайдалана 
алатын болады. 

• Келесі программада осыған мысал келтіріледі. Мысалда get_values
функциясы қолданылады, ол тізімге қосымша элементтер енгізіп, 
тізімде сақтап, соңында сол тізімге сілтеме қайтарады. 

# Программа (7.11) тізім жасау үшін функция қолданады. 
# Функция тізімге сілтеме қайтарады. 
def main() : 

numbers = get_values() # Мәндері бар тізім алу. 
print ('Тізімдегі сандар: ') # Тізімдегі мәндерді көрсету. 
print(numbers) 



Функциядан тізімді қайтару
# get_values функциясы бірнеше сандар алып, оларды тізімде сақтайды.  
# Бұл функция тізімге сілтеме қайтарады. 
def get_values(): 

values = []   # Бос тізім құру. 
again = 'и'   # Циклді басқару айнымалысы. 

# Бірнеше мән алып, соларды тізімге қосу 
while again == 'и': 

# Сан енгізіп, оны тізімге қосу. 
num = int(input('Сан енгізіңіз: ')) 
values.append(num) 
# Тағы да сан енгізу/енгізбеу
print ('Тағы бір сан енгізесіз бе?') 
again = input('и =иә, қалғандары= жоқ: ') 
print () 

return values    # тізімді қайтару. 

main () # Басты функцияны шақыру.

Программа нәтижесі: 
Сан енгізіңіз: 1
Тағы бір сан енгізесіз бе?
и = иә, қалғандары = жоқ: и
Сан енгізіңіз: 2
Тағы бір сан енгізесіз бе?
и = иә, қалғандары = жоқ: и
Сан енгізіңіз: 3
Тағы бір сан енгізесіз бе?
и = иә, қалғандары = жоқ: и
Сан енгізіңіз: 4
Тағы бір сан енгізесіз бе?
и = иә, қалғандары = жоқ: и
Сан енгізіңіз: 5
Тағы бір сан енгізесіз бе?
и = иә, қалғандары = жоқ: ж
Тізімдегі сандар: 
[1, 2, 3, 4, 5]



16. Тізімдерді өңдеу
• Программалау мұғалімі семестр бойынша бірсыпыра зертхана-

лық жұмыстар қабылдады. Семестр соңында ол жұмыстардың 
орташа қорытындысын шығару алдында әрбір студенттің ең  
төменгі бағасын алып тастады. 

• Енді алдымен студенттер бағасын оқып, олардан ең төменгі баға-
ны алып тастап барып, орташа бағаны есептейтін программа құру 
керек. Мұның алгоритмі мынадай болуы тиіс: 
- Студенттердің бағаларын алу. 
- Бағалардың қосындысын есептеу. 
- Ең кіші бағаны табу. 
- Бағалар қосындысынан ең кіші бағаны алып тастау. Бұл өзгер-
тілген қосындыны береді. Осы қосындыны бағалардың 1-ге кемі-
тілген санына бөлу. Шыққан бөлінді орташа баға болып саналады. 

- Орташа бағаны көрсету. 
• Келесі программада осы есеп 3-ке бөлініп берілген, алдымен 

басты функция, сонан соң екі қосымша функциялар келтірілген. 



Тізімдерді өңдеу
0 # Программа 7.12. (drop_lowest_score.py) Басты функция 

1 # Бұл программа зертханалық жұмыстар үшін бірсыпыра бағалар 

2 # енгізіп, солардың ең кішісін алып тастайды да, 

3 # орташа бағаны есептейді. 

4

5 def main () : 

6 # Қолданушыдан бағалар алу. 

7 scores = get_scores() 

8

9 # Бағалар қосындысын алу. 

10 total = get_total(scores) 

11

12 # Ең төменгі бағаны алу. 

13 lowest = min(scores) 

14



Тізімдерді өңдеу

15 # Қосындыдан ең кіші бағаны алып тастау. 
16 total -= lowest 

17
18 # Орташа мәнді есептеу. Қосындыны бағалар санынан

19 # 1-ді алып барып, содан шыққан санға бөлеміз, өйткені 
20 # ең төменгі баға алынып тасталған болатын. 

21 average = total / (len(scores) - 1) 
22

23 # Орташа мәнді көрсету. 
24 рrint('Ең төменгі бағаны алып тастаған соң, ', 

25 'орташа баға мәні = ', average) 
26



Тізімдерді өңдеу
• 7-жол қолданушыдан зертханалық жұмыстар бағасын алып, get_scores 

функциясын шақырады да, осы бағалар тізіміне сілтеме қайтарады. 
Тізім scores айнымалысына меншіктеледі.

• 10-жол get_total функциясын шақырып, оған бағалар тізімін аргумент 
ретінде береді. Бұл функция тізімдегі мәндер қосындысын есептеп 
қайтарады да, оны total айнымалысына меншіктейді. 

• 13-жол стандартты min функциясын шақырып, оған scores бағалар 
тізімін аргумент ретінде береді. Бұл функция тізімінің ең кіші мәнін 
анықтап, оны lowest айнымалысына меншіктейді. 

• 16-жол total айнымалысынан ең кіші бағаны алып тастайды. Сонан соң 
21-жол арифметикалық орташа мәнді, қосындыны len (scores) -1 өрне-
гіне бөлу арқылы табады, өйткені ең төменгі баға алынып тасталған 
болатын. 

• 24- және 25-жолдар орташа бағаны көрсетеді. Ары қарай енді қарас-
тырылатын get_scores функциясы орналасады. 



Тізімдерді өңдеу

27 # get_scores функциясы қолданушыдан бірсыпыра

28 # бағалар мәнін алып, соларды тізімде сақтайды.

29 # Келесі функция тізімге сілтеме қайтарады. 

30 def get_scores(): 

31 # Бос тізім құру. 

32 test_scores = [] 

33

34 # Циклді басқаратын айнымалы жасау. 

35 again = 'и' 

36



Тізімдерді өңдеу
37 # Қолданушыдан бағаларды алып, 
38 # соларды тізімге қосу. 

39 while again == 'и': 
40 # Бағаны енгізіп, оны тізімге қосу. 

41 value = float(input('Баға енгізіңіз: ')) 

42 test_scores.append(value) 
43

44 # Бағаны тағы да енгізу/енгізбеу 

45 print ('Тағы да баға енгізесіз бе?') 
46 again = input('и = иә, қалғандары = жоқ: ') 

47 print () 

48

49 # Тізімді қайтару. 

50 return test_scores     

51

• Бұл get_scores функциясы 
бірсыпыра бағаларды енгі-
зеді де, оларды тізімге қо-
сады.
• Тізім 50-жолда қайтарылады.
• Енді тізімді қабылдап алатын 

get_total функциясы жұмы-
сын қарастырайық. 



Тізімдерді өңдеу
52 # get_total функциясы аргумент ретінде
53 # тізімді қабылдайды да, тізімдегі мәндер
54 # қосындысын қайтарады. 
55 def get_total(value_list): 
56 # Қосынды жинақтауышы ретіндегі айнымалыны құру. 
57 total = 0.0 
58
59 # Тізім элементтерінің мәндері қсындысын  есептеу. 
60 for num in value_list: 
61 total += num 
62
63 # Қосындыны қайтару. 
64 return total 
65
66 # Басты функцияны шақыру. 
67 main () 

• Бұл get_total функциясы 
аргумент ретінде тізімді 
қабылдайды.
• Тізім мәндерін қосу үшін ол  

цикл мен қосымша айныма-
лыны пайдаланады.
• 64-жол қосынды қайтарады. 



Тізімдерді өңдеу
Программа нәтижелері:
Баға енгізіңіз: 92
Тағы да баға енгізесіз бе?
и = иә, қалғандары = жоқ: и

Баға енгізіңіз: 67
Тағы да баға енгізесіз бе?
и = иә, қалғандары = жоқ: и

Баға енгізіңіз: 75
Тағы да баға енгізесіз бе?
и = иә, қалғандары = жоқ: и

Баға енгізіңіз: 88
Тағы да баға енгізесіз бе?
и = иә, қалғандары = жоқ: ж

Ең төменгі бағаны алып тастаған соң,  орташа баға мәні =  85.0



17. Тізімдерді файлдарға жазу/оқу

• Кейде мәліметтерді файлдан тізімге оқу қажет болуы мүмкін. 
Мысалы, файлдан алынған мәліметтерді жылдам sort() әдісімен 
сұрыптап, қайта сақтауға болады. 

• Тізімді файлға жазу да онша қиын емес, олар writelines() әдісі-
мен файлдық объектілер түрінде жылдам жазылады.  Бірақ 
әрбір тізім элементінен соң келесі жолға көшу белгісі ('\n') 
автоматты түрде жазылмайды. Нәтижесінде тізімдер файлға 
ұзын бір жол түрінде жазылып кетеді. 

• Келесі программа 7.13 файлды пайдалану тәсілін көрсетеді. 



Тізімдерді файлдарға жазу/оқу
# Бұл программа тіркестерден тұратын тізім мәндерін
# файлда жазып сақтау үшін writelines әдісін қолданады. 

def main () : 
# Тіркестерден тұратын тізім мәндерін құру. 
cities = ['Алматы', 'Шымкент', 'Тараз', 'Семей'] 

# Файлды жазу үшін ашу. 
outfile = open(f:\\cities.txt', 'w') 

# Тізімді файлға жазу. 
outfile.writelines(cities) 

# файлды жабу. 
outfile.close() 

main () # Басты функцияны шақыру. 

Тіркестерді бөліп жазу үшін for 
циклін пайдаланып, келесі жолға 
көшу символын ('\n') қосып жазу 
керек.



Тізімдерді файлдарға жазу/оқу
# Бұл программа 7.14 тіркестік мәндер тізімін файлда сақтайды. 

def main(): 

# Тіркестік мәндер тізімін құру. 

cities = ['Алматы', 'Шымкент', 'Тараз', 'Семей'] 

# Жазу үшін файл ашу. 

outfile = open('f:\\cities1.txt', 'w') 

# Тізімді файлға жазу. 

for item in cities: 

outfile.write(item + '\n') 

# Файлды жабу. 

outfile.close()  

main ()  #Басты функцияны шақыру.

Тіркестік тізімдерді файлдан оқу үшін  
readlines() әдісі бар. Файлдағы әрбір жол 
тізім мәні болып саналады, ол жаңа жол-
ға көшу символымен аяқталып тұрады.   

Келесі программа while циклін пайда-
ланып, әр мәннен келесі жолға көшу 
символын ('\n') алып тастап отырады.



Тізімдерді файлдарға жазу/оқу
# Бұл программа 7.15 файлдағы мәліметті тізім түрінде оқиды. 

def main () : 

infile = open('cities.txt', 'r') #  Файлды оқу үшін ашу. 

cities = infile.readlines() #  Файлдағы мәліметті тізім түрінде оқу. 

infile.close() #  Файлды жабу. 

# Әрбір мәннен \n символын алып тасау. 

index = 0 

while index < len(cities): 

cities[index] = cities[index].rstrip('\n') 

index += 1 

print(cities) # Тізім элементтерін шығару. 

main () # Басты функци яны шақыру. 

Бұл программа нәтижесі: 

['Алматы', 'Шымкент', 'Тараз', 'Семей']

Келесі программа файлға тізім 
жазудың тағы бір мысалы, 
онда сандар тізімі жазылады.   
Мұнда әрбір мән str() функ-

циясы арқылы тіркеске түрлен-
діріліп, соңына ('\n') символы 
қосылып жазылады.



Тізімдерді файлдарға жазу/оқу
# Бұл программа 7.16 файлға сандар тізімін жазады. 

def main () : 

# Сандар тізімін құру. 
numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

# Жазу үшін файл ашу. 
outfile = open('numberlist.txt', 'w') 

# Файлға тізімді жазу. 
for item in numbers: 

outfile.write(str(item) + '\n')

# Файлды жабу. 
outfile.close() 

main () # Басты функцияны шақыру. 

Енді осы файлдан сандар 
тізімі оқылғанда, олар тіркес-
тен сандық типке түрлендірі-
луі керек. Келесі программада 
осы 'numberlist.txt' файлынан 
сандарды оқу орындалады.   



# Бұл программа 7.17 файлдан сандарды тізімге оқиды. 
def main () : 

infile = open('numberlist.txt', 'r') # Оқу үшін файл ашу. 
numbers = infile.readlines() # Файлдағы мәліметті тізімге оқу. 
infile.close() # Файлды жабу. 

# Әрбір элементті int типіне түрлендіру. 
index = 0 
while index < len(numbers): 

numbers[index] = int(numbers[index]) 
index += 1 

print(numbers) # Тізім мәліметін шығару. 
main () # Басты функцияны шақыру. 

Тізімдерді файлдарға жазу/оқу

Бұл программа нәтижесі: 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]



18. Екі өлшемді тізімдер (интерактивті режим)

• Екіөлшемді тізім – бұл өз элементтері ретінде басқа бір тізімді сақтай алатын 
тізім. 

• Тізім элементтері басқа тізім немесе кез келген түрдегі мәндер болып келе 
береді. Оны көрсету үшін, келесі интерактивті жұмыс сеансына назар салайық:

1 >>> students =[['Джо', 'Ким'], ['Сэм', 'Сью'], ['Келли', 'Крис']] Enter
2 >>> print(students) Enter
3 [ [ 'Джо ' , 'Ким' ] , [ 'Сэм' , ' Сью' ] , [ ' Келли' , ' Крис ' ] ] 
4 >>> print(students[0]) Enter
5 ['Джо', 'Ким'] 
6 >>> print(students[1])  Enter
7 ['Сэм', 'Сью'] 
8 >>> print(students[2]) Enter
9 [ ' Келли' , ' Крис ' ] 

10 >>> 



Екі өлшемді тізімдер  (интерактивті режим түсіініктемесі)

• 1-жол тізім құрады да, оны students айнымалысына меншіктейді. 
Тізімнің 3 элементі бар, өз кезегінде, әрбір элемент те ішкі тізім болып 
табылады. students [0] элементі: 

['Джо', 'Ким'] 
students[1] элементі:

['Сэм', 'Сью'] 
students[2] элементі: 

['Келли', 'Крис'] 
• 2-жол students тізімдерінің барлығын басып шығарады. print

функциясының нәтижесі 3-жолға шығарылған. 
• 4-жол students[0] элементтерін шығарады. print функциясының 

нәтижесі 5-жолға шығарылған. 
• 6-жол students[1] элементтерін шығарады. print функциясының 

нәтижесі 7-жолға шығарылған. 
• 8-жол students[2] элементтерін шығарады. print функциясының 

нәтижесі 9-жолға шығарылған. 



Екі өлшемді тізімдер (программалық  режим)

students =[['Джо','Ким'], ['Сэм','Сью'], ['Келли','Крис']]
print(students)
print(students[0])
print(students[1])
print(students[2])

Бұл программа нәтижесі: 
[['Джо', 'Ким'], ['Сэм', 'Сью'], ['Келли', 'Крис']]

['Джо', 'Ким']

['Сэм', 'Сью']

['Келли', 'Крис']

0 бағана 1 бағана

0 жол

1 жол

2 жол

Джо Ким

Сэм Сью

Келли Крис

Тізімдер тізімі қабаттасқан тізімдер не екі 
өлшемді тізімдер деп аталады.   

Екі өлшемді тізім кесте түрінде көрсетіле-
ді. Суретте 3 жолдан және 2 бағанадан тұ-
ратын екі өлшемді тізім көрсетілген. 

Бұл тізімде 6 элемент бар. Жолдар 0, 1, 2 
болып нөмірленеді, ал бағаналар 0 және 1 
болып нөмірленген. 



Екі өлшемді тізімдер
Екі өлшемді тізімде екі индекс керек: бірі – жол үшін, екіншісі – бағана үшін. 
Мысалы, екі өлшемді scores[3][3] тізімін құрайық: 
scores = [[0, 0, 0], 

[0, 0, 0], 

[0, 0, 0]] 

0-жолдағы элементтердің нөмірленуі: 
scores [0] [0] 
scores [0] [1] 
scores [0] [2] 
1-жолдағы элементтердің нөмірленуі: 
scores[1][0] 
scores[1][1] 
scores[1][2] 
2-жолдағы элементтердің нөмірленуі: 
scores[2][0] 
scores[2][1] 
scores[2][2] 

Екі өлшемді тізімдерді програм-
мада  өңдеу  үшін  қабаттасқан 
циклдер қолданылады.

Келесі мысалда екі өлшемді 
тізім құрып, оның әрбір элемен-
тіне кездейсоқ сандар арқылы 
мәндер береміз.  



1 # Бұл программа екі өлшемді 
2 # тізімге кездейсоқ сандар береді
3 import random 
4
5 # Жолдар мен бағаналар үшін 
6 ROWS = 3 # жол константасы
7 COLS = 4     # бағана константасы
8
9 def main () : 
10 # Екі өлшемді тізім құру. 
11 values = [ [0, 0, 0, 0], 
12 [0, 0, 0, 0], 
13 [0, 0, 0, 0] ]
14

Екі өлшемді тізімдер (кездейсоқ сандармен толтыру)

15 # Тізімді  сандармен  толтыру
16 for r in range(ROWS): 
17 for с in range(COLS): 
18 values[r][с] = random.randint(1,100) 
19
20 # Кездейсоқ сандарды көрсету. 
21 print(values) 
22
23 # Басты функцияны шақыру. 
24 main () 

Бұл программа нәтижесі: 
[[41, 77, 87, 51], [89, 5, 62, 10], [63, 90, 94, 26]]



• Программаны толығырақ қарастырайық. 
• 6- және 7-жолдар тізім қатарлары мен бағаналары үшін глобальді 

константалар құрады. 
• 11-13-жолдар екі өлшемді тізім жасайды да, оны values айнымалы-

сына меншіктейді. Бұл тізімді  үш қатардан және төрт бағанадан 
тұратын кесте деп қарастыруға болады. Әрбір элементке 0 мәні 
меншіктеледі. 

• 16-18-жолдар – қабаттасқан for циклдері. Сыртқы цикл әрбір жол 
үшін бір итерация (қадам) орындап, r айнымалысына  0-ден 2-ге 
дейінгі мәндерді меншіктейді. Ішкі цикл әрбір бағана үшін бір 
итерация (қадам) орындап, с айнымалысына 0-ден 3-ке дейінгі 
мәндерді меншіктейді. 18-жолдағы нұсқау әрбір элемент үшін бір 
рет орындалады да, оған 1 мен 100 арасынан бір кездейсоқ бүтін 
мән меншіктейді. 

• 21-жол тізімдегі мәндерді көрсетеді. 

Екі өлшемді тізімдер (кездейсоқ сандармен толтыру түсініктемесі)



• 21-жол  print функциясына аргумент ретінде тізім мәндерін 
береді; нәтижесінде тізім толығымен экранға шығарылады. 

• Егер әрбір элементті жеке жолға шығарғыңыз келсе: 

4 

17 

34 

24 

46 

т.с.с. Онда қабаттасқан циклдер басқаша былай жазылуы тиіс: 

for r in range(ROWS): 

for с in range(COLS): 

print(values[r] [с]) 

Екі өлшемді тізімдер (кездейсоқ сандармен толтыру түсініктемесі)



Сұрақтарға жауап берейік

7.19. Төмендегі мысалдағы екі өлшемді тізімде неше жол, неше 
бағана бар? 

numbers = [ [1, 2], [10, 20], [100, 200], [1000, 2000]] 

7.20. Үш жолдан және төрт бағанадантұратын тізім жасайтын 
программа фрагментін жазыңыз. Әрбір элементке 0 мәнін 
меншіктеңіздер. 

7.21. 7.19-тапсырмадағы тізім элементтерін экранға шығаратын 
қабаттасқан циклдер кодын жазып шығыңыз. 



19. Кортеждер туралы

• Кортеж – бұл тізім тәрізді тізбек, айырмашылығы кортеждер 

мутацияланбайтын тізбектер, яғни оларды бір құрғаннан кейін 

өзгертуге болмайды. Келесі  интерактивті тізімде көрсетілгендей, 

кортеждерді құрған кезде оларды жай жақшаға алып жазу қажет: 

>>> my_tuple = (1, 2, 3, 4, 5) Enter

>>> print(my_tuple) Enter

(1, 2, 3, 4, 5) 

>>>

Бірінші жол 1, 2, 3, 4 және 5 элементтерінен тұратын кортеж құрады да, 

оны my_tuple айнымалысына меншіктейді. Екінші жолда my_tuple

кортежін print функциясына береміз де, экранға шығарамыз. 



Кортеждер туралы
Келесі сеанс for циклін қолдана отырып, кортеж элементтерін біртіндеп 
экранда бейнелейді: 

>>> names = ('Хамит', 'Уәли', Ешпан') Enter
>>> for n in names: Enter

print(n) Enter Enter
Хамит 
Уәли 
Ешпан 
>>>

• Тізімдер тәрізді кортеждер де индекстеледі, келесі жолдарға қараңыздар: 
>>> names = ('Хамит', 'Уәли', 'Ешпан')  Enter
>>> for i in range(len(names)): Enter
print(names[i]) Enter Enter
Хамит 
Уәли 
Ешпан 
>>>



Кортеждер туралы
Кортеждер тізімдермен орындалатын барлық операцияларды 

орындай алады, тек қана тізім элементтерін өзгертетін амалдарды 
орындамайды. Кортеждер мынадай амалдарды орындай алады: 

• элементке индекс арқылы қол жеткізу (тек элементтер мәнін алу 
үшін); 

• әдістер, мысалы, index () ; 

• ішкі функциялар, мысалы len, min және max; 

• қиынды өрнегін пайдалану; 

• in операторы; 

• + және * операторлары. 

• Кортеждер мынадай әдістерді қолдана алмайды: append (), 
remove (), insert (), reverse () және sort (). 



Бір элементі бар кортеж 

• Егер тек бір элементі бар кортеж құру керек болса, онда элемент 
мәнінен соң, үтір қою керек: 

my_tuple = (1,) # Бір элементі ғана бар кортеж құру. 

• Егер үтір қойылмаса, кортеж құрылмайды. Мысалы, төмендегі 
нұсқау value айнымалысына бүтін 1 мәнін меншіктейді: 

value = (1) # Бір элементі бар бүтін мәнді айнымалы құрылады. 



Кортеждер не үшін керек...
• Кортеждерді қолдану себебі – олардың жоғары жұмыс өнімділігі. 

Кортежді өңдеу тізімді өңдеуге қарағанда, өте жылдам орында-
лады, сондықтан кортеждер өте көлемді және өзгертілмейтін 
мәліметтерді өңдеу керек болғанда, өте қажетті мүмкіндік болып 
табылады. 

• Оның тағы бір себебі – кортеждерді қолдану – қауіпсіз жұмыс 
түрі. Кортеж мәндері өзгертілмейтін болған соң, онда элемент-
терді сақтау кезінде ешқандай өзгерістер болуы мүмкін емес, 
олар программада кездейсоқ түрде өшіріліп кетпейді. 

• Оның үстіне, Python тілінде кортеждерді қолдануға арналған ар-
найы операциялар қарастырылған. Бұларды тереңдете түсінген 
сайын, кортеждерді көбірек пайдалануға болады. 



Кортеждерді пайдалану

• Стандартты ішкі list() функциясы кортежді тізімге, ал tuple() ішкі 
функциясы – тізімді  кортежге түрлендіреді. Келесі келтірілген 
интерактивті сеанс осындай әрекеттерді орындауды көрсетеді:

1 >>> number_tuple = (1, 2 , 3 ) Enter

2 >>> number_list = list(number_tuple) Enter

3 >>> print(number_ list) Enter

4 [ 1 , 2 , 3]

5 >>> str_list = ['бір', 'екі', 'үш'] Enter

6 >>> str_tuple = tuple(str_list) Enter

7 >>> print(str_tuple) Enter

8 ('бір' , 'екі' , 'үш' )

9 >>>



Кортеждер (түсініктеме)

Алдыңғы келтірілген нұсқаулар сипаттамалары:

• 1-жол кортеж құрады да, оны number_tuple айнымалысына меншіктейді.

• 2-жол number_tuple айнымалысын list() функциясына береді. Бұл функция 
number_tuple құрамындағы мәндерден тұратын тізім қайтарады да, оны 
number_list айнымалысына меншіктейді.

• 3-жол number_list тізімін print функциясына береді. Функция нәтижесі 4-жолда 
экранға шығарылады.

• 5-жол тіркестік мәндерден тұратын тізім құрады да, оны str_list айнымалы-
сына меншіктейді.

• 6-жол str_list тізімін tuple() функциясына береді. Бұл функция str_list құрамында-
ғымен бірдей кортеж қайтарады да, оны str_tuple айнымалысына меншіктейді.

• 7-жол str_tuple кортежін print функциясына береді. 8-жолда функция
нәтижесі экранға шығарылады.



Сұраққа жауап берейік

7 .22. Тізім мен кортеждің негізгі айырмашылығы неде?

7.23. 'Кортеждер не үшін қажет? ' – деген сауалға жауап беріңіз.

7.24. my_list айнымалысы тізімге сілтеме жасап тұрған болсын 
делік. Осыны кортежге түрлендіретін программа кодын жазып 
шығыңыз.

7.25. my_tuple айнымалысы кортежге сілтеме жасап тұрған болсын 
делік. Осыны тізімге түрлендіретін программа кодын жазып 
шығыңыз. 



Сұраққа жауап берейік
3. Бұл тізімдегі бірінші индекс. 
а) -1; 
б) 1;' 
в) 0; 
г) тізім өлшемінен бірге кем. 

4. Бұл тізімдегі соңғы индекс. 
а) 1;
б) 99;
в) 0;
г)  тізім өлшемінен бірге кем. 

5. Егер тізім шекарасына тысқары жатқан индексті қолданатын болсақ, онда ... 
а) ValueError аластамасы орын алады; 
б) IndexError аластамасы орын алады; 
в) тізім өшіріледі де, программа жұмысын жалғастырады; 
г) ешнәрсе болмайды – қате индекс есепке алынбайды. 

6. Бұл функция тізім ұзындығын береді. 
а) length; 
б) size; 
в) len; 
г) lengthof. 



7. * операторының сол жақ операнды тізім болса, ал оң жақ операнды – бүтін сан 
болса, оператор қандай операторға айналады... 
а) көбейту операторына; 
б) қайталау операторына; 
в) инициалдау операторына; 
г) ешнәрсеге де емес - бұл оператор мұндай операндтар типін сүйемелдемейді. 

8. Қай тізім әдісі ... тізім соңына мән қосып жазады. 
а) add (); 
б) add_to (); 
в) increase () ; 
г) append(). 

9. Келесі әдіс қолданылғанда, тізімнің берілген индексіндегі мән өшіріледі. 
а) remove () ; 
б) delete () ; 
в) del; 
г) kill (). 

Сұраққа жауап берейік



Сұраққа жауап берейік
10. Төмендегі нұсқау берілген болсын делік: 
mylist = [] 
Осы тізмнің 0-позициясына 'лабрадор ' деген тіркестік мән қосу үшін қай нұсқау 
қолданылады? 
а) mylist[0] = 'лабрадор'; 
б) mylist. insert (0, 'лабрадор'); 
в) mylist. append ('лабрадор'); 
г) mylist. insert ('лабрадор' , 0); 

11. Егер index() әдісі тізімдегі мәннің орнын анықтайтын болса, бірақ ондай мән табылмаса, 
онда ... 
а) ValueError аластамасы орын алады; 
б) Invalidindex аластамасы орын алады; ; 
в) әдістен   -1 мәні қайтарылады; 
г) ешнәрсе болмайды; программа келесі нұсқаудан ары қарай орындала береді. 

12. Келесі функция тізімдегі ең үлкен мәнді қайтарады... 
а) highest; 
б) max; 
в) greatest; 
г) best_of. 



Сұраққа жауап берейік
13. Келесі файлдық объект әдісі файлдан мәліметі бар тізім қайтарады... 
а) to_list (); 
б) getlist (); 
в) readline () ; 
г) readlines (). 

14. Келесі нұсқаулардың қайсысы кортеж жасайды? 
а) values [ 1, 2, 3, 4]; 
б) values { 1, 2, 3, 4 }; 
в) values (1); 
г) values (1,). 



Тыңдағандарыңызға 
рахмет!



Мысалдар
1. Бос тізім құрып алып, цикл арқылы оны кеңейту:
# Қарапайым тізім құру
a = []
for i in range(1,15):

a.append(i)
print(a)

2. Жоғарыдағы тізімді интерактивті режимде range() арқылы құру:

>>> a = list(range(1, 15)) 
>>> a 

3. «Тізім кірістіру» (немесе «тізім генераторы») тәсілі:

>>> a = [i  for i in range(1, 15)] 

>>> a 

Нәтижесі:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]

Нәтижесі:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]

Нәтижесі:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]



Мысалдар

4. 1 мен 14 аралығындағы сандарды квадраттап, солардан жаңа тізім 
құру: 

a = [i**2  for  i  in  range(1,15)] 
print(a) 

5. Тізім кірістіру тәсілі аралықтан шарт беру арқылы мән таңдау 
мүмкіндігін де береді (мысалда 4 мәні – яғни 16 саны) алынып 
тасталған):

a = [i**2  for  i  in  range(1,15)  if i!=4]
print(a)

Нәтижесі:
[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196] 

Нәтижесі:
[1, 4, 9, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196]



6. Бұрыннан бар тізім элементтерін 2-ге көбейтіп, жаңа тізім құру:

lst = [4, 10, 5, -1.9] 

print(lst) 

for i in range(len(lst)): 

lst[i] = lst[i] * 2 

print(lst) 

Бұл мысалда тізімдегі мәндерді біртіндеп таңдай отырып, оларды квадраттап, 
алынған мәндерді жаңа тізімге қосып отырамыз.

7. Осы жоғарылардағы тізімдерге ұқсас түрде сөз тіркесінен символдар алып, 
солардан да жаңа тізім жасауға да болады ('o' символы алынып тасталған):

c = [c*3 for c in 'Bota' if c != 'o'] 

print(c) 

Нәтижесі:
[4, 10, 5, -1.9]
[8, 20, 10, -3.8]

Мысалдар

Нәтижесі:

['BBB', 'ttt', 'aaa']



8. Python тілінде қызықты map функциясы бар, ол бұрыннан бар тізімнен жаңа 
тізім құра алады. Мұнда тізімнің (немесе тіркестің) әрбір элементі функцияға 
беріледі де, функция жұмысының нәтижесі жаңа тізім элементі ретінде 
қосылады: 

# map() функциясы
def f(x):

return x+5
print(list(map(f,[1,3,4])))

9. map функциясын тіркес үшін шақыру мысалы:

def  f(s): 

return s * 2 

print(list(map(f,"Марат"))) 

Нәтижесі:

[6, 8, 9]

Нәтижесі:

['ММ', 'аа', 'рр', 'аа', 'тт']

Мысалдар



10. Кездейсоқ бүтін сандардан тұратын тізім құру тәсілін көрейік:

from random import randint 
A = [randint(1, 9) for i in range(5)] 
print(A) 
[2, 1, 1, 7, 8] 

Бұл мысалда range функциясы қайталау санын береді (for циклі
дәл 5 рет қайталанады). Жаңа тізім құру кезінде i айнымалысы қол-
данылмайды. Нәтижесінде көрсетілген аралықтан кездейсоқ сан
алып беретін randint функциясы 5 рет шақырылады да, сандар
жаңа тізімге қосылады.

Нәтижесі:

[2, 1, 1, 7, 8] 

Мысалдар



11. Енді тізім мәндерін пернелерден қолмен енгізейік. Тізім 
ұзындығын беріп, мәндерді пернетақтадан біртіндеп енгіземіз:

a = [] # бос тізім құру
n = int (input("Неше элемент енгіземіз:"))          # элементтер санын енгізу
for i in range(n):

new_element = int(input("элемент мәні: ")) # келесі элемент мәнін енгізіп,
a.append(new_element)                                      # оны тізімге қосу

# соңғы екі жолды бір жолмен жазуға да болар еді:
# a.append(int(input("элемент мәні: ")))
print(a)

Мұндағы range функциясы циклдің қайталану 
санын, яғни тізім ұзындығын береді.

Мысалдар

Нәтижесі:
Неше элемент енгіземіз:5
элемент мәні: 6
элемент мәні: 7
элемент мәні: 9
элемент мәні: 1
элемент мәні: 8
[6, 7, 9, 1, 8]



Қабаттасқан циклдер
1. Циклдерді бірінің ішіне бірін енгізіп қабаттастырып жазуға да болады. 
Мысалы:

outer = [1, 2, 3] # сыртқы цикл 
inner = [4, 5, 6] # ішкі цикл 
for  i  in  outer: 

for  j  in  inner: 
print('i=', i, 'j=', j) 

Мұнда for циклі алдымен сыртқы циклдің барлық элементтері бойынша 
жылжиды (i=1 деп бекітіп аламыз), сонан соң ішкі циклге (j айнымалысына) 
көшеміз де, оның барлық элементтерін қарастырамыз.  Сонан соң сыртқы 
циклге қайтып ораламыз да (i=2 деп бекітіп аламыз), қайтадан барлық ішкі
элементтерді  қарастырып шығамыз. Осы әрекеттерді сыртқы цикл элемен-
ттері біткенше, яғни цикл аяқталғанша қайталаймыз.

Нәтижесі:

i = 1  j = 4
i = 1  j = 5
i = 1  j = 6
i = 2  j = 4
i = 2  j = 5
i = 2  j = 6
i = 3  j = 4
i = 3  j = 5
i = 3  j = 6

[1, 2, 3]
[4, 5, 6]

i=1 i=2
j=4, 5, 6 j=4, 5, 6



2. Жоғарыдағы тәсілді қабаттасқан циклдер үшін қолданамыз. Алдымен 
бір ғана for циклін пайдаланып көрелік:

tizim = [[1, 2, 3],  [4, 5, 6]] 
for  i  in  tizim: 

print(i) 

Бұл мысалда for циклі тізімнің барлық элементтерін қарастырды, өз 
кезегінде, олар да тізім болып табылады. 

3. Енді екі өлшемді тізім элементтерін қабаттасқан for циклі арқылы жазайық:
tizim = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]] 
for  i  in tizim: # сыртқы цикл

print() 
for  j  in  i: # ішкі цикл

print(j, end="") 

Қабаттасқан циклдер

Нәтижесі:
[1, 2, 3]
[4, 5, 6]

Нәтижесі:
[1, 2, 3]
[4, 5, 6]



4. Цикл нұсқауларында else тармағын пайдалануға да мысал келтірейік. 
Бұл жағдай цикл барлық элементтерді қарастырып болған соң (for) 
немесе шарт жалған болған кезде (while) орын алады, бірақ бұған 
цикл break арқылы аяқталған кез жатпайды. Бүтін санды көбейткіш-
терге жіктейтін келесі мысалды қарастырайық:

for  n  in range(2, 10): 
for x in range(2, n): 

if  n % x == 0: 
print(n, 'равно', x, '*', n//x) 
break 

else: 
# циклу не удалось найти множитель 
print(n, '- простое число') 

Қабаттасқан циклдер

Нәтижесі:
2 - простое число
3 - простое число
4 равно 2 * 2
5 - простое число
6 равно 2 * 3
7 - простое число
8 равно 2 * 4
9 равно 3 * 3



Шығаруға арналған есептер
3.1. y = x2 + 3 функциясы мәндерін х айнымалысы 10-нан 30-ға дейін қадамы 2 болып 

өзгерген кездерде табу керек.

3.2. Тіркес берілген: L = [-8, 8, 6.0, 5, 'тіркес', -3.1].

Осы L тіркесі ішіндегі сандар қосындысын табыңыздар. Көмек: объект типін анықтау 
үшін, type(-8) == int түріндегі салыстыруды пайдалануға болады.

3.3. N сандық элементтері бар тізім берілген. Осы тізімнің бірінші жартысы мен екінші 
жартысының орындарын алмастырыңыз. 

3.4. Напишите программу-игру. Компьютер загадывает случайное число, пользователь 
пытается его угадать. Пользователь вводит число до тех пор, пока не угадает или не 
введет слово «Выход». Компьютер сравнивает число с введенным и сообщает 
пользователю больше оно или меньше загаданного числа.

3.5. Пернеден енгізілетін сан берілген. Осы санның тақ цифрларының квадраттары 
қосындысын анықтаңыз.

3.6. Пернетақтадан енгізілетін сандар қосындысын табыңыз. Олардың қанша екені алдын 
ала белгісіз болып отыр. Программа соңы «stop» деген сөзді енгізу болып табылады.

3.7. Кез келген бір сөйлем берілген. Осы сөйлемдегі ең ұзын сөздің алғашқы символының 
нөмірін табу керек. 



3.8. Мынадай өлең жолдары берілген: «Мен, мен едім, мен едім, мен Нарында 
жүргенде, еңіреп жүрген ер едім». Осы өлеңдегі «м» әрпінен басталатын барлық 
сөздерді өшіру керек. Нәтижесін экранға шығарыңыз. Көмек: тізімдерді өзгерту 
тәсілдерін еске түсіріңіз.

3.9. Бүтін сан берілген. Сол санның неше цифрдан тұратынын анықтаңыз да, ішіндегі ең 
үлкен цифрын табыңыз. 

3.10. N x M өлшемді матрица (екі өлшемді жиым) құрып, соны кездейсоқ сандармен 
толтырып шығыңыз. 

3.11. N x N өлшемді матрица (екі өлшемді жиым) құрып, соны кездейсоқ сандармен 
толтырып шығыңыз. 

3.12. N x M өлшемді матрица (екі өлшемді жиым) құрып, соның элменттерінің 
қосындысы ең үлкен болатын жолын анықтаңыз.

3.13. Бүтін сандардан тұратын N x N өлшемді матрица (екі өлшемді квадрат жиым) 
құрып, бас диагональдан төмен орналасқан элементтерінің (i>j) көбейтіндісін 
табыңыз.

3.14. Бүтін сандардан тұратын N x N өлшемді матрица (екі өлшемді квадрат жиым) 
құрып, бас диагональдан жоғары орналасқан элементтерінің (i<j) көбейтіндісін 
табыңыз.

Шығаруға арналған есептер



2.1. Мынадай тізім берілген L = [3, 6, 7, 4, -5, 4, 3, -1].
Осы  L тізім элементтерінің қосындысын табыңыз. Егер қосынды 2-ден артық 
болса, экранға тізім элементтерінің санын шығарыңыз.

2.1. Мынадай тізім берілген L = [3, 6, -7, 4, -5, 4, 9, -1].
Осы тізімнің ең үлкен элементі мен ең кіші элементінің айырмасын табыңыз. 

2.2. Мынадай тізім берілген L = [3, 'hello', 7, 4, 'привет', 4, 3, -1].
Осы тізімде «привет» сөзінің бар екендігін анықтаңыз. Егер ол сөз табылса, 
онда оны экранға 3 рет шығарыңыз. 

Шығаруға арналған есептер



Екі өлшемді тізімді өңдеу 
5. Екі өлшемді тізімді (жиымды), for циклі арқылы экранға шығару:

# 3 jol, 4 bagana 
m=3; n=4  
a = [[11,12,13,14], [15,16,17,18], [19,20,21,22]] # берілген тізім
for m in a:

for n in m:

print(n, end=' ')

print()

6. Тізімдегі барлық сандар қосындысын қабаттасқан for циклдеріндегі  range()
функциясы арқылы табу:
m=3; n=4
a = [[5,2,3,1], [8,7,11,9], [1,2,2,8]]
s = 0
for i in range(m):        

for j in range(n): 
s += a[i][j]

print('s =',s)

Нәтиже:
11 12 13 14 
15 16 17 18 
19 20 21 22

Нәтиже:
s = 59



7. Екі өлшемді жиым жолдарының қосындысы:

a = [[5,2,3,1], [8,7,11,9], [1,2,2,8]]
# жиым жолдарының қосындысы
for row in a:

s = 0
for elem in row:

s += elem
print(row,'\ts =',s)

Жиым бағаналарының қосындысы:

a[3][4] жиымын шығарып, оның бағаналары қосындысын табу үшін 
бағаналар мен жолдар орнын алмастыра отырып табу керек болады.

Екі өлшемді тізімді өңдеу 

Нәтиже:

[5, 2, 3, 1] s = 11

[8, 7, 11, 9] s = 35

[1, 2, 2, 8] s = 13



8. Жиым бағаналарының қосындысы: 
# a[3][4] жиымын шығару, бағаналар қосындысын табу
m=3; n=4
a = [[5,2,3,1],[8,7,11,9],[1,2,2,8]]
# жиымды шығару
for i in range(m):

for j in range(n):
print(a[i][j],'\t', end='')

print()
print('--------------')
# a[3][4] жиымының бағаналары қосындысы
for i in range(n):

s = 0
for j in range(m):

s += a[j][i]
print(s, '\t', end='')

Нәтиже:
5 2 3 1 
8 7 11 9 
1 2 2 8 
----------------

14 11 16 18 

Екі өлшемді тізімді өңдеу 



Екі өлшемді тізімді өңдеу 
9. Жиымды кездейсоқ сандармен толтырып алып, жиым жолдары мен 

бағаналарының қосындысын табу
from random import random
M = 4; N = 3  # 3 жол 4 бағана
a = []  # а жиымы үшін бос тізім құру
for i in range(N):

b = [] # жолдар қосындысы үшін бос тізім құру
for j in range(M):

b.append(int(random() * 11))
print("%3d" % b[j], end='')

a.append(b)
print('   |', sum(b))

for i in range(M):
print(" --", end='')

print()
for i in range(M):

s = 0
for j in range(N):

s += a[j][i]
print("%3d" % s, end='')

print()

Нәтиже:

7  7  1  5   | 20

8  7  2  2   | 19

9  6  7  8   | 30

-- -- -- --

24 20 10 15



10. Екі өлшемді квадрат матрицаны өңдеу тәсілдері

Екі өлшемді тізімді өңдеу 

Мұнда жолдар 
саны мен баға-
налар саны 
бірдей болады.

m=n=4



Екі өлшемді квадрат матрицаны өңдеу тәсілдері,

төмендегі i – жол нөмірлері, ал j – бағана нөмірлері

• Бас диагональ элементтерінің қасиеті:           i=j

• Бас диагональдан жоғары элементтер қасиеті:     i<j

• Бас диагональдан төмен элементтер қасиеті:        i>j

• Қосалқы диагональ элементтерінің қасиеті:           i+j=n-1

• Қосалқы диагональдан жоғары эл-тер қасиеті:      i+j<n-1

• Қосалқы диагональдан төмен эл-тер қасиеті:         j+j>n-1

Енді бас және қосалқы  диагональ элементтерін өңдей аламыз.

Екі өлшемді тізімді өңдеу 



4 жол мен 4 бағанадан тұратын квадрат матрицаны төмендегідей түрде (ақ түсті) 
толтыру керек болсын делік.

1  0  0  0

2  1  0  0

2  2  1  0

2  2  2  1

A[4][4] (A[i][j] ) жиымының бас диагональ элементтерін  (i==j)  
1-мен толтырамыз, бас диагональдан жоғары тұрған элементте-
терін (i<j) 2-мен, ал бас диагональдан төмен орналасқандарын
(i>j) 0-мен толтыру керек.  Сонда келесі алгоритм аламыз.

n = 4 # тізімді 0-мен толтыру
a = [[0] * n for i in range(n)]
# нөлдік жиымды шығару
for i in range(n):

print(a[i])
print('-----------')

Екі өлшемді тізімді өңдеу 

for i in range(n):
for j in range(n):

if i < j:
a[i][j] = 0

elif i > j:
a[i][j] = 2

else:
a[i][j] = 1

# нәтижелік жиымды шығару 
for i in range(n):

print(a[i])
print('-----------')

[0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0]
-------------
[1, 0, 0, 0]
[2, 1, 0, 0]
[2, 2, 1, 0]
[2, 2, 2, 1]

Нәтиже:



СОҢЫ...


