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Лекция №9. Қайталау операторлары. FOR ЖӘНЕ WHILE ОПЕРАТОРЛАРЫ. 

ҚАТЕНІ ҰСТАУ ON ERROR ОПЕРАТОРЫ, ЖАЛҒАСТЫРУ СONTІNUE 

ОПЕРАТОРЫ. 
Math-та программалау тілінде екі қайталау операторлары қолданылады: FOR және 

WHILE.  Програма құру үшін программалау (Programming) панелін шақыру керек.   
Панелде қайталау операторларын қолдану үшін келесі батырмалар орналасқан:                

1. FOR батырмасы программаға параметрлі қайталау операторын кіргізеді. 

Цикл саны әртүрлі әдістермен беріледі.  

. 

2.  WHILE батырмасы шарты алдын-ала қойылған қайталау операторын 

береді. Мүндай циклді қайталау санын  қанша болатынын алдын-ала 

білмеген жағдайда қолданылады.  
Қарапайым циклды for  операторларымен кез-келген шарттарды тексеруге болды. 

for операторы үш маркердан тұрады: екі жоғарғы маркерден, және қабылдайтын 
мәндерден тұрады.  

Екінші циклды whіle оператордың көмегімен цикл құруға болады. Whіle операторы 
екі маркерден тұрады. Шартқа байланысты цикл жұмыс, whіle циклында әр қадам сайын 
орындалады.  

  Қайталау операторын программаға қосу үшін: 
1. Жаңа сызықты программалық модулге қосу керек.  
2. FOR және WHILE операторларының біреуін панелден қою керек.  
3. Егер FOR операторын қолдансақ, онда ■ орнына айнымалы аты мен оның 

мәнінің диапазонын,  ал  WHILE  операторын қолдансақ –логикалық  
өрнекті беру керек. Логикалық шарт орындалған жағдайда, циклден 
шығады.  

Алгоритм бірнеше шарт болса, біреуі болмаса біреуі қате болуы мүмкін, ол үшін 
арнайы сontіnue (Жалғастыру) операторы қолданамыз.   

Жұмыс жасап жатқанда программаны тоқтату керек болса, онда break (Тоқтату) 
операторын қолданамыз. Бұл оператор іf (Егер) операторымен және on error (Қатені 
ұстау) операторымен жақсы істелінеді. 

Мысал 3. Бірінші он нақты санын қосындысын табу. Басында s қосындының мәнін 0 

–ді меншіктеу керек. Цикл саны белгілі болғандықтан, FOR операторын қолданамыз. 

            

s s 0

s s x

x 1 10for

s 55  
Мысал 4. Берілетін x-тің шамасына байланысты қосындысы табылады. 

VFOR

FOR

FOR

A

i

A







1..10

5,4,7,8



© Қоданова С.Қ.  Физика факультеті КазҰУ 

 

2 

 

s s 0

s s x x 5if

x 1 10for

s s sin x( ) 5 x 8if

s s cos x( ) otherwise

s 9.161                                    
Мысал 5. Бұл жерде WHILE операторы қолданылады. Қосындысы 30-дан асқанға 

дейін,нақты қатарлардың қосындысын табу қажет. Екі ADD LINE сызығы қолданылады. s 

пен x –тің бастапқы мәндері беріледі. Кейін WHILE операторы жазылады, екінші циклда 

өзі жинақталады. Есептеу реті мынадай: 

1. s  пен x –тің алғашқы мәнін береміз. 

2. Шарттың тексеру жүргізіледі. Ол орындалған жағдайда  s=s + x = 0+1 операциясы 

орындалады 

3. Шарт тексеріледі s<30 

4. s есептелінеді.  

Осылайша 2-4 пунктері қайталана береді. WHILE  операторы ( s<=30) шартты келесі 

цикл басталғанша  тексереді.  

 

 


