
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог қызметкердің аты-жөні: Амантайқызы Дана 

Туған жылы,айы,күні: 11 ақпан 1999 жыл  

Ұлты: қазақ 

Білімі: жоғарғы 

Бітірген оқу орны: Ғ.Дәукеев атындағы Алматы энеретика 

және байланыс университеті 

Мамандығы: Информатика 

Жұмыс орны: «Есенов колледжі» ЖШС 

Қызметі:оқытушы 

Еңбек өтілі: 3 жыл 

Мекен-жайы: Ақтау қаласы,14 ш\а,9 үй,5 пәтер. 

 

 



Жеке басты растайтын құжаттар 
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Біліктілік курстары 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



Ашық сабақ,ашық тәрбие сағаты,сабақтан тыс шаралар жоспарлары: 

Пәні: Информатика және кеме құрылысының теориясы     

Күні, айы, жылы:    20.11.2020 ж.                                                             

Сабақ тақырыбы: Жасанды интеллект: дос немесе дұшпан? 

Сабақ мақсаты:  Оқытушыларды  интербелсенді әдіс-тәсілдерді сабақта қолдану 

әдістерімен таныстыра отырып, тәжірибе алмасу 

Сабақ нәтижесі: Жасанды интеллект ұғымын меңгереді, түрлерін ажырата біледі, 

логикалық ойлау қабілеттері, жаңа сабаққа деген көзқарастары дамиды. Шығармашылық 

белсенділіктері шыңдалады. Бірігіп ойлануға жұмылдырылады, тақырыпты өз беттерімен 

талдауға күш салады. 

Сілтеме: «Электронные вычислительные машины и системы»  Б.М. Каган,«Адам және ко

мпьютер» Б.Накесбеков, 

«Основы информатики  и вычислительной техники» А.Г.  Кушниренко, 

Г.В.Лебедев, Р.А. Сворень,  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий 

курс.  Немов Ю.В.  Когнитивная психология,   www. Google.com,  қосымша материалдар, 

Дж. Мюллер, П. Массаран. Искусственный интеллект для чайников. Москва – Санкт –

Петербург: Диалектика, 2019, Флинн, Джеймс,Интеллект деген не? Кембридж: Cambridge 

University Press, 2009, Хинце, Аренд. «Реактивті роботтардан бастап өзін-өзі тану заттарына 

дейінгі АИ-дің төрт түрін түсіну». Сөйлесу 14 қараша 2016. Веб. 10 тамыз 2018 

жыл,Мюллер, Джон және Массарон, Лука. Мылжыңдарға арналған жасанды интеллект. 

Хобокен, NJ: Джон Уили и Сонс, 2018. 

Сабақтың түрі: Жаңа білімді игерту 

Әдіс-тәсілдері: «Білгенге маржан», «Кім тапқыр», «Адасқан аударма», «Қалт 

етпей қағып ал, жауабын тез тауып ал!» , «Ой ширату» тәсілдері 

Пәнаралық байланыс: информатика, ақпараттандыру, кеме құрылысы  теориясы 

Сабақтың көрнекілігі: презентация, бейнеролик. 

 

Сабақтың барысы: 

 

Ұйымдастыру кезеңі: Оқытушылармен амандасу, сабаққа  қатысуын  тексеру, 

оқытушылардың  назарын сабаққа аудару, сабаққа деген қызығушылығын арттыру. 

  

   Жаңа сабақты түсіндіру 

Соңғы ғасырдың жартысынан бері түрлі елдің ғалымдары адамның санасы сияқты 

әртүрлі функцияларды басқара алатын күрделі механизмді жасанды жолмен жасауға 

тырысып келеді. Әзірге адам санасының аналогы жасалған жоқ. Оны ғылымда "жасанды 

интеллект" дейді.1956 жылдың жазында Джон Маккарти есімді америкалық бағдарламашы 

АҚШ-тың Дартмут колледжінде өткен ғылыми конференцияда бұл терминді алғаш рет 

қолданған. Бүгінгі ғалымдар компьютер мүмкіндігін бірнеше мың есеге күшейткенімен, 

оны бағдарламалау кодының шеңберінен шығаруға қол жеткізбеді. "Жасанды интеллект" 

тіркесі адамның санасын жасанды жолмен жасау идеясын арқалағандықтан, ол адам сияқты 

еркін ойлау қабілетіне ие болуы тиіс. Жасанды интеллект (Artificial intelligence (AI)) – 

компьютердің немесе роботтың ойлау, түсіну, қорыту немесе өткен тәжірибе негізінде 

үйрену қабілеті сияқты, адамдарға тән ойлау процестерімен байланысты тапсырмаларды 

орындау қабілеті. Жасанды интеллект (ЖИ) – адамның ойлау процесін компьютерлік 

жүйелермен модельдеу.Қазіргі таңда әлемдегі беделді ғалымдар жасанды интеллектінің 

дамуына екі түрлі көзқараспен қарайды. Бір тобы жасанды интеллект адам баласына еш 

қауіп төндірмейді деп сенсе, екінші тобы адамзаттың түбіне жететін жасанды интеллектке 

ие роботтар деп санайды. 



Осылай соңғы 20 жылда жасанды интеллектіні дамытумен айналысатын 

институттарға нейроғалымдар (нейробиолог, невролог, нейрохимик, ми ғалымы) тартыла 

бастады. Нейрон адам миында әртүрлі функцияға жауапты жасуша болса, бағдарламалауда ол 

0 мен 1 сандарының арасындағы тұрақты микробірлік болып саналады.Қазіргі уақытта 

жасанды интеллект күнделікті өмірімізге тереңдеп еніп келеді, оның әсері күн санап сезілуде. 

Роботталған мәшинелер көлікті енді-енді үйреніп жүрген адамдарға нұсқаушы қызметін 

көрсете алады. Кейбір мекемелерде роботтар қаржылық есептер жасайды.  

Роботтар шахмат, дойбы, го сияқты түрлі ойындарда мықты қарсылас бола 

алады.1997 жылы Deep Blue компьютерлік бағдарламасы алғаш рет шахмат бойынша әлем 

чемпионы Гарри Каспаровты жеңді. 

Бүгінде тауарлардың 80% - ы теңіз арқылы тасымалданады. 2017жылы  Француз 

инженерлері кішкентай кемені роботтандыруға кірісті. Біраз уақыттан кейін олардың 

командасына Антуан де Малепрад қосылды. Үш айдан кейін олардың shone стартапы CMA 

CGM ірі кеме қатынасы компаниясымен жүйелерді орнатуға шарт жасады. Осы Келісім 

бойынша транс-Тынық мұхит бағыттары бойынша жүретін жүк кемелері 

автоматтандырылды. Кеме жүйесіне енгізілген Робот-автопилот кедергілерді, қарсы 

Кемелерді танып, алынған мәліметтерге сәйкес кеменің бағытын реттей алады. 

2018 жылы SpaceX, SolarCity және Tesla Motors компанияларының жетекшісі Илон 

Маск бастаған жасанды интеллект саласындағы бірқатар сарапшылар "Бұл компьютерге 

сенесің бе?" ("Do you trust this computer?") атты деректі фильмде өздерінің жасанды 

интеллект дамуына қатысты пікірін білдірді. Олардың басым бөлігі жасанды интеллект 

дамуын бақылауда ұстау маңызы жайлы айтады. 

Илон Маск үндеуімен бірқатар белсенді ғалымдар мен футурологтар жасанды 

интеллектінің қаупі жайлы Біріккен ұлттар ұйымына да арнайы хат жазған. Хатта жасанды 

интеллектіге ие әскери қаруларды бақылауда ұстау мәселесі көтеріледі. 

  Жаңа сабақты бекіту: 

Білгенге маржан 

1997 жылы Deep Blue компьютерлік бағдарламасы алғаш рет шахмат бойынша әлем 

чемпионы Гарри Каспаровты жеңді.  

Кім тапқыр? 

(«Интеллект» сөзінен сөздер құрастыру: ниет, тиек, келте, иле, кит, елек, иек, етек, теке, 

ет, кет, ине, теле т.с.с. ) 

Адасқан аударма ( бторо - робот,тлиелнетк -  интеллект, екем - кеме, атплвиото- 

автопилот, екжелн - желкен) 

Қалт етпей қағып ал, жауабын тез тауып ал!  

1. Кемені басқарушы кім? - капитан.  

2. Халықаралық  маңызы бар өлкеміздегі ірі порт? - Ақтау халықаралық теңіз сауда порты. 

3. Вирусты жоятын программа: антивирус. 

4. Төрт бұрышты әйнек, тұнып тұрған әлек – монитор. 

5. Суда балықтай, бірақ балық емес, құрғақта таяқ, бірақ  таяқ емес: қайық. 

6. 1997 жылы алғаш рет шахмат бойынша әлем чемпионы Гарри Каспаровты жеңген ЖИ? 
-   Deep Blue компьютерлік бағдарламасы. 

7. Батырмасын басасың, қажетті файл ашасың:  тышқан. 

8. Кемеде асхананы қалай атайды? – камбуз. 

9. Ұзынтұра Жалқаубек, тұрмай ылғи жатады. Қозғала қалса артынан, ешбір белгі 

қалмайды: 

бос орын пернесі) 

Ой ширату 

http://doyoutrustthiscomputer.org/


Жасанды интеллект дегеніміз- адамның ойлау процесін компьютерлік жүйелермен 

модельдеу. 

 Жасанды интеллект терминін алғаш қолданған ғалым?- Джон Локк. 

Кемелердің соқтығысуын болдырмау үшін жасанды интеллектті қолдануды сынақтан 

өткізген коорпорация?- Жапондық FUJITSU корпорациясы. 

Жапондық Eco Marine жүк кемелерін арнайы жасалған әмбебап желкендермен 

жабдықтады. Олардың көмегімен энергияны қайдан пайдалануға болады?- күн мен 

желден  

Адамның ойлауы негізделген:- білімді модельдеу 

Сабақты қорытындылау, бағалау:  

Ұзақ мерзімді 

жоспардың 

тарауы: 

Операциялық 

жүйелер туралы 

жалпы түсінік  

Колледж: «Есенов колледжі» ЖШС 

Күні:08.02.2021 Мұғалімнің аты-жөні:Амантайқызы Д. 

Курс: 1 Қатысқандар:  Қатыспағандар: 

Сабақтың 

тақырыбы 
Операциялық жүйелердің жіктелуі 

 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

6.1.2.1 операциялық жүйенің негізгі міндеттерін атап өту  

Сабақтың 

мақсаттары 
Білімділігі: Оқушылардың операциялық жүйе және оның түрлерін 

типті операциялық жүйе туралы және оның баптауды, файлдар 

мен қапшықтарды іздеу туралы білімдерін қалыптастыру.  

Тәрбиелігі: Жан-жақты болуға, өз бетімен жұмыс істеуге 

тәрбиелеу.  

Дамытушылығы: Оқушылардың есте сақтау және зейіндік 

қабілеттерін дамыту. Пәнге деген қызығушылығын арттыру.  
 

Бағалау 

критерийі 
- Операциялық жүйелер   және оның интерфейсін сипаттайды 

- Операциялық жүйелер   интерфейстерін сәйкестендіреді, 

салыстырады. 

- Операциялық жүйелердің   компьютер жұмысындағы маңызын 

түсінеді және қолданады  

Тілдік мақсаттар  Лексика:Windows, MsDOS, Linux  сөздерімен танысады 

Терминология: Операциялық жүйе-Опепрационная система-

Operating sуstem, Программа-программа-Program, Интерфейс-

Интерфейс- Interface. 

Диалогтер мен жазу үшін қолданылатын тіркестер:  

Мен білемін:Операциялық жүйе компьютерде орындалып 

жатырған кез-келген әрекетті басқаратын ... бір түрі. 

Мен түсінемін:Операциялық жүйесіз компьютер ... орындай 

алмайды. 



Мен қолданамын: Операциялық жүйенің нысандарын ...күнделікті 

өмірде  қолданамын 

Құндылықтарға 

баулу 
Тарихтың, мәдениет пен  тілдің біртұтастығы. Осы тақырыпқа 

байланысты терминдерді үш тілде айта алады  

Жалпыға бірдей еңбек қоғамы –компьютермен жұмыс кезіндегі 

қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, топтық, жеке 

жұмыстарды орындау кезінде бірі –біріне көмек беру 

Пәнаралық 

байланыс 
Ағылшын тілі, орыс тілі, қазақ тілі. Терминдердің үштілде 

айтылуын нақтылау  

Алдыңғы білім  Компьютердің негізгі құрылғыларының байланысы туралы біледі. 

Өз компьютерлерінің негізгі құрылғылары және олардың қызметі 

туралы айта алады 

 

 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған 

жаттығу түрлері 
 

Ресурстар 

Сабақтың басы 
 

 

 

  

О  Оқытушылармен амандасу, 

сабаққа  қатысуын 

     тексеру, оқытушылардың  назарын 

сабаққа аудару 

    сабаққа деген қызығушылығын 

арттыру. 

  

 

  

 

 Үй тапсырмасын тексеру  КІМ 

ТАПҚЫР? 

(«Сұрақ ілмегі» әдісі) 

Студенттер  өткен тақырып 

бойынша  learningapps.com 

сайтында дайындалған сұрақтарға 

жауап береді. 

1.Бағдарламалық жасақтама (БЖ) 

дегеніміз?( компьютердің жұмыс 

істеуіне арналған компьютер 

бағдарламалары жиынтығы). 

2. Аспаптық БЖ дегеніміз?( жаңа 

бағдарлама жазуға арналған 

бағдарламалық жүйелер). 

3. Қолданбалы БЖ БЖ дегеніміз?( 

белгілі бір мамандық саласында 

нақты есептер шығара алатын 

программалар жиыны). 

4. Жүйелі БЖ? (Аппараттық 

жабдықтар жұмысын басқарып, 

жұмыс істеп отырғанадамды 

 

 

 

 

 



қолданбалы бағдарламалармен 

байланыстырады. ). 
 

  

 

Жаңа тақырыпты  ашу мақсатында 

студенттер  learningapps.com 

сайтында дайындалған кроссворд 

шешу арқылы  нәтижесінде жаңа 

тақырыпты анықтайды. 

1.Диск салатын жер (дискжетек) 

2.Сақтау, түрлендіру,жөнелту және 

пайдалану нысаны болып 

табылатын қоршаған әлем туралы 

мәлімет (ақпарат)  

3.Ақпарат сөзінің орысша 

аудармасы (информация) 

4. Үлкен компьютер  (мейнфрейм) 

5.сурет (пернетақта) 

6.сурет (тышқан) 

7. Адам мен компьютер 

арасындағы байланыс(интерфейс) 

8. Басып шығаруға арналған 

құрылғы(принтер) 

9. сурет (флешка) 

10. Компьютердің есептеу 

құрылғысы(процессор) 

11. Компьютердің интернетке 

қатынауы үшін қажетті 

карта(желілік) 

12. Дыбыстық ақпаратты шығаруға 

арналған құрылғы(колонка) 

13. сурет (жүйелік блок) 

14. Берілген есепті шығару жолын 

реттелген тізбек түрінде 

жазу(алоритм) 

15. Компьютерлердің желілік 

орталық торабы(сервер) 
 

Жаңа тақырыпты жариялаймын, 

оқушыларды сабақ мақсаттарымен 

таныстырамын. 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың ортасы 

  
  

Студенттерге операциялық 

жүйелердің логотиптерін есте 

сақтау 

мақсатында  learningapps.com 

сайтында дайындалған 

              
 

 

 

 



Сәйкестендіру тапсырмасы 

ұсынылады. 

 
  

Білу, түсіну  Түсіну әдісі арқылы жаңа сабақты 

меңгеруді ұсынамын 

компьютердің барлық басты 

әрекеттерін (пернетақта, монитор, 

диск- жетектерді пайдалануды), 

сондай-ақ қатар операциялық 

жүйенің басқаруымен іске 

қосылатын басқа программалардың 

жұмысын басқаратын, көбінесе 

тұрақты сақтауыш құрылғыда 

тұратын, машиналық кодта 

жазылған программа.  

MS-DOS — Microsoft фирмасының 

дисктік операциялық жүйесі. Ол 

IBM РС компьютерлеріне 

орнатылды. 

DOS 

көмегімен мыналар іске  асады:  

- Компьютер мен оны пайдаланушы 

адам арасындағы сұхбат; 

- Компьютерді басқару; 

- Қолданбалы бағдарламаларды 

іске асыру. 

Windows-тың тарихы  1985 жылы 

оның алғашқы версиясы Windows 

1.0  шыққаннан басталады. Оның 

құрамында  операциялық жүйенің 

жұмысын көп ыңғайлы жасаған 

программалар болды.  Сол 

кезде  қолданылып жүрген MS-DOS 

операциялық жүйесіне  қарағанда 

Windows-та  графикалық 

интерфейс  қолданылды. (MS-DOS-

та командалық интерфейс болды) 

Сонымен бірге Windows-та 

информация түгелдей 

экранға  емес, терезе деп аталатын 

экранның 

ішкі  аймағына  шығарылды.  

macOS  (бастапқыда Mac OS X 

ретінде  ұсынылды,  2012 жылы OS 

X[1] деп ауыстырылды, 2016 жылы 

интернет желісі,презентация 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/MacOS


 macOS[2] деп атауын өзгертті) 

—  Apple өндірісіндегі 

проприетарлық операциялық жүйе. 

Mac OS 9 ізін басушы.  

macOS операциялық жүйелер 

отбасы десктопта екінші болып 

(Windows-тан кейін) таралған. 

macOS нарықтық үлесі  

(барлық нұсқаларын есептегенде) 

2016 жылдың сәуір айы 

бойынша ▲9,57 % - 

дан ▲9,66 % дейін құрайды  

Linux – Unix  операциялық 

жүйесінің толық функционалды 

нұсқасы. Бұл операциялық 

жүйеге,  Unix операциялық 

жүйесінің ең қуатты мүмкіндіктері 

кіргізілген, және де Linux–ке Unix 

операциялық жүйесінің қазіргі 

кездегі қолданбалары қосылған. 

Линукс амалдық жүйесінің ресми 

логотипі және тұмары - Tux (Такс 

болып оқылады, бірақ, көбіне Тукс 

деп те атайды) пингвині болып 

табылады. 1996 жылы, Ларри Ивинг 

(Larry Ewing) GIMP редакторында 

жасап шығарды 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

«Хикая картасы» әдісі  арқылы 

хронологиялық 

сәйкестендіруді  жаңа сабақты 

бекіту мақсатында ұсынамын. 

Тапсырма  learningapps.com 

сайтында дайындалған. 
 

 

 

 

 

 

  

https://kk.wikipedia.org/wiki/MacOS
https://kk.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=Tux&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=Larry_Ewing&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=GIMP&action=edit&redlink=1


 
MIX жаттығу әдісімен жаңа 

тақырыпты бекіту 
 

1. Операциялық жүйе  дегеніміз? 

2. Операциялық жүйелердің 

жіктелуі 

3. Windows-тың MS DOS ОЖ-нен 

артықшылығы. 

4. Linux ОЖ-нің логотипінің 

авторы   

 

 

 

 

 

 

 

Үйге тапсырма: Деңгейлік тапсырмалар: 

А деңгейі: Операциялық жүйе 

дегеніміз? 

В деңгейі: «ВЕНН диаграммасы» 

әдісін қолданып, WINDOWS пен 

MAC OS операциялық жүйелерідің 

артықшылықтары мен 

ұқсастықтарын жаз. 

С деңгейі: Компьютерде 

орындалатын тапсырма 

Менің компьютерімді ашып, жүйе 

қасиеттері арқылы  осы 

компьютерге орнатылған жүйені 

анықтап  дәптеріңе жаз: 

1. ОЖ түрін  2. Жүйе типін  

 

 

 

 

Саралау – Сіз қандай 

тәсілмен көбірек қолдау 

көрсетпексіз? Сіз 

басқаларға қарағанда 

қабілетті оқушыларға 

қандай тапсырмалар 

бересіз?   

Бағалау – Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай 

тексеруді 

жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

  

«Сұрақ ілмегі» 

әдісі  арқылы үй 

тапсырмасын 

тексеруді    ұсынамын 

және 

Саралау : Сұрақ ілмегі 

Студенттер сабаққа 

қатысу,сұрақтарға 

дұрыс жауап беру 

негізінде бағаланды. 

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

Компьютермен жұмыс 

кезіндегі  қауіпсіздік  талаптарының 

орындалуын қадағалау 
 



Барлық студенттерге 

бағытталған нұсқау бере 

отырып, олардың 

әрқайсысының өздерінен 

не күтетіндігін 

түсінгендеріне көз 

жеткізу керек 

Түсіну әдісі арқылы жаңа 

сабақты меңгеруді 

ұсынамын. 

Саралау : Түсіну әдісі 

Барлық студенттерге 

сабақты түсінікті етіп 

ұғындыру керек.   

 Жаңа сабақты бекіту 

мақсатында  «Хикая 

картасы» әдісі  арқылы 

хронологиялық 

сәйкестендіруді 

ұсынамын. 

Саралау : «Хикая 

картасы» әдісі 

Студенттердің жылдарды 

есте сақтау қабілетін 

жетілдіру керек. 
 

Жаңа тақырыпты бекіту 

мақсатында MIX жаттығу 

әдісін ұсынамын. 

Саралау : MIX жаттығу 

әдісі  

Барлық студенттердің 

жаңа сабаққа 

қызығушылығын 

арттыру қажет. 

  

Деңгейлік 

тапсырмаларды үй 

жұмысына берген кезде 

саралаудың тапсырма 

әдісін қолдандым. 

Саралау: Тапсырма  

• Мұның құрамына 

білім деңгейі әртүрлі 

оқушыларға арналған 

тапсырмалар кіреді. 

  

 

 

 



БАҚ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ 

 

«ФИЗИКА – МАТЕМАТИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ: 

ТЕОРИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ» АТТЫ 

ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ, ПРОФЕССОР, ҚАЗАҚСТАННЫҢ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР АКАДЕМИЯСЫНЫҢ АКАДЕМИГІ 

Т.А.КАРАЖИГИТОВАНЫҢ 70 ЖЫЛДЫҚ МЕРЕЙТОЙЫНА АРНАЛҒАН 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оқушылардың жетістіктерін растайтын құжаттар 

 

 



 

 

 

 

 


