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Мектепте оқып жүрген кезiмде мен барлық пәндердi оңай  
игеретiн едiм, әсiресе математиканы аса ұнататынмын.  

Мектептi бiтiргеннен кейiн осы пән туралы барынша көп бiлгiм 
келетiнiн ұқтым, сондықтан математика менiң бүкiл өмiрiмдегi 

сүйiктi кәсiбiме айналды. Маған математика және математикамен 
байланыстының барлығы ұнайды. 

Бiз не iстесек те, барлығы математикамен сабақтасады. Бiзге қайта 
санауға, өлшеуге, санап шығуға және болжауға, сондай-ақ түрлi  
есептер шығаруға тура келедi және математиканың көмегiмен 

осылардың барлығын бiршама ойдағыдай жасаудың сәтi түседi.

Математикада бiрнеше бөлiмдер бар, сен олар туралы, бәлкiм,  
бұрын-соңды естiмеген де боларсың. Сондықтан бiз осы кiтапқа 

солардың әрқайсысынан дерлiк мысалдар мен суреттердi, жұмбақтар 
мен фокустарды енгiздiк. Мен осы кiрiспе сөздi жазып болғанымша, 

бәлкiм, бiлетiн бiреу бiз бiлетiн нәрседен басқа математиканың  
мүлде жаңа бөлiмiн ойлап тапқан да шығар, кiм бiлсiн. 

Ал ендеше математиканың құпия да тамаша әлемiне бiрге сапар 
шегейiк. Сенi кiтаптағы фокустар мен шытырмандардан бастап, 

оларды жасау өзiңнiң қолыңнан келетiндерге дейiн көп нәрселердiң 
қызықтыратынына кәмiл сенемiн. Бастамасында сен жай ғана  

САНДАР ТУРАЛЫ ОЙЛАНЫП КӨР.  
Ойларың сенi сан-саққа жүгiртуi мүмкiн…
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Бiздi жан-жақтан сандар қоршайды,  
олар бiзге барлық жерде қажет.  
Бiз сандар арқылы санап қана 

қоймаймыз, бiз оларды санаймыз. 
Сандарсыз бiз уақытты да, күндi де 
белгiлей алмас едiк, сандарсыз бiз 

заттарды сатып ала алмаймыз, өзiмiзде 
бар нәрсенi қайта санай алмаймыз немесе 
бiзге тағы да қанша қажет екенi туралы да 

айта алмаймыз. 

Сондықтан сандарды ойлап табу 
қажет болды.

Олардың шығу тарихы өте шытырман 
және бiз қазiргi кезде пайдаланып жүрген 

қарапайым жүйеге келу үшiн адамдарға 
бiршама ұзақ уақыт қажет болды.

Қазiр сандар бiзге барлық жерде және 
әрқашан қажет. Бiздiң әлем сандарсыз 

қалай болар едi, соны көзiңiзге  
елестетiп көрiңiзшi …

САНДАР ҚАЙДА ПАЙДА БОЛДЫ?
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Сенбi күнi ұлттық 
лотереядағы ұтыс шарлары 
қызыл, қызыл, көк, сары, 
сары және ақ түстi шарлар 
болды. 

Жексенбi күнi бас жүлденi 
ұтқан көп адам жүлденi 
алу үшiн ұлттық лотерея 
кеңсесiне келдi. Соның 
нәтижесiнде бүкiл қала 
бойына созылған кезек 
пайда болды. 

Бүкiл жүлделiк қор бiр-
неше үйдi толтыратын 
ақшаны құрайды, осы 
ақшалар таусылып бiткенге 
дейiн табаққа толтырылып 
үлестiрiледi.

Әйел бiрнеше бала тудыТОП  
АДАМДАР  

ЛОТЕРЕЯДАН  
ҰТТЫ

Бас жүлденi ұтқандардың 
iшiн де Шеза Воннерлот болды.

Баға осы барлық 
••••••••••

тиындарды құрайды �ЛЕМДIК

ДЖЭКПОТТЕР

Мерзiмi: жаздың соңы, бiрақ әлi күз емес

ФУТБОЛ КОМАНДАСЫ

8

САЛЛИ АРМСТРОНГ
Үндiстанда бiр әйел бiр-

ден бiрнеше бала туды. 
Нәрестелердiң бар лы-

ғының денелерi ананастың 
көле мiн дей ға на бол-
ды. Дәрi герлер олардың 
жағ дай ларының әбден 
қалыпты екенiн мәлiмде дi. 

Әйелдiң бiр бала жә-
не тағы бiр бала туатыны 
әбден қалыпты құ былыс 
болса да, бiр мезгiлде 
қатар бiр бала, тағы бiр 

бала және тағы бiр бала 
туатын жағ дайлар да кез-
деседi. 

Осы әйел бiр бала, та-
ғы бiр бала, тағы бiр ба-
ла, тағы бiр бала, тағы бiр 
бала және тағы бiр ба-
ла туды.
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Кеше рекордты биiктiк-
ке секiрген Ивор Сприн-
гилег Олимпиада ойын-
дарында алтын медальды 
жеңiп алды. Ол бұрынғы 
өте жоғары биiктiгiнен сәл 
жоғары секiрiп, бұрынғы 
рекордын жаңартты.

Олимпиада ойында-
рында сондай-ақ қысқа 
қашықтыққа жүгiруде ре-
кордты жаңартқан Гарри 
Фут та алтын медаль алды, 
ол орташа көлемдегi алаң 
арқылы жүгiру жарысын-
да бiрнеше спортшылар-
ды басып озды. Футтан 
сәл ғана артта қалған 
Джимми Крикетке күмiс 
медаль бұйырды. Крикет 
осы ойындарда бiрнеше 
медаль жеңiп алды.

ОЛИМПИАДА 

СПОРТШЫЛАРЫ 

АЛТЫНДЫ 
ЖЕ�IП АЛДЫ

СОНЯ МАРКС

Хабарлардың толық 
бағдарламасы бетте беттiң 

алдында беттiң алдында 
соңғы беттiң алдындаЖАҢАЛЫҚТАР�ЛЕМДIК

ӘЛЕМДЕГI АУА РАЙЫ

Нью-Йорк
Күн футболкамен 
жүретiндей ыстық 
емес.

Токио jМюнхен
Күн өте суық — жы-
лы бас киiм кигенiңiз 
жөн.

t

Күн ылғалды, бiрақ 
аса жылы емес.

Лондон

Париж j jДели

КӨП-КӨП ГОЛ СОҚТЫ
Кеше Бразилия қақпасына 
бiрнеше гол соққан Анг-
лия тағы да Әлем кубогын 
жеңiп алды. Бэкхэм алыс 
қашықтықтан гол соққаннан 
кейiн футболшылар ойын 
тiзгiнiн өз қолдарына алды. 
Ойын уақытының жартысы 
өткеннен кейiн ол қайта-қайта 
гол соқты. Ресми деректер 
бойынша осы ойынды көргiсi 
келгендердiң көп болғаны 
соншалық, көрермендер ста-
дион трибуналарына әзер 
сыйған.

Испания: көп гол соқты
Италия: онша көп гол соқпады

Колумбия: гол соққан жоқ
Нигерия: бiрнеше гол соқты

Германия: аз гол соқты
Таиланд: одан да аз гол соқты

Мексика: өте көп гол соқты
Швеция: одан да көп гол соқты

Футбол матчтарының нәтижелерi:

9

ДЖОННИ БОЛЛ

Алтын медальдар Ивор 
Спрингилег пен Гарри 
Футқа бұйырды

Рио

Сидней

Күн шуақты, бiрақ 
аса жылы емес.

Күн жаңбырлы және 
салқын — пальто 
киiңiз.

Күн өте ыстық — 
суды көп iше берiңiз.

Толассыз жаңбыр 
болуы мүмкiн — 
қолшатыр алыңыз.

УИНДИ ГАСТС

Күн салқын және 
бұлтты — ұзын жеңдi 
кофта киiңiз.



Неге қол пайдаланылған? 
Адамзат баласы сандардың атауын ойлап тапқанға де йiн 
саусақтар есептеудiң ең қолайлы тәсiлiн табуға кө мек-
тескен. Сен бiрдеңенi санау кезiнде саусақтарыңды пайда-

лан саң, ешқашан есептен жаңыл майсың. 
Саусақтарыңа қарап-ақ, сандарды атамас-

тан оларды көз алдыңа елестете аласың. 
Саусақтар мен сандар арасындағы 
байланыс көне замандардан берi бар. 
Тiптi қазiр де бiз “digit” — «сан» сө-
зiн пайдаланамыз, ол “саусақ” деген 

ұғымды бiлдiредi. 

Үңгiр адамы санауды бiлдi 
ме?
Көптеген ғасырлар бойы адамдарға 
сандардың қажетi болмады. Егiншiлiк пен 
мал шаруашылығы пайда болғанға дейiн 
адамдар «жинаушы-аңшылар» болған, олар 

жабайы табиғаттан күнкөрiске 
қажет мөлшерде ғана азық 

тауып, айырбас немесе қорға 
азын-аулақ мөлшерiн ғана 
қалдырған, сондықтан олар 
бiрдеңенi санауға зәру болмаған. 

Алайда олар уақытты күнге, ай мен 
жұлдыздарға қарап бақылап отырған.
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Сандар қайда пайда болды? 

Адамдар қалай санай бастады?

3 4
65

Адамдар санай бастаған кезде, сiрә, санау үшiн қол 
саусақтарын пайдаланған болуы керек. Барлық адамдарда 
он саусақтан болғандықтан, ондықтармен санау ыңғайлы 
болған. Бiздiң қазiргi заманғы санаудың ондық жүйесi осы-
дан туындаған.

Бұл не қылған ондық?
Математиктердiң айтуынша, бiз 
ондықтармен, яғни 10 сандық топтар 
арқылы санайды екенбiз. Бiздiң нелiктен дәл 
осылай санайтынымызға математикалық 
түсiндiрме жоқ, адам биологиясының 

арқасында осылай болған. 
Егер сегiз саусақты 

бөтен планеталықтар 
бар болса, олар, сiрә, 
сегiздiктермен санай-
тын шығар. 

Амазонияның 
тропикалық ор-

мандарында 
тұратын пираха 

тайпасының адам-
дары тек екiге дейiн 

ғана санай алады



Адамдардың барлығы бiрдей санау бiле ме?
Әлемде әлi де аз да болса жинаушы-аңшылар сияқты 

тiршiлiк ететiн адамдар бар. Олардың көпшiлiгi са-
най бiледi, бiрақ кейбiреулерi санақпен басын қатырып 

жат пайды. Амазонияның тропикалық ормандарында 
тұратын пираха тайпасының адамдары тек екiге дейiн 

ғана санайды, одан артығы олар үшiн 
«көп» деген мағынаны бiлдiредi. Тан-

занияны мекендейтiн хадза тайпа-
сын дағылар үшке дейiн санайды. 

Осы қос тайпа да үлкен сандар-
сыз-ақ тамаша тiршiлiк жасайды, 

мүмкiн, оларға үлкен сандардың еш 
уақытта қажетi 

болмаған шығар. 

Сонда сандар не үшiн керек?
Егер адамдар сандарсыз-ақ өмiр сү-
ре алатын болса, нелiктен бiреулер 
бiр кездерi санай бастаған? Алаяқ-

тыққа жол бермеу үшiн. Сандардың 
пайда болуының негiзгi себебi де 

осы. Айта лық, сен 10 балық ұстадың 
да, оны до сыңнан 
үйiңе апаруды 

өтiндiң. Егер сен 
санай бiлмесең, 
ал досың бiрне-

ше балықты өзiне 
қалдырса, сен ол 

туралы ешқашан бiл-
мес едiң.

Ненi санауға тұрады?
Адамдар есептеудi ойлап тауып және 

сандарды пайдалануға үйренген кезде тек 
өздерiне бағалы болып көрiнетiн заттарды 
ғана санаған-ау. Кейбiр тай-

палар осы уақытқа дейiн 
солай iстейдi. Жаңа Гви-

нея Папуасындағы юпно 
тайпасының адамдары ауды, 

шөптен өрiлген белдемшелердi, 
шошқаларды санаса да, күндердi, 

адамдарды, бататтарды немесе 
жаңғақтарды санамайды. 

11

Адамдар қалай санай бастады?

Егер адамдарда 8 саусақтан және бас 
бармақтан болса, онда, сiрә, бiз сегiз-

дiктермен санаған болар едiк

6

8

5
Кейбiр көне 
мәдениеттер 
бестiктермен 
санау кезiн-

де бiр қолдың 
саусақтарын 
пайдаланған

7 9

10



ҚОЛДАР МЕН АЯҚТАР 
Жаңа Гвинеядағы Папуа аралдарын-
дағы тайпаларда санаудың кем 
дегенде 900 әр түрлi жүйесi бар. 
Көптеген тайпалар саусақтарымен 
санайды, бiрақ ондық жүйенi пайда-
ланбайды. Бiр тайпа қол 
саусақтарынан кейiн 
аяқ башпайларын са-
найды, яғни 20-дан. 
10 — оларда екi қол, 
15 — екi қол мен бiр 
аяқ, ал 20 — адам.

көмегiмен санай аласың
СЕН ДЕНЕ МҮШЕЛЕРIҢНIҢ
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БАС ПЕН ИЫҚТАР 
Жаңа Гвинеядағы Папуаның кейбiр аралдарында 
тұратын адамдар санауды шынашақтан бастайды, со-
дан соң қолға, кеудеге ауысады да, тек осыдан кейiн 
ғана екiншi қолға көшедi. Файвол тайпасы адамның 
денесi 27 мүшеден тұрады деп есептейдi және де-
не атауларын сандарды белгiлеу үшiн пайдаланады. 
Мысалы, 14 санын олар мұрын деп атайды. 27-ден 
көп сандар үшiн олар бiр адам деген сөздi қосады. 
Ал 40 санын атаған кезде олар бiр адам және оң 
жақ көз деп айтады.

ОСЫДАН  
БАСТА!
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Қол саусақтарымен тек онға дейiн санау ғана ыңғайлы. Адамзат 
баласы ғасырлар бойы дене мүшелерiн пайдалану арқылы 10-нан кейiн-
гi сандарды есептеудiң көптеген тәсiлдерiн ойлап тапты. Тiптi қазiрдiң 
өзiнде де кейбiр халықтар осындай тәсiлдердi пайдаланады.

.

13

6 12 13

1

2
3

4

5

6

7

8

9
10

12
11

12

24
36

21
22

48

60

23 24 25
26

27

АЛПЫС-АЛПЫСТАН 
Осыдан 5000 жылдай бұрын Иракта өмiр сүр-
ген вавилондықтар алпыс-алпыстан сана ған. 
Олар бiр жылдағы 360 күндi 6 х 60 ре тiн де 
елестеткен. Олардың санау кезiнде сау сақтарды 
қалай пайдаланғаны бiзге белгi сiз, бiрақ олар 
бас бармақпен бiр қолдың сау сақтарындағы 
12 сегменттi көрсеткен де ген болжам бар. Ал 

екiншi қол дың әр саусағы 12 са-
нын бiлдiрген, сондықтан 

саусақтардың қосындысы 
60 санын құрайтын 
болған. Вавилондықтар 
минуттар мен секунд-

тарды ойлап тапқан, осы 
уақыт өлшемдерiн бiздер әлi 

күнге дейiн 60-тан есептеп отырамыз.

КӨРСЕТУДIҢ ҚАЖЕТТIЛIГI
Кейбiр тайпалар үшiн дене мүшелерiнiң көмегiмен са-
нау өте маңызды, өйткенi олар тек сөздердiң көме гiмен не 
нәрсенi болса да дұрыс санай алмайды. Жа ңа Гвинеядағы 
Папуада тұратын баруга тайпасы өзде рiнiң денесiнiң 22 
мүшесiн пайдаланады, бiрақ «саусақ» деген бiр сөз 2, 3, 4, 
19, 20 және 21 санда-
рын белгiлеу үшiн 
пайдаланылады. Ша-
таспау үшiн олар осы сан-
дарды атай отырып, нақты 
саусақты көрсетулерi керек.

САУСАҚТАРМЕН  
ЖАСАЛАТЫН АЙЛАЛЫ ӘРЕКЕТ 
Қол саусақтарын тек санау үшiн ғана емес, соны-
мен бiрге көбейту үшiн де пайдалануға болады. 
Осы айлалы әрекеттi 9-ға көбейтуге қолданып 
көр. Қолдарыңды алдыңа қой да, сол жақтан 
қарай санай баста. Қайсыбiр санды тоғызға 

көбейту үшiн тиiстi саусағыңды бүк. Мыса-
лы, 7-нi 9-ға көбейту 
үшiн жетiншi 
саусағыңды бүк. 
Ендi сол жақта 
6 саусақ және оң 
жақта 3 саусақ 

қалды, демек, 
жауабы 63 болады.




