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Жұмысты бастау жөніндегі қысқаша нұсқаулық 
OneNote 2016 бағдарламасын алғаш рет пайдаланып немесе алдыңғы нұсқадан жаңартып жатырсыз ба? Негіздерін үйрену үшін 
осы нұсқаулықты пайдаланыңыз.

Таспаны зерттеу
OneNote 2016 бағдарламасымен таспа қойыншаларын 
басу немесе жаңа әрі бұрыннан таныс құралдарды зерттеу 
арқылы орындауға болатын әрекеттерін қараңыз.

Жылдам қатынасу 
тақтасы
Таңдаулы пәрмендерді 
біржола көрнекі етіңіз.

Контекстік пәрмендерді табу
Қосымша пішімдеу құралдарын көрсету 
үшін кірістірілген кестенің кез келген 
бөлігін таңдаңыз.

Жұмысыңызды басқалармен ортақ 
пайдалану
Жұмысыңызды басқа адамдармен бөліскіңіз 
келсе, бұлттық тіркелгіңізбен кіріңіз.

Жазу кітапшаларының тізімі
Жазу кітапшаларының 
арасында ауыстыру үшін жазу 
кітапшасының атын немесе 
«Жазу кітапшалары» тақтасын 
ашық күйінде қалдыру үшін 
бекіту белгішесін басыңыз .

Жазу кітапшасының 
беттері
Ағымдағы жазу кітапшасы 
бөліміндегі беттерді 
ауыстыру үшін осы 
қойыншаларды басыңыз.

Жазу кітапшасының 
бөлімдері
Ағымдағы жазу 
кітапшасындағы бөлімдер 
арасында ауыстыру үшін осы 
қойыншаларды басыңыз.

Беттің кез келген жеріне 
теру
OneNote бағдарламасының 
ыңғайлы кенебі басқа 
бағдарламалар сияқты 
шектелмеген.

Таспаны жасыру
Қосымша бөлме 
қажет пе? Таспаны 
қосу немесе өшіру 
үшін көрсеткіні 
басыңыз.

Жазбаларға арналған 
контейнерлердің өлшемін 
өзгерту
Жазбаларды бетке сыйдыру 
үшін шетін жылжытыңыз 
немесе оны басқа жерге 
жылжыту үшін бүкіл 
жақтауды жылжытыңыз.

Барлығын лезде табу
Ағымдағы бетті немесе 
барлық жазу кітапшаларын 
бірден іздеңіз және 
нәтижелеріне оңай өтіңіз.Абзацтарды таңдау немесе 

жылжыту
Ұстағышты таңдау не жылжыту 
үшін оны басыңыз не жазбаның 
сол жақ бөлігіне жылжытыңыз 
немесе қосымша опцияларын 
көрсету үшін оны тінтуірдің оң 
жақ түймешігімен басыңыз.
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Жазбаларға кез келген жерден 
қатынасу
Қатты дискте құлыпталған болса жазбалардың, жоспарлардың және идеялардың 
қандай пайдасы бар? OneNote бағдарламасын ДК құрылғысында алғаш рет 
пайдаланғанда тегін Mіcrosoft тіркелгісімен кіру арқылы жазу кітапшалары 
әрдайым қолжетімді болады. Қайда болсаңыз да, әрқашан синхрондаулы күйде 
қалуыңыз үшін барлық таңдаулы құрылғыларыңызға арналған тегін OneNote 
бағдарламасы бар.

Қағаз ешқашан бітіп қалмайды
OneNote бағдарламасында әдеттегі қағаз жазу кітапшаларына тән ешбір 
шектеулер жоқ. Бөлме таусылған сәтте тағы қосуға болады.

Ағымдағы бөлімде жаңа бет жасау үшін бет қойыншалары бағанының 
жоғарғы жағындағы (+) Бет қосу түймешігін басыңыз. Сондай-ақ, кез келген 
бет қойыншасын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Жаңа бет түймешігін 
басыңыз немесе пернетақтаңыздағы Ctrl+N пернелер тіркесімін басыңыз.

Ағымдағы жазу кітапшасында жаңа бөлім жасау үшін бөлім қойыншасы 
жолағының оң жағындағы [+] қосу белгішесі бар шағын қойыншаны басыңыз 
немесе кез келген бөлім қойыншасын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, 
Жаңа бөлім түймешігін басыңыз.

OneNote бағдарламасын алғаш рет іске қосқанда Жылдам жазбалар бөлімі 
бар әдепкі жазу кітапшасы сіз үшін жасалады, бірақ Файл > Жаңа тармағын 
басу арқылы өзіңізге қажетті тақырыптар мен жобалар бойынша қосымша 
жазу кітапшаларын оңай жасай аласыз.

Жергілікті қатты дискіңізде жаңа жазу кітапшаларын жасап немесе оларды 
тегін OneDrіve тіркелгісінде сақтай аласыз, осылайша жазбаларыңызға 
әрқашан барлық құрылғылардан қатынаса аласыз. Таңдау сізде!

Жұмысыңызды автоматты түрде 
сақтау
OneNote бағдарламасы жұмыс барысында барлық өзгертулеріңізді сақтап 
отырады, сондықтан да оны сақтау қажет болмайды. Тіпті бағдарламаны 
жапқанда немесе ДК құрылығысы ұйқы режиміне ауысқанда, жазбаларыңыз 
әрқашан сақталады, сондықтан келген жеріңізден жалғастыра аласыз. 
OneNote бағдарламасының өзгертулерді қашан соңғы рет сақтағанын көру 
үшін Файл > Ақпарат > Синхрондау күйін қарау тармағын басыңыз.
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Таңдалған жазбаларды белгілеу
Басты қойыншасындағы «Тегтер» жиынтығы таңдалған жазбалар 
басымдығын анықтауға немесе санаттарға бөлуге мүмкіндік береді. Тегі бар 
жазбалар маңызды әрекет элементтерін орындауды немесе тапсырмалар 
тізіміндегі аяқталған тапсырмаларды тексеруді талап ететін белгішелермен 
белгіленеді.

Ақпаратты кестелерде реттеу
Электрондық кесте жойылған жағдайда мәліметтерді түсіну үшін қарапайым 
OneNote кестелерін пайдаланыңыз. Сөзді, тіркесті немесе санды теру арқылы 
мәтіннің жаңа жолын бастаңыз да, келесі бағанды жасау үшін Tab пернесін 
басыңыз. Жаңа жол жасау үшін Enter пернесін басыңыз. Сонымен қатар, кесте 
сызу үшін таспадағы Кірістіру > Кесте тармағын басуыңызға болады.

Кесте жасалып, таңдалғаннан кейін, таспадағы Кестелермен жұмыс 
істеу қойыншасының пәрмендерін пайдаланыңыз немесе бірдей Кесте 
параметрлерін алу үшін кестенің кез келген бөлігін тінтуірдің оң жақ 
түймешігімен басыңыз.

Суреттерден мәтінді көшіру
OneNote бағдарламасы суреттердегі мәтінді тани алады. Кез келген бетке 
жарамды мәтінді (мысалы, рецепттің ұялы телефон арқылы түсірілген суреті) 
қамтитын суретті кірістіріп, суретті тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, 
Суреттен мәтінді көшіру параметрін басыңыз да, көшірілген мәтінді қажет 
жерге қойыңыз.

Вики-мәнерлі гиперсілтемелер 
жасау
Белгілі бөлімдерге немесе беттерге арналған сілтемелер жасау арқылы жазу 
кітапшаңызды функционалды вики-мәнеріне айналдырыңыз. Сілтеме көрсетуі 
қажет бөлім немесе бет қойыншасын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз. 
Әрі қарай, Бөлімге арналған сілтемені көшіру немесе Бетке арналған 
сілтемені көшіру түймешігін басыңыз да, сілтемені қажетті жерге қойыңыз.
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OneNote бағдарламасы 
бойынша анықтама алу
Таспада, OneNote 2016 Анықтама терезесін ашу үшін ? түймешігін басыңыз, 
бұл жерде OneNote мүмкіндіктері, пәрмендері және тапсырмалары бойынша 
анықтама іздеу үшін кілтсөздерді немесе тіркестерді енгізе аласыз.

Жұмысыңызды басқалармен 
ортақ пайдалану
OneNote бағдарламасында бұлттық жазу кітапшаларыңыз ағымдағы жазу 
кітапшаңызда басқаларды ақпаратты қарауға не өңдеуге шақырмайынша 
жеке болып қалады. Басқалармен бірлесіп жұмыс істеуді бастау үшін Файл > 
Ортақ пайдалану тармағын басып, орындау қажет әрекетті таңдаңыз.

Басқа «Жұмысты бастау жөніндегі 
қысқаша нұсқаулықты» алу
OneNote 2016 бағдарламасы жай жаңа Offіce 2016 жиынтығында жаңадан 
құрастырылған бағдарламалардың бірі ғана. Сүйікті Office бағдарламаларыңыздың 
басқа да жаңа нұсқаларына арналған тегін Жұмысты бастау жөніндегі қысқаша 
нұсқаулықты жүктеу үшін http://aka.ms/office-2016-guіdes веб-сайтына өтіңіз. 

Егер нұсқаулықтар туралы қандай да бір пікірлеріңіз болса, ойларыңызды 
жүктеу бетінің төменгі жағына қалдырыңыз. Рақмет!

Пікіріңізді жіберу
OneNote 2016 бағдарламасы ұнады ма? Бағдарламаны жақсартуға қатысты 
идеяларыңыз бар ма? Wіndows кері байланысы бағдарламасын ашу үшін 
Файл > Пікір тармағын басыңыз, осы жерден пікірлерді, шағымдарыңызды 
және идеяларыңызды тікелей OneNote әзірлеу тобына жіберуге болады.


