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АЛҒЫ СӨЗ 
 
Бұл оқу құралы университеттердің орыс бөлімдерінің барлық 

мамандықтағы (бакалавриат) 1-курс студенттеріне арналған. 
Оқу құралы бірін-бірі толықтыратын екі бөліктен тұрады: 1) теориялық 

блоктағы оқуға арналған тапсырмалар олар  бірегей дереккөздерден алынған 

және білім алушылардың оқу дағдыларын дамытуға, сондай-ақ 
коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға ықпал ететін мәтін-
материалдарынан (суретшінің өмірбаяны, таңдалған суреттің сипаттамасы 
және суретшіге қатысты халықтың салт-дәстүрлерімен таныстыру бойынша 
материалдар) құрастырылған; 

2) практикалық блокта өз бетінше жұмыс істеуге арналған жаттығулар 
мен тапсырмалар кешені және грамматика бойынша білімді бекітуге 
бағытталған фонетикалық, лексикалық, коммуникативтік дағдыларды 

жаттықтыруға арналған тапсырмалар ұсынылған; 
Білім алушылар сурет мазмұнын жеткізу кезінде, зат есімдерді 

септейді, етістіктерді түрлендіреді, сын есімдер мен есімшелерді зат 
есімдермен байланыстырады, әртүрлі синтаксистік құрылымдарды 
қолданады. 

Оқу құралы мәтіндердің өзіндік ерекшелігімен, олардың жаңалығымен, 
иллюстрациясымен, тапсырмалардың танымдық-дамытушылық сипатымен 
ерекшеленеді. 

Оқу құралының барлық курсы жоғары оқу орны жағдайында 30 
академиялық сағат аудиториялық сабақтарға есептелген.  

Барлық материалдар барлық мамандықтардың 1-курс студенттерінің 
көкжиегін кеңейтуге бағытталған 

Оқу құралы Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындарының 
оқытушылары мен студенттеріне арналған. 

«Суретті сөйлеуді дамыту құралы ретінде пайдалану» курсының негізгі 
мақсаты –студенттерге көргендері мен өздерінің бастарынан өткізген 

оқиғалары туралы мәлімдеменің ауызша дизайнының формасын табуға 
көмектесу, экспрессивті сөзді қолдана отырып, бақылаулар нәтижесінде 
алған әсерлерін жазуға үйрету. Қазақ тілін оқыту студенттерде 
орфографиялық, фонетикалық, коммуникативтік құзыреттерді 
қалыптастыруды көздейді. Осы аспектілердің әрқайсысы қазақ тіліндегі 
кешенді сабақ құрылымында белгілі бір орын алады. Бұл ретте студенттердің 
өздері таңдаған мамандық (математика, ақпараттық жүйелер мен 
технологиялар және т.б.) шеңберінен шығатын «Қазақ тілі» пәнін оқуға 

жеткілікті жоғары уәждеме проблемасы басты мәселе күйінде қалып отыр. 
Болашақ мамандар үшін қазақ тілін үйренудің негізгі мақсаттарының бірі – 
өз ойларын сауатты жеткізе алатын, диалогты тиімді құра алатын, кәсіби 
қызметте қолданылатын жазбаша мәтіндерді құра алатын, қазақ тілі арқылы 
оқыту және тәрбиелеу. Егер біз материалды және оқыту әдістемесін 
студенттердің ерекшеліктеріне және уақыттың қажеттіліктеріне бейімдейтін 
болсақ, онда пәннің мазмұны мен сабақтың интерактивті формалары 
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үйлесімді сөйлеуді дамытуға, сөздік қорын арттыруға және олардың 
көкжиегін кеңейтуге, көркем шығарманы бағалай білуге, кескіндеме тілін 
түсінуге ықпал етеді. 

Өкінішке орай, қазіргі бірінші курс студенттерінің белсенді сөздік қоры 
өте нашар, сондықтан бұл әдіс студенттердің қызығушылығы мен ынтасын 
арттыруға мүмкіндік береді, оларға өз қарқынымен жұмыс істеуге, әлеуетін 

ашуға, ойлау қабілетін көрсетуге, оқытушы мен студенттердің өзара 
әрекеттесуін жекелендіруге мүмкіндік береді. 

Өнертуындылары білім алушылардың әлем туралы білімдерін байыта 
және тереңдете отырып, олардың көкжиегін кеңейтеді және студенттердің 
жеке басының қалыптасуына үлкен әсер етеді. 

Сурет оқытушыға сабақта білім беру және тәрбие міндеттерін бір 
мезгілде шешуге көмектеседі. 

Сурет көркемдік талғамға тәрбиелейді, ол сұлулықты байқау және 

қабылдауда да, алған әсерлерін беру үшін тілдік құралдарды таңдау кезінде  
де қалыптасады. 

Кенеп сөзді саналы түрде игеруге негіз жасайды, студенттер өз 
ойларын білдіру үшін қолданған сөзді күшейтеді және нақтылайды. 
Кескіндеме жұмысы жарқын әсер ету көзі бола отырып, студенттердің 
мағыналы дәйекті мәлімдемесіне себеп болады. Белгілі бір тақырыпқа назар 
аудара отырып, ол тұжырымның мақсатын түсінуге көмектеседі, ойды 
ұсынуда дәйектілікке үйренеді. Тақырыптарды таңдау және олардың 

мазмұны өнердің жетістіктері туралы білімді нығайтуға көмектеседі, 
көкжиегін кеңейтеді, қазақ тілі ана тілі болып табылмайтын студенттердің 
ауызша және жазбаша қазақ тілінің мәдениетін қалыптастырады. Осыған 
байланысты ұсынылып отырған оқу құралы өз мақсатына жетеді деп 
санаймыз, себебі өзінің кәсіби білімін тек қазақ тілінде ғана емес, орыс 
тілінде де барабар түрде көрсете алатын жоғары білікті маман қалыптастыру 
үшін білім мен білік береді. 

Бұл әдістемеде келесі мақсаттарға қол жеткізу көзделді: 

- грамматикалық тұрғыдан дұрыс сөйлеуді қалыптастыру; 
- сұлулықты көре білуге және көргендерін суреттеуге үйрету; 
- іс-әрекеттің практикалық дағдыларын табиғат объектілерімен бірге 

дамыту: түрлі құралдардың көмегімен (оқытушының жанды сөйлеуі, өлең 
оқу, кескіндеме туындыларына шолу, музыка тыңдау); 

- таным процесінде аналитикалық-синтетикалық визуалды ойлауды 
қалыптастыру және дамыту, дүниетанымды кеңейту; 

- білім алушыларға суретті қабылдауға және өз пікірін еркін білдіруге 

дайындау; 
- студенттердің коммуникативтік тілін дамыту: ауызша сөйлеуді 

қолдана білу; ауызекі сөйлеу элементтерін қолдана білу (сұрақтар, жауаптар, 
қысқаша және толық хабарлама, пайымдау); 

- кейіпкерлердің диалогтік, тікелей сөйлеу тарихына кіріспе; 
- логикалық ойлауды дамыту; 
- білім мен идеялар жүйесін ретке келтіру; 
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- суреттің мағынасы мен мазмұнын түсінуді дамыту; 
- суретті тұтас қабылдау; 
- суретте бейнеленген нысандарды таңдау; 
- нысандар арасындағы қатынастардың әртүрлі деңгейін құру; 
- суреттің көңіл-күйін анықтау және оған деген көзқарасын білдіру; 
- портрет ұғымын кескіндеме жанры, суреттерді қарастыру алгоритмі 

ретінде білу. Суретті талдай білу, ауызша әңгіме құру, ойлау, қорытынды 
жасау, салыстыру; 

- көркем шығармамен жұмыс істеуге, көркем кенепті ауызша сипаттау 
логикасын құруға үйрету; 

- байланыстырушы ауызша сөйлеуді, ойлауды, қиялды, зейінді, 
байқағыштықты, топта жұмыс істей білуді дамыту; 

- сурет бейнесін қабылдауды күшейту үшін студенттің жеке 
әлеуметтік тәжірибесін тарту; 

- сурет кейіпкері туралы өмірбаяндық мәліметтерді тарта отырып, 
студенттердің көркем шығармаға деген қызығушылығын, өнер 
туындыларына ұқыпты көзқарасын қалыптастыру; 

- әдемі сезімді, сөйлеу мәдениетін тәрбиелеу. 
Негізгі нәтижелерге коммуникативтік білім мен дағдылар деңгейін 

арттыру, қазақ тілін үйренуге деген ынтаны тереңдету, болашақ жас 
мамандардың әлеуметтік жағдайын жандандыру, өзіндік жұмыстың басқа 
қатысушыларымен өзара әрекеттесуді ұйымдастыру және бірлескен нәтижеге 

мақсатты қол жеткізу жатады. Жоғары білім таңдалған мамандыққа 
байланысты практикалық, теориялық және зерттеу міндеттерін сәтті шеше 
алатын мамандарды даярлауға бағытталған. Сонымен қатар университет 
түлегі тек өз ісінің шебері ғана емес, сонымен қатар, сөздің кең мағынасында 
қарастырғанда, ақылды болуы керек, бұлорынды әрі нақты және мәнерлі 
сөйлеумен тікелей байланысты. Жоғары білім студенттерден негізінен өз 
бетінше жұмыс істеуді талап етеді, бұл жоғары оқу орнында оқудың бірқатар 
ерекшеліктеріне байланысты үлкен маңызға ие болады. 
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Шаңырақ көтеру 
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Казимир Малевич 
Орыс халқының салт-дәстүрі. Ыдыс 
шағу ырымы. 

Кара шаршы 
 

51 бет 
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Орыс халқының салт-дәстүрі. 
«Құдалық»  

«Алтын күз» 
 

53 бет 

13 Иван Айвазовский 
Орыс халқының салт-дәстүрі. Қол 
соғу (келісім)» 

«Тоғызыншы білік» 60 бет 

14 И.И Шишкин 
Орыс халқының салт-дәстүрі. 
Үйлену тойы 

«Қарағай орманы» 
 

67 бет 

https://toibiznes.kz/kk/articles/tradition/syrgasalu


7 

16 Николай Рерих 

Орыс халқының салт-дәстүрі. 
Үйлену тойының рәсімдері 

«Гималайлар (көк 

таулар)» 

69 бет 

17 Василий Кандинский  

Орыс халқының салт-дәстүрлері. 
«Үйлену тойының сыйлықтары»  

«Сары – қызыл-көк» 71 бет 

18 Василий Перов 

Орыс халқының салт-дәстүрі. 
Стақан сындыру дәстүрі 

«Үштік» 75бет 

19 Куинджи Архип Иванович.  

Орыс халқының салт-дәстүрі. Ащы 

«Днепрдегі айлы түн» 79 бет 

20 Клод Моне. Франция халқының 
салт-дәстүрі.  

«Сент-Адрессе саяжайы» 
 

84 бет 

21 Винсент Ван Гог              
Голландия халқының салт-дәстүрі.  

«Күнбағыстар» 
 

88 бет 

22 Пабло Пикассо. Испания халқының 
салт-дәстүрі. 

«Шардың үстіндегі қыз» 
 

95 бет 

23 Леонардо да Винчи.   
Италия халқының салт-дәстүрі.  

«Мона Лиза» Джоконда 
 

98 бет 

24 Густав Климт.  
Австрия халқының салт-дәстүрі 

«Адели Блох-Бауэр І 
портреті» 
 

102бет 

25 Сальвадора Дали. 
Италияның ерекше әдеттері мен 
дәстүрлері 

«Жадтың табандылығы»  105 бет  

26 Рафаэль Санти  
Италия халқының отбасы  

Сикстин мадоннасы 107 бет 

27 Жан Поль Гоген 

Франция халқының салт-дәстүрі 

Біз қайдан келдік? Біз 

кімбіз?Біз қайда бара 
жатырмыз? 

111 бет 

28 Эдвард Мунк 

Норвегиялық үйлену тойының 
ерекшеліктері 

«Би» 115 бет 

29 Анри Матисс 

Ағылшын стиліндегі үйлену тойы 

«Отбасы Портреті» 119 бет 

30 Данг Ван Кан 
Вьетнамдық үйлену той рәсімі 

«Меконг өзеніндегі 
тіршілік» 

124 бет 

31 Пайдаланған әдебиеттер тізімі  128 бет 

32 Сөздік  130 бет 

 
 
 
 

http://www.artvedia.ru/history/13/84
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Әбілхан Қастеев 
«Түрксіб». Суретінің сипаттамасы 

Қазақ халқының салт-дәстүрі.«Айттыру» 

 
Сабақтың жоспары 

Теориялық блок 

 Әбілхан Қастеев. Суретшінің өмірбаяны. 

 Қазақ халқының салт-дәстүрі. «Айттыру»  

 «Түрксіб» суретінің сипаттамасы 
Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 СӨЖ арналған тапсырмалар 
 

Теориялық блок 
Әбілхан Қастеев 
Қазақстан суретшілер одағы басқармасының төрағасы, халық суретшісі 

Әбілхан Қастеев 1904 жылы Алматы облысы Панфилов ауданы Шежін 

ауылында дүниеге келген. Небәрі үш жасында әкесінен айырылып, анасына 
көмектесіп жүріп ерте есейеді. Қой бағып, жалшы болып, жер жыртып, түрлі 
қара жұмыс істейді. Бұдан өзге ағаштан сырға-сақина, мүсін жасайды. Осы 
өнері туралы білген ауылдағы қыз-келіншектер оны өрістен күтіп алып, 
өздеріне әшекей жасап беруге өтініш білдіретін болған. Бірде ауыл 
молдасының мүсінін жасаймын деп қатты ұрыс естіген екен. 

Әбілхан Қастеев отбасымен Жаркентке көшіп барып, сол жерде бір 
байдың жалшысы болып жұмыс істейді. Фотограф Саламатов оның әсемдікке 

деген ерекше қызығушылығын байқап, жасаған бұйымдарын суретке түсіріп, 
Қызылорда қаласына жібереді. 

Қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушы кескіндемеші, жиырма 
жастағы Қастеев еңбек жолын Түрксіб темір  жолының құрылыс 
жұмыстарына атсалысудан бастайды.. Күзде, жұмыстан бос уақытында 
көмірмен сурет салатын. Бірге істейтін достары оның сурет салу құмарлығын 
көріп қалып, Алматыға оқуға түсуге кеңес береді. Астанаға келіп, Әбілхан 
1929-931 жылдары Николай Гаврилович Хлудовтың көркем студиясында 

оқиды, содан кейін білім алуын 1934-937 жылдары Мәскеу қаласындағы Н. 
Крупская атындағы көркем студиясында жалғастырады. Мәскеуде көп уақыт 
болмай Қазақстанға қайтып келеді. Ә. Қастеев Қазақстан тарихында алғашқы 
суретшісі болып саналады. Оның алғашқы жұмыстары – «Автопортрет» 
(1931), «Турксиб» (1932), «Абай киіз үй жанында» (1934), «Көктем» (1930), 
«Киіз үйдің ішкі көрнісі» (1934) және т.б. Бұл жұмыстардың аты суретшінің 
туған жерінің табиғатын, өз туған-туысқандарын, халықтың тұрмыс 
ерекшелігін суреттеуге ұмтылуын көрсетеді. Арасында демалған уақытында 
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тасқа сурет салады. Бірде тастағы Лениннің суретін бастықтардың бірі көріп 
қалып, суретшіні Алматыға оқуға жібереді. Осылайша мектепте оқи 
бастағанында жасы 25-те еді. Алайда оның білімге деген құштарлығы мен 
араб және латын жазуын өз бетімен үйренуі көп көмегін тигізеді.  

Мектеп директоры оның суретке деген қызығушылығын байқап, 
Николай Хлудов есімді суретшімен таныстырады. Хлудов Әбілхан Қастеевті 

өзінің студиясына қабылдайды.. Суретшінің қызы Гүлдәрия 
Әбілханқызының айтуынша, Хлудов ауылдан шыққан баланың талантына 
қатты таңғалған. Бұдан кейін әйгілі кескіндемеші досы Әубәкір Исмаиловпен 
бірге Мәскеудегі өнер училищесіне оқуға түседі. Бастапқыда жат жерде өмір 
сүру оңай болғанымен, көптеген ақшалай қиындыққа кез келеді.  

Бірде суретші Мәскеуде жүріп қатты ауырып қалады. Кейін туған 
ауылына қайту туралы шешім қабылдайды. Емделген соң ауыл адамдарымен 
бірге азық-түлік әкелу үшін Қытайға аттанады. Қазақ шекарашылары оларды 

Қытайға өткізгенімен, аспан асты елі оларды ұстап алып, түрмеге қамайды. 
Сол жерде олар аз тамақ ішіп, күні-түні жұмыс істеуге мәжбүр болады. 
Осылайша кескіндемешінің сырқаты бұрынғысынан бетер асқынып, төсек 
тартып жатады. 

Түрмеден амалын тауып қашып шыққанында бейтаныс шал көмек 
қолын созған. Оны күнде жеміс-жидекпен асырап, туыстары іздеп жүрген 
болар деп базарға әкелетін болған. Бір күні осы базарға Әбілхан Қастеевтің 
туысы келіп, оны елге алып кетеді. Сонда әйелі оны танымай қалған екен. 

Тіпті, ауылдағы қариялардың бірі болар деп иіліп сәлем берген. Кейін 
алдындағы бүкірейіп тұрған адам күйеуі екенін біліп, дауыстап жылап 
жіберген. 

Түрксіб темір жолының салынуы ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы 
ең ірі құрылыстардың бірі болды. ХХ ғасырдың 30 жылдары Қазақстан 
ғылымының және экономикасының өте қарқынды дамыған уақыты деп 
айтсақ болады. Республиканың түсті металлургия, көмір және мұнай 
өнеркәсібі салаларын құру мәселесі (Қарағанды көмір алабының, Балқаштағы 

мыс қорыту зауытының, Шымкенттегі қорғасын зауытының, Риддердегі 
мырыш зауытының және басқа да ірі кәсіпорындар құрылысы мен оларды 
дамыту, мұнайлы Батыс аудандарды игеру) көлік қатынастарына 
айтарлықтай тәуелді болды.Түркістан-Сібір теміржолы тек Қазақстанда ғана 
емес, бүкіл Кеңестер Одағы аумағындағы аса ірі құрылыс санатына енді. 
Түрксіб Орта Азияның мақта өсіретін аудандарын Сібір мен Жетісудың арзан 
астығымен, Сібірдің ағашымен, сондай-ақ ірі қарамен жабдықтауды 
қамтамасыз етуі тиіс болды, ал бұл өз кезегінде мақта егілетін жер аумағын 

шұғыл кеңейтуге, мақта өнімінің өзіндік құнын арзандатуға, шет елдерден 
әкелінетін мақта мөлшерін қысқартуға, сол арқылы Кеңес Одағының сыртқы 
саудасының баланс белсенділігін күшейтуге мүмкіндік туғызды. Теміржол 
Қазақстан мен Қырғызстанның негізгі экономикалық аудандары арқылы өте 
отырып, мұндағы ауыл шаруашылығы дамуынын қуатты факторына 
айналды, әсіресе өнеркәсіпке қажетті шикізат бере алатын мал 
шаруашылығын және тау-кен ісін ілгері бастырды. Теміржол Іле, Ертіс және 
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басқа өзендер арқылы кемемен жүзуді жақсартты. Түрксіб, Батыс Қытай мен 
Батыс Моңғолияның шекарасына өте жақын жерден өтетіндіктен, КСРО мен 
бұл елдердің тауар алмасуын айтарлықтай жақсарта алатын еді.  
 Өзі жұмыс істеген Түрксіб темір жол құрылысы да ойынан кетпеген. Әрі 
өзіне таныс, жанына жақын сондағы көргендерін кейіннен,1969 жылы 
бояумен бейнеледі.  

 
Түрксіб.(1969). Суреттің сипаттамасы. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Бар өнерін салып 1969 жылы «Түрксіб» деп аталатын суретті  
жұртшылық назарына ұсынды. Бұл суретке әлі күнге дейін қызығып 
қарайсың. Суреттегі көріністің бояуы қанық. Өмірдің өзінен ойып алғандай 
әсерлі. Атқа мінген адамдар алғашкы поезды қүана қарсы алып тұр. Айнала 
дүбірге  толы Түрксібтің екпіні сезіледі. Бұл жұмыс суретшінің туған жерінің 
табиғатын, өз туған-туысқандарын, халықтың тұрмыс ерекшелігін суреттеуге 
ұмтылуын көрсетеді.Бояулар мен түстердің өзара құбылып үйлесуі өте 
шынайы және қалыпты түстермен салынған сурет болып табылады.Суреттің 

түрлі-түстілігі өте жоғары дәрежеде заттарды бейнелеуде табиғи таза 
түстердің үйлесімді гаммасы, сәндік-қолданбалы өнердің сипаты өте айқын 
көрсетілген. 

Аппақ көйлек, түрлі түсті қамзол киген бойжеткендер, ақсақалдар, 
апалар, жігіттер, балалар пойызды қарсы алып  тұр.Таза көңілдің адамдар 
тамаша табиғатпен қосылып жатқандай әсер етеді. 

 Суретте суретшінің өз халқының тағдыры жайында ойлануын, 
толғануын іспетті қабылдаймыз, ол ұлы қазақтың бейнесі арқылы ойланыс 

пен толғанысты көрсете білгені байқалып тұр. Ол әлемнің сурет сүйер 
қаумына белгілі 100-ден астам сурет қалдырған. 

 
Қазақ халқының салт-дәстүрі. Айттыру  
Айттыру – қызға құда түсер алдындағы салт. Жігіттің әкесі кісі 

жіберіп, қыздың басының бос екенін, әке-шешесінің айттыруға қарсы емес 
екендігін біледі. Содан кейін қызды ресми түрде айттырады. Ескі салт 
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бойынша қызға жігіттің, жігітке қыздың есімін ататады. Той қамы, басқа да 
әртүрлі жол-жоралғы осы жолы кесіледі. 

 
Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 Сұрақтарға жауап жазыңыз: 
1.Бұл суретте Қастеев нені бейнелеген? 
2.Суретші  адамдардың киімдерін қандай түстермен көрсеткен? 
3.Осы көріністерді көрген халық қандай сезімдерге бөленгені 

байқалады? 

4.Осы суретте сізді не таңқалдырады? 

 Берілген сөздерден нүкте қойып, сөйлем құрастып, көшіріңіз. 
суреттіңтүрлітүстілігіөтежоғарыдәрежедезаттардыбейнелеудетабиғитаз

а түстердіңүйлесімдігаммасысәндікқолданбалыөнердіңсипатыөтеайқын 
берілгенаппақ көйлектүрлітүстіқамзолкигенбойжеткендерақсақалдарапалар 
жігіттербалаларпойыздықарсыалыптұр 

 Берілген сөйлемдердің аудармасын сайкестендіріңіз. 
Өзі жұмыс істеген Түрксіб темір жол құрылысы да ойынан кетпеген. 

Әрі өзіне таныс, жанына жақын сондағы көргендерін кейіннен бояумен 
бейнеледі. Бар өнерін салып «Түрксіб» деп аталатын суретті    жұртшылық 
назарына ұсынды. 

Турксиб, вкотором он сам работалне выходил из головы.В последствии 

он красками нарисовал то, что близко его сердцу,и что ему было знакомо. 
 
Сөйлемдегі сан есімдерді сөзбен жазыңыз. 
1. Олардың бірі Әбілхан Қастеев 1904-2004 жылдары өмір сүрген.  
2. Ол әлемнің сурет сүйер қаумына белгілі 100-ден астам урет 

қалдырған.         3. Бар өнерін салып 1969 жылы «Түрксіб» деп аталатын 
суретті    жұртшылық назарына ұсынды. 

 

 Берілген сөз таптарын аударыңыз. 

№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1 Пойыз тамаша жақын оқимын бірінші 
2 адам Көңілді жарық әсер етеді алтау 

3 Дала әдемі алыс таңғалу тоғыз 

4 сурет атақты биік танысамыз барлық 

5 ел кең тең бейнеледі бесі 
6 халық әсерлі аласа салған түгел 

7 қамзол табиғи артында жазамыз екінші 

8 ат жарық жақында қарайсың алтыншы 

9 ақсақал маңызды жанында Көрсетеді Екі 
10 жігіт эмоциялық қиын табылады сегізінші 

11 Темір жол үлкен жылдам Құмар 
болды 

сегіз 
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12 Көңіл жаңа айнала сезіледі барлық 

13 құрылыс ауызша үстінде елестейді түгел 

14 өнер алғашқы алдында Қарсы 
алады 

он 

 

 Табиғаттың сипаттамасы:------------------------------------------------
- 

 Берілген сөйлемдерді аударып, көшіріңіз. 

Бұл жұмыстың атауы суретшінің туған жерінің табиғатын, өз туған-
туысқандарын, халықтың тұрмыс ерекшелігін суреттеуге ұмтылуын 
көрсетеді. Бұл бояулар мен түстердің өзара құбылып үйлесуі өте шынайы 
және қалыпты түстермен салынған сурет болып табылады. 

 Адамгершілік,деген сөзге фонетикалық 

талдау жасаңыздар. 
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Септік жалғау Жіктік жалғау Тәуелдік жалғау Көптік жалғау 

А. I жақ I жақ  

І.с II жақ II жақ  

Б.с    
Т.с III жақ III жақ  

Ж.с    

Ш.с    

Кс    
Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

                    ---------------------------------        -------------------------------                                    
Сөздік 
--------------------------- 
Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 
сай деп есептеймін.. 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 Ә.Қастеевтің сізге ұнаған суретінің сипаттамасын келтіріңіз. 
Станковая живопись. Название получила от слова «станок», под которым 

подразумевается мольберт. Истинные художники, привыкшие писать всегда и везде, 
практически никогда не расстаются с этим трех- или четырехногим «другом». Установив холст 

на мольберт, мастер имеет возможность не только писать интересный ему сюжет без 

искажений (как это бывает, если рисовать, сидя за столом), но и время от времени отходить 

подальше от работы, чтобы оценить результат на расстоянии. Такой прием позволяет увидеть 

картину в целом и быстро поправить огрехи. 
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Әбілхан Қастеев 

«Киіз үйдің ішкі көрнісі» суретінің сипаттамасы 
Қазақ тойының салт-дәстүрлері. «Құда түсу» 

 
Сабақтың жоспары 

Теориялық блок 

 Суретшінің өмірбаяны 

 «Киіз үйдің ішкі көрнісі» суретінің сипаттамасы 

 Қазақ тойының салт – дәстүрлері. «Құда түсу» 

Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 

Теориялық блок 
 

Әбілхан Қастеев 
Әбілхан Қастеев – қазақтың әйгілі кескендемешісі, график суретшісі, 

қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушылардың бірі. Сегіз жасында әкесінен 
жетім қалып, байлардың қойын баққан. Кішкентай Әбілханды шешесі мен 
ағасы тәрбиелеген. Шешесі Айғанша кілем, алаша, бау-басқұр тоқұға, 
сырмақ сыруға, шымши жасауға шебер болатын. Әбілхан осы халық өнеріне 
бала кезінен көз қанықтырып, анасына ою өрнектер салуға көмектесіп, сурет 
өнеріне қолын үйретіп өседі.  

«Киіз үйдің ішкі көрнісі». Суреттің сипаттамасы.(1934) 

«Киіз үйдің ішкі көрінісі» деген суретінде қазақ халқының 20 ғ. 
күнделікті заттарды мұқият суреттеген. Қастеевтің «Киіз үйдің ішкі көрнісі»  
суретінде ең бастысы – этнографиялық толық тұрмысты суреттеу. Суретте 
киіз үйдің шаңырағы көрінбесе де, автор кереге мен уықтарды, түс кигіз бен 
алашаны, шымылдық пен кебежелерді, тұрмысқа қажет самауыр мен 
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қазанды, табақ пен сүт құйғышты, ат әбзелі мен арқанды дәлме-дәл келтіріп, 
өз нышанында салынған. Көнеден келе жатқан қол өнерлері екі ананың 
қолынан табылып отыр. Төсек орын, жастық жиылымы да суретте орын алып 
отыр. Қазан бетіндегі тостаған мен былғағыш та, жайылып тұрган сүлгі мен 
түнгі іш көйлек те тазалықтың нышанын білдіреді. Келіншектердің киген 
кімешек пен қамзолдары, аяқтарындағы мәсілері де сол заманғы тұрмыс 

жағдайларын көрсетіп тұр. Қазақ ою өрнегі киіз үйдің қабырғасында, түс киіз 
бен алаша өте тамаша көрінген.Ә. Қастеев «Киіз үйдің ішкі көрнісі» 
жұмысында сол бір кездегі қазақ тұрмысын, жиһаздарын, тұрмысқа қажет 
заттарды бейнелеген. Суретке қарап отырып отбасылық салмақтылықты, 
жылулық сезімін байқайсын. Сөйтіп, суретшінің бұл туындысын үлкен 
махаббатпен салғанын сезесің.  

Қазақ халқының салт-дәстүрі. Құда түсу  
Құда түсу - қазақтардың ертеден және қазір де жалғасып келе жатқан 

жақсы әрі жарасты дәстүрлердің бірі. 
Жігіттің әкесі немесе оның жақын туыстары қызы бар үйге құда түседі, 

яғни бойжеткен қызын сұрайды. Құдалар құрметке лайық сыйлы адам деп  
саналады. Қыз әкесі келісім берген соң құдалықтың жөн-жоралғыларын 
жасайды. Оның түрі өте көп, мысалы: құда аттанар, құда тарту, ат байлар, 
құйрық-бауыр, тағы басқа ырымдары мен кәде алымдары болады. Құдалықты 
басқарып барған адам «бас құда» деп аталады. Тұрмыс құратын жігіт пен 
қалыңдықтың әкелері бір-біріне «бауыздау құда» деп аталады. 

Құда түсу- қазақтың мәртебелі әрі жарасты салт-дәстүрлерінің бірі. 
Онда түрлі ойын-сауық, әзіл-қалжыңдар айтылады. Екі жақ та бір-бірін 
сынап отырады. 

Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 Сұрақтарға жауап жазыңыз: 

1.Бұл суретте кім бейнеленген? 
2.Қазақ  халқы  қандай үйде өмір сүрген? 
3.Суретші  қазақтыңкиіз үйінің ішкі көрінісін қалай көрсеткен? 
4.Суретте қазақ халқының қай кездегі тұрмысы көрсетілген? 
5.Осы суретте сізді не таңқалдырады? 

 

 Мәтіндерден 5 сөз таптарын келтіріңіз. 
 

№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1      
 

 Берілген сөйлемдердің аудармасын толықтырыңыз. 
«Киіз үйдің ішкі көрінісі» деген суретінде қазақ халқының 20 ғ. 

күнделікті заттарды мұқият суреттеген. Суреттің ортасында дөңгелек үстел 
оның арғы жағында ағаш керует, ал керуеттің үстінде әдемілеп жиылған 
көрпелер. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D3%99%D1%81%D1%82%D2%AF%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D0%B4%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81_%D2%9B%D2%B1%D0%B4%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%83_%D2%9B%D2%B1%D0%B4%D0%B0
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В картине ,,Внутреннее убранство юрты,, художник тщательно 
нарисовал предметы быта казахского народа в 20-м веке.  

 

 Сөйлемдегі сан есідерді сөзбен жазыңыз. 

1. Ол 1904 жылы қазіргі Талдықорган олысының Панфилов ауданында 
туған. Астанаға келіп, Әбілхан 1929-931 жылдары Николай Гаврилович 
Хлудовтың көркем студиясында оқиды, содан кейін білім алуын 1934-937 
жылдары Мәскеу қаласындағы Н. Крупская атындағы көркем студиясында 
жалғастырады.Оның алғашқы жұмыстары – «Автопортрет» (1931), 
«Турксиб» (1932), «Абай киіз үй жанында» (1934), «Көктем» (1930), «Киіз 
үйдің ішкі көрнісі» (1934) және т.б. 

 

 Нүкте қойып,берілген сөздерден, сөйлем құрастып, көшіріңіз. 
суреттекиізүйдіңшаңырағыкөрінбеседеавторкерегеменуықтардытүс 

кигіз бен 
алашанышымылдықпенкебежелердітұрмысқақажетсамауырменқазандытабақ
пенсүтқұйғыштыатәбзеліменарқандыдәлмедәлкелтіріпөзнышанында 
салынғанкөнеденкележатқанқолөнерлеріекіананыңқолынантабылыпотыр 

 Берілген сөйлемдерді аударып, көшіріңіз. 
Суретке қарап отырып отбасылық салмақтылықты, жылулық сезімін 

байқайсын. Сөйтіп, суретшінің бұл туындысын үлкен махаббатпен салғанын 
сезесің. Суреттің сюжеті немере мен атаның өткені мен ертеңін көрінбейтін 
жіппен байланыстырып түрады. 

тапсырма. а/ә дыбыстарын қойып, сөздерді көшіріңіздер. 

Бал.., ..же,қ..дам,..ке, қал..,..пке,  құмырсқ..,д..птер, ..деп, мын..у, 
..ға,р..хмет, ж..қсы,  ..дет,  жам..н, ..діл,..дал, ..лем,..ліпби, 
там..ша,..ліппе,..дам, ..лты. 

 

Септік жалғау Жіктік жалғау Тәуелдік жалғау Көптік жалғау 

А. I жақ I жақ  
І.с II жақ II жақ  

Б.с    

Т.с III жақ III жақ  

Ж.с    
Ш.с    

Кс    

 
Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

                    ---------------------------------        -------------------------------                                    
Сөздік 
--------------------------- 

Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 
сай деп есептеймін.... 
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 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 Ә.Қастеевтің сізге ұнаған суретінің сипаттамасын келтіріңіз.  

 
Монументальная живопись. Неразрывно связана с архитектурой. 

Другое ее название — «мураль», означающее «настенную живопись». 
Монументальной росписью украшаются потолки, стены зданий. Как 
правило, сюжет такого «полотна» подчеркивает предназначение 
сооружения, образует единую с ним концепцию, как художественную, так и 
тематическую. Чаще всего задействуется техника фрески — росписи по 
сырой штукатурке. 

 
Әбілхан Қастеев 

«Шоқан Уәліханов» суретінің сипаттамасы. 
Қазақ тойының салт-дәстүрлері. «Сырға салу» 

Сабақтың жоспары 
Теориялық блок 

 Суретшінің өмірбаяны 

 «Шоқан Уәліханов» суретінің сипаттамасы. 

 Қазақ тойының салт-дәстүрлері. «Сырға салу» 

Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 
Теориялық блок 

   
Қазақтың алғашқы кәсіби суретшісі Әбілхан Қастеев – қазақ бейнелеу 

өнерінің негізін қалаған ұлттық сурет өнерінің алғашқы шеберлерінің бірегей 
тұлғасы. Кескіндемеші-график ретінде де белгілі. Қазақстанның халық 
суретшісі, еңбек сіңірген өнер қайраткері Ә.Қастеев сурет өнері бойынша 
алғашқы білімді Алматыда Н.Хлудовтан алады. Кейін Мәскеуде 

И.И.Бродскийдің көркемсурет студиясында тәлім алған талантты қылқалам 
шебері өзінің тума қабілетін өзіндік ізденіспен жетілдіріп, өнердегі айтулы 
тұлғалардың біріне айналды. 1954-1956 жылдары Қазақстан Суретшілер 
Одағын басқарады. Екі рет Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің Депутаты болып 
сайланды. КСРО-ның жоғарғы Мемлекеттік Орден, медальдарымен 
марапатталды.  

 
 

 
 
 
 

«Шоқан Уәліханов». Суреттің сипаттамасы 

 

https://toibiznes.kz/kk/articles/tradition/syrgasalu
https://toibiznes.kz/kk/articles/tradition/syrgasalu
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Суретшінің қазақ халқының тұңғыш ғалымы, аяулы ұлдарының бірі 
Шоқан Уәліхановтың композициялық портретінің үлкен сүйіспеншілікпен 
жасағанын да атап айтуымыз керек. Бұл полотнода ауыр науқас мендеткен 
Шоқанның өмірінің соңғы жылғы бейнесі жасалған. Ол ауыл сыртындағы 

қойтастың үстінде, әскери киімімен, жағын таянып отыр. Жүзі жүдеу, көзінен 
арпалысқан ауыр ойды аңғарасың. Қөзі ашық, ойшыл жанның мына жүз-
келбетінен туған халқының қаратүнек тұншықтырған аянышты, қайғылы 
тағдыры туралы ойлап, жаны қиналып отырғанын ұғыну қиын емес. Кейбір 
композициялық, психологиялық шешімдерінің кемсін жатқанына қарамастан, 
бұл портрет қазақ бейнелеу өнерінде жасалған Шоқан образы таңдауларының 
бірі. 

Қазақ халқының салт-дәстүрі.Сырға салу 

Сырға салу ертеден келе жатқан дәстүр. Көбіне текті жердің қызына 
өзгелер құда түсіп алып кетпесін деп алдын ала сырға таққан. Қызға сырға 
тақпас бұрын оның ата-анасының рұқсатын алады. Кейде жақсы араласатын 
достар ұл-қыздары бесікте жатқан кезінде құда болысып, сырға тағып, 
айттырып қоятын. Сырға тағылған қыз қалыңдық аталып, оны кейін 
бойжетіп, жігіт жақ қалыңмалын төлеп алып кеткенше ата-анасы қатты 
қадағалаған. Мұнда да үлкен тәрбиелік мән бар. Сырға тағылған қызға сауық-
сайран құруға болмайды. Ол барынша инабатты болуы қажет. Көп жылдар 

бойы ұмыт қалған бұл дәстүрді қайта жаңғыртпақ болған халық оған 
өзгертулер енгізіп алған. Сырға таққан қыздың басы бос емес екенін өзгелер 
білу үшін ерекшелеп, алтын салған. Сырға салып кеткен қызды құдалар алып 
кетуге барғанда «Осы елде біздің алтынымыз бар еді, соған келдік» деп 
қалыңдықты алтынға теңейтін. Кейде сырғаның орнына қызға үкі таққан. 
Сондықтан да үкілі бөрікті тек қалыңдықтар ғана киген. Жігіттер бөркіндегі 
үкісіне қарап, қызға құда түсіп қойғанын сезетін. Сырға тағудың тағы бір 
тәлімдік мәні - қыз келін болатынын қыз кезінен біліп, үй шаруасына ерте 

https://toibiznes.kz/kk/articles/tradition/syrgasalu
https://toibiznes.kz/kk/articles/tradition/syrgasalu
https://toibiznes.kz/kk/articles/tradition/kalyn-mal
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араласып, үлкен өмірге заңдарын меңгереді. Ондай қыз аттаған босағасында 
көп қиналмайды. 

Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 Сұрақтарға жауап жазыңыз: 
1.Бұл суретте  Шоқанның өмірінің қай шағы бейнеленген? 
2.Шоқан  қандай күйде тұр? 
3.Осы суретте сізді не таңқалдырады? 

 Берілген сөз таптарын аударыңыз. 

 
№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1 Қазақ  Үлкен Әрең Таяқ жеді Біреу 
2 Ғалым Науқас Әдейі Босат Алтыншы 

3 Ұл Ауыр Осылай Көтер Оннан бірі 

4 Полотно Әскери Екіншілей Күрес Екеу 

5 Сүйіспеншілік  Ақ Жастай Ки Жеті жүз 

6 Ауыл Қызыл Жібектей Сыз Төрттен 

7 Бейне Аянышты Күздей Өлше Үштен екісі 

8 Портрет Сары Қыстай Бар Сегізінші 

9 Киім Қара Ішкері Кел Төрт жүз 
10 Образ Жасыл Сыртқары Қайт Оннан екі 

 
Табиғаттың сипаттамасы:--------------------------------------------------------

------- 

 Берілген сөйлемдерді аударып, көшіріңіз. 
Бұл полотнода ауыр науқас мендеткен Шоқанның өмірінің соңғы 

жылғы бейнесі жасалған. Ол ауыл сыртындағы қойтастың үстінде, әскери 
киімімен, жағын таянып отыр. Жүзі жүдеу, көзінен арпалысқан ауыр ойды 
аңғарасың. 

Нүкте қойып,берілген сөздерден сөйлем құрастып,көшіріңіз. 
олауылсыртындағықойтастыңүстіндеәскерикиіміменжағынтаянып 

отыржүзі жүдеукөзіненарпалысқанауыройдыаңғарасыңқөзі ашықойшылжанн
ыңмына жүз-
келбетінентуғанхалқыныңқаратүнектұншықтырғанаяныштықайғылы 
тағдырытуралыойлапжанықиналыпотырғанынұғынуқиынемес.  
 

Септік жалғау Жіктік жалғау Тәуелдік жалғау Көптік жалғау 

А. I жақ I жақ  

І.с II жақ II жақ  
Б.с    

Т.с III жақ III жақ  

Ж.с    

Ш.с    
Кс    
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Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

---------------------------------        -------------------------------                                   
Сөздік 

------------------------------------------                   ------------------------------------
-------- 

Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 
сай деп есептеймін... 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 Ә.Қастеевтің сізге ұнаған суретінің сипаттамасын келтіріңіз. 

Декоративная живопись, главное призвание которой — украшать. 
Отличается чистыми, сочными цветами, тщательно проработанными 
формами, логическим построением композиции. К особенностям 

направления относятся: нарушение перспективы, изменение пропорций, 
отсутствие объема, наличие контура и орнаментальных узоров. 
Декоративная живопись может быть и станковой, и монументальной 

 
Өмірбек Жұбаниязов 

«Кенесары хан» суретінің сипаттамасы. 
Қазақ тойының салт-дәстүрлері.«Қыз узату» 

Сабақтың жоспары 
Теориялық блок 

 Суретшінің өмірбаяны 

 «Кенесары хан» суретінің сипаттамасы. 

 Қазақ тойының салт-дәстүрлері. «Қыз узату» 
Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 СӨЖ арналған тапсырмалар 
 
 

Теориялық блок 
Өмірбек Жұбаниязов қазіргі заманғы суретшілердің бірі. Ол 1964 жылы 

Қызылорда облысында дүниеге келді. Ол 50-ден астам көрмелердің 
қатысушысы. Өмірбек Жұбаниязов – туындылары талғампаз сыншылардың 
жоғары бағасына ие болып жүрген, ұлтжандылық пен жаңашылдықты қатар 
ұстанған талантты суретші. 2001 жылы елбасы Н.Ә.Назарбаев «Кездесу» 
атты полотносын Қазақстанға келген сапарында Рим Папасына сыйласа, 
«Мәмлүктері» Катар шейхына тарту етілген. Өнертанушылар қылқалам 

шеберінің Президент резиденциясы, президенттік Мәдениет орталығы, 
Тәуелсіздік сарайы, Ә.Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайы төрінен 
орын алған картиналарын ұлттық бейнелеу өнеріне қосылған сүбелі үлес 
санайды. Халықаралық және республикалық фестивальдердің жүлдегері.  
Оның ең белгілі жұмыстарының бірі Кенесары хан. 
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 «Кенесары хан». Суреттің сипаттамасы 

 
 

 
Кенесарының бейнесін саларда Өмірбек қатты қиналды. Өзі де күрделі 

тұлға. Ізденіс нәтижесінде Орынбор мұрағатынан табылған тарихи 
деректерге тап болды. Қазақ сарбаздары орыстарға тұтқынға түсіп қалған 
кезде Кенесарының бет-әлпеті қағазға сипатталып жазылған екен.  Сол жазба 
арқылы ұлттық батырдың портреті дүниеге келді. Бұл суретте Кенесары ат 
үстінде қазақтың ай даласында бейнеленген. Үстінде дәл сарбаздың киімі. 
Бул бейне қазақтың еркін рухын білдіреді. «Кенесары хан»  туындысына 

қарасаңыз бірден рухыңызды көтереді. Генетикалық зердемізді оятып, 
бабаларымыз салған сара соқпақты санамызды қайта жаңғыртады. 
Буырқанған бір ішкі күш-жігерді танытады. Шауып келе жатып, қылышын 
қынабынан суырғалы отырған Кене ханның құдіретін сезінесің. Көшпенділер 
өмірін ұлттық нақышпен ерекшелендіріп, қазақы иіс аңқиды. Ежелгі ел мен 
көне жердің тыныс-тіршілігі – осының бәрін туындыларына арқау ете білген. 
Осылайша қарапайым ғана нәрселердің өзінен өзгеше романтикалық 
әсерлерді тауып суреттеуі Жұбаниязов еңбектерінің ерекшелігі болып 

табылады десек, қателеспейміз. Ал туындының түпнұсқасы  ханның ұрпағы – 
Нәпуса Әзімханқызының жеке қорында көрінеді. Өмірбектің жұмыстары 
бізден басқа АҚШ, Ұлыбритания, Франция, Германия, Оңтүстік Кореяның 
мұражайларында орналасқан. Ең атақты «Кездесу» атаулы суретін Қазақстан 
Республикасының  президенті Н.Ә.Назарбаев  Рим папасы Павел II-ге 
сыйлаған, қазір Ватиканда ілініп түр. 

 
Қазақ халқының салт-дәстүрі.Қыз узату 

Қыз баласын құрметтеп, оң жақтан орын беретін халықпыз. Балиғат 
жасына толған соң, аялы алақанда мәпелеп өсірген аяулы бойжеткеннің де 
ұзатылар уақыты келеді. Енді ежелден келе жатқан салт-дәстүрге сүйенсек, 
қызының ұшқан ұядан ұзап кетуіне анасы әу бастап дайындалып, жасауын 
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реттеп, сәукелесін дайындаса, әкесі тойдың қамына кіріседі. «Қыз жасауына» 
қазақ аса мән берген. Ол зергерлік бұйымдар, кілем, текемет, сәукеле, 
қымбатты киімдер, ыдыс-аяқ т.б. заттардан құралады. Тіпті, қыз жасауы 
берген қалың малдың бағасынан да артады. 

 «Ұлын ұяға, қызын қияға қондыру» ата ананың тілегі әрі парызы. 
Соның ішінде қыз ұзату үлкен той, думан әрі қызық. Бұл күні ата ана 

қуанады, әрі жылайды. Қуанатыны қыз өсірді және оны құтты жеріне 
қондыруы, жылайтыны әрине қимастық көңілі. 

Қызды алуға құда (тақ санмен) бес не жеті кейде одан да көп адам 
келеді. Мұның ішінде бас құда, құдалар және күйеу жолдас болады. 
Солтүстік және Орталық Қазақстанда тек ер адамдар барады. Құдалар әдетте 
кешкілік баруы керек. Мұнда ойын сауық, құдалық рәсімдер мен кәде 
жоралар жасалады. Жақын адамдар құданы үйіне шақырады. 

Ұзатылатын қызды дәстүр бойынша таң ата, күн шыға жөнелтеді. 

Оның алдында қыз «Қоштасу жырын», жастар «Жар жар», «Ау жар», 
«Аушадияр» айтылады. 

 
Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  
 

 Сұрақтарға жауап жазыңыз: 
1. Суретте кім бейнеленген? 
2. Суретші Кенесарының бет-әлпетінің сипаттамасын қайдан тапты? 
3. Бұл бейне қазақтың қандай рухын білдіреді? 
4. Суретші көшпенділер өмірін қалай көрсеткен? 
5. Туындының түпнұсқасы қазір қайда орналасқан? 

 Суреттің сипаттамсынан мысал  келтіріңіз. 
 

 Грамматикалық тапсырмалар. Үлгі. 

№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1 Заман Қазіргі Жылдам Келді 1964 

2 Суретші Белгілі Облысында Боласыз 50-ден 
3 Қатысушы Мықты Алдында Бейнеленген  

4 Белгі Қазақ Дүниеге Білдіреді  

5 Жұмыс Ұлттық Қиын Көтереді  

6 Сүйініш Генетикалық Оңай Қарасаңыз  
7 Генетика Ерекше Ыстық Тауып  

8 Зерде Ежелгі Жылы Тап болды  

9 Баспа Жиі Көп Көрінеді  

10 Зерде Жылдам Қағазға Сипатталған  
 

Табиғаттың сипаттамасы:--------------------------------------------------------

-------Нүкте қойып, берілген сөздерден сөйлем құрастырып, көшіріңіз. 

https://toibiznes.kz/kk/juvelirnye-izdelija
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Кенесарыныңбейнесінсалардаөмірбекқаттқиналдыөзідекүрделітұлғаізд
еніснәтижесінде 
орынбормұрағатынантабылғантарихидеректергетапболдықаза 
сарбаздарыорыстарғатұтқынғатүсіпқалғанкездекенесарыныңбетәлпетіқағазға
сипатталыпжазылғанекен.   

 Берілген сөйлемдерді аударып, жазыңыз. 

Кенесарының бейнесін саларда Өмірбек қатты қиналды. Өзі де күрделі 
тұлға. Ізденіс нәтижесінде Орынбор мұрағатынан табылған тарихи 
деректерге тап болды. Қазақ сарбаздары орыстарға тұтқынға түсіп қалған 
кезде Кенесарының бет-әлпеті қағазға сипатталып жазылған екен.  Сол жазба 
арқылы ұлттық батырдың портреті дүниеге келді. Бұл суретте Кенесары ат 
үстінде қазақтың ай даласында бейнеленген. Үстінде дәл сарбаздың киімі. 

Бул бейне қазақтың еркін рухын білдіреді.  

 Сан есімдерді тұлғасына қарай, құрамына қарай, 
мағынасына қарай ажыратып, кестені толтырыңыз 

Ол 1964 жылы Қызылорда облысында дүниеге келді. Ол 50-ден астам 
көрмелердің қатысушысы.2001 жылы елбасы Н.Ә.Назарбаев «Кездесу» атты 
полотносын Қазақстанға келген сапарында Рим Папасына сыйласа, 

«Мәмлүктері» Катар шейхына тарту етілген. 

 Сан есімдерді қайталаймыз. 

І. Тұлғасына қарай  Негізгі  
 

Туынды  
ІІ.Құрамына қарай  Дара   

Күрделі   

ІІІ.Мағынасына қарай  
 

Есептік   

Реттік   
Жинақтық  

Топтау   

Болжалдық  

Бөлшектік  
 
 

Септік жалғау Жіктік жалғау Тәуелдік жалғау Көптік жалғау 

А. I жақ I жақ  

І.с II жақ II жақ  

Б.с    
Т.с III жақ III жақ  

Ж.с    

Ш.с    

Кс    
 

Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

---------------------------------        -------------------------------                   



23 

Сөздік 
----------------------------------                   -------------------------------------------- 
Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 
сай деп есептеймін... 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 Өмірбек Жұбаниязовтың сізге ұнаған суретінің сипаттамасын 
келтіріңіз. 
 

Ренессанс (Возрождение). Стиль появился в Италии, в 14 веке. 
Ориентирован на изображение светской стороны жизни. Художники 
воспевают культ человеческого тела, проявляют интерес к деталям. Стал 
основой для стиля рококо — утонченной «версии» барокко; маньеризм. 

Пришел из Италии 16 века. Для стиля характерны: чрезмерный эротизм, 
изломанность линий, некоторая деформированность, удлиненность фигур, 
композиционная перегруженность, едкая цветовая палитра, напряженность 
поз и прочее; 

 
Ысмаилова Гүлфайрус  

«Кенесары хан»суретінің сипаттамасы. 
Қазақ тойының салт-дәстүрлері. Сәукеле кигізу (салт). 

 
Сабақтың жоспары 

Теориялық блок 

 Суретшінің өмірбаяны 

 «Қазақ вальсі» суретінің сипаттамасы. 

 Қазақ тойының салт-дәстүрлері.Сәукеле кигізу (салт). 

 
Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 
Теориялық блок 
Ысмаилова Гүлфайрус Мансұрқызы - 1944 жылы (кезінде Врубелмен 

оқыған) жастарды көркемсуреттің қыр-сырына ғана емес, форма мен түсті 
шығармашылық және сезімдік тұрғыдан қабылдай білуге үйреткен 
көркемсурет профессоры А. М. Черкасовтың жолдауымен көркемсурет 
училищесінің Алматыкласына оқуға түседі. Ол өзінің қалауы бойынша 

ұстазының көзінің дәлдігін, түс құбылыстарының нәзік құбылуы, адам 
денесінің әдемілігін түсіну, қоршаған ортаның формасы мен бояуларын 
қабылдауды үйренуге талпынған. Оның көп шығармаларына тән нәрсе - 
әшекейлеу. Ұлттық костюмдер, сәндік бас киімдер, сәндік бұйымдар, 
маталардың жеңілдігі, олардың оюлары, заттардың әртүрлі формалары – 
Исмаилованың тақырыптық әлемі.. 
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Оның еңбегі V Бүкілодақтық кинофестивальда ең үздік еңбек болып 
табылған. Қазақ киносының тарихында алғаш рет қазақ халқының ұлттық 
киімдері, тұрмысқа қажетті заттары және жауынгерлік жарақтары 
бейнеленген осы фильмге арнап 1500-ден астам эскиздер жасады. 1971 жылы 
Г. Исмаилова Абай атындағы Мемлекеттік академиялық опера және балет 
театрының бас суретшісі болып орналасты. Ленинградта Сурет 

Акакдемиясында өзінің жары С. Сидоркинді кездестірді. Ол Исмаиловаға 
деген махаббатының арқасында қазақ мәдениетін және Қазақстанды жақсы 
көрді. Олар жасаған графикалық жұмыстар «Абай жолы» романына жасаған 
иллюстрациялар мен графикалық жұмыстар қазақ халқының ділін, 
дүниетанымын ашып көрсете білді. Оған қазақ мәдениетіне сіңірген еңбегі 
үшін Қаз ССР-нің Мемлекеттік премиясы берілген болатын. Бақытты және 
үйлесімді өмірдің жемісі ретінде дүниеге келген ұлы – Вадим екі суретшінің 
де қабілетін бойына сіңірген, ол да суретші. 1956-1957 жылдары Г. 

Исмаилова көркемсурет училищесінде сабақ береді. 
 

 
 
«Қазақ вальсі» Суреттің сипаттамасы. 

 
Бұл туынды өзінің әсемділігімен ерекшеленеді. Нағыз қазақ аруының 

бейнесі әрбір көрерменнің жүрегінде мақтаныш сезімін оятары сөзсіз. Бір 

көргеннен -ақ көзге қыз келіншектің басты көркі, үйлесімді және сәнді 
өрілген ұзын құлан шашы көзге түседі. Зымырап өтіп жатқан уақытты өзінің 
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қимылымен бәр сәтке тоқтатып койған тәрізді. Үлбіреп, тура бір айналасына 
шуақ шашып тұрғандай, пәктіктің белгісін айқындайтын үкісі жылы сезім 
оятады. Қазақ халқының ұлттық  киімі, бишінің қолындағы сан түрлі әшекей 
бұйымдары сол заманның мәдениетін асқақтата түседі. Мың бұралған 
бишінің бет әлпетіне қарағанда көтеріңкі көңіл күй, жүрекке шаттық сезімін 
ұялатады десек қателеспеген боламыз. Бұл туынды өзінің динамикасымен 

ерекшеленеді. Себебі, осы суретке қарағанда тура бір сазды әуеннің  дыбысы 
естілгендей әсер етеді. Айналасына шашылған бүрмелі көйлегінің  түсі де 
үйлесімділігі де жанға жылы тиеді.Биші қыздың көрікті беті жан дүниесінің 
айнасы десекте болады. Себебі, ол айналасына озінің ішкі сезімін, көтеріңкі 
көңіл күйін сыйлайды. Аз мөлшерде жағылған бояуы бишінің табиғи 
әдемілігін көрсетеді. Асыл тастармен ерекшеленген білезік, ою өрнектермен 
безендірілген комзолы бишінің қазақ екенін дәлелдейді. 

Тоқсан ауыз сөзді тобықтай түйіндей келе, сол уақыттағы қазақ 

халқының мәдениетін бүкіл жұртқа паш ететін осы суретті  мен өте жоғары 
деңгейде салынған деп есептеймін. 

 
Қазақ халқының салт-дәстүрі.  

Сәукеле кигізу (салт). 
«Қара мақпал сәукеле, шашың басар жар жар ау» (жар жар). Өмірде 

қазақ салт дәстүрлерінің түрлері көп. Соның ішінде қалыңдыққа сәукеле 
кигізудің орны бір бөлек. Себебі сәукеле әйел киімдерінің ішіндегі ең асылы 

ғана емес, оның жұбайлық өміріндегі елеулі кезінің естен кетпес ыстық сәті. 
Ол бұлғақтап өскен оң жақтағы және ақ босаға аттар арасындағы қимас та 
қызықты кездің ескерткіші. Келіншекке сәукеле кигізудің өзі бір ерекше 
салтанат. Бұған құда құдағилар шақырылады. Шашу шашылады. Ақ бата 
арналады. Сәукеле байғазысының бағасы да олқы болмайды. Сәукелелі 
келіншек ажарлы да базарлы көрінеді. Оны жұрттың бәрі көруге ынтық. 
Оның көрімдігі де соған лайық болу керек. Жас отау, сәукелелі келіншек, 
ойын сауық, көңілді күлкі жаңа өмірдің бақыт есігін ашқандай әсер етеді.  

 Сәукеле келіншек киімі. Ол бас киім ғана емес қазақ сән 
салтанатының, салт дәстүрінің мәдениеі мен шеберліктің озық үлгісі, өнер 
туындысы. «Алтынмен апталып, күміспен күптеліп» дегендей, ол інжу 
маржан, гауһар, лағыл, жақұт сияқты асыл тастар тізбегімен әрленіп, 
әшекейленеді. Негізі мақпал, барқыт сияқты қымбат маталардан тігіліп, 
бұлғын, құндыз терілерімен жиектеліп, оқамен оюланып, түрлі түсті 
моншақтармен шашақталып, көркем жіптермен кестеленіп, алдыңғы жағы 
көзді тастармен қапталып, түрлі тағым, алтын, күміс теңгелермен 

безендіріледі, төбесіне үкі тағылады. Көрсе көздің жауын алатын осы бұйым 
тек келіншек сәні ғана емес, той салтанаты мен құдалар беделін де көтере 
түсетін ерекше көрініс! ХІХ ғасырдың алғашқы жартысында өмір сүрген 
Кіші жүздің Байсақал атты байының қызының сәукелесін Кенесары ханның 
ағасы Саржан төре бес жүз байталға бағалаған. 

Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  
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 Сұрақтарға жауап жазыңыз: 
1. Г.Исмаилованың «Қазақ вальсі» ұнады ма? 

2. Суретті қандай әуенмен үйлестіруге болады? 

 3. «Қазақ вальсінің королі» атағы кімге лайық деп есептейсің?  

 Мәтіндерден 5 сөз таптарын келтіріңіз. 

№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1      

 Берілген сөйлемдердің аудармасын толықтырыңыз. 
Бидай өріспен өрілген құлан шашы, көзге шағылысып тұрған 

әшекейлер, бағалы матадан тігілген және асыл тастармен сәнделген комзол. 
Коса, Заплетённая в колосок; сверкающие ожерелья; украшенный 

драгоценными камнями и сшитый из дорогого материала комзол. 

 Сөйлемдегі сан есімдерді сөзбен жазыңыз. 
1. Оның еңбегі V Бүкілодақтық кинофестивальда ең үздік еңбек болып 

табылған. 
2. Қазақ киносының тарихында алғаш рет қазақ халқының ұлттық 

киімдері, тұрмысқа қажетті заттары және жауынгерлік жарақтары 
бейнеленген осы фильмге арнап 1500-ден астам эскиздер жасады. 

3. 1971 жылы Г. Исмаилова Абай атындағы Мемлекеттік акдемиялық 
опера және балет театрының бас суретшісі болып орналасты.  

4. 1956-1957 жылдары Г. Исмаилова көркемсурет училищесінде сабақ 
береді. 

 

 Берілген сөйлемдерді аударып, жазыңыз. 

Сәукеле байғазысының бағасы да олқы болмайды. Сәукелелі келіншек 
ажарлы да базарлы көрінеді. Оны жұрттың бәрі көруге ынтық. Оның 
көрімдігі де соған лайық болу керек. Асыл тастармен ерекшеленген білезік, 
ою өрнектермен безендірілген комзолы бишінің қазақ екенін дәлелдейді.  

 Есімдіктерді түрлеріне қарай ажыратып жазыңыз. 

Тұлғасына 
қарай 

Негізгі  

туынды  

Құрамына 
қарай 

Дара  
Күрделі  

Мағынасына 
қарай 

жіктеу  

сілтеу  

сұрау  
өздік  

белгісіздік  

болымсыздық  

жалпылау  
 

 Берілген сөздерден нүкте қойып, сөйлем құрастып, көшіріңіз. 
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бұл туынды өзінің динамикасымен ерекшеленедісебебіосы суретке 
қарағанда тура бір сазды әуеннің  дыбысы естілгендей әсер етедібиші қыздың 
көрікті беті жан дүниесінің айнасы десекте боладысебебіол айналасына 
озінің ішкі сезімінкөтеріңкі көңіл күйін сыйлайды 

 
 
Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

---------------------------------        ------------------------------- 
Сөздік 
--------------------------- 
 
Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 
сай деп есептеймін 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 Г. Исмаилованың сізге ұнаған суретінің сипаттамасын келтіріңіз. 

Барокко. Стиль возник в 16 веке, в Италии. Дошел до Испании, Франции, 
Германии. Главные черты — роскошь, пышность, динамизм. Большое 
внимание уделено украшениям и другим элементам, подчеркивающим 
состоятельность, принадлежность к богатому сословию; 

 
Ысмайылов Әубакір 

«Құршағай»суретінің сипаттамасы. 
Қазақ тойының салт-дәстүрлері. Сыңсу (салт). 

 
Сабақтың жоспары 

Теориялық блок 

 Суретшінің өмірбаяны 

 «Құршағай»суретінің сипаттамасы. 

 Қазақ тойының салт-дәстүрлері.Сыңсу (салт). 
 
Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 СӨЖ арналған тапсырмалар 
 

Теориялық блок 
 

Ысмайылов Әубакір 

 
Бұл суреттің авторы Ысмайылов Әубакір. Ысмайылов Әубакір 1910 

жылы өмірге келген. ҚазССР-ның еңбек сіңерген өнер қайраткері,қазақ совет 
бейнелеу өнерінің негізін салушылардың бірі. Атақты суреттері: 
«Торхайгатаң атты» (1939-1940), «Исатай-Махамбет» (1942), «Абай 
достарымен бірге» (1947), «Бурабай» (1971). Ол бірнеше драмалар 
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(Шекспирдің «Отеллосы», Әуезов пен М. Ақынжановтың «Исатай-
Махамбетін» және т.б.) мен қазақтың халық билерін («Айгөлек», 
«Дауылпаз») қойып, режиссер әрі балетмейстер ретінде де танылды. 
Еңбектері негізінен Алматыдағы ҚазССР-інің мемлекеттік өнер 
мұражайында сақтаулы. 

 

 
«Құршағай». Суреттің сипаттамасы. 

 
«Құршағай» атаулы суретін  Ысмайылов Әубакір өте әдемі қылып 

салған. Біз Қазақстан тауларының бірде-бір тоғайлы баурайында тұрамыз. 
Таулы өзен биік біртұтас таулы алыптардың ортасымен тоғайлы баурайдың 
астына қарай ағып барады. Көк және мөлдір таза таулы су өзен тастарына 

қарай сылдырлап ағады, және дөңбес тастарға кездейсоқ тіреліп қалған 
кезінде, көпіршіп ақ бұрұндарға айнала түседі. Өзен желде ойнаған 
ақсақалдың даналыққа толы сақалы секілді. Таулы-өзеннің жағалауында, 
құнарлы жерлерде жайғасқан (таудың баурайымен судың аралығы) ғасырлық 
балта білмейтін тал-бұтақтар өседі. Шамшырақтар сияқты, пирамидалық 
қарағайлар тіпті айналасындағы таулардан да биік өскісі келетіндей. Жағалау 
тал мен қарағайға толы. Тау өзенінің көктігіне қарағанда, талдар мен бұталар 
өзінің күзгі түстерімен, және күн  сәулесінің түсуіне байланысты өзгеретін 

бояуларымен таңқалдырады. Нәзік-қызғылт, көк, жасыл түстер – бірі бірінен 
өзгере түсіп, таулардың үшкірліктерін қызғылт-жасыл және көк шөптермен 
басындырады, және оны білдірмейді. Міне архар отбасылығы осындай 
жердің көркеміне тарта түсіп, осы өзенге су ішуге келді.  Мамасы мен ботасы 
су ішіп тұрған кезде, отбасының әкесі таудың бір қырында, басын 
көкректеніп көтеріп, тоғайлы айналаны қарап, бақылауда.  Алыста аспандағы 
тау құстары тоғайлының нақ үстінде көрінеді. Бірақ жеңіл тұман ол 
құстардың мүсінін бұлдырлатады, сол себептен құстар кішкентай бұлттарға 

ұқсайды. Таңғы күзгі тау тоғайы өте тыныш және қасиетті. Тек жаратылыс 
бұл жерде басты қожайын. 

Қазақ халқының салт-дәстүрі. Сыңсу (салт). 
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«Халқымызда тұрмыс салт жырларының ең көп тарағандарының бірі 
сыңсу». Ұзатылған қыз өз босағасынан аттанар алдында ағайын туғандарын 
аралайды. Былайша айтқанда қоштасады. Жеңгесін ертіп ағайындарын 
аралап жүрген қыз жәй жүрмейді. Ол өзінің балалық дәуренінің, оң жақта 
бұлғақтап өскен бақытты күндерінің өткендігін, аяулы ата анасының, 
туысқандарының өзін мәпелеп өсірудегі еңбегін өлеңмен айта жүріп өксиді. 

Ондай өлең жырды сыңсу дейді. 
Базардан келген құйысқан 
Тарамай шашым ұйысқан. 
Келіп кетіп жүріңдер, 
Сағындырмай туысқан 
деп өзінің өтінішін де айта жүреді. 
Қыздың сыңсуы жарасымды әрі тәрбиелік мәні бар салтанатты салт. 

Бұл адамгершілік, әдептілік жағынан алғанда да өте орынды дәстүр. Өйткені 

балалық күндерден ағайын ортасынан бөлініп кету оңай іс емес. Ал қазақтың 
қазіргі қыздары бұл дәстүрдің алтын арқауын үзді десе де болады. Өйткені 
ауыл, үй аралап сыңсу, жылау түгілі, оң жақтан аттанарда күліп, қуанып 
жүргендерін де көз көрді. Бұл ұлттық тәрбие мен ұлттық мәдениеттің 
ұмытылғандығынан деп танимыз. 

 
Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 

 Сұрақтарға жауап жазыңыз: 
1.Бұл суретте не бейнеленген? 
2. Таулы өзен қайда ағып барады? 

3. Өзен неге ұқсас  қылып суреттелген? 
4.Талдар мен бұталар қандай түстермен таңқалдырады? 
5.Таңғы күзгі тау тоғайы қандай болып көрінеді? 
 

 Мәтіндерден 5 сөз таптарын келтіріңіз. 

№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1      

 
Табиғаттың сипаттамасы:-------------------------------------------------------- 

 Берілген сөйлемдердің аудармасын сайкестендіріңіз. 
Шамшырақтар сияқты, пирамидалық қарағайлар тіпті айналасындағы 

таулардан да биік өскісі келетіндей.  
Пирамидальные сосны,словно свечки хотят казаться выше 

окружающих гор. 
 

 Сөйлемдегі сан есімдерді сөзбен жазыңыз. 
1. Ысмайылов Әубакір 1910 жылы өмірге келген.  
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2. Атақты суреттері: «Торхайгатаң аты» (1939-1940), «Исатай-
Махамбет» (1942), «Абай достарымен бірге» (1947), «Бурабай» (1971). 

 Нүкте қойып, берілген сөздерден сөйлем құрастып, көшіріңіз. 

нәзікқызғылт көкжасыл түстербірібіріненөзгере түсіптаулардың 
үшкірліктеріқызғылт жасылжәнекөкшөптерменбасындырады 
жәнеоныбілдірмейдімінеархаротбасылығыосындайжердіңкөркемінетартатүсі
посыөзенгесуішуге келді 

 Ырым-тыймдарды  көшіріп, есте сақтаңдар. 
Кісіге қарап бейберекет күлуге бол- майды. Жүйке ауруына шалдыққан 

адам ғана бейберекет күле береді 

Адамға қарап керілмейді, өдепсіздік болып саналады 
Екі езуді керуге болмайды, себебі бүл әдепсіздік болып саналады. 
Суретті пайдаланып, кестеге зат есімдерді жазыңыз. 

Жалпы  
Жалқы   

 

Негізгі  

Туынды   
 

 Берілген сөйлемдерді аударып, көшіріңіз. 

Міне архар отбасылығы осындай жердің көркеміне тарта түсіп, осы 
өзенге су ішуге келді.  Мамасы мен ботасы су ішіп тұрған кезде, отбасының 
әкесі таудың бір қырында, басын көкректеніп көтеріп, тоғайлы айналаны 
қарап, бақылауда.   
 

Септік жалғау Жіктік жалғау Тәуелдік жалғау Көптік жалғау 

А. I жақ I жақ  

І.с II жақ II жақ  

Б.с    
Т.с III жақ III жақ  

Ж.с    

Ш.с    

Кс    
 

Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

---------------------------------        ------------------------------- 
Сөздік 
--------------------------- 

 
Сөздер 

 
Жақ 

Жіктік жалғауы 

Жекеше Көпше 

сарбаз 

Игілік 

І Мен сарбаз+бын 

Мен Игілік +пін 

Біз сарбаз+быз 

Біз Игілік +піз 
II Сен _________________________ 
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II Сіз_____________________
___ 
 

_________________________ 

III Ол_____________________
___ 

 

_________________________ 

 
Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 

сай деп есептеймін...... 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 Ысмайылов Әубакірдің сізге ұнаған суретінің сипаттамасын 
келтіріңіз. 

 
Классицизм. Зародился как стиль в 17 веке, в странах Западной Европы. 
Спустя сто лет охватил восточную часть. Картины, написанные в стиле 

классицизма, отличаются натуралистичным, догматическим 
воспроизведением. Прародитель академизма, приветствующего каноны 
изобразительного искусства. 

 
Айша Ғалымаева 

«Қазақстан әні»суретінің сипаттамасы 
Қазақ тойының салт-дәстүрлері. «Келін түсіру» 

Сабақтың жоспары 
Теориялық блок 

 Суретшінің өмірбаяны 

 «Қазақстан әні» суретінің сипаттамасы 

 Қазақ тойының салт-дәстүрлері. «Келін түсіру» 
Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 СӨЖ арналған тапсырмалар 
 

Теориялық блок 

Айша Ғалымаева 
Қазақ кескендемешісі және кино суретшісі Айша Ғалымаева 

Ғарифқызы 1917 жылының 29 желтоқсанында Алматы облысының Иссык 
қаласында туған. 1943 жылы Алматы көркемсурет училищесін, одан кейін 
1949 жылы Мәскеу жалпыодақтық кинематографистер институтының мода 
өнері факультетін бітірген. Сол жылда Алматыға қайтып, қазірге дейін еңбек 
етіп, тұрып жүр. 

Айша Ғалымаева – қазақ қыздарының арасынан шыққан алғашқы 

суретші, Ш. Уәлиханов атындағы Мемлекеттік сыйлық лауреаты, «Құрмет 
Белгісі» және Еңек Қызыл Ту ордендерінің кавалері. Оның жұмыстары 
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көркемсурет училищесінде оқыған кезінен бастап жоғары бағаланатын. Айша   
Ғалымаеваның алғашқы жұмыстарында өзіндік қабілеті көрінеді: поэзия мен 
ажарлықты адамды қоршаған заттарда, тұрмыста, күнделікті өмірдің 
ерекшелігінде көріп алуы. Ол дәстүрлі қазақ шығармашылығын, сәндік-
қолданбалы өнерінің өзгешелігін, қазақ ұлттық киімдерін зерттеуіне көптеген 
уақыт арнаған, ал 1958 жылы «Қазақ ұлттық киімдері» деген альбомы 

шықты. 
 
«Қазақстан әні». Суреттің сипаттамасы 

 
 
Айша Ғалымаеваның жұмыстарының арасында «Қазақстан әні»  атаулы 

суреті  ерекшелігімен  ұнайды. Гүлдеген алма ағаштар айдаланы аппақ 
қылып, жер жасылданып, таулардың етегі ерекше құлпырып тұрған кез 

бейнеленген. Міне, Алатау етегіне көктем келді... . Гүлдеген ағаштардың 
арасында, тек қана табиғаттың сұлулығына қызығып, құрбылар әсем ән 
салып отыр. Күмбірлеген домбыра, сұңқылдаған ән осынау бір табиғатты 
тербетіп тұрғандай. Аппақ көйлек, түрлі түсті қамзол киген бойжеткендер 
қаперсіз ән салып отыр. Ұнағаны: қыздардың аппақ, пәк, таза көңілдері, әсем 
әндері тамаша табиғатпен үйлесіп жатқандай әсер етеді.  

 
Қазақ халқының салт-дәстүрі. Келін түсіру 

Келін түсіру қазақ халқының маңызды дәстүрі болып саналады. Ал 
отбасын құрғысы келетін жастар үшін бұл маңызды қадам болып есептеледі. 
Себебі жігіт үшін таңдаған жарын ата анасына көрсетуі парыз. Ал қыз бала 
жігіттін ата анасымен танысып, өзін жақсы жағынан көрсетуге тырысады. 
Бұл да қыз үшін өте қобалжымды сәт. Бұрынғы заманда келін түсіру 
дәстүріне бүкіл ауыл қатысқан.Үлкен жиын болған. Келінге арнайы шашу 
шашылған. Ауыл тұрғындары келінге, отау тіккен. Шаңырақты бала шағалы, 
балалары ер жетіп өскен, салиқалы ана көтеру керек. Келін  ауылға келгеннен 

кейін, оның бетіне шымылдық жабылады. Одан кейін түрін ешкімге 
көрсетпей, қайын атасынының үйіне кіргізеді. Келін үйдің босағасын оң 
аяғымен аттауы керек. Кейін атасына сәлем береді. Сәлем беріп болғаннан 
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кейін, атасы келінге батасын береді. Содан соң, келін отқа май құяды. Бұл да 
қазақтың ерекше ырымы. Бұл ырымның жасалуы- «Жаңадан түскен келін, 
үйге майдай сіңіп кетсін» деп құйғызады. Сосын келінді арнайы тігілген ақ 
отауға кіргізіп, оған шашу шашады. Отау ішіндегі шымылдықпен жамылған 
төсекке отырғызады.Келінді күтіп алған жас қыздарға сыйлықтар сыйланады. 
Содан кейін ересек адамдар келінге, төс береді. Келін берілген төстен ауыз 

тиіп, қасындағыларға береді.  Отырыстан соң бүкіл ауылдың адамдары 
арнайы айтылған жерге жиналады. Сол жерде беташар басталады. 

 
Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  
 

 Сұрақтарға жауап жазыңыз: 
1. Бұл суретте кімдер бейнеленген? 
2. Қазақтың қыздары не істеп жатыр? 
3. Суретші  қазақтыңқыздарын қалай көрсеткен? 
4. Суретте қазақ елінің табиғаты қалайсалынған? 
5. Осы суретте сізді не таңқалдырады? 

 Мәтіндерден 5 сөз таптарын келтіріңіз. 

№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1      
 

Табиғаттың сипаттамасы:--------------------------------------------------------

------- 

 Берілген сөйлемдердің аудармасын сайкестендіріңіз. 
Айша   Ғалымаеваның жұмыстарының арасында «Қазақстан әні» 

атаулы суреті  ерекшелігімен  ұнайды. Гүлдеген алма ағаштар айдаланы 
аппақ қылып, жер жасылданып, таулардың етегі ерекше құлпырып тұрған кез 
бейнеленген. 

Среди работ Айши Галымаевой картина  ,,Песня Казахстан,, отличается 
своей особенностью. В ней изображены цветущие  белые яблоневые деревья, 
зеленеющая земля, подножье гор, утопающее в цветах. 

 Сөйлемдегі сан есідерді сөзбен жазыңыз. 
1. Қазақ кескендемешісі және кино суретшісі Айша Ғалымаева 

Ғарифқызы 1917 жылының 29 желтоқсанында Алматы облысының Иссык 

қаласында туған.  
2. 1943 жылы Алматы көркемсурет училищесін, одан кейін 1949 жылы 

Мәскеу жалпыодақтық кинематографистер институтының мода өнері 
факультетін бітірген. 

3. Ол дәстүрлі қазақ шығармашылығын, сәндік-қолданбалы өнерінің 
өзгешелігін, қазақ ұлттық киімдерін зерттеуіне көптеген уақыт арнаған, ал 
1958 жылы «Қазақ ұлттық киімдері» деген албомы шықты. 

 Нүкте қойып, берілген сөздерден сөйлем құрастып, көшіріңіз. 
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гүлдегенағаштардыңарасындатекқанатабиғаттыңсұлулығынақызығыпқ
ұрбыларәсемәнсалыпотыркүмбірлегендомбырасұңқылдағанәносынаубір 
табиғаттытербетіптұрғандайаппақ көйлектүрлітүстіқамзолкиген 
бойжеткендерқаперсізәнсалыпотыр. 

 Берілген сөйлемдерді аударып, көшіріңіз. 

 Міне, Алатау етегіне көктем келді... . Гүлдеген ағаштардың арасында, 
тек қана табиғаттың сұлулығына қызығып, құрбылар әсем ән салып отыр. 
Күмбірлеген домбыра, сұңқылдаған ән осынау бір табиғатты тербетіп 
тұрғандай.Аппақ көйлек, түрлі-түсті қамзол киген бойжеткендер қаперсіз ән 
салып отыр. Ұнағаны: қыздардың аппақ, пәк, таза көңілдері, әсем әндері 
тамаша табиғатпен үйлесіп жатқандай әсер етеді. 

Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

---------------------------------        ------------------------------- 
Сөздік 
--------------------------- 
Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 
сай деп есептеймін... 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 Айша Ғалымаеваның сізге ұнаған суретінің сипаттамасын 
келтіріңіз. 
 

Романтизм. Возник в западной Европе в конце 18 века. Стиль 
характеризовался акцентами на эмоции и индивидуализм героев живописных 
сцен, а также прославлением силы и красоты природы. В большинстве 
стран романтизм достиг своего пика развития в период с 1800 по 1850 
годы. импрессионизм. Пришел из Франции в конце 19 века. Суть стиля — 

запечатлеть мгновение с помощью быстрых мазков. Полотна, выполненные 
в этом стиле, нужно рассматривать с небольшого расстояния, чтобы 
яркие пятна краски сложились в общую картину. 

 
Ведерников Максим 

«Таулы көл» пейзажының сипаттамасы 
Қазақ тойының салт – дәстүрлері. «Беташар» 

Сабақтың жоспары 
Теориялық блок 

 Суретшінің өмірбаяны 

 «Таулы  көл» пейзажының сипаттамасы 

 Қазақ тойының салт – дәстүрлері. «Беташар» 
Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 СӨЖ арналған тапсырмалар 
 

Теориялық блок 
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Ведерников Максим 

 
 

Ведерников Максим Владимирович 1972 жылы 15 желтоқсанда 

Алматы қаласында дүниеге келген. Кескіндемеші, Қазақстан Республикасы 
Суретшілер одағының мүшесі (2010). 

1992 жылы Н.Гоголь атындағы Алматы көркемсурет училищесін 
бітірген. 

2006 жылы Т.Жүргенов атындағы қазақ ұлттық өнер академиясын 
бітірген. 

Жеке көрмелері: «Вояджер» галереясы, Алматы қ. 2002ж., «Өнер» 
салоны «Ұлар» галереясымен бірлесе, Алматы қ, 2010ж. 

Топтық көрмелер: «Жігер», 2001ж., «Шабыт», 2004ж., «Натюрморт», 
2008ж., «Әйел бейнесі», 2009ж., «Алматы - менің сүйікті қалам», 2009ж. 

Халықаралық көрмелер: Art Ningbo (Қытай), 2014 ж., Art Chegdu 
(Қытай), 2015 жыл, Art Xiamen (Қытай), 2016ж., Art Екатеринбург, 2016ж., 
Art Нижний Новгород,2016ж., Art Amsterlam, 2017ж. 

Қазіргі уақытта «Максим Ведерников студиясының» директоры. 
Студия жинақтамасының негізі - түрлі жанр мен техникада жұмыс істейтін 
Қазақстан мен Орта Азия суретшілерінің кескіндемелік жұмыстары болып 

табылады. 
Суретшінің сүйікті тақырыптары: пейзаж, натюрморт, портрет, 

тұрмыстық композициялар. 
"...Алматылық кескіндемеші Максим Ведерников-реалистік өнердің 

табанды да дәйекті жақтаушысы. Ол шындықтың танымал ерекшелігін жеке 
шығармашылық тәсілмен біріктіруге тырысады. Н.В.Гоголь 
атындағыАлматы көркемсурет училищесін бітірген соң бірден суретші 
болып таңдалды. … 

... Ведерниковтың шығармаларында картинаның барлық 
компоненттеріне назар аударылады. Суретші сурет салу, көлемді зерттеу 
және кенептің колористикалық тұтастығы арасындағы тепе-теңдікті табуға 
тырысады. Дегенмен, көбінесе сызық емес, атап айтқанда түс дақтары 
кеңістікті де, заттарды да құрайды. Бірақ түс-бұл мақсат емес-сюжеттің 
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эмоционалды толықтығын жеткізудің негізгі экспрессивті құралы. Максим 
Ведерниковтың жұмысы өткеннің ұлы Пейзаж суретшілерінің дәстүрлеріне 
адалдықпен, табиғатқа шынайы келбетінде шынайы сүйіспеншілікпен құнды. 
Бұл өмірді растайтын үрдіс, шығармашылыққа оң оптимистік көзқарас, 
көптеген жылдар бойы өз қағидаларына адалдық көрермендердің тұрақты 
мақұлдауына және мойындауына ие болды. 

Полотнолары Қазақстан, АҚШ, Австрия, Швеция, Жапония, Ресей 
және т.б. елдердің жеке коллекцияларында сақтаулы. 

Суретшінің картиналарымен Алматы қаласындағы ҚР Президенті 
сарайының фойесі безендірілді. Барлық орындалған суреттер өмірден 
алынған және Алматы қаласының айналасын бейнелейді. 
 

 
 

Өнер түрі: кескіндеме 
Жанр: Пейзаж 
Серия: сериядан тыс 
Техника: кенепке май 
Көлемі: 100 x 70 см 
Тиесілі: авторға 
Құрылған жылы: 2007 ж. 

 
«Таулы  көл». Суреттің сипаттамасы 

Пейзаж бейнелеу өнерінің жанры. Онда кескіннің негізгі тақырыбы –
адам өзгерткен, немесе белгілі бір дәрежеде өзгерген табиғат. Пейзаждық 
жұмыста түрдің перспективасы менқұрамын құруға, атмосфераның, ауа мен 
жарық ортасының жай-күйін, олардың өзгергіштігін көрсетуге ерекше мән 
беріледі. Жағалау тал мен қарағайға толы. Сары, қызғылт түсті жапырақты 
ағаштар, жасыл орман, көк және мөлдір таза таулы  көл, айна тәрізді су 

бетіндегі көрініс, алыстағы  қарлы таулар, көгілдір аспан және күн  
сәулесінің түсуіне байланысты өзгеретін бояуларымен таңқалдырады. Күзгі 
тау тоғайы өте тыныш және қасиетті.  

 
Қазақ халқының салт-дәстүрі. Беташар 
Беташар - қалыңдықтың бетін ашу салты (қалыңдықтың күйеу жігіттің 

туыстары мен қонақтарына көрсетілуі) дәстүрлі жыр әнімен сүйемелденеді. 
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Қонақтар жиналатын күйеу жігіттің әкесінің киіз үйіне қалыңдықты үйлену 
тойында әкеледі. 

Қалыңдықтың екі жағында оны қолына алып, мейірімді, әдепті 
келіндер тұр. «Беташарға» қалыңдықтың күйеуінің туыстарымен танысуы, 
олардың отбасылық өмірдегі болашаққа деген жақсы кеңестері мен тілектері 
кіреді. 

Бұл үйлену рәсімі аяқталады және жас жұбайлар отбасының жеке 
жасушасына айналады. 

Қазіргі уақытта қазақ тойының дәстүрлі салты аздаған өзгерістермен 
сақталды. Олар қалыңдық пен күйеу жігіттің Ұлттық киім киюін тоқтатты, 
дегенмен сәукеле қазіргі қалыңдықтың үйлену көйлегінде де жиі кездеседі. 
Бұрынғыдай, қалыңдықтың басынан перде алынып, орамал байланған. 
Үйлену тойы да өзгеріске ұшырады. Бұрын үлкен ауқымға ие болған ұлттық 
ойындарды өткізуді тоқтатты. 

Сұрақтардың дұрыс жаубын беріңіз 

1.Беташарды .......... айтады. 
 шілдеханада 
сүндет тойында 
ерулікте 
үйлену тойында 
баланы қырқынан шығарғанда 
2. Бата 

оң жол тілейтін өсиет сөз, ізгі ниет 
ән, жыр, күй 
арнау 
3.Тұсау кесуге ..... пайдаланады. 
оқтауды 
балтаны 
ала жіпті 
қара арқанды 

каламды. 
4. Бас табақты тартады 
сыйлы қонаққа 
келінге 
күйеу балаға 
немереге 
бажаға. 
5 ....... сүйінші сұрайды. 

Ренжігенін айтып 
Қуанышты хабарды айтып 
Суық хабар айтып 
Өкпесін айтып 
Қарызын қайтарып 

 
Практикалық блок 
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 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  
 

 Сұрақтарға жауап жазыңыз: 

1.Максима Ведерниковтың пейзажыұнады ма? 
2. Суретті қандай әуенмен үйлестіруге болады? 
3.«Таулы  көл»пейзажында қандай түстер басым? 
 

 Мәтіндерден 5 сөз таптарын келтіріңіз. 

№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1      

 Табиғаттың сипаттамасын беріңіз:-------------------------------------
--------------- 

 Берілген сөйлемдердің аудармасын толықтырыңыз. 

Жағалау тал мен қарағайға толы.Сары, қызғылт түсті жапырақты 
ағаштар, жасыл орман, көк және мөлдір таза таулы  көл, айна тәрізді су 
бетіндегі көрініс, алыстағы  қарлы таулар, көгілдір аспан және күн  
сәулесінің түсуіне байланысты өзгеретін бояуларымен таңқалдырады. Күзгі 
тау тоғайы өте тыныш және қасиетті. 

Побережье озера украшают сосны..........  

 Сөйлемдегі сан есімдерді сөзбен жазыңыз. 
Ведерников Максим Владимирович 1972 жылы 15 желтоқсанда 

Алматы қаласында дүниеге келген. Кескіндемеші, Қазақстан Республикасы 
Суретшілер одағының мүшесі (2010).1992 жылы Н.Гоголь атындағы Алматы 
көркемсурет училищесін бітірген.2006 жылы Т.Жүргенов атындағы қазақ 
ұлттық өнер академиясын бітірген. 

 Берілген сөйлемдерді аударып, жазыңыз. 
В произведениях Ведерникова чувствуется внимание ко всем 

составляющим компонентам картины. Художник пытается найти равновесие 
между рисунком, проработкой объемов и колористической цельностью 
полотна. И все же зачастую, не линия, а именно цветовое пятно формирует и 
пространство, и предметы. Но цвет не самоцель – а основное выразительное 

средство для того, чтобы передать эмоциональную наполненность сюжета. 
Чтобы благодаря колориту сирень в банке стала «пахнуть», а медные трубы 
военного оркестра – «звенеть»… 

 Нүкте қойып, берілген сөздерден сөйлем құрастып, көшіріңіз. 
суретшісурет салукөлемді зерттеу және кенептің колористикалық 

тұтастығы арасындағы тепе-теңдікті табуға тырысадыдегенмен, көбінесе 

сызық емес, атап айтқанда түс дақтары кеңістікті де, заттарды да 
құрайдыбірақ түс-бұл мақсат емес-сюжеттің эмоционалды толықтығын 
жеткізудің негізгі экспрессивті құралы. 

 

 Берілген сөйлемдерге түсініктеме беріңдер. 
1.Человеку, который медлит с выбором, достанется выбор, сделанный 

обстоятельствами. (Хампер Томпсон) 
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2.Нет большей грубости, чем прерывать другого вовремя его 
выступления (ДжонЛокк). 

3. Не заставляй себя ждать (ПлавтТитМакций). 
4. Кого уважают, тем никогда не льстят, потому что уважение чтит, 

лесть насмехается (ПублилийСир). 
 

Септік жалғау Жіктік жалғау Тәуелдік жалғау Көптік жалғау 

    

А. I жақ I жақ  

І.с II жақ II жақ  

Б.с    
Т.с III жақ III жақ  

Ж.с    

Ш.с    

Кс    
 

Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

---------------------------------        ------------------------------- 
Сөздік 
--------------------------- 
 
Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына сай 
деп есептеймін 
 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 М.Ведерниковтыңсізге ұнаған суретінің сипаттамасын келтіріңіз. 

Экспрессионизм. Возник в начале XX века в Европе. Считается, что 
экспрессионизм — трансформация импрессионизма, который 
эволюционировал из обычного описания окружающей действительности в 
выражение субъективного состояния художника. Попытка воздействовать 
на зрителя через эмоции передается с помощью основных приемов: яркие и 

кричащие цвета, угловатые и искореженные линии, грубые и быстрые 
мазки. 
 

Салихитдин Айтбаев 
«Мереке» суретінің сипаттамасы 

Қазақ тойының салт-дәстүрлері.«Неке қию» 
Сабақтың жоспары 

Теориялық блок 

 Суретшінің өмірбаяны 

 «Мереке» суретінің сипаттамасы 

 Қазақ тойының салт-дәстүрлері. «Неке қию» 
Практикалық блок 
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 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 
Теориялық блок 

Салихитдин Айтбаев 
1938-1994 

Кескіндемеші, суретші, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, 
Ленин комсомолы сыйлығының лауреаты С.Айтбаев 1938 жылы Қызылорда 
қаласында дүниеге келген. М. Кенебаев класы бойыншаН.В.Гоголь 
атындағыАлматы көркемсурет училищесін бітірген соң бірден суретші 

болып таңдалды. П. Пикассо мен А. Матисстің туындыларының түп 
нұсқалары мен танысу Салихитдин шығармаларына үлкен әсер етті.  

Ол пейзаж мен портретке көп көңіл бөлді, онда ол жерге, адамдарға 
батыл және мақтанышпен қарауды ерекше атап өтті. Суретшінің туындылары 
Қазақстан, Ресей музейлерінде, Шетелдегі Лувр, Эрмитаж, Третьяков 
галереясы мен басқа да мұражайлардағы музейлер мен жеке коллекцияларда 
кеңінен ұсынылған. 

Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, Қазақстан Ленин 

комсомолы сыйлығының лауреаты, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі 
1994 жылы өмірден озды. 

Салихитдин Айтбаев-шығармашылығы уақыттың негізгі 
тенденцияларын жинақтаған суретші. Айтбаев шығармаларына форманың 
ықшамдылығы, түстің қарқындылығы, сұлбалардың анықтығы, 
композициялық құрылыстың қарапайымдылығы мен айқындылығы тән.  

Айтбаевтың экспозициядағы кескіндемелік жұмыстарының ішінде 
қарапайым адамдардың өмірінен алынған портреттер, пейзаждар, көріністер - 

олардың сүйікті жанры. «Түйе мен бала», «Бақташының кездесуі», «Целина. 
Түскі ас кезінде», « Ана « - жанрлық суреттер шартты түрде жазылған, бірақ 
бұл адамдарға көрермендердің алдында жанды және мәнерлі көрінуге кедергі 
келтірмейді. Портреттері реалистік: «Курланның әпкесінің портреті», 
«Қызылдағы әйел», белгілі жазушы, журналист Әнуар Әлімжановтың 
«Махамбет» кітабын Иллюстрациялаған портреті. Бұл суреттер көрмеде 
графикалық жұмыстар қатарында да ұсынылған. Осы күрделі техникаға 
суретші ерекше ықыласпен қарап, Олжас Сүлейменовтің «саз кітабы», 

«шуақты түндер», «Маймыл жылы» атты өлеңдер жинағын, «қазақ халық 
ертегілерінің» үш томдық басылымын және т.б. шынайы ықыласпен 
ресімдеген. 

Салихитдин Айтбаевтың шығармалары философиялық мазмұнымен 
ерекшеленеді. Оның туындылары түс пен пластикалық есептерді шешудің 
өзіндік тәсілімен назар аударады. Оның портреттері терең психологизммен 
ерекшеленеді, пейзаждары қарапайым қазақ ауылының өмірі туралы 
баяндайды, жинақталған түрде жасалған натюрморттар қуатты энергияны 

алып жүреді.  
Оның бүкіл әлем балаларының, қарттардың, жылқылардың, түйелердің 

таныс бейнелерінде, жайлаудағы қарапайым тұрмыс суреттерінде, бүкіл 
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қазақ даласына таралып, басқа шектерге жетеді. Өйткені бұл адам 
махаббатының әлемі. Шебер оны өзіне тән мозаикалық түрде, сұр-жасыл - 
көк өте қараңғы палитрада жасайды, кенептерді жалғыз сенімді жарық көзі 
— жанымен жарықтандырады. Бұл жарық жылдар бойы жоғалмайды, бірақ 
өнер сүйер қауымның, басқа суретшілердің шығармашылығында көбейеді. 

 
«Бақыт» Суреттің сипаттамасы 

 

 
 
Айтбаев 1966 жылы «Бақыт» картинасымен кеңінен танымал болды, ол 

КСРО жас суретшілерінің Бүкілодақтық көрмесінде қойылды. 

Алдыңғы қатардағы ұлдар мен қыздардың керемет күшті фигуралары 
жұмсақ, тегіс тауларға, қарлы тауларға, көк далаға қарай үйлесімді үйлеседі. 
Әдемі, ақырын қозғалатын, қызыл-жирен жылқы  бұл мөлшерлі ырғақ, 
сұлулық және ұлылығына өмір жер бетінде мәңгілік сезімін тудыратын. 
Барлық жерде табиғаттың музыкасы естіледі. Екі жас-осы әдемі әлемнің 
иелері.  Олардың күнге күйген жүздерінің, киімдерінің түсі жердің, судың, 
аспанның, алтын жайылымдардың түстерін қайталайды. 

Дәл осы картина оның даңқын асырып, суретші «Ленин комсомолы» 

премиясына ие болды. Суретшінің «Бақыт»  туындысы қазақ сурет өнеріне 
жаңа леп келгенінің белгісі еді. Ерекше стильде салынған сурет жас буынның 
ұлттық стильді қалыптастырудағы ізденісін көрсетті. 
2010 жылы Лондондағы Christie`s аукцион үйінің жаңа маусымы 
Қазақстанның танымал суретшілерінің көрмесімен ашылды. Ал 
экспозицияның негізгі жұмысы Салихитдин Айтбаевтың «Бақыт» картинасы 
болды. 2018 жылы Ұлттық банк бейнелеу өнерін дәріптеу мақсатында «C. 
Айтбаев. Бақыт» коллекциялық монетасын шығарды. 
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Қазақ тойының салт – дәстүрлері. «Неке қию салты» 

 
 

Үйлену тойынан кейінгі күні неке қию (мұсылман діні бойынша үйлену 
рәсімі) өтті. Негізгі кейіпкерлер: молла, қалыңдық пен күйеу, екі куәгер. 
Күйеу мен қалыңдық қолында күміс тиындармен мен су бар молланың 
алдына отырды. Молла намазды үш рет оқыды және әр намаздан кейін 

қалыңдық пен күйеу бір жерде тостағаннан су ішуге мәжбүр болды. Осыдан 
кейін тостаған су ішіп, тостағаннан бір шай қасық тиын алған адамдарға 
берілді. Екі куәгердің рөлі тостағанды күйеу мен қалыңдыққа, содан кейін 
барлық қонақтарға тарту болды. Бұл салт мешітте өтті. 

Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 

 Сұрақтарға жауап жазыңыз: 
1.«Бақыт» атаулы суретінің сипаттамасыұнады ма? 
2. Дәл осы картина суретшінің даңқын қалай асырды? 
3. Неке қию салты қайда өткізіледі? 

 Мәтіндерден 5 сөз таптарын келтіріңіз. 

№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1      

 Табиғаттың сипаттамасын беріңіз:-------------------------------------

--------------- 

 Берілген сөйлемдердің аудармасын сайкестендіріңіз. 
Дәл осы картина оның даңқын асырып, суретші «Ленин комсомолы» 

премиясына ие болды. Суретшінің «Бақыт» туындысы қазақ сурет өнеріне 
жаңа леп келгенінің белгісі еді. 

Именно эта картина принесла художнику славу, его наградили 

Ленинской премией. Картина «Бақыт» является новым направлением в 
казахском искусстве. 

 Нүкте қойып, берілген сөздерден сөйлем құрастып, көшіріңіз. 
оныңбүкіләлембалаларыныңқарттардыңжылқылардыңтүйелердің 

таныс 
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бейнелеріндежайлаудағықарапайымтұрмыссуреттеріндебүкілқазақдаласына 
таралыпбасқашектергежетедіөйткені бұл адам махаббатының әлемі 

 Сөйлемдегі сан есімдерді сөзбен жазыңыз. 

Кескіндемеші, суретші, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, 
Ленин комсомолы сыйлығының лауреаты С.Айтбаев 1938 жылы Қызылорда 
қаласында дүниеге келген. Айтбаев 1966 жылы «Бақыт» картинасымен 
кеңінен танымал болды, ол КСРО жас суретшілерінің Бүкілодақтық 
көрмесінде қойылды. 

 Берілген сөйлемдерді аударып, жазыңыз. 
Барлық жерде табиғаттың музыкасы естіледі. Екі жас-осы әдемі 

әлемнің иелері.  Олардың күнге күйген жүздерінің, киімдерінің түсі жердің, 
судың, аспанның, алтын жайылымдардың түстерін қайталайды. 

 Нүкте қойып, берілген сөздерден сөйлем құрастып,көшіріңіз. 
оныңбүкіләлембалаларыныңқарттардыңжылқылардыңтүйелердің 

таныс 
бейнелеріндежайлаудағықарапайымтұрмыссуреттеріндебүкілқазақдаласына 

таралыпбасқашектергежетедіөйткені бұл адам махаббатының әлемі 
 

 Мақал-мәтелдерді көшіріп, аудармасын жазыңдар. 
1.Ананың көңілі балада 
   ........................................................................................ 
 Баланың көңілі далада 

......................................................................................... 
2.Жеті атасын білмеген – жетімдіктің белгісі.............................................  
3.Балаға пышақ бермесең бір жылар 
Пышақ берсең екі жылар. 

 

Септік жалғау Жіктік жалғау Тәуелдік жалғау Көптік жалғау 

А. I жақ I жақ  

І.с II жақ II жақ  
Б.с    

Т.с III жақ III жақ  

Ж.с    

Ш.с    
Кс    

 Табиғат сөзіне фонетикалық талдау жасаңдар. 
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Суретке қарап, заттың сынын білдіретін сөздерді жазыңыз.  
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Керемет 
күшті,......................................................................................................... 

Сан есімдерді тұлғасына қарай, құрамына қарай, мағынасына 
қарай ажыратып, кестені толтырыңыз 

І. Тұлғасына қарай Негізгі  

Туынды  
ІІ. Құрамына қарай Дара   

Күрделі   

ІІІ. Мағынасына қарай Есептік   

Реттік   
Жинақтық  

Топтау   

Болжалдық  

Бөлшектік  
 

Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

---------------------------------        ------------------------------- 
Сөздік 
--------------------------- 
Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 
сай деп есептеймін 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 С.Айтбаевтыңсізге ұнаған суретінің сипаттамасын келтіріңіз. 
 

Авангардизм. Выделился в отдельный стиль в начале XX в. Тесно связан с 
модернистскими течениями и подразумевает поиск новых форм и образов, а 
также внедрение в живопись новаторских концепций через упрощение 
изображения на холсте. Суть авангардизма — непримиримость с 
традициями, классическим пониманием живописи и борьба со 

стереотипами. 
 

Исабаев Исатай  

Мереке «суретінің сипаттамасы» 
Қазақ тойының салт-дәстүрлері: «неке қию салты» 

Сабақтың жоспары 
Теориялық блок 

 Суретшінің өмірбаяны 

 «Мереке» суретінің сипаттамасы 

 Қазақ тойының салт - дәстүрлері: «неке қию салты» 
Практикалық блок 

 Суреттер бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 СӨЖ арналған тапсырмалар 
Теориялық блок 
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Суретшінің өмірбаяны 

 
 

Исабаев Исатай Нұрышұлы 
Үлкен графика шебері. ҚР Суретшілер одағының мүшесі. ҚР еңбек 

сіңірген өнер қайраткері. 1936 жылы Талдықорған облысы көк-өзек 
ауылында дүниеге келген, 2007 жылы дүниеден өткен. Исатай Нұрышұлы 
Мәскеу полиграфиялық институтын бітіріп, онда белгілі график және 
суретші Андрей Гончаровпен бірге оқыды (1965). Алматыдағы Сәулет-
құрылыс институтының аға оқытушысы болды (1966-1973). Исабаевқа 1987 
жылы «Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген өнер қайраткері»  атағы берілді. 

Қазақстанның ұлттық көркемсурет мектебінің дамуына баға жетпес үлес 
қосқан алпысыншы жылдардағы суретшілердің жарқын тобына жатады. 
Суретші графикалық техниканың барлық түрлерін - офорт, автолитография, 
линогравюраны жақсы меңгерген. Республикалық және шетелдік 
көрмелердің тұрақты қатысушысы. Қазақ эпосы мен халық тұрмысына 
арналған тамаша кітап иллюстрациялары мен графикалық сериялардың 
авторы ретінде танымалдыққа ие болды. Оның кітап графикасы саласындағы 
ең үздік жұмыстарының бірі - Абай шығармаларының екі томдығын 

безендіру. 2004 жылы марапатталды.  
 
Тәуелсіз «Тарлан» сыйлығының лауреаты дипломымен. Жұмыстар ҚР 

МӨМ коллекциясында.Ә.Қастеева, Ресей ОӘД (Мәскеу), Сан-Франциско 
көрме кешенінде (АҚШ), ҚР Президентінің Резиденциясында, сондай-ақ 
Қазақстан, Ресей, Польша, Австрия, АҚШ, Венгрия және Италияның жеке 
коллекцияларында. 

«Мереке». Суреттің сипаттамасы 

«Мереке» XX ғасырдың 90-шы жылдары кенепке, май 
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И. Исабаевтың «Мереке» суретіне қарағанда сізде қандай көңіл күй 

қалыптасады? 
(Суретке қарап, Наурыз мерекесін еске алады, көтеріңкі, жағымды 

көңіл-күй қалыптасады, мен бұл суретті тағы да қарастырғым келеді, одан 
қуат пен күш шығады).  

1. Суретші әлемнің сұлулығын қандай түстермен жеткізе алды? 
Суретте аспан қараңғы, қара түстермен боялған. Осыған қарамастан, адамдар 
бақытты және қуанышты. 

2. Суретте бір қарағанда не қызықтырады?  

Бір қарағанда, ол суретке тартады – композицияның орталығы, 
мерекелік, талғампаз киінген, бақытты адамдар. 

3. Суреттің құрылысының ерекшелігі неде, оның құрамы? Суретші 
қайда?  

Суретші суреттің кейіпкерлерінен жақын қашықтықта орналасқан: бұл 
бейнеленген жылқылардың үлкен мөлшерімен, бес аттың айқын 
фигурасымен, мерекелік киім киген әйелдермен ерекшеленеді. 

4. Аспанның сипаттамасы. Бұл мереке күні суретші аспанды қалай 

бейнелеген?  
Суреттің ең алыс бұрышында, қараңғы бұлттардың артында, қызғылт 

көріністер, күн сәулелері көрінеді, бұл адамдарға бұлттардың шашырап, 
бұлтты күнге қарамастан мереке болады. Көк, кей жерлерде қара аспан. Ауыр 
бұлттар.  

5. Шабандоздар қалай бейнеленген?  
Шабандоздар өте батыл көрінеді. Сол жақтағы жігіт көзге түседі, 

домбырасы бар, ер-тоқымда сенімді және нық отырады.  

6. Әйелдер қалай көрінеді? 
Алдыңғы қатарда әртүрлі жастағы әйелдер көрінеді. Олардың барлығы 

мерекелік киім киген. Егде жастағы әйелдер дәстүрлі түрде ұзын көйлектер 
мен камзолдарды киеді. Олардың бастары ақ кимешектермен жабылған, 
олардың артында шаш пен мойынды жасырады. Қолында баласы бар орта 
жастағы әйел жеңіл көйлек пен көкірекше киген. Қыздар өте жарқын және 
талғампаз көрінеді. Олардың бастары тек жас үйленбеген әйелдер киетін 
бориктермен безендірілген. Қыздардың бірінің басында сәукеле тұр. Бұл 

қалыңдықтың бас киімі тек үйлену тойында киіледі. Қалыңдықтың осы 
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киіміне сүйенсек, сурет қалыңдықтың күйеу жігіттің үйіне әкеліну 
мерекесіне арналған.  

7. Жылқылардың сипаттамасы. Жылқылар қалай бейнеленген?  
Суретте шабандоздардың астында иесінің тілектерін орындауға 

дағдыланған әртүрлі түстердегі күшті, әдемі жылқылар бейнеленген.  
8. Киіз үйдің сипаттамасы. 

Суретте киіз үй ерекше орын алады. Оның жарқын, жайлы, үлкен 
махаббатпен безендірілгенін көруге болады. Тіпті оның шаңырағы түрлі-
түсті. Киіз үйдің үстіндегі ақ мата, ең алдымен, жастар үшін арнайы жасалған 
ерекше белгі болып табылады. 

9. Суретшінің палитрасы.  
Суретті сипаттау үшін И. Исабаев қандай түстер қолданды? (Суретте 

қараңғы бұлттарға қарағанда ашық түстер басым. Суретші негізінен жылы 
түстерді қолданды: ашық қоңыр, қызыл, қою қоңыр, қызыл, жасыл. Бірақ мен 

суық түстерді қолдандым: көк, ақ, сұр).  
10. Композицияның ерекшеліктері (алдыңғы, артқы, суреттің ортасы).  
Суретте қандай сәт түсірілген? Сурет қозғалыста. Сөйлеудің қай бөлігін 

жиі қолданасыз? Қозғалыс етістіктері:  
Қуанышты әжелер шашу шашады, қалыңдықтың қасында жүрген 

қыздардың көңілді жүздері жақсы сыйлықтар күтеді. Белгісіз болашағын 
қорқытатын қалыңдықтың қайғылы жүзі. Риза жігіттер, сезіммен орындалған 
борыш, бастарын кішіпейілділікпен түсірген жылқылар.  

 
Қазақ халқының салт-дәстүрі. 

Шаңырақ көтеру 
Шаңырақ көтеру (салт). Жас отаудың алғаш рет шаңырағын көтерудің 

өзі қазақ үшін бір қызықты, ерекше сәт. Мұны қазақ салт-дәстүрін жетік 
білетін белгілі этнограф жазушы Ахмет Жүнісұлы былай деп жазған: «... 
қазақта отаудың шаңырағын албаты адам көтермейді. Бұған баласы көп, кәрі 
күйеу керек. Оны қос атпен болса да алғызады. Ыңғайлы жер болып, отау өте 

үлкен болса, кәрі күйеу шаңырақты аттың үстінде тұрып көтереді. Бұл 
еңбегіне ол не ат мінеді, не түйе жетектейді. Бұған малды отауды көтерткен 
жақ береді».( А. Жүнісов «Фәниден бақиға дейін»). 

Әдетте киіз үйдің шаңырағын ер адамдар көтереді. Ал, жас отаудың 
шаңырағын кәрі күйеуге көтертуде үлкен мән, ырым бар. Өйткені «жасы 
үлкен күйеу» қашан да елге сыйлы және тілектес адам. Және күйеу қартайған 
сайын жұртына қадыры, сыйы арта түседі. Қазақ елі осы жолдан әлі 
айырылған жоқ. Кәрі күйеу келсе, ауылдың үлкен-кішісі, еркек-әйелі онымен 

бір қағыспай, қажыспай қалмайды. Оның шаңырақ көтеруінде де осындай 
терең сыйластық бар. 

 
Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  
 

 Сұрақтарға жауап жазыңыз: 
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1.«Мереке» атаулы суретінің сипаттамасы ұнады ма? 
2. Дәл осы картина суретшінің даңқын қалай асырды? 
3. Киіз үйдің шаңырағын кім көтеруі тиісті? 
 

 Мәтіндерден 5 сөз таптарын келтіріңіз. 

№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1      

 Табиғаттың сипаттамасын беріңіз:-------------------------------------
--------------- 

 Берілген сөйлемдердің аудармасын сайкестендіріңіз. 
Дәл осы картина оның даңқын асырып, суретші «Ленин комсомолы»  

премиясына ие болды. Суретшінің «Бақыт»  туындысы қазақ сурет өнеріне 
жаңа леп келгенінің белгісі еді. 

Именно эта картина принесла художнику славу, его наградили 
Ленинской премией. Картина «Бақыт» является новым направлением в 

казахском искусстве. 

 Нүкте қойып, берілген сөздерден сөйлем құрастып,көшіріңіз. 
оныңбүкіләлембалаларыныңқарттардыңжылқылардыңтүйелердің 

таныс 
бейнелеріндежайлаудағықарапайымтұрмыссуреттеріндебүкілқазақдаласына 
таралыпбасқашектергежетедіөйткені бұл адам махаббатының әлемі 

 

 Сөйлемдегі сан есімдерді сөзбен жазыңыз. 

 1936 жылы Талдықорған облысы көк-өзек ауылында дүниеге 
келген, 2007 жылы дүниеден өткен. Исатай Нұрышұлы Мәскеу 

полиграфиялық институтын бітіріп, онда белгілі график және суретші 
Андрей Гончаровпен бірге оқыды (1965). Алматыдағы Сәулет-құрылыс 
институтының аға оқытушысы болды (1966-1973). Исабаевқа 1987 жылы 
«Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген өнер қайраткері»атағы берілді. 

 Берілген сөйлемдерді аударып, жазыңыз. 
Суретші графикалық техниканың барлық түрлерін - офорт, 

автолитография, линогравюраны жақсы меңгерген. Қазақ эпосы мен халық 
тұрмысына арналған тамаша кітап иллюстрациялары мен графикалық 
сериялардың авторы ретінде танымалдыққа ие болды. Оның кітап графикасы 
саласындағы ең үздік жұмыстарының бірі - Абай шығармаларының екі 
томдығын безендіру. 2004 жылы марапатталды.  

 Нүкте қойып, берілген сөздерден сөйлем құрастып, көшіріңіз. 

бұғанбаласыкөпкәрікүйеукереконықосатпенболсадаалғызадыыңғайлыж
ер 

болыпотауөтеүлкенболсакәрікүйеушаңырақтыаттыңүстіндетұрыпкөтередібұл
еңбегінеолнеатмінедінетүйежетектейді 

 

 
Сөздер 

 
Жақ 

Жіктік жалғауы 

Жекеше Көпше 
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Оқу 
озаты 
мұғалім 

І Мен оқу озаты+мын 
Мен мұғалім+мін 

Біз оқу озаты+мыз 
Біз мұғалім+міз 

II Сен 

 

_________________________ 

II Сіз_____________________
___ 
 

_________________________ 

III Ол_____________________
___ 

 

_________________________ 

 
Септік жалғау Жіктік жалғау Тәуелдік жалғау Көптік жалғау 

А. I жақ I жақ  

І.с II жақ II жақ  

Б.с    
Т.с III жақ III жақ  

Ж.с    

Ш.с    

Кс    
 

Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

---------------------------------        ------------------------------- 
Сөздік 

--------------------------- 
Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 
сай деп есептеймін 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 Исабаев Исатайдыңсізге ұнаған суретінің сипаттамасын 
келтіріңіз. 

Монументальная живопись. Неразрывно связана с архитектурой. Другое ее 
название — «мураль», означающее «настенную живопись». Монументальной 
росписью украшаются потолки, стены зданий. Как правило, сюжет такого 
«полотна» подчеркивает предназначение сооружения, образует единую с 
ним концепцию, как художественную, так и тематическую. Чаще всего 

задействуется техника фрески — росписи по сырой штукатурке. 
 

Казимир Малевич 

«Кара шаршы» суретінің сипаттамасы 
Орыс халқының салт-дәстүрі. 

Сабақтың жоспары 
 

Теориялық блок 

 Суретшінің өмірбаяны 
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 «Кара шаршы» суретінің сипаттамасы 

 Орыс халқының салт-дәстүрі. 

Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 
Теориялық блок 

 
Казимир Малевич 
Бүкіл әлем абстрактілі кескіндеме өнеріндегі мүлдем жаңа бағыттың – 

супрематизмнің негізін қалаған орыс  суретшінің есімі Казимир Малевичті 
біледі. Ол 1879 жылы 11 Ақпанда (23 ақпан) Киевте дүниеге келген. Оның 
ата-анасы поляктар болған. Малевич он жеті жаста болғанда, ол біраз уақыт 

Киевте Н.И. Мурашко атындағы көркемсурет мектебінде оқыды. 
Оның алғашқы картиналары Француз импрессионистерінің әсерімен 

боялған және, әрине, импрессионизм стилінде жасалған. Біраз уақыттан кейін 
ол футуризмге құмар болды, тіпті 1913 жылы «Күнді жеңу»  деп аталатын 
футуристік операның костюмдері мен декорацияларында дайындады. 
Суретші төңкеріс жасап, оған дейін әлемде ешкім шеше алмаған қадам 
жасады. Ол бұрын футуризм мен кубизмде болған, тіпті бөлшектелген 
бейнелеуден де толықтай бас тартты. Бұл картиналардың ішінде бүкіл әлемге 
әйгілі «Қара шаршы» болды, ол сынның қатал шабуылдарын тудырды. 

Алайда, бұл шабуылдар бүгінгі күнге дейін басылмайды. 
1919 жылы күзде Казимир Витебск қаласына Марк Шагал 

ұйымдастырған халықтық өнер мектебінде сабақ беру үшін барып, көп 
ұзамай мектеп көркемдік-практикалық институтқа айналды. 1932 жылы 
Малевич кенеттен дәстүрлі реализмге бет бұрды. Мүмкін, бұл жаңа 
уақыттың үрдістерімен байланысты болған шығар, бірақ Казимир Малевич 
өз жұмысының осы жаңа кезеңін аяқтай алмады. 1933 жылы ол қатты 
ауырып, екі жылдан кейін 1935 жылы қайтыс болды. 

Амстердам қалалық мұражайында Ресейден тыс жерде орналасқан 
Казимир Малевичтің ең үлкен коллекциясы бар. 
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«Кара шаршы». Суреттің сипаттамасы 

 

 
 
Казимир Маалевич 1879 жылы 23 қантарда Киев қаласында дүниеге 

келген. 15 жасынан бастап Каземир сурет салған. 1895 жылы Киев 
қаласының Н.И.Мурашко атындағы мектебінесурет түсті. «Қара шаршы» - 
бұл ұлы суретші Казимир Малевичтің әлемдегі ең белгілі туындысы.  Бұл 
суретті  ол 1915 жылы  салған.  

«Қара шаршы» - бұл логикалық жұмыс, өйткені осы жұмыста суретші 
композицияның  және түстің негіздерін зерттейді. 

Каземир Малевич сурет әлемінде алғашқы рет геометриялық 
негіздерімен сурет салды. Сол себептен оның шығармашылығында сурет 
салуының жолы «супрематизм» деп аталады. Казимир Маалевичтің «Қара 
шаршысы» тойғын қара бояумен салынған. 

«Қара шаршының» ені –106 cм, ұзындығы– 106 см. Осы суретінің 
бағасы – 20 млн. ақш $.  Қазір «Қара шаршы» Ресейде, Мәскеу қаласындағы 
Третьяков атындағы галереясында көрермендерді қуанышқа бөлеп тұр.  

Менің ойымша, осы сурет өте қызық, ойткені оның мәнін түсіну өте 

қиын. Суретті тамашалағанда әртүрлі ой пайда болады. Бірақ, болашақта осы 
суретті Третьяков галереясында көргенде, мен, оның композициясын, 
суретшінің қандай сезімде болғандығын міндетті түрде түсіне аламын деп 
ойлаймын. Осы суретті басқа суретшілер де салды. Әлемде жеті, немесе он 
«Қарша шаршының» түрі бар. Бірақ, Казимир Маалевичтің «Қара шаршысы» 
ерекше шабытты ой үстінде салынған. 
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Орыс халқының салт-дәстүрі. 
Орыс халқында ерекше саналатын салт-дәстүрлердің бірі «ыдыс шағу» 

ырымы.  Бұл дәстүр адам өміріндегі өзгерістерге байланысты орын алады. 
Мысалы, адам дүниеге келгенде, үйлену тойында немесе адам қайтыс 
болғанда. 

Сәби дүниеге келген уақытта арнайы шыны ыдыста күріштен немесе 

бидайдан ботқа пісіріледі. Қонақтар тамақ ішіп болған соң, дастарханға осы 
дәм әкелінеді. Кімде-кім ыдысқа көп ақша салса, сол адам ыдысты сындыру 
құрметіне ие болады. Шыны ыдыс сынған уақытта ішіндегі ботқа сол 
қалпында, яғни шашылмаған күйінде тұруы қажет. Бұл дәстүр отбасы 
бақытқа, ырысқа, байлыққа кенеледі деген мағынаны береді. Алғашқы болып 
астан жас босанған ана дәм татады. Үйлену тойында ыдыс сындыру 
салтының мағынасы, егер жас келін босағаны адал аттаса, той күннің 
ертеңіне қайын енесі өзінің қымбат бір ыдысын сындырады. Ыдыс өте майда 

бөлшектерге бөлініп, ұнтақталып шағылуы тиіс. Бұл дәстүр бас қосып 
жатқан екі жастың өмірі молшылық пен байлыққа толы болсын деген 
мағынаны білдіреді. 

Сондай-ақ суыт хабар келіп, отбасында біреу қайғылы жағдайға душар 
болғанда немесе адам қайтыс болғанда олар міндетті түрде қара көйлек киіп, 
бастарына қара орамал тартады. Адам о дүниелік болғанда қызық 
дәстүрлерінің бірі дастарқан теріс жайылып, үстіне қойылған ыдыстар 
төңкеріліп қойылады. Тіпті қасықтар да күнделікті өмірден өзгеше, яғни 

төңкеріліп қойылады. Бұл дәстүрдің мағынасы әруақтар сенімен бірге 
тамақтанады деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар қайтыс болған 
адамды жерлеп келгеннен кейін, артынан туыстары іші суға немесе бидайға 
толы ыдысты сындырады. Онысы артында қалған ұрпақтары аман болсын, 
арты мол болсындегенді білдіреді екен. 

Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 

 Сұрақтарға жауап жазыңыз: 
1.Казимир Маалевичтің «Қара шаршысы» сізге ұнады ма? 
2. Бұл суретте суретші ненің негіздерін зерттеген? 
3. Бұл сурет қазір қай жерде орналасқан? 

4.Суретті қандай әуенмен үйлестіруге болады? 
5. Казимир Маалевичтің «Қара шаршысы»не себептен әйгілі? 
 

 Мәтіндерден 5 сөз таптарын келтіріңіз. 

№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1      

 Берілген сөйлемдердің аудармасын сайкестендіріңіз. 
Осы суретті басқа суретшілер де салды. Әлемдежеті, немесе он ,,Қарша 

шаршының,, түрі бар. Бірақ,Казимир Маалевичтің «Қара шаршысы» ерекше 
шабытты ой үстінде салынған 
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Эту картину рисовали и другие художники. В мире существует семь 
или десять «Черных квадратов».  Но «Черный квадрат»  Казимира Малевича 
нарисован в осбсом творческом порыве. 

 Сөйлемдегі сын есімдерді сөзбен жазыңыз. 

1. Казимир Маалевич 1879 жылы 23 қантарда Киев қаласында дүниеге 
келген.  2.15 жасынан бастап Каземир сурет салған. 

3.1895 жылы Киев қаласының Н.И.Мурашко атындағы мектебінесурет 
түсті.  «Қара шаршы» - бұл ұлы суретші Казимир Малевичтің әлемдегі ең 
белгілі туындысы.   

4. Бұл суретті  ол 1915 жылы  салған.  
5. «Қара шаршының» ені –106 cм, ұзындығы – 106 см. Осы суретінің 

бағасы – 20 млн. ақш $.  

 Берілген сөйлемдерді аударып, жазыңыз. 
Каземир Малевич сурет әлемінде алғашқы рет геометриялық 

негіздерімен сурет салды. Сол себептен оның шығармашылығында сурет 
салуының жолы «супрематизм» деп аталады.Казимир Маалевичтің «Қара 
шаршысы» тойғын қара бояумен салынған. 

 Берілген сөздерден нүкте қойып, сөйлем құрастып,көшіріңіз. 

менің 
ойымшаосысуретөтеқызықойткеніоныңмәнінтүсінуөтеқиынсуретті 
тамашалағандаәртүрліойпайдаболадыбірақболашақтаосысуреттітретьяков 
галереясындакөргендеменоның композициясынсуретшініңқандайсезімде 
болғандығынміндеттітүрдетүсінеаламындепойлаймыносысуреттібасқасурет
шілердесалды  

 
Септік жалғау Жіктік жалғау Тәуелдік жалғау Көптік жалғау 

А. I жақ I жақ  

І.с II жақ II жақ  

Б.с    

Т.с III жақ III жақ  
Ж.с    

Ш.с    

Кс    

 
Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

---------------------------------        ------------------------------- 
Сөздік 

--------------------------- 
Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 
сай деп есептеймін... 

 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 
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 Казимир Малевичтің сізге ұнаған суретінің сипаттамасын 
келтіріңіз. 

Анималистика (иногда — анимализм). Ведущий мотив жанра — дикие и 
домашние животные, птицы, пресмыкающиеся. Одно из самых древних 
направлений живописи, окончательное формирование которого датируют 
VIII-XIII вв. Первые изображения животных появились на стенах пещер 
древнего человека, на холстах — в Древнем Китае. 

 
Исаак Левитан 

«Алтын күз» сүйретінің сипаттамасы 

Орыс халқының салт-дәстүрлері: «Құдалық» 
Сабақтың жоспары 

Теориялық блок 

 Суретшінің өмірбаяны 

 «Алтын күз». Суретінің сипаттамасы  

 Орыс халқының салт-дәстүрлері. «Құдалық» 
Практикалық блок 

 Суреттер бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 СӨЖ арналған тапсырмалар 
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Теориялық блок 
 

Суретшінің өмірбаяны 
Исаак Ильич Левитан (1860-1900) – 

еврейтектес ұлы орыс суретшісі. 
«Пейзажкөңіл-күйінің» шебері ретінде 

танымал.  
Исаак 13 жасында елордалық 

кескіндеме мектебінің студенті болды. 
Перов, Поленов, Саврасовтан оқыған. 

Императордың өміріне жасалған 
қастандықтан кейін еврейтектес адамдарға Мәскеуде тұруға тыйым салатын  
арнайы жарлықшықты. Левитан, қаламаңында қоныстанды. Суретшінің 
жүрек ауруы күрт нашарлады. Қырымға сапардан кейін денсаулық қалпына 

келді. Осыдан кейін суретші 50 пейзаждың көрмесін ұйымдастырды. 
Оның «Алтынкүз» және «Наурыз» картиналарынп.м. Третьяков 

сатыпалды. 1898 жылы суретші Пейзаж өнерінің академигі болды. 
И. Левитан 1900 жылы 22 шілдеде (4 тамыз) қайтыс болды.  

 
«Алтын күз». Суреттің сипаттамасы 

 

 
 

Суреттің қай сипаттамасы суретшінің көңіл-күйін дәл жеткізеді? 
 
Исаак Левитанның пейзаждары көбінесе шедеврлер деп аталады. Оның 

суреттері шынымен де табиғатқа деген сүйіспеншілікке толы. Олар әдемі 
музыка мен талғампаз поэзия сияқты. Левитанның «Алтын күз» суретіне 

қарап, сіз орыс композиторларының музыкасын және күз туралы орыс 
поэзиясының ең жақсы жолдарын еске түсіресіз. «Көңілсіз уақыт! көз 
сүйкімділігі! Сіздің қоштасу сұлулығыңыз маған ұнайды», - деді Александр 
Сергеевич Пушкин алтын күз туралы. Бұл суретте қандай да бір құпия бар. 

http://сезоны-года.рф/sites/default/files/Levitan_Zolotay_osen.jpg
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Аспанда күн көрінбейді. Бірақ бәрі жарыққа, жылулыққа толы, қайың тоғайы 
жүздеген күн сияқты алтынмен жарқырайды. Суретші, сөзсіз,  қоршаған 
әлемнің жағдайын, көңіл-күйін және сұлулығын жеткізе алды. 

Ақ бұлттармен көк аспан көкжиекте орман сызығымен үйлеседі. Төмен 
жағалауы бар тар өзен суретті тігінен кесіп өтіп, көрерменнің көзіне 
перспективаны көруге көмектеседі. Айқын тік соқырлармен суретші судың 

қозғалысын көрсетеді. Күз өзінің күзгі түстерінде табиғатты бояды: сары, 
алтын қызғылт сары.  Бірақ біздің назарымыз сары қайыңдарға байланысты. 
Олардың жапырақтары желде дірілдеп, күн сәулесіндегі алтын сияқты 
жарқырайды. Ақ бұлттары бар ашық аспан су бетінде көрінеді. Суретші 
суреттеген күзгі күн жарыққа толы. Суретте көңілді ашық түстер басым. 
Горизонт сызығында алыс ғимараттардың, орманның, қыста егілген 
алқаптардың құрылымы байқалады. Бұл Алтын күз. Ол сұлулығымен таң 
қалдырады. Бұл уақыт жылдың өте лирикалық уақыты болып саналатыны 

таңқаларлық емес. Барлық ақындар, жазушылар және жалпы шығармашылық 
адамдар бұл уақытты өте жақсы көрген..  

«Алтын күз» суретіне қарап, көрермен еріксіз өзінің табиғатына деген 
терең махаббат сезімін оятады, бізге керемет ләззат алудың ұмытылмас 
сәттерін сыйлайды. 

 

Орыс халқының салт-дәстүрлері: «Құдалық» 
Ресейде жас жігіттің ата-анасы ұлына қалыңдықты таңдаумен өздері 

айналысты. Әдемі қалыңдық физикалық күшті, еңбекқорлығы бар, 
үйжұмыстарын жақсы орындай алатын, үлкендерге құрмет көрсететін, 

қарапайым, бірақ өзін-өзі бағалайтын қыз болып саналды. Жақсы беделі бар 
отбасылардан шыққан қыздар ерекше «сұранысқа» ие болды. Қалыңдықтың 
таңдауы кезінде отбасының материалдық әл-ауқаты ескерілмеген. Жастар 
өздері «бәрін жасай алады» деп сенді. Құдалар өте мұқият таңдалды, өйткені 
көбінесе олардың әңгімелесу қабілетіне, болашақ қалыңдықтың 
туыстарының ұйымдастыруға, жас жігіттің отбасын таныстырудың тиімді 
есебіне байланысты болды. Құдалық үшін аптаның белгілі бір күндері 
таңдалады, олар «жеңіл» деп аталды: жексенбі, сейсенбі, бейсенбі немесе 

сенбі, әдетте кешке немесе түнде. Болашақ қалыңдықтың үйіне кіріп, құдалар 
ауылдың әдет-ғұрпы бойынша өзін ұстады: олар шляпаларын шешіп, 
иелеріне тағзым етіп, шақырусыз үстелге бармай және орындыққа 
отырмаған. Құда бірінші болып әңгіме бастайды және барлығына белгілі сөз 
тіркестерін айтады: «сізде тауар бар, бізде көпес бар»; «сізде тауық бар, бізде 
қораз бар, оларды бір сарайға апаруға бола ма?»; Болашақ қалыңдықтың ата-
анасы отбасына көрсеткен құрметі үшін алғыс білдіріп, оларды үйдің 
алдыңғы бөлігіне шақырды, дастарханға қойып, үстелге шақырады. Бұрын 
күйеу жігіт қалыңдықтың ата-анасына ерекше «ұнамаса» да, құдаларды өте 

жақсы қарсы алу керек деп есептелген. Егер күйеу жігіт қалыңдықтың ата-
анасына ұнамаса, онда олар әрдайым бас тартуды нәзік түрде айтқан: «Бізде 
тауар қысқа, піспеген», «әлі жас, біз күтуіміз керек». Қажетті сәйкестік 
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жағдайында және егер жігіт жақсы таныс болса, қыздың ата-анасы бірден 
келісімін береді.  

Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 

 Сұрақтарға жауап жазыңыз: 
1.Бұл суретте не бейнеленген? 
2. Қайыңдар қандай түсті жапырақтарды шашып жатыр? 
3. Бұл суретте қандай бір құпия бар? 
4.Алтын күз қандай адамдарды таңқалдырған? 

 

 Мәтіндерден 5 сөз таптарын келтіріңіз. 

№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1      
Табиғаттың сипаттамасы: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Берілген сөйлемдердің аудармасын сайкестендіріңіз. 
Бұл Алтын күз. Ол сұлулығымен таң қалдырады. Бұл уақыт жылдың 

өте лирикалық уақыты болып саналатыны таңқаларлық емес. Барлық 
ақындар, жазушылар және жалпы шығармашылық адамдар бұл уақытты өте 
жақсы көрген.. 

Это золотая осень. Она восхищает своей красотой. Неудивительно, что 
это время года считается самым лирическим. Все творческие люди 
восторгались этим временем. 

 Сөйлемдегі сан есімдерді сөзбен жазыңыз. 
Исаак Ильич Левитан (1860-1900) – еврей тектес ұлы орыс суретшісі.  
Исаак 13 жасында елордалық кескіндеме мектебінің студенті болды. 

Осыдан кейін суретші 50 пейзаждың көрмесін ұйымдастырды.1898 жылы 
суретші Пейзаж өнерінің академигі болды. И. Левитан 1900 жылы 22 шілдеде 
(4 тамыз) қайтысболды.  

 

 Нүкте қойып, берілген сөздерден сөйлем құрастып, көшіріңіз. 
ақбұлттарменкөкаспанкөкжиектеормансызығыменүйлеседітөменжағала

уы бартарөзенсуреттітігіненкесіпөтіпкөрерменніңкөзінеперспективаныкөруге 
көмектеседіайқынтіксоққыларменсуретшісудыңқозғалысынкөрсетедікүз 
өзініңкүзгітүстеріндетабиғаттыбоядысарыалтынқызғылтсары 

 

 Берілген сөйлемдерді аударып, көшіріңіз. 
Левитанның «Алтын күз» суретіне қарап, сіз орыс композиторларының 

музыкасын және күз туралы орыс поэзиясының ең жақсы жолдарын еске 
түсіресіз. «Көңілсіз уақыт! көз сүйкімділігі! Сіздің қоштасу сұлулығыңыз 
маған ұнайды», - деді Александр Сергеевич Пушкин алтын күз туралы. Бұл 
суретте қандай да бір құпия бар. 
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Септік жалғау Жіктік жалғау Тәуелдік жалғау Көптік жалғау 

А. I жақ I жақ  

І.с II жақ II жақ  

Б.с    

Т.с III жақ III жақ  
Ж.с    

Ш.с    

Кс    

 

 Есімдіктерді түрлеріне қарай ажыратып жазыңыз. 

Тұлғасына 
қарай 

Негізгі  

туынды  
Құрамына 
қарай 

Дара  

Күрделі  

Мағынасына 
қарай 

жіктеу  

сілтеу  
сұрау  

өздік  

 
Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

---------------------------------        ------------------------------- 
Сөздік 

--------------------------- 
 

Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 
сай деп есептеймін...... 

 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 
И. Левитаннныңсізге ұнаған суретінің сипаттамасын келтіріңіз. 

 
Ведущий мотив жанра — дикие и домашние животные, птицы, 
пресмыкающиеся. Одно из самых древних направлений живописи, 

окончательное формирование которого датируют VIII-XIII вв. Первые 
изображения животных появились на стенах пещер древнего человека, на 
холстах — в Древнем Китае. 

 
Иван Константинович Айвазовский. 

«Тоғызыншы білік» суретінің сипаттамасы 
Орыс халқының салт-дәстүрлері. «Қол соғу (келісім)» 

Сабақтың жоспары 
Теориялық блок 

 Суретшінің өмірбаяны 

 «Тоғызыншы білік» суретінің сипаттамасы 
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 Орыс халқының салт-дәстүрлері.«Қол соғу (келісім)» 
Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 СӨЖ арналған тапсырмалар 
 

Теориялық блок 

 
Суретшінің өмірбаяны 

 
Иван Константинович Айвазовски17 шілде 1817 жыл, Феодосия — 19 

сәуір 1900 жыл,  — ресейлік суретші-маринист, баталист, коллекционер, 
меценат. Бас теңіз штабының суретшісі, императорлық Өнер академиясының 
академигі және құрметті мүшесі, Амстердам, Рим, Париж, Флоренция және 
Штутгарттағы өнер академияларының Құрметті мүшесі. 

XIX ғасырдағы армян тектес ең көрнекті суретші. Армян тарихшысы 
және Армян Апостол шіркеуінің архиепископы Габриэль Айвазовскийдің 
ағасы. 

Иван Айвазовский бала кезінен көркемдік және музыкалық 
қабілеттерін ашты; атап айтқанда, ол скрипкада ойнауды өз бетінше үйренді. 
Феодосиялық сәулетші Яков Христианович Кох баланың көркемдік 
қабілетіне бірінші болып назар аударып, оған алғашқы шеберлік сабақтарын 
берді. Яков Христианович жас Айвазовскийге әрдайым көмектесіп, мезгіл-
мезгіл оған қарындаштар, қағаздар, бояулар берді. Феодосия уездік мектебін 
бітіргеннен кейін Айвазовский сол кезде болашақ суретшінің талантын 
сүйетін қазынашының көмегімен Симферополь гимназиясына қабылданды. 

Содан кейін Айвазовский Санкт-Петербург Императорлық Өнер 
академиясына мемлекеттік шот ретінде қабылданды. 1835 жылы «Санкт-
Петербург маңындағы теңіз жағалауындағы көрініс» және «теңіз үстіндегі 
ауа Этюд» пейзаждары үшін күміс медаль алды. Айвазовский Николай I-ге 
шағымданды және патшаның бұйрығымен Айвазовскийдің барлық суреттері 
көрмеден алынды. И. К. Айвазовский 1900 жылы 2 мамырда Феодосияда 82 
жасында қайтыс болды. Жалпы алғанда, Айвазовский өз өмірінде 6000-нан 
астам картиналар жазды және Ресейде және шетелде 125-ке жуық жеке 

көрмелер ұйымдастырды.  
Айвазовский ең алдымен теңіз суретшісі болды. Көбінесе суреттің 

сюжеті теңіз толқындарын жазудың сылтауы болып табылады, мысалы, 
«Әулие Елена аралындағы Наполеон» суретінда, онда Наполеонның бейнесі 
кенепте шамалы орын алады. 1850 жылы ол қазір мемлекеттік Орыс 
мұражайында орналасқан әйгілі «Тоғызыншы білік» суретін жазды. Бұл оның 
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өткен онжылдықтағы жұмысының синтезі ғана емес, сонымен бірге орыс 
кескіндемесіндегі романтикалық бағыттың ең жарқын жұмысы болды. 

Айвазовскийдің суреттерінің бірін Саркис бей (Саркис Балян) Сұлтан 
Абдул-Азизге сыйға тартты. Сурет сұлтанға ұнағаны соншалық, ол бірден 
суретшіге Константинополь мен Босфордың көрінісі бар 10 картинаға 
тапсырыс берді. Осы тапсырыс бойынша жұмыс жасау кезінде Айвазовский 

үнемі Сұлтан сарайына барып, онымен достасып, нәтижесінде 10 емес, 30-ға 
жуық түрлі картиналар жазды.  

2016 жылы суретшінің 200 жылдығын мерекелеу аясында Третьяков 
галереясында суретшінің жұмыстарының ауқымды көрмесі өтті, ол галерея 
тарихындағы ең көп көрілетін болды — 555 мың келуші. 

Иван Айвазовскийдің «Тоғызыншы білік» картинасы бүгінгі күнге 
дейін ең танымал және қайталанбас көркем шедеврге айналды. 1850 жылы 
кенеп жасағаннан кейін оны император Николай I Эрмитажға сатып алды, ал 

1897 жылы ол орыс мұражайына берілді. 
 

«Тоғызыншы білік». Суреттің сипаттамасы 

 

 
 

Ол өзінің туған Феодосиясын және оның ежелгі қабырғаларына 
шабуыл жасаған Қара теңіз толқындарын қатты жақсы көрді, бұл оның 
керемет суреттеріне сюжеттер берді. Теңіз ол үшін басты кейіпкерге 
айналды. Ол ең драмалық сәтті таңдап, адамның күші мен қорқынышты теңіз 
элементіне қарсы тұруды бейнелеуді шешті. Аспанға көтерілген теңіз және 
төмен аспан, өте жоғары толқындармен үйлеседі және осы тәртіпсіздіктің 
ортасында, қорқынышты кеме апатына ұшыраған және қазір сынған 
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діңгектер мен бөренелерден қашуға тырысатын теңізшілер. Үмітсіздік 
шегіндегі адамдар тобы өшпес элементпен күреседі, бірақ оларға қалай қарсы 
тұруға болады... жауап жоқ...,  Осы шедеврден көз алмастан, біз қатты дауыл 
мен осындай сенімсіз бөренелерге қарамастан, адамдар құтқарыла алатынына 
сенгіміз келеді. Айвазовскийдің тоғызыншы білігінің суреті жай ғана таң 
қалдырады. Мүмкін, бұл күн сәулесі және үлкен толқындардың ортасында 

жарқыраған жол.  
Жақын жерде тұрып, олар өздерін және басқаларды қуантуға 

тырысады. Кемеден қалған мачтаның кішкене бөлігіне үшін төрт теңізші  
мықтап ұстаған. Тағы бір теңізші бұл қоқысқа көтерілуге тырысады, одан 
құлаған адамды ұстап алады. Айвазовскийдің қайталанбас таланты теңіз 
элементінің ұлылығын, күшін және тіпті мистикалық сұлулығын бейнелеу 
үшін дәл түстер мен композицияны таба алды. Сюжеттің драмасы арқылы біз 
шығарма авторының оптимизмін көре аламыз. Бұл кенептің колористикалық 

сипаты. Найзағай арқылы толқындар кемпірқосақ сияқты жарқырайды-үміт 
символы. Суретші түнгі қатты дауылдан кейін және кеме апатына ұшыраған 
адамдарды бейнелейді. Күн сәулелері үлкен толқындарды жарықтандырады. 
Суреттің жылы реңктері теңізді соншалықты қатал етпейді және көрерменге 
адамдар құтқарылады деп үміт береді. Суреттің өлшемі-221 × 332 см. 
төменде, мачтада, қолы мен күні: Айвазовский 1850; төменгі оң жақ 
бұрышында қызыл: 5; артқы жағында қара: № 2506. Сурет орыс мұражайына 
1897 жылы Эрмитаждан келді. 

 
Орыс халқының салт-дәстүрлері • «Қол соғу (келісім)» 
Егер күйеу жігіттің үйін тексергеннен кейін қалыңдықтың ата-анасы 

одан бас тартпаса, үйлену туралы шешімді жария ету күні белгіленеді. Дәл 
осы күннен бастап үйлену тойы басталды, ал жігіті бар қыз  «күйеу мен 
қалыңдық» болады. Әдетте, «сөз байласу» құдалықтан кейін шамамен екі 
аптадан кейін қалыңдықтың үйінде өтеді. Оған әдетте отбасының туыстары 
мен достары, ауыл тұрғындары жиналады. Үйлену туралы уәде көбінесе 

кепілзаттар мен кепілдіктермен күшейтіледі. Келісім туралы хабарландыру 
әдетте үстел басында жарияланады. Қыздың әкесі қонақтарға келісім 
жариялайды. Алғашқы ерлі-зайыптыларға ата-аналар батасын береді, үйлену 
күн анықталады. Күйеу қалыңдыққа өзінің алғашқы сыйлығы- сақина 
сыйлайды, мәңгі махаббаттың символы ретінде. Қалыңдық оны қабылдап, 
оның әйелі болуға келісімін береді. 
 

Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 

 Сұрақтарға жауап жазыңыз: 
1.Бұл суретте не бейнеленген? 
2. Сурет сізге ұнады ма? 
3. Теңіз неге ұқсас  қылып суреттелген? 
4. Матростардың жағдайы қалай бейнеленген? 
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 Мәтіндерден 5 сөз таптарын келтіріңіз. 

№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1      

 

 Табиғаттың сипаттамасы:------------------------------------------------
-----  

 Берілген сөйлемдердің аудармасын сайкестендіріңіз. 

Теңіз ол үшін басты кейіпкерге айналды. Ол ең драмалық сәтті таңдап, 
адамның күші мен қорқынышты теңіз элементіне қарсы тұруды бейнелеуді 
шешті. Аспанға көтерілген теңіз және төмен аспан, өте жоғары 
толқындармен үйлеседі-және осы тәртіпсіздіктің ортасында, қорқынышты 
кеме апатына ұшыраған және қазір сынған діңгектер мен бөренелерден 
қашуға тырысатын теңізшілер. 

Море являлось для него главным героем. Он выбрал самый 

драматический момент, противостояние человека морю. Высокие волны, 
вздыбленные к небу, люди попавшие в кораблекрушение, обломки корабля и 
люди, пытающиеся спастись. 

 Сөйлемдегі сан есімдерді сөзбен жазыңыз. 
И. К. Айвазовский 1900 жылы 2 мамырда Феодосияда 82 жасында 

қайтыс болды. Жалпы алғанда, Айвазовский өз өмірінде 6000-нан астам 

картиналар жазды және Ресейде және шетелде 125-ке жуық жеке көрмелер 
ұйымдастырды.  

 Нүкте қойып, берілген сөздерден сөйлем құрастып, көшіріңіз. 
найзағайарқылытолқындаркемпірқосақсияқтыжарқырайдыүміт 

символысуретшітүнгіқаттыдауылданкейінжәнекемеапатынаұшырағанадамда
рды 

бейнелейдікүнсәулелеріүлкентолқындардыжарықтандырадысуреттіңжылы 
реңктерітеңіздісоншалықтықаталетпейдіжәнекөрерменгеадамдар 
құтқарыладыдепүмітбереді 

 Берілген сөйлемдерді аударып, көшіріңіз. 
2016 жылы суретшінің 200 жылдығын мерекелеу аясында Третьяков 

галереясында суретшінің жұмыстарының ауқымды көрмесі өтті, ол галерея 

тарихындағы ең көп көрілетін болды — 555 мың келуші. 
Иван Айвазовскийдің «Тоғызыншы білік» картинасы бүгінгі күнге 

дейін ең танымал және қайталанбас көркем шедеврге айналды. 1850 жылы 
кенеп жасағаннан кейін оны император Николай I Эрмитажға сатып алды, ал 
1897 жылы ол орыс мұражайына берілді. 

Септік жалғау Жіктік жалғау Тәуелдік жалғау Көптік жалғау 

А. I жақ I жақ  
І.с II жақ II жақ  

Б.с    

Т.с III жақ III жақ  

Ж.с    
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Ш.с    

Кс    

 
Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

---------------------------------        ------------------------------- 
Сөздік 

--------------------------- 

Сұрақтарға жауап жазыңыз 
  
№ Кім? Қанша? Қандай? Не? Не істеді? 

1 Әлихан  Қырық 
екі  

сары  әткеншек барды 

2 Мәдина үш қызыл алма көрді 
      

      

 

• Берілген  жауаптарга байланысты  қазақ тілінде сұрақ  қойыңыз. 
1.-…..? –Это цветы.  2.-….? -Это сумка. 3.-….? -Это брат. 4.-….? Это 

университет. 5.-….? –Это картина. 6.-…?-Это декан. 7.-….?-Это юрта. 
Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 

сай деп есептеймін...... 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 
Иван Айвазовскийдіңсізге ұнаған суретінің сипаттамасын келтіріңіз. 

 

Марина. Появилась в виде автономного жанра пейзажной живописи в 
Голландии в начале XVII в. Изображает морские виды и события, 
происходящие на море, в том числе морские сражения и 
круизы.Характерные особенности жанра: внимание к деталям, 
реалистичность сюжета, информативность и смысловая ценность. Многие 

батальные произведения написаны очевидцами конкретных событий. 
 

Саврасов Алексей Кондратьевич. 

Суреттің сипаттамасы»Тағандар ұшып келді» 
Орыс халқының салт-дәстүрлері. «Үйлену тойының бірінші күні» 
 

Сабақтың жоспары 
Теориялық блок 

 Суретшінің өмірбаяны 

 Суреттің сипаттамасы»Тағандар ұшып келді»  

 Орыс халқының салт-дәстүрлері:«Үйлену тойының бірінші күні»  

 Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 СӨЖ арналған тапсырмалар  
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Теориялық блок 

 

Суретшінің өмірбаяны 

 
Алексей Кондратьевич Саврасов 1830 жылы 12 мамырда Мәскеуде 

көпес отбасында дүниеге келді. Ерте жастан бастап бала сурет салуды және 
оңай бояуды жақсы көрді, гуашь танымал шеберлердің суреттерін қайта 
салды. 

14 жасында Саврасов Мәскеу кескіндеме мектебіне түсіп, оны 1854 
жылы бітірді. Училищені суретші академик атағымен бітірді. Ол бұл атақты 
«Ораниенбаум маңындағы Пейзаж»картинасы үшін алды. Алексей 

Кондратьевичтің шығармашылық мансабының басталуы тез әрі керемет 
болды. Мәскеу кескіндеме мектебінде оқуын аяқтағаннан кейін, ол өзінің 
үлкен және жарқын талантын тез көрсетті. Көп ұзамай жас суретші «орыс 
өнерінің үміті»деп атала бастады. Суретшінің салған суреттері соншалықты 
сәтті болды, көп ұзамай оған жиырма төрт жасында академик атағы берілді.  

Саврасов пейзаж жанрында жұмыс істеді, бұл оның алдындағы 
адамдардың шығармаларынан мүлдем өзгеше болды. Сонымен қатар, оның 
картиналары терең лирикалық сипатқа ие болды, еріксіз бояуларда қатып 

қалған әдемі өлеңдермен немесе музыкамен байланысты тудырды.  
Оның шығармашылығыныңең басты суреті - «Тағандар ұшып келді». 

Ұйқыдан оянған орыс жерінің пейзажы. Суретті бірден Третьяков өзінің 
әйгілі коллекциясы үшін сатып алды. 

Алексей Саврасов талантты Пейзаж суретшісі ғана емес, сонымен қатар 
мұғалім болды. Мәскеу кескіндеме мектебінің ғимаратында ол ұлы, 
болашақта Суретшілер – Исаак Левитан мен Константин Коровинді 
тәрбиеледі. Екеуі де Саврасовқа бірнеше рет, тіпті көпшілік алдында және 

бірнеше рет рахмет айтады. 
Алексей Кондратьевич Саврасов 1897 жылы 26 қыркүйекте қайтыс 

болды. Ол картиналардың үлкен мәдени мұрасын, сондай – ақ студенттер-
керемет суретшілер Коровин мен Левитанды қалдырған тамаша суретші 
болды. 

 

«Тағандар ұшып келді» Суреттің сипаттамасы 
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Жасыратыны жоқ, өмір баурайында ақшаға деген үлкен қажеттілікті 

сезінген Саврасов бұл танымал суретті бірнеше рет қайталады. «Тағандар 
ұшып келді» - әйгілі, керемет, нәзік, сүйікті, бала кезінен бәріне таныс сурет, 
ол ең танымал орыс пейзажына, өзіндік, Орталық Ресей табиғатының көркем 
символына айналды. «Тағандар» - бұл қарапайым және сұр суретте - бүкіл 
Ресейдің мәні көбірек. 

Болашақ сурет бойынша дайындық жұмыстары 1871 жылы наурызда 
Молвитино ауылында өтті. Еріген сұр қар, қайыңдардағы мылжың, сұр-көк, 
бұлыңғыр аспан, бұл тек ерте көктемде болады. Аспан мен ағаштардың 
көрінісі бар бұлтты еріген су, ылғалды саятшылық және алыстағы шалғындар 
мен көшеттерге қарсы ескі қоңырау мұнарасы - мұның бәрі таңқаларлық 
жанды және лирикалық бейнеге біріктірілді... Суреттің көркем құрылымы 
Лермонтов, Блок, Есенин жазған Отан туралы ең жақсы өлеңдерді еске 
түсіреді... Саврасовтың картинасы біздің өмірімізге осы атақты ақындардың 

өлеңдерімен қатар кірді. 
Орыс халқының салт-дәстүрлері: «үйлену тойының бірінші күні» 
Үйлену тойының бірінші күнінде әдетте: күйеу жолдастыңкелуі, тәжге 

кету, садақаны тасымалдау, жастардың күйеу жігіттің үйіне келуі, Бата, 
үйлену тойы. 

Күйеу жолдас— рәсімнің маңызды қатысушыларының бірі. Салттың 
барлық қатысушылары оны өте жақсы біледі, дос белгілі бір дәрежеде салт-
жораларды басқарады. 

Дос салт-дәстүрді жақсы білуі керек, мысалы, үйлену үкімдерін қай 
уақытта айту керек және т.б. көбінесе дос салт-жоралғыларды ұрып-соғып, өз 
атына осындай әзілдерге лайықты жауап бере алуы керек. Күйеу-бұл пассивті 
фигура, ол үйлену күнінде салттық сөздерді айтпайды. 
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Әдетте дос-күйеу жігіттің туысы (ағасы) немесе жақын досы. Оның 
атрибуты-иыққа байланған өрілген сүлгі (немесе екі сүлгі). 

Кейбір дәстүрлерде бір дос емес, екі немесе тіпті үш болуы мүмкін.  
Күйеу жігіттің келуі. Кейбір дәстүрлерде үйлену күні таңертең күйеу 

жігіт қалыңдықтың үйіне барып, оның күйеу жігіттің келуіне дайын екенін 
тексеруі керек. Күйеу жігіттің келуіне қалыңдық үйлену киімінде болуы 

керек және қызыл бұрышта отыруы керек. 
Күйеу жігітпен, достарымен және туыстарымен үйлену пойызын 

жасайды. Пойыз қалыңдықтың үйіне қарай бара жатқанда, оның мүшелері 
(жүрушілер) арнайы «саяхат» әндерін шырқайды. 

Күйеу жігіттің келуі бір немесе бірнеше төлеммен бірге жүрді. 
Көптеген аймақтық дәстүрлерде бұл үйге кіруді сатып алу. Қақпаны, есікті 
және т.б. сатып алуға болады. 

Қалалық жағдайда сақталған рәсімнің маңызды бөлігі-қалыңдықтың, 

немесе дос қыздарының, немесе ата-аналарының тікелей төлемі. 
  

Практикалық блок 
Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  
Сұрақтарға жауап жазыңыз: 
1. Бұл суретте не бейнеленген? 
2. Суретте Ресейдің қай жері бейнеленген? 
3. «Тағандар ұшып келді» суреті қай жылы суреттелген? 

4. Саврасовтың картинасы біздің өмірімізге қай атақты ақындардың 
өлеңдерімен қатар кірді? 
 

Мәтіндерден 5 сөз таптарын келтіріңіз. 
№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1      

 Табиғаттың сипаттамасы:------------------------------------------------
---- 

 Берілген сөйлемдердің аудармасын сайкестендіріңіз. 
Жасыратыны жоқ, өмір баурайында ақшаға деген үлкен қажеттілікті 

сезінген Саврасов бұл танымал суретті бірнеше рет қайталады. 
Нечего скрывать, что эту знаменитую картину писал несколько раз, 

остро нуждаясь в деньгах. 

 Сөйлемдегі сын есімдерді сөзбен жазыңыз. 

Алексей Кондратьевич Саврасов 1830 жылы 12 мамырда Мәскеуде 
көпес отбасында дүниеге келді. 14 жасында Саврасов Мәскеу кескіндеме 
мектебіне түсіп, оны 1854 жылы бітірді. Алексей Кондратьевич Саврасов 
1897 жылы 26 қыркүйекте қайтыс болды. 

Нүкте қойып, берілген сөздерден сөйлем құрастып,көшіріңіз. 

 ерігенсұрқарқайыңдардағымылжыңсұр-көкбұлыңғыр аспанбұл 

тек ерте көктемде боладыаспан менағаштардың көрінісібарбұлтты еріген 
суылғалдысаятшылықжәне алыстағышалғындармен 
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көшеттергеқарсыескіқоңыраумұнарасы 
мұныңбәрітаңқаларлықжандыжәнелирикалықбейнеге біріктірілді 

 Берілген сөйлемдерді аударып, көшіріңіз. 

«Тағандар ұшып келді» - әйгілі, керемет, нәзік, сүйікті, бала кезінен 
бәріне таныс сурет, ол ең танымал орыс пейзажына, өзіндік, Орталық Ресей 
табиғатының көркем символына айналды. «Тағандар» - бұл қарапайым және 
сұр суретте - бүкіл Ресейдің мәні көбірек. Болашақ сурет бойынша дайындық 
жұмыстары 1871 жылы наурызда Молвитино ауылында өтті.  

Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

---------------------------------        ------------------------------- 
Сөздік 

--------------------------- 

Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 
сай деп есептеймін...... 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 Алексей Саврасовтың сізге ұнаған суретінің сипаттамасын 

келтіріңіз. 
 

Бытовой. Зародился в античном искусстве, но в отдельный жанр 
выделился в Средневековье. Направление посвящено изображению 
приватной и общественной жизни человека, народному быту. Через 
описание повседневной жизни художники стремятся донести до зрителя 
социальные проблемы общества. 

 
Рерих Николай Константинович 

«Гималайлар (көк таулар)» суретінің сипаттамасы 
Орыс халқының салт-дәстүрлері.«Үйлену тойы» 

 
Сабақтың жоспары 

Теориялық блок 

 Суретшінің өмірбаяны 

 «Гималайлар (көк таулар)» суретінің сипаттамасы 

 Орыс халқының салт-дәстүрлері.«Үйлену тойы» 

 
Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 
Теориялық блок 

 Суретшінің өмірбаяны 



68 

 
 
Николай Константинович Рерих 9 қазан 1874 жыл, Санкт-Петербург — 

13 желтоқсан 1947 жылдар өмір сүрген. Наггар, Химачал-Прадеш, Үндістан 
— орыс суретшісі, сценограф, мистик-философ, жазушы, саяхатшы, 

археолог, қоғам қайраткері. Императорлық (Ресей) Өнер академиясының 
академигі (1909). 

Өмір бойы ол 7000-ға жуық картиналар жасады, олардың көпшілігі 
әлемнің әйгілі галереяларында және 30-ға жуық әдеби шығармалар, оның 
ішінде екеуі поэзияда. Бірнеше ресейлік және шетелдік марапаттардың 
иегері. 

Орыс өмірі мен шығармашылығы кезеңінде ол археологиямен, 
жинаумен айналысқан. 1917 жылдан бастап эмиграцияда тұрды. Орталық 

Азия және Маньчжур экспедицияларын ұйымдастырды және оған қатысты, 
көп саяхат жасады. Ол «Урусвати» Гималай зерттеулер институтын және 
әртүрлі елдердегі оннан астам мәдени және білім беру мекемелері мен 
қоғамдарын құрды. Ол белсенді қоғамдық қызмет атқарды, саяси және 
экономикалық жобалармен байланысты болды, большевиктер мен 
масондықтармен байланыста болды. 

Көптеген ұйымдардың мүшесі болды. Елена Рерихке үйленді. Екі ұлы 
болды — Юрий және Святослав. 

1920 жылдардан бастап әлемнің әртүрлі елдерінде Рерих қоғамдары 
мен мұражайлары бар. Оның идеялары мен діни-философиялық ілімдерін 
ұстанатын қауымдастықтар тірі этика (Агни йога) Рерих қозғалысын 
қалыптастырады. Рерихтің идеялары Ресейдегі жаңа ғасырдың қалыптасуы 
мен дамуына айтарлықтай әсер етті. 
 

 

«Гималайлар (көк таулар». Суреттің сипаттамасы 
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Сұлулық пен білімді, рухани қызығушылықтарды іздеу Рерихтің өмірі 
мен шығармашылығының жаңа бетінің басталуын анықтады. 1923 жылы 
желтоқсанда Ол Үндістанға келді. Қысқа уақыт ішінде оның бірқатар көрікті 
жерлерімен, ежелгі буддисттік ескерткіштерімен танысқаннан кейін, Рерих 
сегіз мың метрден асатын он бір шыңы бар әлемдегі ең биік тау тізбегі 
Гималайға бет алды. Гималайдың шығыс бөлігінде суретшіні ескі 

ғибадатханалары бар Сикким княздігі қызықтырды. Гималаймен көптен 
күткен кездесу оны шабыттандырды. Суретшіні таң қалдырған алғашқы 
әсерлердің бірі оның Гималайда айтылған екі әлемді сезінуімен байланысты 
болды: біреуі – жергілікті сүйкімділікке толы жер әлемі... Рерих картиналар 
мен эскиздерде, ең алдымен, таулар әлемінің керемет пейзаждарын жасаушы 
ретінде пайда болады. Жартастардың Таусылмас бай формалары, олардың 
үйінділерінің фантастикасы, түстердің шексіз байлығы – көк, таңқурай, 
барқыт қоңыр, сары-Жалын және басқалары, олардың үстінде көк аспан, таза 

кобальт, алыстағы шыңдар ашық ақ конустармен кесілген. Мұның бәрін 
сөзбен жазып, Рерих өзінің кескіндемесінде таулардың сұлулығын тынымсыз 
түсірді. Көбінесе ол Гималайды жазды, олардың жарқыраған қарлы 
шыңдарының керемет көрінісі, тау алыптарының ғарыштық күші, бір кездері 
жердің бет-бейнесін қалыптастырған табиғи күштердің көрінісі. Рерих 
палитрасы таусылмайтын болып көрінеді – терең барқыт көк реңктерден 
күлгін, алтын, күміс-«ай» реңктеріне бай. Ол Шығыстағы таза, аралас емес 
түстердің сүйікті контрастын пайдаланады, еуропалық тәсілмен бірдей 

тонның нюанстарын жетілдіреді, көп қабатты түстердің терең жарқылына 
қол жеткізеді.  

Орыс халқының салт-дәстүрлері  «үйлену тойы» 
Шіркеуден кейін күйеу қалыңдықты үйіне әкеледі. Қонақтарға 

арналған мол тағам дайын болуы керек. Той басталады. 
Мереке кезінде керемет әндер айтылады. Мереке екі-үш күнге созылуы 

мүмкін. Екінші күні бәрін қалыңдықтың үйіне ауыстырылып, мереке сол 
жерде жалғасады. Егер олар үш күн тойласа, үшінші күні қайтадан күйеу 

жігітке оралады. 
Мерекеде орталық орындардың бірі аюдың бейнесі алады. Танымал 

нанымдарға сәйкес, аю таза жануар бола отырып, зұлым рухтардан қорғайды, 
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ал зұлым рухтар оның келбетін қабылдай алмайды. Уақыт өте келе аю 
құнарлылық пен құнарлылықтың символизміне ие болды, осыған 
байланысты Аюдың бейнесі үйлену тойында некенің басты мақсаттарының 
бірі — балалардың туылуын еске түсірді, ал аңыз бойынша ол отбасына 
отбасын нығайтуға көмектеседі. 

Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 Сұрақтарға жауап жазыңыз: 
1. Бұл суретте не бейнеленген? 
2. Гималайлар (Көк таулар)қай жылы салынған? 

3. Рерихтың идеялары мен діни-философиялық ілімдері нені 
қалыптастырады.? 

4. Не себептен РерихНаггар, Химачал-Прадеш, Үндістан — орыс 
суретшісі? 

 

 Мәтіндерден 5 сөз таптарын келтіріңіз. 

№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1      

Табиғаттың сипаттамасы:--------------------------------------------------------
------- 

 Берілген сөйлемдердің аудармасын сайкестендіріңіз. 

Бірнеше ресейлік және шетелдік марапаттардың иегері.Орыс өмірі мен 
шығармашылығы кезеңінде ол археологиямен, жинаумен айналысқан. 

Он обладатель многих российских и международных премий. В пору 
русской жизни он увлекался археологиейи собиранием 

 Сөйлемдегі сын есімдерді сөзбен жазыңыз. 
Императорлық (Ресей) Өнер академиясының академигі (1909).Өмір 

бойы ол 7000-ға жуық картиналар жасады, олардың көпшілігі әлемнің әйгілі 
галереяларында және 30-ға жуық әдеби шығармалар, оның ішінде екеуі 
поэзияда.1917 жылдан бастап эмиграцияда тұрды. 

 Нүкте қойып, берілген сөздерден сөйлем құрастып,көшіріңіз. 
ол 

урусватигималайзерттеулеринститутынжәнеәртүрліелдердегіоннанастам 

мәденижәнебілімберумекемелеріменқоғамдарынқұрдыолбелсендіқоғамдық 
қызметатқардысаясижәнеэкономикалықжобаларменбайланыстыболдыбольш
евиктерменмасондықтарменбайланыстаболды 

 Берілген сөйлемдерді аударып көшіріңіз. 
Суретшіні таң қалдырған алғашқы әсерлердің бірі оның Гималайда 

айтылған екі әлемді сезінуімен байланысты болды: біреуі – жергілікті 

сүйкімділікке толы жер әлемі... Рерих картиналар мен эскиздерде, ең 
алдымен, таулар әлемінің керемет пейзаждарын жасаушы ретінде пайда 
болады. Жартастардың Таусылмас бай формалары, олардың үйінділерінің 
фантастикасы, түстердің шексіз байлығы – көк, таңқурай, барқыт қоңыр, 
сары-Жалын және басқалары, олардың үстінде көк аспан, таза кобальт, 
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алыстағы шыңдар ашық ақ конустармен кесілген. Мұның бәрін сөзбен 
жазып, Рерих өзінің кескіндемесінде таулардың сұлулығын тынымсыз 
түсірді. Тірі этика (Агни йога) Рерих қозғалысын қалыптастырады. Рерихтің 
идеялары Ресейдегі жаңа ғасырдың қалыптасуы мен дамуына айтарлықтай 
әсер етті. 
 

Септік жалғау Жіктік жалғау Тәуелдік жалғау Көптік жалғау 

А. I жақ I жақ  

І.с II жақ II жақ  
Б.с    

Т.с III жақ III жақ  

Ж.с    

Ш.с    
Кс    

 
Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

---------------------------------        ------------------------------- 
Сөздік 

---------------------------                     
Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 
сай деп есептеймін. 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 Рерихтіңсізге ұнаған суретінің сипаттамасын келтіріңіз. 

 

Натюрморт. Как самостоятельный жанр утвердился в XVII веке в 
Западной Европе. Изображает «мертвую натуру». В основе направления — 
неодушевленные предметы: дичь, выловленная рыба, фрукты, овощи и 
букеты цветов, предметы быта (инструменты или посуда); 

 
Василий Кандинский 

«Сары – қызыл-көк» суретінің сипаттамасы 
Орыс халқының салт-дәстүрлері. «Үйлену тойының сыйлықтары» 

 
Сабақтың жоспары 

Теориялық блок 

 Суретшінің өмірбаяны 

 «Сары – қызыл-көк» суретінің сипаттамасы 

 Орыс халқының салт-дәстүрлері. «Үйлену тойының 

сыйлықтары» 

 Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 СӨЖ арналған тапсырмалар  
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Теориялық блок 
 

 Суретшінің өмірбаяны 

Василий Кандинский тек ұлы орыс суретшісі ғана емес, сонымен бірге 
Ресейдегі графика мен абстракцияның негізін қалаушы. 

Василий Васильевич Кандинский 1866 жылы 4 желтоқсанда Мәскеуде 
шай саудагерінің отбасында дүниеге келді. 1871 жылы болашақ суретшінің 
отбасы Одессаға көшті. Сол жерде Кандинский классикалық гимназияны 
бітіріп, көркем және музыкалық білім алады. 1893 жылы «еңбек 
жалақысының заңдылығы туралы» тақырыбында диссертация қорғады, үш 

жылдан кейін Мюнхенге көшіп, Ашбе көркем-сурет мектебінде Өнер оқыды. 
1910 жылы шебер алғашқы көрмелерге қатысады, ал бір жыл бұрын 

1909 жылы Германияда суретшілер қауымдастығын ұйымдастырды. Ол «көк 
шабандоз» деп аталады. Дәл осы кезеңде Василий Кандинский өзінің әйгілі 
«Қысқы пейзаж» картинасын жазады. Кенеп абстракционизмнің сүйікті 
стилінде жасалған. Түстер өте жарқын. Қаныққан көк сары реңктермен 
сенімді түрде үйлеседі. Кенепке бояу техникасы ерекше назар аударуға 
лайық. Үлкен, хаотикалық соққылар-бұл шығармашылық шебері Клод Моне 

әсерінің нәтижесі. 
1937 жылы Кандинскийдің суреттері басқа Авангард суретшілерімен 

бірге Гитлердің «дегенеративті өнер» көрмесінде көрсетілді... қиын кезеңдер 
басталады. Кандинский француз азаматтығын қабылдайды, соғыс жылдарын 
Парижде өткізеді. 1944 жылы 13 желтоқсанда Кандинский Нейи-сюр-Сен 
қаласында атеросклероздан қайтыс болды. 

 
«Сары – қызыл-көк». Суреттің сипаттамасы 

 

https://gallerix.ru/pic/_RUS/1193097145/1067571410.jpeg
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«Сары – қызыл-көк» атауында не жасырылған? 
Сары түс....сыртқы жағдайлар оларды көрсетуге кедергі келтіретін 

ұмтылыс пен қуатқа толы адам ретінде. Сары түс-әдетте жердің түсі. 
Қызыл түс, барлық энергия мен қарқындылыққа қарамастан, дерлік 

мақсатты орасан зор күш туралы белгілі бір әсер қалдырады. Бұл қайнау мен 
жану кезінде - негізінен оның ішінде және сыртында өте аз - ерлердің жетілуі 

деп аталады. 
Көк түс-жердің тереңдігінен тыс салтанатты түс. Мұны сөзбе-сөз 

түсіну керек: бұған барар жолда «жоғарыдан» аулақ болуға болмайтын «жер» 
жатыр. Жердегі барлық азаптар, сұрақтар, қарама-қайшылықтар тәжірибелі 
болуы керек. Олардан әлі ешкім құтылған жоқ. Сары-ұмтылыс пен қуатқа 
толы адам. Қызыл - ерлердің жетілуі. Көк-азаптан, сұрақтардан, жер бетіндегі 
қайшылықтардан өту. 

Мойын (суреттің бүйірлеріне параллель түзу сызық) және одан иек, 

ауыз, мұрын, маңдай, сол көз қызыл көзілдірікпен қоршалған, оң жақ 
кірпіктің бес шашы және үш дөңгелек (бұйра) Чуб шаштары, алты шашы бар 
бастың артқы жағы. Портретті талғампаз жақа – шеңбердің кесілген бөлігі 
аяқтайды. Суретші ер адамды бұйра шашты көзілдірікпен суреттеген. 

Бұл адам кім? Ер адамның жетілуі, азаптан, сұрақтардан, жердегі 
қайшылықтардан, көзілдірікпен және бұйра шашпен өтетін талпыныс пен 
қуатқа толы адам – «сары - қызыл-көк» дерексіз жұмысының авторы, 
Василий Васильевич Кандинский! 

«Сары - қызыл – көк» - Кандинскийдің дерексіз автопортреті. 
 

 Орыс халқының салт-дәстүрлері Үйлену тойының 
сыйлықтары 

Үйлену тойы, мереке ретінде өмірде ерекше орын алғандықтан, олар 
алдын-ала сыйлықтар дайындады. Ерте жастан бастап қыздарға тігін және 

қолөнер үйретілді. Ол жұбайына ғана емес, ата-анасына да берді. Қайын енесі 
шарфқа, ал қайын енесі белге сүйенді. Ерлер жағынан оған киім-кешек пен, 
қызғылт және зергерлік бұйымдар берілді. Ал қайын енесі мен қайын атасы 
үшін қысқа тон мен етік дайындалды. 

 Сүлгілер, бірақ әрқашан ақ және тегіс жиектермен; 

 ас үйге арналған керек-жарақтар; 

 тауықтар, шошқалар, үйректер, сыйға тартылған жануарлардың 
саны 10-нан көп болуы керек; 

 ерлер отбасының үлкені, болашақ мұрагерге үйдегі ерлер күшінің 

үстемдігінің символы ретінде қамшы берді. 
 

Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  
 

 Сұрақтарға жауап жазыңыз: 
1. Бұл суретте не бейнеленген? 
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2. «Сары – қызыл-көк» атауында не жасырылған? 
3. Сары түс-әдетте ненің түсі? 
4. Қызыл түс-әдетте ненің түсі? 
5. Көк түс-әдетте ненің түсі? 
 

 Мәтіндерден 5 сөз таптарын келтіріңіз. 

№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1      

Түстердің сипаттамасы:-----------------------------------------------------------
------ 

 Берілген сөйлемдердің аудармасын сайкестендіріңіз. 

Дәл осы кезеңде Василий Кандинский өзінің әйгілі «Қысқы пейзаж» 
картинасын жазады. Кенеп абстракционизмнің сүйікті стилінде жасалған. 
Түстер өте жарқын. Қаныққан көк сары қалған реңктермен сенімді түрде 
үйлеседі.  

Именно в это время Василий Кандинский пишет свою знаменитую 
картину «Зимний» пейзаж». Полотно написано в излюбленном стиле 

абстакционизма. Цвета очень яркие. Насыщенные синий и желтый хорошо 
сочетаются с другими. 

 Сөйлемдегі сан есімдерді сөзбен жазыңыз. 

 Василий Васильевич Кандинский 1866 жылы 4 желтоқсанда 

Мәскеуде шай саудагерінің отбасында дүниеге келді. 1871 жылы болашақ 
суретшінің отбасы Одессаға көшті. Сол жерде Кандинский классикалық 
гимназияны бітіріп, көркем және музыкалық білім алады.  

 Нүкте қойып, берілген сөздерден сөйлем құрастып, көшіріңіз. 
мойынсуреттіңбүйірлерінепараллельтүзусызықжәнеоданиекауызмұрын

маңдайсолкөзқызылкөзілдірікпенқоршалғаноңжақкірпіктіңбесшашыжәнеүш 

дөңгелекбұйрашаштарыалтышашыбарбастыңартқыжағыпортреттіталғампаз 
жақашеңбердіңкесілгенбөлігіаяқтайды. 

 
 

 Берілген сөйлемдерді аударып, көшіріңіз. 
1910 жылы шебер алғашқы көрмелерге қатысады, ал бір жыл бұрын 

1909 жылы Германияда суретшілер қауымдастығын ұйымдастырды. Ол «көк 
шабандоз» деп аталады. Дәл осы кезеңде Василий Кандинский өзінің әйгілі 
«Қысқы пейзаж» картинасын жазады. Кенеп абстракционизмнің сүйікті 
стилінде жасалған. Түстер өте жарқын. Қаныққан көк сары реңктермен 
сенімді түрде үйлеседі. Кенепке бояу техникасы ерекше назар аударуға 
лайық. Үлкен, хаотикалық соққылар-бұл шығармашылық шебері Клод Моне 
әсерінің нәтижесі. 
 

 
Сөздер 

 
Жақ 

Жіктік жалғауы 

Жекеше Көпше 

қорқақ І Мен қорқақ+пын Біз қорқақ+пыз 
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үркек Мен үркек+пін Біз үркек+піз 

II  

 

_________________________ 

II ________________________ 
 

_________________________ 

III ________________________ 
 

_________________________ 

 
Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

---------------------------------        ------------------------------- 
Сөздік 

--------------------------- 

Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 
сай деп есептеймін...... 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 Василий Кандинскийдің сізге ұнаған суретінің сипаттамасын 

келтіріңіз. 
 

Архитектурный. Главная тема — архитектурный ландшафт, причем не 
только городские виды или отдельно стоящие здания, но и интерьер 
помещений. Архитектура присутствовала в произведениях искусства 
мастеров Возрождения, но как автономный жанр окончательно 
сформировалась в голландской живописи XVI-XVII вв. 

 
Перов Василий Григорьевич. 

Үштік « суретінің сипаттамасы» 
Орыс халқының салт-дәстүрлері. «Нан-тұз» 

 
Сабақтың жоспары 

Теориялық блок 

 Суретшінің өмірбаяны 

 «Үштік» суретінің сипаттамасы»  

 Орыс халқының салт-дәстүрлері.«Нан-тұз» 

Практикалық блок  

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 CӨЖ арналған тапсырмалар  

 
Теориялық блок 

 Суретшінің өмірбаяны 
19 ғасырдың екінші жартысындағы үлкен танымал орыс реалистерінің 

қатарында өз өнерін қарапайым орыс халқының өмірін бейнелеуге арнаған 

және өз шығармаларында автократиялық-феодалдық жүйенің айыптаушысы 
болған Василий Григорьевич Перовтың есімі жарқырайды. 
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В. Г. Перов 1833 жылы 23 желтоқсанда Тобольск қаласында прокурор 
Г.К. Криденердің отбасында дүниеге келді.Ұлының көркемдік қабілеттерін 
көріп, ата-анасы Арзамас аудандық мектебін бітіргеннен кейін баланы өнер 
мектебіне берді. 1853 жылы Перов Мәскеу кескіндеме және мүсін мектебіне 
түсті. Перов 1882 жылы 48 жасында қайтыс болды. Ауыруы (туберкулез) оны 
мерзімінен бұрын қабірге апарды. 

Үлкен жүректі адам бола отырып, Перов халықтың балаларының әсерлі 
бейнелерін сүйіспеншілікпен жасады. 
 

«Үштік». Суреттің сипаттамасы 

 

 
 

Василий Перовтың «үштік» картинасы - орыс кескіндемесінің ең 
драмалық, қайғылы және эмоционалды суреттерінің бірі. Ол 1866 жылы 
жазылған және қиын балалар еңбегіне арналған.  

Сол қиын-қыстау күндерде халық кедей болды, іс жүзінде ешқандай 
таңдау болмады. Аштық, суық, қажеттілік-бұл балалардың көпшілігі күткен 
нәрсе. Көптеген отбасыларда балалар ересектермен қатар жұмыс істесе де, 
оларды тамақтандыру мүмкін болмады. Егер баланы шәкіртке қалаға 
қолөнершіге беру мүмкіндігі болса, бұл үлкен сәттілік деп саналды: онда 
бала баспана, тамақ алды, ол шеберге жұмыста көмектесті және осылайша 
оны кейіннен тамақтандыруға болатын мамандықты игерді. 

Шын мәнінде, көптеген шеберханалар балаларды осындай ауыр 

еңбекпен жүктеді, олар жай өмір сүрмеген, ауырып, жұмыс істеуден қайтыс 
болған.  

Ерте аязды таңертең. Қала қалың сұр тұманмен жабылған, қарлы 
көшеде үш шаршаған бала шанаға су бөшкесін тартады. Ұста оларды ерте 
оятып, өзенге суға жібергенін көруге болады. 

Күн енді басталған, бірақ балалар қазірдің өзінде шаршаған. Олар 
жүгіруде, киімдері оларды суықтан жақсы қорғамайды, бірақ баратын жері 

http://сезоны-года.рф/sites/default/files/Perov_Troyka.jpg
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жоқ болғандықтан – шанамен су тасымалдауы қажет. Дала қатты аяз, су 
төгіліп, бірден мұзға айналып, қатып жатыр. Суретші жас жұмысшылардың 
қалай тоңып қалғанын ғана көрсетеді. Олар шананы тауға көтеруі тиіс. 
Жақын жерде ит жүгіріп келеді, бірақ ол суретке қуанышты сезімдер 
қоспайды. Полотно сұр-күңгірт түстермен, тіпті қара түспен жазылған. 
Барлығы жағдайдың үмітсіздігін көрсетеді. Бұл балалардың болашағы жоқ 

екенін айқындайды. 
«Үштік» картинасы - жай ғана өнер туындысы емес, ол - халықтың 

өмірі туралы шынайы баяндайтын тарихтың қатал айғағы. Оған қарау 
қайғылы, аздап қорқынышты, балалар аяушылық, жанашырлық тудырады. 

 Орыс халқының салт-дәстүрлері: «нан-тұз» 
«Нан-тұз» салт – дәстүрі-күйеу жігіттің ата-аналары үйде тұз қосылған 

нанмен кездесу дәстүрі. Ол үйлену тойынан кейін жас әйелі әрқашан 
күйеуіне тұрақты тұруға көшкен кезде тамыр алады. 

Тұз қосылған наннан басқа, күйеу жігіттің ата-анасы қолында 
белгішені ұстайды. Жастар оларға жақындағанда, олар белгішемен батасын 
беріп, дәмін татуды ұсынады. Үлкен бөлікті тістеген адам үйдің иесі болады 
деген сенім бойынша. Нанды қолдың көмегінсіз тістеу қажет. 

 
Практикалық блок 

Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  
Сұрақтарға жауап жазыңыз: 
1. Бұл суретте не бейнеленген? 
2. Балардың өмірі қалай суреттелген? 
3. Полотнода қандай тустер басым? 
4. Суреттен қай жыл мегін байқауға болады? 
 
Мәтіндерден 5 сөз таптарын келтіріңіз. 

№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1      

Табиғаттың сипаттамасы:---------------- 

 Берілген сөйлемдердің аудармасын сайкестендіріңіз. 
«Үштік» картинасы - жай ғана өнер туындысы емес, ол - халықтың 

өмірі туралы шынайы баяндайтын тарихтың қатал айғағы. Оған қарау 
қайғылы, аздап қорқынышты, балалар аяушылық, жанашырлық тудырады. 

Картина «Тройка» не просто произведение искусства, это отражение 
народной жизни. Она очень сложно воспринимается. Дети вызывают 
жалость. 

 Сөйлемдегі сан есімдерді сөзбен жазыңыз. 

В. г. Перов 1833 жылы 23 желтоқсанда Тобольск қаласында прокурор 
г.К. Криденердің отбасында дүниеге келді. 1853 жылы Перов Мәскеу 
кескіндеме және мүсін мектебіне түсіп. Перов 1882 жылы 48 жасында қайтыс 
болды. Ауыр ауру (туберкулез) оны мерзімінен бұрын қабірге апарды. 

 Нүкте қойып, берілген сөздерден сөйлем құрастып, көшіріңіз. 
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күн енді  
басталғанбірақбалаларқазірдіңөзіндешаршағаноларжүгірудекиімдері 

олардысуықтанжақсықорғамайдыбірақбаратынжеріжоқболғандықтан 
шанаменсутасымалдауықажетдалақаттыаязсутөгіліпбірденмұзғаайналып 
қатыпжатырсуретшіжасжұмысшылардыңқалайтоңыпқалғанынғанакөрсетеді.  

Берілген сөйлемдерді аударып, көшіріңіз. 

Аштық, суық, қажеттілік-бұл балалардың көпшілігі күткен нәрсе. 
Көптеген отбасыларда балалар ересектермен қатар жұмыс істесе де, оларды 
тамақтандыру мүмкін болмады. Егер баланы шәкіртке қалаға қолөнершіге 
беру мүмкіндігі болса, бұл үлкен сәттілік деп саналды: онда бала баспана, 
тамақ алды, ол шеберге жұмыста көмектесті және осылайша оны кейіннен 
тамақтандыруға болатын мамандықты игерді. 

Шын мәнінде, көптеген шеберханалар балаларды осындай ауыр 
еңбекпен жүктеді, олар жай өмір сүрмеген, ауырып, жұмыс істеуден қайтыс 

болған.  
 

Септік жалғау Жіктік жалғау Тәуелдік жалғау Көптік жалғау 

А. I жақ I жақ  

І.с II жақ II жақ  

Б.с    
Т.с III жақ III жақ  

Ж.с    

Ш.с    

Кс    
 

Керекті дыбысты қойып, аудармасын жазыңыздар 

І Ы А Ә 

1. әд...л             ............................. 
2. ад...м           .................................... 
3. д...н             .................................... 
4. д...б...с        .................................... 
5.  т...л            ....................................  

6. ақ…л          .....................................  
7. оқуш…      .....................................  
8. көл…к       ......................................  
9.  ...же          ......................................  
10.  т…у         ......................................  

1.  ...н ....................................................  
2.  ...ке....................................................  
3.  қоғ...м ............................................. 
4. қ…уіп ..............................................  
5. м...нез...............................................  

6. с…лем..............................................  
7. п...к...р..............................................  
8. з…ң................................................... 
9. жылқ….............................................  
10.  б…с..................................................  

 

Сын есімдерді сәйкестендіріп, аудармасыз көшіріңіз. 
 

ақ ,       желтый,      биік,      добрый,        высокий,      қара ,      красный ,        
сары,        синий,     қызыл,         белый ,            көк,             черный ,                 

жасыл,     тар,      красивый,    жас,    зеленый,      ұзын,    длинный ,       
молодой,    ақылды,      қысқа,     короткий,    кішкене,       мейрімді,        
маленький,       кең,        умный,       широкий,      сұлу,              узкий.  
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Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

---------------------------------        ------------------------------- 
Сөздік 

--------------------------- 
Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 
сай деп есептеймін...... 

СӨЖ арналған тапсырмалар 
Василий Перовтыңсізге ұнаған суретінің сипаттамасын келтіріңіз. 

 

Жанр ню. Художественный жанр, воспевающий эстетику обнаженного 
тела, преимущественно, женского. Первые рисунки нагих людей появились в 
античной Греции и Риме, но в виде отдельного направления ню выделилось в 
XVII в. в Западной Европе. Изначально жанр ограничивался рамками 
исторических и мифологических сюжетов, со временем художники начали 
отображать в таких картинах собственные представления об идеале 

женской красоты. 
 

Куинджи Архип Иванович. 

«Днепрдегі айлы түн» суретінің сипаттамасы» 
Орыс халқының салт-дәстүрлері: «Ащы!» 

 
Сабақтың жоспары 

Теориялық блок 

 Суретшінің өмірбаяны 

 «Днепрдегі айлы түн» суретінің сипаттамасы» 

 Орыс халқының салт-дәстүрлері: «Ащы!» 
Практикалық блок 
Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар 

СӨЖ арналған тапсырмалар 
 

Теориялық блок 
 

 Суретшінің өмірбаяны 
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Архип Иванович Куинджи 1841 жылы 27 қаңтарда (ескі стиль бойынша 

15 қаңтарда) Ресей империясының Мариуполь қаласында (қазіргі 
Украинадағы қала) дүниеге келді. Ол орыс гректердің отбасынан шыққан. 

Метрикада оның Иван Еменджидің ұлы екендігі жазылған. Бірақ бала 
кейінірек дұрыс емес транскрипцияда жазылған зергер Куюмджидің есімін 
алды. Куинджинің әкесі етікші болған. 1845 жылы ол қайтыс болды, көп 
ұзамай Архиптің анасы қайтыс болды. Ерте жетім қалған бала білім ала 
алмады. Шамамен он жылға дейін ол бастапқы грек мектебіне барып, бір 
жылдан кейін шіркеу құрылысының мердігеріне кірді, содан кейін бай астық 
саудагеріне қызмет етті. Дәл осы жаста ол сурет салуға құмар болды. 
Куинджи Феодосияға жаяу барып, жаз бойы сонда болды, бірақ ұлы шебер 

Иван Айвазовский жасөспірімнің талантын бағаламады. Сондықтан Куинджи 
кескіндеменің алғашқы сабақтарын Айвазовскийдің туысы Адольф 
Фесслерден алды.1860 жылдардың басында ол Санкт-Петербургке Өнер 
академиясына түсуге үміттеніп келді, бірақ ол ешқашан академияның 
студенті болған емес. 1868 жылы конкурсқа «Қырымның оңтүстік 
жағалауындағы ай жарығындағы татар ауылы» суретін қойып, ол еркін 
суретші атағын алды және академияның тыңдаушысы болды. 1873 жылы 
Куинджи өнерді көтермелеу қоғамында «Қар» суретін қатыстырып, ол үшін 

1874 жылы Лондонда өткен халықаралық көрмеде қола медаль алды. 
Куинджи Санкт-Петербург Өнер академиясында сабақ берді. 1892 жылдан — 
профессор, 1894 жылдан-профессор-Пейзаж шеберханасының жетекшісі 
болды. 1897 жылы ол студенттік толқуларды қолдағаны үшін жұмыстан 
босатылды. Оның шәкірттерінің арасында Аркадий Рылов, Константин 
Богаевский, Николай Рерих және басқалар болды, 1893 жылдан бастап 
Куинджи Өнер Академиясының толық мүшесі болды. Ол 1909 жылы 
Суретшілер қоғамын құрудың бастамашысы болды, кейінірек ол Куинджи 

атындағы Қоғам деп аталды.  
Миллионер болғаннан кейін, Архип Куинджи өте қарапайым өмір 

сүруді жалғастырды, бірақ кедей жас суретшілерді ынталандыруға көп 
қаражат жұмсады. 1904 жылы ол Өнер академиясына 24 жылдық сыйлық 
беру үшін 100 мың рубль, 1909 жылы ол өнер қоғамына өз атынан 150 мың 
рубль және Қырымдағы мүлкі, ал өнер Қоғамына пейзаждық кескіндеме 
сыйлығы үшін 11,7 мың рубль сыйға тартты. 

http://www.art-portrets.ru/hudozhnik_kuindzhi.html
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1910 жылы 24 шілдеде  Архип Куинджи Санкт-Петербургте қайтыс 
болды. Смоленск православие зиратында жерленді. 1989 жылы Ленинградта 
(қазіргі Санкт-Петербург) суретші өмірінің соңғы 13 жылын өткізген үйде 
А.и. Куинджидің мұражай-пәтері құрылды. 
 

«Днепрдегі айлы түн» Суреттің сипаттамасы 

 

 
1880 105 x 144 см. кенеп, май. 

Мемлекеттік орыс мұражайы, Санкт-Петербург, Ресей. 

 
А.Куинджи өзінің әйгілі ««Днепрдегі айлы түн» суретінде тамаша 

тыныш пейзажды бейнелеген. Көрерменге үлкен кең кеңістік ашылады, оның 
алдыңғы жағында кішкентай ауылдың үйлерінің төбесіндегі түнгі 
қараңғылықта аздап ерекшеленеді. Егер сіз мұқият қарасаңыз, саятшалардың 
арасындағы орамалды жолдарды да байқай аласыз.    Бұлттардың мөлдір 
тұманы аспанда жүзіп жүр. Қала тәтті ұйқыға батқан. Бірақ бұлттар сәл 
бөлініп, жарқын ай көрінді. Ай сәулесінің астында аздап жасыл түске 

боялған өзеннің жыпылықтауын автор өте дәл жеткізеді. Меніңше, бұл 
өзеннің арнасы алыста, көкжиектің ар жағында. Пейзажда ең көп орыналған-
аспан. Осылайша автор ғаламның күші мен түсініксіздігін көрсетуге 
тырысты. 

Қараңғы реңктер үнемі бір-бірін алмастырады, тегіс ауысуды жүзеге 
асырады. Жалпы, сурет контурларды нақты сызусыз жеңіл соққылармен 
боялған. Бірақ осының арқасында кейбір бөлшектерге назар аудару өте 
тиімді. Автор түстердің барлық қажетті әсерлерін дәл анықтай алды, 

осылайша жұмысты шындыққа барынша жақындатты. 

http://www.hudojnik-peredvijnik.ru/wp-content/uploads/2012/09/6kuindji.jpg


82 

Бүкіл сурет жұмбақ және жұмбақ нәрсеге оралған сияқты. Бүкіл әлем 
ерекше бір нәрсені күтіп тұрған сияқты. Суретке қарап, зұлымдық пен 
жақсылық кездескендей сезім пайда болады, ал жамандық барған сайын 
жанып тұрған жарық сәулесін жеңуге тырысады. Шын мәнінде, суретші 
әрдайым жаңа ізденістерде болды және көбінесе көпшілікті таңдандыру үшін 
қажетті және дұрыс шешімдерді таба алды, сондықтан Куинджи кейде жарық 

суретшісі деп те аталды. Днепрдегі ай сәулесі суретінің сәттілігі әсерлі 
болды, Крамской ай түні туралы өте ынталы сөйледі және оны ешкім 
ешқашан жазбағанын айтты. Суретші көрерменге суреттің тереңіне түсетін 
түнгі кеңістікті көрсетеді, сирек бұлттармен қоршалған ай жұмбақ түрде 
жарқырайды. Днепрдің тыныш және керемет өзені ай сәулесін сиқырлы 
түрде бейнелейтін қашықтыққа бұрылады. Керемет суретші Архип Куинджи 
өз суретінде табиғаттың тыныш күйін,керемет сұлулығы туралы терең 
ойлауға негіз береді. Суреттің үлкен танымалдылығына байланысты 

Куинджи ай түнінің тағы екі көшірмесін жасады, бірінші сурет Мемлекеттік 
Третьяков галереясында, екіншісі Ялтадағы Ливадия сарайында, үшіншісі 
Санкт-Петербургтегі мемлекеттік Орыс мұражайында сақтаулы. 

1880 жылы «Днепрдегі түн» картинасы бұрын-соңды болмаған 
сәттілікке ие болды және сол жылы Парижде көрмеде қойылды. 

Орыс халқының салт-дәстүрлері: «ащы!» 
Ескі орыс үйлену тойында қалыңдық үйлену тойына жиналғандарды 

науамен аралап шыққан. Әр қонақ науаға ақша салып, содан кейін одан бір 

стақан арақ алып: «ащы!» деп бақырған. 
Сондай-ақ, логикалық ассоциативті түсінік бар. Оның айтуынша, 

қонақтар мен достар ащы алкогольдік сусын ішкеннен кейін, жаңа 
үйленгендердің бұрынғы жалғыздықты, немесе қыз күйін жоғалтудың ащы 
екенін еске түсіріп, бұл салтты «ащы!» деп атаған. Жиі айқайлау үшін 
«ащы!», «сізде ащы шарап бар!» Қалған достар мен қонақтар, әдетте, бұл 
лепті қолдайды және қайталайды, өйткені жастардың тәтті сүйіспеншілігімен 
өтеледі. 

 
Практикалық блок 

Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  
 
Сұрақтарға жауап жазыңыз: 
1. Бұл суретте не бейнеленген? 
2. Днепр өзені қайда ағып барады? 
3. Айлы түн неге ұқсас  қылып суреттелген? 

4. Куинджинің полотнолары қандай түстермен таңқалдырады? 
5. Оның суреттері қалай ойлауға негіз береді? 
 
Мәтіндерден 5 сөз таптарын келтіріңіз. 

№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1      



83 

 Табиғаттың сипаттамасы:------------------------------------------------
-------- 

 Берілген сөйлемдердің аудармасын сайкестендіріңіз. 

Суретке қарап, зұлымдық пен жақсылық кездескендей сезім пайда 
болады, ал жамандық барған сайын жанып тұрған жарық сәулесін жеңуге 
тырысады. Шын мәнінде, суретші әрдайым жаңа ізденістерде болды және 
көбінесе көпшілікті таңдандыру үшін қажетті және дұрыс шешімдерді таба 
алды, сондықтан Куинджи кейде жарық суретшісі деп те аталды.  

Глядя на картину можно представить встречу добра и зла, где зло 
старается заслонить сияние луны. На самом деле художник всегда был в 

поиске, чтобы удивить зрителей. Поэтому его прозвали художником света.  
 

 Сөйлемдегі сан есімдерді сөзбен жазыңыз. 
1873 жылы Куинджи өнерді көтермелеу қоғамында «Қар» суретін 

қатыстырып, ол үшін 1874 жылы Лондонда өткен халықаралық көрмеде қола 
медаль алды. Куинджи Санкт-Петербург Өнер академиясында сабақ берді. 

1892 жылдан — профессор, 1894 жылдан-профессор-Пейзаж 
шеберханасының жетекшісі болды. 1897 жылы ол студенттік толқуларды 
қолдағаны үшін жұмыстан босатылды. 

 
Нүкте қойып, берілген сөздерден сөйлем құрастып, көшіріңіз. 

 Қараңғыреңктерүнемібірбіріналмастырадытегісауысудыжүзегеас 

ырады 
жалпысуретконтурлардынақтысызусызжеңілсоққыларменбоялғанбірақ 
осыныңарқасындакейбірбөлшектергеназараударуөтетиімдіавтортүстер

дің 
барлыққажеттіәсерлеріндәланықтайалдыосылайшажұмыстышындыққа 

барыншажақындатты 
 

 Берілген сөйлемдерді аударып көшіріңіз. 

Керемет суретші Архип Куинджи өз суретінде табиғаттың тыныш 
күйін, керемет сұлулығы туралы терең ойлауға негіз береді. Суреттің үлкен 
танымалдылығына байланысты Куинджи ай түнінің тағы екі көшірмесін 
жасады, бірінші сурет Мемлекеттік Третьяков галереясында, екіншісі 
Ялтадағы Ливадия сарайында, үшіншісі Санкт-Петербургтегі мемлекеттік 
Орыс мұражайында сақтаулы.1880 жылы «Днепрдегі түн» картинасы бұрын-

соңды болмаған сәттілікке ие болды және сол жылы Парижде көрмеде 
қойылды. 
 

Септік жалғау Жіктік жалғау Тәуелдік жалғау Көптік жалғау 

    

А. I жақ I жақ  

І.с II жақ II жақ  

Б.с    
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Т.с III жақ III жақ  

Ж.с    

Ш.с    

Кс    
 

Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

---------------------------------        ------------------------------- 
Сөздік 

--------------------------- 
Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 
сай деп есептеймін...... 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 Архип Куинджиніңсізге ұнаған суретінің сипаттамасын 
келтіріңіз. 
 

Техника живописи: масляная. Особенно ценится художниками за вязкость 
красок — они не застывают в течение нескольких часов и даже дней, что 
позволяет многократно вносить изменения в работу. Чаще всего маслом 
пишут на льняном грунтованном холсте, но можно использовать и другие 

поверхности. Наиболее распространены два подвида — многослойный, при 
котором холст несколько раз покрывается слоями краски после полного 
высыхания предыдущего. Маслом можно писать в технике «импасто», 
нанося густые непрозрачные мазки мастихином, «лессировкой», при 
которой создается очень много тонких, полупрозрачных слоев, «сухой 
кистью»; 

 
Клод Моне. 

«Сент-адрестегі жағажай» cуретінің сипаттамасы 
Бельгиялық үйлену тойы.  

Сабақтың жоспары 

Теориялық блок 

 Суретшінің өмірбаяны 

 «Сент-адрестегі жағажай» cуретінің сипаттамасы 

 Бельгиялық үйлену тойы  

 Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 СӨЖ арналған тапсырмалар 
 

Теориялық блок 
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 Суретшінің өмірбаяны 
Клод Оскар Моне 1840 жылы 14 қарашада Парижде дүниеге келген. Ол 

бес жаста болғанда, отбасы Нормандияға, Гавр қаласына көшті. Әкесі 
Клодтың көкеніс сатушысы болып отбасылық істерін жалғастырғанын 
қалады. Моне жастық шағында өзі айтқандай қаңғыбас болды. Ол мектепке 
қарағанда суда және жартастарда көбірек уақыт өткізді. Мектеп ол үшін 

шынымен тәртіпсіз, түрме секілді көрінетін. Он бес жасында Моне бүкіл 
Гаврға мультфильмші ретінде танымал болды. Ол өзінің беделін соншалықты 
күшейтіп, оған барлығы карикатуралық портреттер жасауын сұрады. Мұндай 
тапсырыстардың көптігі және ата-анасының жомарттығы оған отбасын дүр 
сілкіндірген батыл шешімді қабылдауға шабыттандырды: Моне өзінің 
портреттері үшін жиырма франк алды. Осы жолмен белгілі бір атаққа ие 
болған Моне көп ұзамай қаладағы «маңызды адам» болды. Оның 
карикатуралары қатарынан бес-алты рет қойылған көркемдік керек-

жарақтардың  дүкенінің терезесінде мақтанышпен көрінді. 
Моне университеттің Өнер факультетіне оқуға түсті, бірақ ол жерде 

кескіндемеге деген көзқарасы жылдам өзгерді. Оқу орнынан шыққаннан 
кейін ол көп ұзамай Чарльз Глейр ұйымдастырған кескіндеме студиясына 
оқуға түсті. Студияда ол Август Ренуар, Альфред Сисли және Фредерик 
Базиль сияқты суретшілермен кездесті. Олар негізінде құрдас жандар болды, 
өнерге ұқсас көзқарастарды ұстанды және көп ұзамай импрессионистік 
топтың негізін құрады. 1866 жылы боялған Камилла Донсьердің портреті 

(«Камилла немесе жасыл көйлектегі ханымның портреті») Монеге 
танымалдылық әкелді. Камилла 1870 жылы 28 маусымда суретшінің әйелі 
болды. 
 

«Сент-адрестегі жағажай» суретінің сипаттамасы 
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Суреттің құрамы жоғарғы бұрыш және орталықтың болмауымен 
ерекшеленеді. Алдыңғы қатарда  оң жақтағы орындықта суретшінің әкесі 

Адольф отырады. Сол жақта, көрерменге теріс, қолшатырдың астында ханым 
тұрды: бұл Моненің тәтесі Лекадр ханым немесе Моненің әпкесі София. 
Олардың алдында жас жігіттің қасында суретшінің немере ағасы Жанна 
Маргарита тұр. Теңіздің ауқымды жері әртүрлі мөлшердегі желкенді 
қайықтармен бөлінген. Бұлтты және жарқын бөліктерге бөлінген аспан 
жолағымен бірге террастың өзі композицияның жартысын алады, онда біз 
көптеген жарқын гладиолус пен настурцияларды көреміз, ал түстердің 
көптігі террастың екі жағында аздап асимметриялы түрде орналастырылған 2 

жалаушамен күшейтіледі. Айта кету керек, Моне  кенептің сюжетін сапалы 
құруға тырысты. Бұл жұмыс оның бұрынғы жұмыстарының  арасында өте 
айқын айырмашылыққа ие, ол барынша сапалы жазылған және нақты 
анықталған және белгіленген нюанстарға ие. Шебердің щеткаға еркіндік 
бермейтінін және әр соққыны өте ұқыпты етіп жасауға және оған өз орнын 
табуға тырысатындығын көруге болады. Суретшінің түрлі-түсті көлеңкелерді 
қалай орындайтыны байқалады,ол тек фактураны ғана емес  түстің арқасында 
сол арқылы реңктер мен белгілердің айырмашылықтарын суреттейді 

 Бельгиялық үйлену тойы. Өткізу дәстүрлері мен 
ерекшеліктері 

Бельгия-бұл көбінесе жарқын көбікті сырасымен, тәтті шоколадпен 
және талғампаз шілтерімен байланыстырылған керемет ел. Бельгиялық 
үйлену дәстүрлері де керемет. Бельгиялық үйлену тойы дәстүрлері ежелгі 
рәсімдер мен заманауи ұтымдылықты біріктіреді. 

Бельгияның ең романтикалық үйлену дәстүрлерінің бірі-неке қию 
рәсімі.Жас жігіт үйленуге шешім қабылдаған кезде ол сүйікті терезесінің 
алдына көшеттер отырғызады. Көбінесе кішкентай қайыңды қолданады, оны 
бельгиялықтар мамыр ағашы деп те атайды. 

Әлі күнге дейін шағын түскі ас ұйымдастыруға қалыңдық өз келісімін 
білдіретін дәстүр сақталған. Осындай түскі аста  тағамдардың ішінде 
бельгиялық тәттілер мен кофе ұсынылады. 

Үйлену тойы салтанаты 
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Дәстүр бойынша, Еуропа елдерінде әкесі қалыңдықты куйеу жігітке 
апарады. Бірақ, Бельгия бұл стереотиптерді бұзады, өйткені мұнда қызды 
анасы күйеу жігітке апарады. Қалыңдық алдымен анасын, содан кейін қайын 
енесін жаңа отбасына кірудің белгісі ретінде құшақтайды, содан кейін неке 
қию рәсімі басталады. 

Әдетте, бельгиялықтар үйлену тойы үшін ескі қамалды, қонақүйді 

немесе ата-аналарының үйінің ауласын таңдайды, бельгиялық мейрамхана 
өте сирек кездеседі. Бельгияда мерекелер қысқа уақытқа созылады. Қонақтар 
жас отбасы үшін алғашқы стақан ішкеннен кейін, ерлі-зайыптылар рәсім 
орнынан кетіп, саяхаттауға аттанады. Жас жұбайлардың кетуі кезінде қыздың 
туыстары бал шарабын ішеді. Бельгиялық үйлену тойы қарапайым, стильді 
және талғампаз түрде ұйымдастырылады. 
 

Практикалық блок 

Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  
 
Сұрақтарға жауап жазыңыз: 
1. Бұл суретте не бейнеленген? 
2. «Сент-адрестегі жағажай»қай жерде орналасқан? 
3. Жағажайда кімдер суреттелген? 
4. Суреттің құрамы немен ерекшеленеді.? 
5. Полотнада қандай түстер басым? 

 
Мәтіндерден 5 сөз таптарын келтіріңіз. 

№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1      

Табиғаттың сипаттамасы:--------------------------------------------------------
------- 

 Берілген сөйлемдердің аудармасын сайкестендіріңіз. 

Он бес жасында Моне бүкіл Гаврға мультфильмші ретінде танымал 
болды. Ол өзінің беделін соншалықты күшейтіп, оған барлығы 
карикатуралық портреттер жасауын сұрады. 

В пятнадцать лет Моне стал известным благодаря своим карикатурам. 
Подняв свой статус он начал принимать заказы на карикатурные портреты. 

 Сөйлемдегі сан есімдерді сөзбен жазыңыз. 

Олар негізінде құрдас жандар болды, өнерге ұқсас көзқарастарды 
ұстанды және көп ұзамай импрессионистік топтың негізін құрады. 1866 
жылы боялған Камилла Донсьердің портреті («Камилла немесе жасыл 
көйлектегі ханымның портреті») Монеге танымалдылық әкелді. Камилла 
1870 жылы 28 маусымда суретшінің әйелі болды. 

 Нүкте қойып, берілген сөздерден сөйлем құрастып, көшіріңіз. 

теңіздіңауқымдыжеріәртүрлімөлшердегіжелкендіқайықтарменбөлінген 
бұлттыжәнежарқынбөліктергебөлінгенаспанжолағыменбіргетеррастыңөзі 
композицияныңжартысыналадыондабізкөптегенжарқынгладиолуспен 
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настурциялардыкөремізалтүстердіңкөптігітеррастыңекіжағындааздап 
асимметриялытүрдеорналастырылғанекіжалаушаменкүшейтіледі.  

 Берілген сөйлемдерді аударып, көшіріңіз. 

Айта кету керек, Моне  кенептің сюжетін сапалы құруға тырысты. Бұл 
жұмыс оның бұрынғы жұмыстарының  арасында өте айқын айырмашылыққа 
ие, ол барынша сапалы жазылған және нақты анықталған және белгіленген 
нюанстарға ие. Шебердің щеткаға еркіндік бермейтінін және әр соққыны өте 
ұқыпты етіп жасауға және оған өз орнын табуға тырысатындығын көруге 
болады. Суретшінің түрлі-түсті көлеңкелерді қалай орындайтыны байқалады, 
ол тек фактураны ғана емес  түстің арқасында сол арқылы реңктер мен 
белгілердің айырмашылықтарын суреттейді 
 

Септік жалғау Жіктік жалғау Тәуелдік жалғау Көптік жалғау 

А. I жақ I жақ  

І.с II жақ II жақ  

Б.с    
Т.с III жақ III жақ  

Ж.с    

Ш.с    

Кс    
Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

---------------------------------        ------------------------------- 
Сөздік 

--------------------------- 
Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 
сай деп есептеймін...... 

СӨЖ арналған тапсырмалар 
Клод Моненіңсізге ұнаған суретінің сипаттамасын келтіріңіз. 

Акриловая. На первый взгляд акриловые краски очень похожи на масляные, 
но у них разные основы — вода и растительное масло, соответственно. 
Акрил высыхает значительно быстрее, всего за 15-20 минут, он более 

эластичный, что препятствует возникновению трещин в готовой работе. В 
палитре существуют «необычные краски» — например, блестящие 
«металлики», флуоресцентные. 

 
Винсент Ван Гог 

«Күнбағыстар» суретінің сипаттамасы» 
Голландтар: әдет-ғұрыптар мен дәстүрлер 

Сабақтың жоспары 
Теориялық блок 
Суретшінің өмірбаяны 
«Күнбағыстар» суретінің сипаттамасы» 
Голландтар: әдет-ғұрыптар мен дәстүрлер  
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Практикалық блок 
Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  
СӨЖ арналған тапсырмалар 

 
Теориялық блок 

 
Суретшінің өмірбаяны 
Ол 1853 жылы 30 наурызда Голландияның солтүстігіндегі ірі аграрлық 

өңір Грут Зундертте дүниеге келді. Винсент Ван Гогтың әкесі протестант 
шіркеушісі қызметін атқарған Теодор Ван Гог, ал анасы Гаага қаласында 
кітап мұқабалаумен ерекше құрметке ие болған сатушының қызы — Анна 
Корнелия Карбентус болды. Винсент Теодор мен Аннаның жеті баласының 
екіншісі еді. Көршілері Винсентті ақкөңіл, жомарт, мейірімді және сүйкімді 
деп есептеді. Протестанттық пастордың ұлы Винсент кішкентай кезінен 
бастап, өзі жататын және батрактар мен шаруалар қайыршылыққа жеткізген 
орта таптың айырмашылығын сезіп өсті. 1864 жылдың 1 қазанында ол үйінен 

20 км-де орналасқан Зевенбергендегі мектеп-интернатқа оқуға түсті. 1866 
жылдың 15 қыркүйегінде Винсент оқуын Тилсбургтағы Виллем II атындағы 
колледжде жалғастырады. 

Ван Гог небәрі он жыл белсенді түрде осы өнермен айналысса да өзіне 
жоғары талап қоя білетін және үлкен еңбекқорлықпен екі мыңнан астам түрлі 
өнер туындысын, оның ішінде 930 картина, 1100 сурет және көптеген 
нобайларын дүниеге әкелді. Осы көптеген еңбектерінің ішінен Ван Гогтың 
тек бір ғана картинасы – «Арльдің алқызыл жүзімі» - автордың көзі тірісінде 

сатылды. Белгілі коллекционер Анна Бош бұл картинаны 1890 жылы 
«Брюссель Арт Экспо» көрмесінде төрт жүз франкке сатып алды, бұл 
шамамен 1900 АҚШ долларына пара пар сома. Ал қазіргі уақытта Ван 
Гогтың суреттері бүкіл дүние жүзінде аукциондарда миллиондаған долларға 
сатылады. Мысалы, «Доктор Гашенің портреті» адам нанғысыз ақшаға 
сатылды және бүгінгі таңда әлемдегі ең қымбат картиналардың бірі болып 
саналады. 1990 жылы 15 мамырда танымал филантроп, тегі неміс, «Лиссер 
және Розенкрантц Банкінің» иесі, Нью-Йорк банкирі Зигфрид Крамарски, бұл 

картинаны Риойю Саито деген жапон кәсіпкеріне 82,5 миллион долларға 
сатты. 
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«Күнбағыстар». Суреттің сипаттамасы 

 
Винсент Ван Гог гүлдердіжиi жасаған суретшілердің бірі. Ол гүлденген 

алма ағаштары, талшылдар, қараған, бадам ағаштарының тармағы, раушан, 

олеандрлар, иристар, цинния, анемондар, сыбыс, қалампыр, маргаритка, 
көкнәр, гүлкекiре, түйеткенді  неше түрлі қылып салған суретші. Күнбағыс 
Ван Гогтің сүйікті гүлі болған. 

 Оның ағасына жазған бір хатында біз мынаны оқимыз: «Күнбағыс, 
кейбір мағынада,- менікі». Суретшi күнбағысты 11рет бейнеледі. Алғашқы 
төрт туынды 1887 жылдың тамыз-қыркүйек айларында Парижде дүниеге 
келді. Бұл туындыда жабайы, көз алдымызда солып бара жатқан тіршілік 
иелеріне уқсап, киылған ірі гүлдер жатыр. Тура бір жылдан соң, өмiрiнің 

бақытты әрі жемiстi кезеңінде, суретшi күнбағыс бейнесіне қайта оралады. 
Ван Гог Францияның оңтүстiктегінде, Арладада турады. Мұндағы жарқын 
күн,  айналадағы ашық түстер, суретшінің өзі «сары үйшік» деп атап кеткен 
үйі, барлығы Ван Гогты тамсандырады.  

Суреттердiң сюжетi өте қарапайым: керамикалық құмырасындағы 
гүлдер – басқа ештеңе де емес. Үстелме, сөре ме, немесе терезенің алды ма, 
ағаш па, әлде дастарханның матасы ма - ол маңызды емес. Фон туралы дәл 
осыны айтуға болады. Бұл драптау емес, қабырға, ауа толы орта да емес, жай 

ғана белгісіз боялған жазықтық. Құмырасының көлемі анықталмаған, тек гүл  
үш өлшемдi жазықтықта еркiн өмiр сүруде – кейбiр жапырақшалары алға 
қарай көрерменге ұмтылады, басқалары суреттің тереңіне бойлайды.  

Ван Гогтің «Күнбағыстары» - бiздiң керемет әрі қайғылы 
болмысымыздың нышаны, формуласы, квинтэссенциясы. Бұл гүлдейтін және 
солатын гүлдер; Олар жас, үлкейген және картая бастаған адамдар; бұл туып, 
жарқ-жұрқ етіп барып суып қалған жұлдыздар; бұл, ақыр аяғында, мәңгілік 
айналымдағы Әлем бейнесі. 

Осы циклдермен жұмыс жасау кезінде суретші импасто техникасын 
қолданды, ол тек щеткалармен ғана емес, сонымен қатар қарапайым 
пышақпен де қалың бояу қабатын қолдану сияқты қасиетке ие. Осылайша, 
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беті кедір-бұдыр болып шығады, егер сіз суреттелген барлық нәзіктіктерді 
сезсеңіз. Суреттің рельефі оны нақты етеді. Сурет түс пен өмірге толы. Бірақ 
көптеген өнер сүйер қауым, көптеген сыншылар бәрі де түске «күйіп кетеді»  
деген қорытындыға келеді. Қаныққан қызғылт сары және ашық сары түстер-
бұл психикалық бұзылыстың белгісі, бұл суретшінің көптеген картиналарына 
тән. 

 
Бұл таңқаларлық голландтар: әдет-ғұрыптар мен дәстүрлер 
Голландиялықтар, сабан сияқты, кез келген сылтаумен, терезеден 

көшеге жалаушаларды іліп қою үшін ғана ұсталады. Маңызды футбол матчы 
немесе мемлекеттік мереке - олар кез келген қолайлы жағдайды 
пайдаланады. Трамвайдың жүргізуші кабинасында туларды бекітуге 
арналған құрылғылар, ал көптеген тұрғын үйлерде-тіреуіштер бар. Ал ерекше 
күндерде трамвайлар мен үйлердің үстінде жалаулар бар. Саябақтағы 

мерекелік пикник тіпті ағаштар арасында созылған арқанға ілінген жарқын 
түрлі-түсті жалаушаларсыз аяқталмайды. 

Рождествоның өзі, керісінше, тыныш өтеді. 5-ші желтоқсан күні кешке 
дастарханға жиналған үй шаруашылықтары зімбірді шайнап, басқа Sinteklaas 
(«санта-Клаус») тағамдарынан дәм татып, сыйлықтар алмасады. 

Ересек голландиялықтардың шамамен 20% - ы жалғыз. Кейбір 
аудандарда толық емес отбасылар жалпы санның 50% - дан астамын 
құрайды, ал балалардың тек 12% - ында ата-аналар бірге тұрады. Қарым-

қатынас көптеген жұп еш ресми түрде ресімделмеген. Көбінесе ата-
аналардың өздері, Голландиядағы неке институты үлкен құрметке ие болса 
да, ұрпақтарын таңдалған немесе таңдалған адаммен бірге екі жыл өмір 
сүруге көндіреді, содан кейін ғана құрбандық үстеліне барады.  

 
Практикалық блок 

Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  
 

Сұрақтарға жауап жазыңыз: 
Ван Гогтің сүйікті гүлі  қандай гүл болған? 
Алғашқы төрт туынды қай жылы, қай жерде дүниеге келді? 
Ван Гогты  Арладада не тамсандырады? 
Винсент өзінің аға-бауырларын шақырып неніқұруды армандайды? 
Ван Гог «Күнбағыстарын» ненің нышаны деп белгілейді? 

 
Мәтіндерден 5 сөз таптарын келтіріңіз. 

 
№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1      

 

 Күнбағыстардың сипаттамасы: 
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--------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

 Берілген сөйлемдердің аудармасын сайкестендіріңіз. 

Суреттердiң сюжетi өте қарапайым: керамикалық құмырасындағы 
гүлдер – басқа ештеңе де емес. Үстел ме, сөре ме, немесе терезенің алды ма, 
ағаш па, әлде дастарханның  матасы ма - ол маңызды емес. 

Сюжет картины очень прост – цветы в керамической вазе, и больше 
ничего. Стол ли,полка ли,или подоконник, дерево или скатерть – это 
неважно....... 

 Сөйлемдегі сын есімдерді сөзбен жазыңыз. 

1. Суретшi күнбағысты 11рет бейнеледі.  
2. Алғашқы төрт туынды 1887 жылдың тамыз-қыркүйекайларында 

Парижде дүниеге келді. 
3.1888 жылдың тамызында салынған суреттің ішінде үшеуі ғана аман 

қалды. 
4. Жарты жылдан соң, 1889 жылдың қаңтарында тағы да 

күнбағыстарды салады. «Мюнхендiк» картиның ашығырақ вариациясы мен 

«лондондық» картинаның екі вариациясын. 

 Берілген сөйлемдерді аударып жазыңыз. 
Көк фондағы бес күнбағыс бейнеленген суреті екінші Дүниежүзілік 

соғыс кезінде Жапонияда жоғалады. «Үш күнбағыстар құмырасы» АҚШ-та 
жеке коллекцияда тұр. Ал ең белгілі туындылар Лондон мен Мюнхенде 
сақтаулы. 

 Нүкте қойып, берілген сөздерден сөйлем құрастып,көшіріңіз. 
вангогтіңкүнбағыстарыбiздiңкереметәріқайғылыболмысымыздыңныша

ныформуласыквинтэссенциясыбұлгүлдейтінжәнесолатынгүлдероларжасүлке
йгенжәнекартаябастаған адамдарбұл 
туыпжарқжұретіпбарыпсуыпқалғанжұлдыздарбұлақыраяғындамәңгілік 
айналымдағыәлембейнесі 

 Берілген сөйлемдерді аударып, көшіріңіз. 
Суретшi күнбағысты 11рет бейнеледі. Алғашқы төрт туынды 1887 

жылдың тамыз-қыркүйек айларында Парижде дүниеге келді. Бұл туындыда 
жабайы, көз алдымызда солып бара жатқан тіршілік иелеріне уқсап, киылған 
ірі гүлдер жатыр.Тура бір жылдан соң, өмiрiнің бақытты әрі жемiстi 
кезеңінде, суретшi күнбағыс бейнесіне қайта оралады. Ван Гог Францияның 

оңтүстiктегінде, Арладада турады. Мұндағы жарқын күн,  айналадағы ашық 
түстер, суретшінің өзі «сары үйшік» деп атап кеткен үйі, барлығы Ван Гогты 
тамсандырады.  
 

Септік жалғау Жіктік жалғау Тәуелдік жалғау Көптік жалғау 

    

А. I жақ I жақ  

І.с II жақ II жақ  
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Б.с    

Т.с III жақ III жақ  

Ж.с    

Ш.с    
Кс    

 

 Сан есімдерді қайталаймыз. 

Түрлері  Сұрақтары  Жасалу жолдары Мысал 

Есептік    

Реттік    

Жинақтық    
Топтау    

Болжалжық    

Бөлшектік     

 
Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

---------------------------------        ------------------------------- 
Сөздік 

--------------------------- 
 

Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 

сай деп есептеймін... 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 Ван Гогтың сізге ұнаған суретінің сипаттамасын келтіріңіз. 

Акварель. Акварельные краски не содержат в составе белил, в их роли 
выступает просвечивающая под изображением негрунтованная бумага. 
Акварель позволяет создавать воздушные, полупрозрачные картины. Очень 
быстро сохнет. Акварельными красками пишут как по сухой поверхности, 

так и по мокрой; темпера. Старинная техника, интерес к которой снова 
возрастает в последние годы. Темперные краски создаются на основе яйца, 
быстро сохнут, практически не смешиваются на поверхности и немного 
меняют свой цвет после застывания. Именно поэтому требуют 
определенного опыта в использовании. 

 
Пабло Пикассо 

«Шардың үстіндегі қыз» картинасының сипаттамасы  
Испандықтар тойының салт-дәстүрлері. 

Сабақтың жоспары 
Теориялық блок 

Суретшінің өмірбаяны 
«Шардың үстіндегі қыз» картинасының сипаттамасы 
Испандықтартойының салт-дәстүрлері.  
Практикалық блок 
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Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  
СӨЖ арналған тапсырмалар 

 
Теориялық блок 

Суретшінің өмірбаяны 

 
Пабло Пикассо 25 қазан 1881 ж, Малага, Испания — 8 сәуір 1973 ж, 

Мужен, Франция) – испаниялық суретші, график, мүсінші, театр суретшісі, 
керамист және дизайнер. Кубизмнің негізін қалаушы. ХХ ғасырда бейнелеу 

өнерінің дамуына ерекше әсеретті. Қазіргі заманғы өнер мұражайының (Нью-
Йорк) бағалауына сәйкес, Пикассо өз өмірінде 20 мыңға жуық жұмыстарды 
жасады. Сарапшылардың пікірінше, Пикассо әлемдегі ең қымбат суретші: 
2008 жылы оның жұмыстарының тек ресми сатылымы 262 миллион 
долларды құрады. 2010 жылдың 4 мамырында Пикассоның Кристис 
аукционында 106 482 000 долларға сатылған «Жалаңаш, жасыл жапырақтар 
және бюст» картинасы сол кездегі әлемдегі ең қымбат өнер туындысына 
айналды. 2015 жылдың 11 мамырында Кристис аукционында ашық сауда-

саттықтан сатылатын өнер туындылары үшін жаңа абсолютті рекорд 
орнатылды. Пабло Пикассоның «Алжир әйелдері (түпнұсқасы)» картинасы 
рекордтық $ 179,365,000-ға сатылды. TheTimes газетінің 2009 жылы 
жүргізген 1,4 миллион оқырманының сауалнамасына сәйкес, Пикассо-соңғы 
100 жыл ішінде өмір сүргендердің ішіндегі ең жақсы суретші. Сондай-ақ, 
оның картиналары ұрлаушылар арасында «танымалдық» бойынша бірінші 
орын алады. 
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«Шардың үстіндегі қыз». Суреттің сипаттамасы 

 
Суретшінің ең танымал картинасы. «Көк» кезеңді көңілді, жанды және 

лирикалық «қызғылт» кезеңімен алмастырады 1900 жылдардың басында 

Пабло Пикассо Медрано циркіне қызығушылық танытты. Оны көше 
арлекиндері, гимнасттар және басқа да цирк адамдары қызықтырды, олардың 
өмірі еркін, ерекше романтикаға толы болды.  

Суретте акробаттардың қаңғыбас тобы бейнеленген. Кенептің барлығы 
дерлік екі іспен айналысады: нәзік гимнаст цирк бөлмесін допқа теңестіреді 
және жанында демалып отырған күшті спортшы. Сурет ішкі драмаға толы, ол 
кескіндеме композициясының негізі болып табылады және контрасттарды 
салыстыруға негізделген. Суретте бейнеленген Пейзаж цирк арбалары 

тоқтаған, күн сәулесімен күйген көңілсіз жазықты көрсетеді. Суреттің 
фонында бала, кездейсоқ өтіп бара жатқан итпен жайылып жүрген ақ жылқы 
бейнеленген. Көңілсіз фон көрермендердің шулы, көңілді тобының арасында 
жұмыс істейтін әртістердің көңілді қолөнерімен ерекшеленген. Жерде тұрған 
шар мен текше-цирк тіректері де қарама-қайшылықтарды білдіреді. Қозғалыс 
пен қимылсыздықтың контрасты ойналады. Қыз өзінің тепе-теңдігін сақтай 
отырып, керемет серпіліп отырады, спортшы монолит сияқты қатып қалады. 
Ол негізінде өзінің тұғырымен біріктіріліп, тыныштық пен тұрақтылықты 

бейнелейді. 
Испан суретшісі Пабло Пикассоның «доптағы қыз»  картинасы (1905 

ж.) Кенеп, май. 147 x 95 см.  
А. С. Пушкин атындағы Мемлекеттік бейнелеу өнері мұражайы. 
Испаниядағы үйлену дәстүрлері 
Ұсыныс, дәстүр бойынша, күйеу жігіттің ата-анасы қалыңдықтың ата-

анасының үйіне келеді. Бұрын күйеу жігіттің отбасы барлық шығындарды өз 
мойнына алған. Осы күні таңертең күйеу жігіт сүйіктісіне ақ гүлдердің 

букетін жіберуі керек. Бұл кездесудің мақсаты-түскі ас, кешкі ас немесе тек 
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бір кесе шай/кофе арқылы туыс болатын отбасыларды таныстыру. Кейде бұл 
оқиға мейрамханада, кейде үйде болады. Үстелдің басында қалыңдықтың 
ата-анасы, ал күйеу жігіттің ата-анасы олардың оң жағында отырады (күйеу 
жігіттің анасы қалыңдықтың әкесінің оң жағында, ал күйеу жігіттің әкесі 
қалыңдықтың анасының оң жағында). 

Бұл күні болашақ ерлі-зайыптылар қонақтардың қатысуымен 

сыйлықтар алмасады. Бұл күні басқа ешкім сыйлық бермеуі керек. Күйеу, 
әдетте, таңдалған адамға гауһардан жасалған сақинаны  береді. Ал қалыңдық 
күйеу жігітке сағат, манжеттер немесе галстук қысқышын береді. 

Кейбір үйлену дәстүрлері 
Айтпақшы, Испанияда үйлену тойлары сейсенбінің 13-інде болмайды, 

өйткені бұл күн бақытсыз деп саналады. Андалусияда көптеген қыздар 
фламенко стилінде ұзын көйлек таңдайды. 

Испанияда ешқандай үйлену тойы флердоранжсыз-ақ гүлдермен 

өтпейді. Шіркеуден шыққан кезде жастар күріш себеді – бұл дәстүр Азиядан 
шыққан және ұрпақтарға деген үмітті бейнелейді. 

Үйлену тойы әдетте жастардың биімен басталады (вальс. Кейбіреулер 
алдымен күйеу жігіт анасымен, ал қалыңдық әкесімен билейді деген дәстүрді 
ұстанады. 
 

Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 

 Сұрақтарға жауап жазыңыз: 
1. Бұл суретте не бейнеленген? 
2. 1900 жылдардың басында Пабло Пикассо неге қызығушылық 

танытты.? 
3. Суретте қандай топ бейнеленген? 
4. Пикассоның қай картинасы ең қымбат болып саналады? 

 Мәтіндерден 5 сөз таптарын келтіріңіз. 

№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1      

Табиғаттың сипаттамасы:--------------------------------------------------------
----- 

 Берілген сөйлемдердің аудармасын сайкестендіріңіз. 
1900 жылдардың басында Пабло Пикассо Медрано циркіне 

қызығушылық танытты. Оны көше арлекиндері, гимнасттар және басқа да 

цирк адамдары қызықтырды, олардың өмірі еркін, ерекше романтикаға толы 
болды. 

В начале1900 года Пикассо увлекается цирком Медрано. Его 
интересовала жизнь уличных арлекино, гимнастов, полная романтики и 
свободы.  

 

 Сөйлемдегі сан есімдерді сөзбен жазыңыз. 
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 Сарапшылардың пікірінше, Пикассо әлемдегі «ең қымбат» 
суретші: 2008 жылы оның жұмыстарының тек ресмисатылымы 262 миллион 
долларды құрады. 2010 жылдың 4 мамырында Пикассоның Кристис 

аукционында 106 482 000 долларға сатылған. «Жалаңаш, жасыл жапырақтар 
және бюст» картинасы сол кездегі әлемдегі ең қымбат өнер туындысына 
айналды.  

 Нүкте қойып, берілген сөздерден сөйлем құрастып, көшіріңіз. 
көңілсізфонкөрермендердіңшулыкөңілдітобыныңарасындажұмысістейт

ін 
әртістердіңкөңілдіқолөнеріменерекшеленгенжердетұрғаншарментекшецирк 

тіректерідеқарамақайшылықтардыбілдіредіқозғалыспенқимылсыздықтың 
контрастыойналады 

 

 Берілген сөйлемдерді аударып, көшіріңіз. 
Суретте акробаттардың қаңғыбас тобы бейнеленген. Кенептің барлығы 

дерлік екі іспен айналысады: нәзік гимнаст цирк бөлмесін допқа теңестіреді 

және жанында демалып отырған күшті спортшы. Сурет ішкі драмаға толы, ол 
кескіндеме композициясының негізі болып табылады және контрасттарды 
салыстыруға негізделген. Суретте бейнеленген Пейзаж цирк арбалары 
тоқтаған, күн сәулесімен күйген көңілсіз жазықты көрсетеді.  
 

Септік жалғау Жіктік жалғау Тәуелдік жалғау Көптік жалғау 

А. I жақ I жақ  

І.с II жақ II жақ  
Б.с    

Т.с III жақ III жақ  

Ж.с    

Ш.с    
Кс    

 
Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

---------------------------------        ------------------------------- 
Сөздік 

--------------------------- 
Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 
сай деп есептеймін...... 

СӨЖ арналған тапсырмалар 
Пабло Пикассоның сізге ұнаған суретінің сипаттамасын келтіріңіз. 

 

Гуашь. Материал плотный, непрозрачный, поверхность картины, 
написанной в этой технике, получается матовой и бархатистой. Гуашью 
пишут на бумаге, холсте, ткани, она сохнет несколько часов, что позволяет 
с легкостью вносить исправления в работу. 



98 

 
Леонардо да Винчи  

«Мона Лиза»суретінің сипаттамасы» 
Неміс тойының салт-дәстүрлері. 

Сабақтың жоспары 
Теориялық блок 

 Суретшінің өмірбаяны 

 «Мона Лиза»суретінің сипаттамасы 

 Неміс тойының салт-дәстүрлері.  

Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 
Теориялық блок 

 

 
 

Леонардо да Винчи 
 

Суретшінің өмірбаяны 
Леонардо да Винчи (Леонардо ди сер Пьеро да Винчи) (1452 -1519) - 

Жоғары Қайта өрлеу өнеріне орасан зор үлес қосқан италиялық ұлы суретші, 

ғалым, өнертапқыш, ойшыл, музыкант, «әмбебап адамның»  жарқын үлгісі. 
Леонардо да Винчи 1452 жылы 15 сәуірде Винчи қаласының маңындағы 
Анкиато ауылында дүниеге келген. 1482 жылы Леонардо Миланға көшеді. 
1487 жылдан бастап Да Винчи құс ұшуына негізделген ұшу машинасын 
жасаумен айналысты. Сонымен қатар, Леонардо анатомия мен 
архитектураны оқып, ботаниканы дербес пән ретінде ашты. Ұлы суретші 
және ғалым Леонардо да Винчи 1519 жылы 2 мамырда Францияның Амбуаз 
қаласының маңындағы Кло-Люсе сарайында қайтыс болды. Леонардо өзінің 

барлық істерінде талап етуші әрі нақтылы болды. Тіпті сурет өнеріне 
қызығып, сурет басталар алдында нысанды толық зерттеуді талап етті. Ол 
инженерлік және гидравликаға орасан зор үлес қосты, ғалым велосипед, 
дөңгелек қамал, прожектор, катапульта және т.б. ойлап тапты. Әйгілі 
«Витрувиан адамы» суретін жасайды, оныосы күні де кейде «канондық 
пропорциялар» деп атайды. 
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«Джоконда «Мона Лиза». Суреттің сипаттамасы 

 

«Мона Лиза», ол «Джоконда - Леонардо да Винчидің Луврдағы 
картинасы (Париж, Франция) Әлемдегі ең танымал сурет туындыларының 
бірі, ол 1503-1505 жылдары жазған Флоренциядан келген жібек саудагері 
Франческо дель Джокондоның жұбайы Лиза Герардинидің портреті болып 
саналады. Көп ұзамай төрт ғасыр бойы Мона Лиза адамдарды ақыл-есінен 

айырады, таңқалдырады, ол туралы түсінік бере бастайды. Мойнының 
тереңдеуінен мұқият қараған кезде тамыр соғуын көруге болады. Және шын 
мәнінде, бұл шығарма кез келген өзін-өзі сенген суретшіні, кім болса да 
қорқынышқа ұшырататындай етіп жазылған деп айтуға болады. 
Леонардоның бұл шығармасында күлімсіреу соншалықты жағымды болды, 
ол адам болмысынан гөрі құдайға ұқсайды; ең портреті ерекше туынды мен 
сыйға тартылады, өйткені өмірдің өзі де өзгеше бола алмас еді. 

 

Неміс тойының дәстүрі 
Неміс тойының дәстүрі өзінің ерекшелігі мен қызығушылық тудырады. 

Мысалы, полтерабенд (Polterabend) деп аталатын салт өте қызық. Кешке, той 
қарсаңында жастар келіншек үйінің алдына жиналып, өзімен бірге әкелінетін 
ескі ыдыстарды соғады. Күйеу жігіт пен келін сынған ыдыстың тауын бірге 
жинайды, бұл ретте оларды міндетті түрде денсаулығы мен жемістілігін 
бейнелейтін бұршақ пен немесе шешекпен көмеді. Үйлену тойында 
қонақтарға «фанттар» деген жазбалар таратылады, онда қонақтың тойдан 

кейін белгілі бір күні почта арқылы жаңа некеге тұрғандарға қандай 
күнделікті зат жіберу керектігі, мысалы, макарон өнімдерінің бір қорабы, 
шай немесе шоколад тақтасы көрсетіледі. Бұл «ойын» жас жұбайларға тойдан 
кейін күн сайын «бал» айы ішінде сәлемдемелер алуға мүмкіндік береді 
 

Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  
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 Сұрақтарға жауап жазыңыз: 
1. Бұл суретте кім бейнеленген? 
2. Бұл картина қазір қайда орналасқан? 

3. Моно Лизаның шынайы аты кім? 
4. Неліктен төрт ғасыр бойы Мона Лиза адамдарды ақыл-есінен 

айырады, таңқалдырады? 
5. Суретте табиғат қалай бейнеленген? 

 Мәтіндерден 5 сөз таптарын келтіріңіз. 

№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1      

Табиғаттың сипаттамасы:--------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------- 

 Берілген сөйлемдердің аудармасын сайкестендіріңіз. 
Ол инженерлік және гидравликаға орасан зор үлес қосты, ғалым 

велосипед, дөңгелекқамал, прожектор, катапульта жәнет.б. ойлаптапты.  
Әйгілі «Витрувиан адамы» суретін жасайды, оны осы күні де суретшілер 
кейде адам денесінің «канондық пропорциялары»  деп атайды. 

Он внес огромный вклад в развитие гидравлики, создал велосипед, 
катапульту, прожектор и.т.п. Его картина «Витрувианский человек» по сей 
день для художников является канономпропорции человеческого тела  

 Сөйлемдегі сан есімдерді сөзбен жазыңыз. 

 Леонардо да Винчи (Леонардо ди сер Пьеро да Винчи) (1452 -
1519) - Жоғары Қайта өрлеу өнеріне орасан зор үлес қосқан италиялық ұлы 
суретші, ғалым, өнертапқыш, ойшыл, музыкант, «әмбебап адамның» жарқын 
үлгісі. Леонардо да Винчи 1452 жылы 15 сәуірде Винчи қаласының 
маңындағы Анкиато ауылында дүниеге келген. 1482 жылы Леонардо 

Миланға көшеді. 1487 жылдан бастап Да Винчи құс ұшуына негізделген ұшу 
машинасын жасаумен айналысты. 

 Нүкте қойып, берілген сөздерден сөйлем құрастып, көшіріңіз. 
өпұзамайтөртғасырбойымонализаақылесіненайырадыолтуралытүсінікбере 
бастайдымойныныңтереңдеуіненмұқиятқарағанкездетамырсоғуынкөруге 
боладыжәнешынмәніндебұлшығармакезкелгенөзінөзісенгенсуретшінікім 

болсадақорқынышқаұшырататындайетіпжазылғандепайтуғаболады 

 Берілген сөйлемдерді аударып, көшіріңіз. 
«Мона Лиза», ол «Джоконда - Леонардо да Винчидің Луврдағы 

картинасы (Париж, Франция) Әлемдегі ең танымал сурет туындыларының 
бірі, ол 1503-1505 жылдары жазған Флоренциядан келген жібек саудагері 
Франческо дель Джокондоның жұбайы Лиза Герардинидің портреті болып 

саналады. Көп ұзамай төрт ғасыр бойы Мона Лиза ақыл-есінен айырады, ол 
туралы түсінік бере бастайды. Мойнының тереңдеуінен мұқият қараған кезде 
тамыр соғуын көруге болады. Және шын мәнінде, бұл шығарма кез келген 
өзін-өзі сенген суретшіні, кім болса да қорқынышқа ұшырататындай етіп 
жазылған деп айтуға болады. 
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-ма,- ме, -ба, -бе, -па, -пе? сұраулы шылауларды қойып, көшіріңіз. 

Күн …, ай …?                                          
Үлкен …, кіші …? 
Күз …, жаз …?                                          
Қызыл …, қара …? 

Су …, сүт …?                                           
 Көк …, ақ …?  
Кітап …, қағаз …? 

Септік жалғау Жіктік жалғау Тәуелдік жалғау Көптік жалғау 

    

А. I жақ I жақ  

І.с II жақ II жақ  

Б.с    

Т.с III жақ III жақ  
Ж.с    

Ш.с    

Кс    

 
Керекті жіктік жалғауын қойыңыз 

Мен далада+.........(мын/мін) 
Мен ақша 
ал+мап+....(пын/пін) 

Біз  далада+.........(мыз/міз) 
Біз ақша ал+мап+....(пыз/піз) 
 

Ертең сен 
сөйлей+.......(сың/сің) 

Сендер ертең сөйлей +.....(сың/сің) 
+.....(дар/дер) 

Сен 
данышпан+.........(сың/сің) 
Cіз бүгін көше+.........(сыз/сіз) 
Ол әлі жұмыста ........ 

Сендер данышпан +.......(сың/сің) 
+.....(дар/дер) 
Cіздер бүгін көше+.....(сыз/сіз) +.....(дар/дер) 
Олар әлі жұмыста ........ 

 
Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

---------------------------------        ------------------------------- 
Сөздік 

--------------------------- 
Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 
сай деп есептеймін...... 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 Леонардо да Винчидің сізге ұнаған суретінің сипаттамасын 
келтіріңіз. 

Тушь. Краска создается на основе сажи, картина получается двухцветной, 
черно-белой. К основным плюсам туши относят ее стойкость к 
размыванию и спирту, это дает возможность заранее обезжиривать 
некоторые участки перед нанесением изображения 
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Густав Климт 

«Адель Блох-Бауэр»суреттің сипаттамасы 
Австриялықтар.Үйлену тойына дайындық. 

Сабақтың жоспары 
Теориялық блок 

 Суретшінің өмірбаяны 

 «Адель Блох-Бауэр» суреттің сипаттамасы 

 Австриялықтар. Үйлену тойына дайындық. 

Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

Теориялық блок 

 
 

Густав Климт 
 

 Суретшінің өмірбаяны 
Густав Климт-әйгілі австриялық суретші, австриялық кескіндемедегі 

ArtNouveau негізін қалаушы. Оның кескіндемесінің негізгі тақырыбы әйел 
денесі болды және оның көптеген жұмыстары ашық эротизммен 

ерекшеленеді. Густав Климт 1862 жылы 14 шілдеде Венаның баумгартенс 
маңында дүниеге келді. Ол бақытсыз гравер Эрнст Климт пен оның әйелі 
Аннаның екінші баласы болды. Бала сурет салуға ерте жастан бейім болды 
және 1876 жылы ол емтихандарын өте жақсы тапсырып, вендік Көркем-
өнеркәсіп мектебіне түсті. Климттардың барлық балалары керемет көркемдік 
қабілеттерімен ерекшеленді. Австрия-Венгрияның осы соғыстағы күйреуі 
суретшінің өмірінің күн батуымен тұспа-тұс келді, оның жұмысы Вена 
кескіндеме тарихындағы «алтын ғасырды» білдірді. Густав Климт 1918 жылы 
6 ақпанда Венада қайтыс болды. Өлімнің себебі инсульт аясында дамыған 

пневмония болды. 
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«Адель Блох-Бауэр» Суреттің сипаттамасы 

 
Тұлға және қолдар, шынайы жазылған салқын түстер, олар суретті 

қабылдауда көрнекі доминант болып табылады, олар ою-өрнекпен 
орындалған басқа элементтерден ерекшеленеді. Кенептің құрамы екі тік 
бөлікке бөлінеді: оң жақта Адель Блох-Бауэр бейнеленген, сол жағы бос және 
тек интерьерге арналған. Густав Климт суреттегі перспективалық тереңдіктің 

кескінінен бас тартып, тегістікті таңдады. Кескін алтын фон ығыстырады 
эскизде белгіленген кеңістік артқы жоспары. Әйел динамикалық иілу кезінде 
қолдарын кеудесінің алдында ұстап, көрерменге тікелей қарайды, бұл 
визуалды әсердің жоғарылауына әкеледі. Еденнің кішкентай ашық жасыл-
жасыл фрагменті жалпы Гаммаға түс екпінін қосады және фигураға 
тұрақтылық беруге көмектеседі. 

 Австриялықтар. Үйлену тойына дайындық. 

Австриялықтар үшін азаматтық кескіндеме үйлену тойы емес, өйткені 
олар дінге терең сенетін адамдар, католиктер. Сондықтан австриялықтар 
үшін нағыз той олар өздері құрметтеп атайтын Ehevor-bereitung, бұл үйлену 
күні. Үйлену тойына, шіркеу заңдары бойынша өте маңызды адам ретінде, 
олар байыпты дайындалады. Жалпы, австриялық үйлену тойында өте 
қызықты, қонақтар мен иелер бір – бірін үнемі әзілдейді, ал жас жұбайлар-
балмен бірге екеуін де тамақтандырмайды. Үйлену тойынан кейін де 

австриялық жас жұбайлар өте әдемі және құрметті әдет-ғұрыпты ұстанады: 

http://www.art-spb.ru/keyword/302
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олар шіркеуге және мейрамханаға келген қонақтардың әрқайсысына немесе 
тіпті сыйлық жібергендерге ыстық және шынайы алғыс жазуы бар үйлену 
тойының ең жақсы суретін жіберуі керек. 

 
Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 

 Сұрақтарға жауап жазыңыз: 
1. Бұл суретте кім бейнеленген? 
2. Адель Блох-Бауэр кім болған? 

3. Суретте қандай түстер басым? 
4. Густав Климт суреттегі перспективалық тереңдікті қалай көрсетті? 

 Мәтіндерден 5 сөз таптарын келтіріңіз. 

№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1      

 Берілген сөйлемдердің аудармасын сайкестендіріңіз. 
Густав Климт 1918 жылы 6 ақпанда Венада қайтыс болды. Өлімнің 

себебі инсульт аясында дамыған пневмония болды. 
Густав Климт умер в 1918 году 6 февраля в Вене. Причиной смерти 

была пневмония на фоне инсульта 
 

 Сөйлемдегі сан есімдерді сөзбен жазыңыз. 
Густав Климт 1862 жылы 14 шілдеде Венаның баумгартенс маңында 

дүниеге келді. Ол бақытсыз гравер Эрнст Климт пен оның әйелі Аннаның 
екінші баласы болды. Бала сурет салуға ерте жастан бейім болды және 1876 
жылы ол емтихандарын өте жақсы тапсырып, вендік Көркем-өнеркәсіп 
мектебіне түсті. 

Нүкте қойып, берілген сөздерден сөйлем құрастып, көшіріңіз. 
әйелдинамикалыиілукезіндеқолдарынкеудесініңалдындаұстапкөрерменге 

тікелейқарайдыбұлвизуалдыәсердіңжоғарылауынаәкеледіеденніңкішкентай 
ашықжасылжасылфрагментіжалпыгаммағатүсекпінінқосадыжәнефигураға 

тұрақтылықберугекөмектеседі 
Керекті әріпті қойып, аударыңыз. 

Ү Ұ Ө О 

1. қ...й ................................. ............... 
2. …лт ................................................  
3. ж…мыс........................................... 
4. қ…рылыс........................................  
5. …шақ..............................................  
6. қ…быз.................................. .......... 
7. к…л.................................................  

8. д…кен...............................................  
9. т…н...................................................  
10.  к…н..................................................  

1. ...йым................................................ 
2. к…з..................................................  
3. қ...жат.................................................  
4. ж...ба................................................. 
5. к...мір...................................................  
6. т...н...................................................  
7. ж…лдыз.............................................  

8. к...н......................................................  
9. т…ғыз.................................................  
10.  қ...рал............................ ................... 
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 Керекті жіктік жалғауын қойыңыз 

I    Мен 
қайт+пай+.........(мын/мін) 
     Мен  астаналық+.....(пын/пін) 

Біз  қайт+пай+.........(мыз/міз) 
Біз астаналық+.....(пыз/піз) 
 

II  Cен оларға айта  +.....(сың/сің) Сендер оларға айта  +.....(сың/сің) 
+.....(дар/дер) 

II   Сен көп күле+.........(сың/сің) 

      Cіз неге айқайлай+....(сыз/сіз) 
III  Ол маған бәрін 
айт+па+..(ды/ді) 
 

Сендер көп күле +.....сың/сің) 

+.....(дар/дер) 
Cіздер неге айқайлай +сыз/сіз) 
+.....(дар/дер) 
Олар маған бәрін айт+па+..(ды/ді) 

 

 Берілген сөйлемдерді аударып, көшіріңіз. 
Міне архар отбасылығы осындай жердің көркеміне тарта түсіп, осы 

өзенге су ішуге келді.  Мамасы мен ботасы су ішіп тұрған кезде, отбасының 
әкесі таудың бір қырында, басын көкректеніп көтеріп, тоғайлы айналаны 

қарап, бақылауда.  
 

Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

---------------------------------        ------------------------------- 
Сөздік 

--------------------------- 
Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 

сай деп есептеймін...... 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 Густав Климттің сізге ұнаған суретінің сипаттамасын келтіріңіз.  
 

Пастель. Произведения пишутся по сухой бумаге специальными 
карандашами — сухими, масляными или пастозными. Работа предполагает 
растушевку пигмента, вбивание его в основу, многократное наложение 

слоев. 
Сальвадор Дали  

«Жадтың табандылығы» суретінің сипаттамасы 

Италиядағы отбасылық дәстүрлер 
 

Сабақтың жоспары 
Теориялық блок 

 Суретшінің өмірбаяны 

 «Жадтың табандылығы» суретінің сипаттамасы 

 Италиядағы отбасылық дәстүрлер 
Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  
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 СӨЖ арналған тапсырмалар 
Теориялық блок 

 

 
 

Сальвадор Дали 
 

 Суретшінің өмірбаяны 

 
Сальвадор Дали  23 қаңтар, 1989, Фигурес) - испандық суретші, график, 

мүсінші, режиссер, жазушы.  Сюрреализмнің ең танымал өкілдерінің бірі. 
Сальвадор Дали 1904 жылы 11 мамырда Испанияда Джирона 
провинциясының Фигерес қаласында бай нотариустың отбасында дүниеге 
келген.  Ол ұлты бойынша каталан болды, өзін осы тұрғыда қабылдады.  Бала 
кезінен Дали ақылды, бірақ тәкаппар және бағынбайтын бала болған.  

Бірде ол кәмпит үшін сауда алаңында жанжал бастаған кезде, айналаға 
көп адамдар жиналды, ал полиция дүкен иесінен оны сиеста кезінде ашып, 

бұзық балаға осы тәттіні беруін өтінді.  Ол өзінің қыңырлығына және 
модельдеуіне қол жеткізді, әрқашан көзге түсіп, назарын аударуға ұмтылды.  

Ол бейнелеу өнері бойынша муниципалдық өнер мектебінде оқи 
бастады.  1914-1918 жылдары Фигерестегі ағайынды Маристтер 
академиясында білім алды.  1921 ж. Сан-Фернандо академиясына түседі.1926 
жылы ол мұғалімдерге деген өркөкіректік пен немқұрайлы көзқарасы үшін 
академиядан шығарылды.  Сол жылы ол Парижге алғаш рет барды, онда 
Пабло Пикассоны кездестірді.  Өзінің стилін табуға тырысып, 20-жылдардың 

соңында ол Пикассо мен Джоан Миро әсер еткен бірқатар жұмыстар 
жасайды. Ол өзінің барлық шығармаларын Испанияға өсиет етіп қалдырды. 

Сальвадор Дали - Чупа-Чупса орамдары дизайнының авторы. 
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«Жадтың табандылығы». Суреттің сипаттамасы 

 
1931 ж.  La persistencia de la memoria 

Материал: кенеп, гобелен 
Кескіндеменің өлшемі: 24 × 33 см 
Орналасқан жері: Нью-Йорк, Заманауи өнер мұражайы. 
Суретші Сальвадор Далидің ең танымал картиналарының бірі.  Ілулі 

және ағынды сағаттардың жұмсақтығы дегеніміз уақытты сызықтық 
түсінуден алшақтықты білдіретін сурет.  Далидің өзі мұнда «жерлеу ойында» 
және басқа картиналарда пайда болған ұйықтайтын бас түрінде қатысады.  
Суретші өзінің әдісі бойынша сюжеттің пайда болуын Камемберт ірімшігінің  

табиғаты туралы ойлау арқылы түсіндірді;  Кескіндемені Далиде өңделген 
ірімшікті көрген кезде пайда болған бірлестіктер жеңілдетуі мүмкін, бұл 
уақыт кеңістігінің өтпелілігімен салыстырмалылығының символы.  
Парадоксальды түрде, бұл картинаның идеясы суретшіге өңделген ірімшік 
туралы ойланған кезде келді.  Сурет салыстырмалы түрде тыныш ландшафт 
болып табылады, оның тыныш фонында сағат баяу ериді және таралады.  
Пейзаждың өзі суретшінің ішкі күйінің өзіндік көрінісі.  Көпшілігі уақыттың 
басы мен соңы болатын түзудің бір түрі деп санайды.  Бірақ, ұлы суретшінің 

пікірінше, уақыт өзгеруге және созылуға бейім, дәлірек айтқанда оны 
«жұмсақ» сағат түрінде бейнелеуге болатын. 

Италиядағы отбасылық дәстүрлер 
Кез келген итальяндықтың басты құндылығы - оның отбасы, ал әр 

отбасының басты қазынасы - балалар.  Мұнда балаларды қатты еркелетеді, 
мақтан тұтады, сүйсінеді, олардың әр іс-әрекетіне қуанады және ештеңеге 
тыйым салынбайды.  Ата-аналар қайда барса да - шіркеуге, театрға, 
мейрамханаға немесе кез келген мерекеге өз балаларын ертіп барады.  

Италияда балабақшалар сәнді емес - әдетте кішкентай балаларға атасы мен 
әжесі немесе жұмыс істемейтін аналар қарайды.  

1. Кез келген итальяндықтың басты құндылығы - оның отбасы. 
Итальяндықтар өте ырымшыл, әсіресе үйлену мәселесіне келгенде. 
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Итальяндықтар мамыр айында үйленуге кеңес бермейді, өйткені 
барлығы осы айда бір сәтсіз күн болатынын біледі, бірақ қайсысы екенін 
ешкім білмейді!  Сондай-ақ жұмада үйлену қажет емес, бірақ дүйсенбі мен 
сейсенбі үйлену тойы үшін ең сәтті күндер болып саналады.  Дүйсенбі мен 
сейсенбі Италияда үйлену тойының ең сәтті күндері болып саналады. 

 

Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  
 

 Сұрақтарға жауап жазыңыз: 

1. Бұл суретте не бейнеленген? 
2. Суреттің сюжетін Дали қайдан алған? 
3. Суретте қандай түстер басым? 
4. Дали суреттегі перспективалық тереңдікті қалай көрсетті? 
 

 Мәтіндерден 5 сөз таптарын келтіріңіз. 

№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1      

 Берілген сөйлемдердің аудармасын сайкестендіріңіз. 
Сол жылы ол Парижге алғаш рет барды, онда Пабло Пикассоны 

кездестірді.  Өзінің стилін табуға тырысып, 20-жылдардың соңында ол 

Пикассо мен Джоан Миро әсер еткен бір қатар жұмыстар жасайды.  Ол өзінің 
барлық шығармаларын Испанияға өсиет етіп қалдырды. 

 
В тот год он впервые был в Париже и там встретил Пабло Пикассо. 

Стараясь найти свой стиль, в конце 20-х сПабло Пикассо и Джоан Миро 
создал несколько картин. Все свои произведения он подарил Испании.  

 

 Сөйлемдегі сан есімдерді сөзбен жазыңыз. 

1914-1918 жылдары Фигерестегі ағайынды Маристтер академиясында 
білім алды.  1921 ж. Сан-Фернандо академиясына түседі.1926 жылы ол 
мұғалімдерге деген өркөкіректік пен немқұрайлы көзқарасы үшін 
академиядан шығарылды.  

 
Нүкте қойып, берілген сөздерден сөйлем құрастып, көшіріңіз. 

суретшіөзініңәдісібойыншасюжеттіңпайда 
болуынкамембертірімшігінің 
табиғатыуралыойлауарқылытүсіндірдікескіндеменідалидеөңделгенірімшікті 
көрген ездепайдаболғанбірлестіктержеңілдетуімүмкінбұлуақыткеңістігінің 
өтпелілігіменсалыстырмалылығының символы.  

 
Берілген сөйлемдерді аударып, көшіріңіз. 
Ол ұлты бойынша каталан болды, өзін осы тұрғыда қабылдады.  Бала 

кезінен Дали ақылды, бірақ тәкаппар және бағынбайтын бала болған.  
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Бірде ол кәмпит үшін сауда алаңында жанжал бастаған кезде, айналаға 
көп адамдар жиналды, ал полиция дүкен иесінен оны сиеста кезінде ашып, 
бұзық балаға осы тәттіні беруін өтінді.  Ол өзінің қыңырлығына және 
модельдеуіне қол жеткізді, әрқашан көзге түсіп, назарын аударуға ұмтылды.  

 

 Ырым-тыймдарды  көшіріп, есте сақтаңыз. 

- Балаға үлкен адамның алдын кесіп өтуге, үлкендердің сөзіне 
араласуға бол- майды. Бұл әдепсіздік болып саналады. 

- Қыз балаларға дөрекі сөз айтуға болмайды. Бұл - әдепсіздік белгісі. 
- Қыздардың ұлдарды тебуіне болмайды. Бұл көргенсіздік болып 

саналады. 
- Үлкен кісіге бірінші сәлем беру керек. 

- Үйге келген кісінің аяқ киімін тазалап, ол кетерде алдына қою керек. 
- Үйге келген кісіге төрден орын беру керек. 
Суретте қарап, төменде берілген кесте бойынша сөз тіркестерін 

жазыңыз. 
есімдік + зат есім---------------------------------------------------------------------- 
сын есім + зат есім-------------------------------------------------------------------- 
зат есім + етістік----------------------------------------------------------------------- 
сан есім + зат есім---------------------------------------------------------------------  

 
Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

---------------------------------        ------------------------------- 
Сөздік 

--------------------------- 
Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 
сай деп есептеймін...... 

 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 Далидің сізге ұнаған суретінің сипаттамасын келтіріңіз. 
 

Аэрография. Жидкая или порошкообразная краска распыляется на 
поверхность с помощью специального устройства, аэрографа, или 
баллончика. Такой способ нанесения позволяет создавать самые разные 

эффекты, реалистичные трехмерные изображения, имитацию фактурной 
поверхности; смешанная. Использование нескольких видов материалов в 
одной работе. 

 
Эже́н Анри́ Поль Гоге́н 

Біз қайдан келдік? Біз кім? Біз қайда бара жатырмыз?» суретінің 
сипаттамасы 

Француз үйлену тойы 
Сабақтың жоспары 

Теориялық блок 
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 Суретшінің өмірбаяны 

 Біз қайдан келдік? Біз кім? Біз қайда бара жатырмыз?» суретінің 

сипаттамасы 

 Француз үйлену тойы 
Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 СӨЖ арналған тапсырмалар 
 

Теориялық блок 
Суретшінің өмірбаяны 

Эже́н Анри́ Поль Гоге́н 

 

 
 

1848-1903: осы сандар арасында - ең үлкен, ұлы, данышпан суретші 
Поль Гогеннің бүкіл өмірі. «Құдай болудың жалғыз жолы-ол сияқты әрекет 
ету, жасау». 

Поль Гоген-француз суретшісі, керамикалық мүсінші және график. 

Сезанна мен Ван Гогпен бірге постимпрессионизмнің ең үлкен өкілі болды. 
Бұл бағыттың суретшілері тек көрінетін шындықты (реалистер ретінде) 
немесе бір сәттік әсерді (импрессионисттер ретінде) бейнелеуден бас тартты 
және оның негізгі, тұрақты элементтерін, қоршаған әлемнің ұзақ күйлерін, 
өмірдің маңызды күйлерін бейнелеуге тырысты, кейде сәндік стилизацияға 
жүгінді . 1870 жылдардың басында ол әуесқой ретінде сурет сала бастады. 
Шығармашылықтың ерте кезеңі импрессионизммен байланысты. 1883 
жылдан кәсіби суретші. Гогеннің жұмыстары сұранысқа ие болмады, суретші 
кедей болды. Қазіргі уақытта (09.2015 ж.) Гогеннің «Үйлену қашан»? ең 

қымбат сатылған картинаның атағына таласады. 
Маусым көтерілісінің жеңілісінен кейін Гогеннің отбасы 

қауіпсіздіктері үшін Перудағы туыстарына көшуге мәжбүр болды.  Перуда 6 
жыл өмір сүргеннен кейін оның отбасы Францияға оралды.  

Оның кескіндемесі метафораның күрделі мағынасы бар үйлесіміне 
толы, көбінесе пұтқа табынушылық мистицизм мен үйлеседі. Ол табиғат 
таналып, жазған адамдардың фигуралары символдық, философиялық 
мағынаға ие болды. Түс қатынасы арқылы суретші көңіл-күйді,  ойлауды 

жеткізді: мысалы, суреттердегі жердің қызғылт түсі қуаныш пен 
молшылықтың белгісі болды. Ол оны Британияда, Мартиникада, Таитиде, 
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Маркиз аралдарын да іздеді. 1901 жылысуретші Доменик аралына (Маркиз 
аралдары) көшіп, онда 1903 жылы 8 мамырда инфарктан қайтыс болды. 
Еңбегі Гоген қайтыс болғаннан 3 жыл өткен соң бағаланып, Парижде оның 
227 жұмысы сақталған. 

 

 
«Біз қайдан келдік? Біз кім? Біз қайда бара жатырмыз?» 

Суреттің сипаттамасы 

 
Поль Гогенің қанында Перу тамыры бар және бала кезінен экзотикаға 

деген құштарлығы бар болғандықтан, 1891 жылы ол Таитиге кетті. 
Суреттерінде ол мұхит халықтарының өмірі мен шындығын суреттей 

бастайды. Суреті 1897 жылы басталып, 1898 жылы аяқталды. Пол Гоген өзі 
бұл кенеп туралы әлемнің пайда болуы туралы өз ойларының шыңы ретінде 
айтты. 1936 жылы бұл картинасын Нью-Йорктегі Мария Гарриман галереясы 
сатып алады. Кейінірек картинаны Бостон өнер мұражайы алады. Осы сурет 
арқылы біздің алдымызда көп фигуралы елеспен умра пайда болады. Үлкен, 
өте кең кенепте ағын ағатын жұмбақ орманның жағасы бейнеленген, бұл 
өмірдің өзі, оның ағымы тез әрі қиын. Үш сұрақ бір кенепте үш тәуелсіз идея 
бейнеленген. Бұл кескіннің бір жазықтығының кеңістігінде біріктірілген 

триптих. Тиісінше,  сурет үш компонентке композициялық бөлінуімен 
сипатталады. Суреттің бірінші бөлігінде баланы қорғайтын үш әйел, ал оның 
жанында баланы қорқыныш пен ықыласта ұстайтын қара ит бейнеленген . 
Кенептің орталық бөлігінде қолдары жоғары көтерілген бейнесі күшті және 
жоғарыға бағытталған жас жігіт бейнеленген. Сол жағында пұтпен бірге бір 
символдық тұтасқа біріктірілген адамдардың шағын тобы орналасқан, 

Алайда, ең бастысы-өмірдің басталуы. Тыныш ұйықтап жатқан бала 
мұнда адам өмірінің басталуын, оның таңын бейнелейді. Басқа бейнелер-

адамның жердегі өмірінің заңдылықтарын, оның алаңдаушылығы мен үмітін 
түсінуге тырысу. Кескіндемені аяқтағаннан кейін Пол Гоген өзін-өзі өлтірмек 
болды. Бұл кенеп Гогеннің пост-   импрессионистік стиліндегі бұрылыс және 
жаңашыл өнер туындысына айналды.  

Суреттің өлшемдері: 139,1 x 374,6 см. 
Материал: кенеп. 
Жазу техникасы: май. 
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Жанр: аллегория. 
Стиль: постимпрессионизм. 
Галерея: бейнелеу өнері мұражайы, Бостон, АҚШ. 
Пол Гоген - Біз қайдан келдік? Біз кім? Біз қайда бара жатырмыз? 
Француз үйлену тойы 
Көптеген әйелдер мен ер адамдар үшін өмірдегі ең әдемі күн-неке күні. 

Француздардың үйлену тойлары әдемі және керемет және сіз білетін іс-
шаралардан айтарлықтай ерекшеленеді! Үйлену күнін жылы мезгілге 
тағайындаған дұрыс: бұл кеш көктем, жаз немесе күздің басы.. Көбінесе 
рәсімнің өзі табиғатта өтеді. Күйеу жігіт сүйіктісіне ең әдемі және қымбат 
сақина беруге міндетті. Бұл жерде әлемнің көптеген елдерінен көптеген жас 
жұбайлар француздарға ұқсас. Әр қонақ, кез келген жерде, сыйлықпен келуі 
керек, бірақ француздарда оларды үйлену күнінде бермейді - бұл жаман 
белгі. Олар мерекеге дейін немесе одан кейін берілуі керек.   

  
Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  
 

 Сұрақтарға жауап жазыңыз: 

1. Бұл суретте кімдер бейнеленген? 
2. Полотно қандай мағынаны білдіреді? 
3. Картина не себептен олай аталған? 
4. Талдар мен бұталар қандай түстермен таңқалдырады? 
5. Гоген адамның өмірін неге үш кезеңге бөлген? 
 

 Мәтіндерден 5 сөз таптарын келтіріңіз. 

№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1      

 
Табиғаттың сипаттамасы:-------------------------------------------------------- 

 Берілген сөйлемдердің аудармасын сайкестендіріңіз. 

Маусым көтерілісінің жеңілісінен кейін Гогеннің отбасы 
қауіпсіздіктері үшін Перудағы туыстарына көшуге мәжбүр болды.  Перуда 6 
жыл өмір сүргеннен кейін оның отбасы Францияға оралды. 

  
После провала июньского восстания для безопасности, семья Гогена 

вынуждена была переехать в Перу. После шести лет жизни в Перу они 

вернулись во Францию. 

 Сөйлемдегі сан есімдерді сөзбен жазыңыз. 
Ол оны Британияда, Мартиникада, Таитиде, Маркиз аралдарында 

іздеді. 1901 жылы суретші Доменик аралына (Маркиз аралдары) көшіп, онда 
1903 жылы 8 мамырда инфарктан қайтысболды. Еңбегі Гоген қайтыс 
болғаннан 3 жыл өткен соң бағаланып, Парижде оның 227 жұмысы 

сақталған. 
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 Нүкте қойып, берілген сөздерден сөйлем құрастып, көшіріңіз. 
суреттіңбіріншібөлігіндебаланықорғайтынүшәйелалоныңжанындабала

нықорқынышпенықыластаұстайтынқараитбейнеленгенкенептіңорталықбөлігі
ндеқолдарыжоғарыкөтерілген күштіжәнежоғарығабағытталғанжасжігіт 
бейнеленгенсолжағындапұтпенбіргебірсимволдықұтасқабіріктірілгенадамдар
дыңшағынобыорналасқан 

 
Берілген сөйлемдерді аударып, көшіріңіз. 
1936 жылы бұл картинасын Нью-Йорктегі Мария Гарриман галереясы 

сатыпа лады. Кейінірек картинаны Бостон өнер мұражайы алады. Осы сурет 
арқылы біздің алдымызда көп фигуралы елеспен умра пайда болады. Үлкен, 

өте кең кенепте ағын ағатын жұмбақ орманның жағасы бейнеленген, бұл 
өмірдің өзі, оның ағымы тез әрі қиын. Үш сұрақ бір кенепте үш тәуелсіз идея 
бейнеленген. 
 

Септік жалғау Жіктік жалғау Тәуелдік жалғау Көптік жалғау 

А. I жақ I жақ  
І.с II жақ II жақ  

Б.с    

Т.с III жақ III жақ  

Ж.с    
Ш.с    

Кс    

 
Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

---------------------------------        ------------------------------- 
Сөздік 

--------------------------- 

Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 
сай деп есептеймін...... 

 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 Гогеннің сізге ұнаған суретінің сипаттамасын келтіріңіз.  

 

Портрет (произошло от фр. слова portrait) - это художественное 
изображение человека с передачей его внутреннего мира. 
На портрете человек может быть изображен по грудь, по пояс, по бедра, 
по колени, в полный рост. 
На портрете может быть разный поворот головы: в анфас, в четверть 
поворота направо или налево, вполоборота, в три четверти, в профиль. 
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Эдвард Мунк 
«Би» суретінің сипаттамасы» 

Норвегиялық тойының салт-дәстүрлері. 
Сабақтың жоспары 

Теориялық блок 

 Суретшінің өмірбаяны 

 «Би» суретінің сипаттамасы» 

 Норвегиялық тойының салт-дәстүрлері.  

 
Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар 
 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

Теориялық блок 
 

 
 

 Суретшінің өмірбаяны 

Эдвард Мунк (12 желтоқсан 1863, Летен, Норвегия — 23 қаңтар 1944, 
Норвегия) — норвегиялық суретші және график, экспрессионист. 
Маниакалдық-депрессиялық психозбен ауырды.Эдвард Мунк әскери дәрігер 
Кристиан Мунктың екінші баласы болды. Эдвардтың бес жасында анасы 
туберкулезден қайтыс болды, ал 1877 жылы дәл сол аурудан он бес жасар 
үлкен әпкесі Софи қайтыс болды. 

1879 жылы Мунк Ослодағы Мемлекеттік өнер және қолөнер 
академиясына түсті. Алдымен оның оқытушысы мүсінші Миддлтун, ал 1882 

жылдан бастап суретші Кристиан Крог болды. 1885 жылы ол Парижге сапар 
шегіп, ондағы импрессионисттердің сегізінші және соңғы көрмесіне қатысты. 
Суретшінің алғашқы жеке көрмесі 1889 жылы өтті. Содан кейін ол 
стипендияның арқасында Еуропаға кетіп, Париж бен Берлинде тұрды.  

Германияда Мунктың суреттері жергілікті суретшілердің еңбектерімен 
бірге қойылды. 1890 жылдардың аяғында Мунк «Өмір жиегі — махаббат, 
өмір және өлім туралы поэма» деп аталатын картиналар циклімен жұмыс 
істеді. Оған махаббат, әйелдік, қорқыныш, үмітсіздік және өлім 

тақырыптарымен біріктірілген жұмыстар кірді. Мунк өмір бойы осы 
суреттердің көпшілігін бірнеше нұсқада жасап, сол бір тақырыпқа қайта-
қайта орала берді. Өмірінің соңғы онжылдықтарында Мункке даңқ пен атақ 
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келді. Оның жеке көрмелері Еуропаның ірі қалаларында өтті. 1933 жылы ол 
Сент-Олаф орденінің Үлкен Крестінің кавалері болды. 

Мунктың құрметіне Меркурийдегі кратерлердің бірі аталған. 

 
«Би». Суреттің сипаттамасы 

 
Сурет 1899-1900 жылдары салынған және Осло қаласының Ұлттық 

галереясында орналасқан. Бір қарағанда, бүкіл кенепке бірден жиналған 
әйелдер мен ерлерді теңіз жағасында көресіз. 

Бұл сурет мені оның кейіпкерлерінің ерекше бейнесімен қызықтырды. 
Мен суретшінің әйелдер мен ерлердің кенептеріндегі біркелкі емес бейнедегі 
оғаштығын бірден атап өттім. Бұл кенепте ер адамдар біршама өрескел 

бейнеленген, бірақ әйелдер, керісінше, толығырақ. Шамасы, бұл 
қабылдаудың тамыры Эдвард Мунктың алыс балалық шағына кетеді. Барлық 
көріністер Скандинавияның қатігез табиғатын ерекшелейтін қою түсті 
бояулармен орындалған. Бірте-бірте осы туындыға қарап, кенептің 
ортасындағы билеп жатқан жұпқа көзімді еріксіз тоқтаттым. Бұл жұп 
басымдылыққа ие. Әйел шөпке дейін түсетін өте ұзын қызыл көйлек киген. 
Оның қара костюмдегі ер адамы, барлық джентльмендердің ең жасы. 
Әйелдің бет-әлпеті салтанатты, ешқандай сезім білдірмейді. Оның беті 

серіктеске бағытталған. Ер адамның бет-әлпеті бетперде тәрізді: ештеңе 
білінбейді. Оның бет-әлпеті әрең ғана көрінеді. Әйел да, жігіт те жасырын 
қобалжуда. 

Теңіздің күлгін-сұр айналасында, қара-жасыл жағалауда біз басқа да би 
жұптарын көреміз. Олар осы жағалауға өздерінің махаббатын кезіктіру үшін 
келді. Әйелдердің ұзын көйлектері көбінесе ақ түсті. Бұл ортадағы қызыл 
көйлек киген жас әйел және оң жағында қара көйлектегі әйел осы жас жұпқа 
қайғымен қарайды. Қара көйлек оның жай-күйін ерекшелеп көрсетеді. Тек 

нәзік ақшыл шаштың бұйралары оның көңіл-күйіне сәйкес келмейді. Жалпы, 
мен осы суреттегі кейіпкерлердің қолына назар аударғым келеді: олар ерекше 
көрінеді, ал саусақтары бұлыңғыр. Би жұптарының сол жағында сары 
сақиналарда және сары белбеуі бар ақ көйлек киген жас әйелдің бейнесі. 
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Оның шашы осында жиналғандардың арасындағы ең шуақты және кереметі 
еді. Оның беті жақсы көрініп тұр, бірақ көзқарасы өзіне қарай 
бағытталғандай. Ол би жұптарының жанында тұрғанымен ешкімге де 
қарамайды. Мүмкін, қыз мұнда бірінші рет шығар, бірақ оның сүйюге дайын 
екендігі байқалады. Би жұптарының аяғының астындағы қара-жасыл сұрғылт 
зат қана. Мунктің суретіндегі барлық ер адамдар қара костюмдерде және 

ұсқынсыздау бейнеленген. Басқа ерлердің бет-әлпеттері бізге көрінбейді. 
Алдыңғы қатардағы үш әйелдің біреуінде ғана серіктесі бар. Басқа екеуі 
күтуде. Ер адамдар әдеттегідей  жетіспейді. Солтүстік аспан сұр күлгін, теңіз 
сияқты. Бұл аспанда, көкжиекте, тыныш жарқыраған сары жол қалдырып,  
бұлыңғыр дақ тәрізді сарғыш күн батып барады. Құм жолағындағы алыс 
бейнелерді суретке фон ретінде қабылдауға болады. Эдвард Мунк бұл 
жұмыста да өзіне адал болды: көркемдік мәнерлілігін елемей, ол бізге өз 
жұмысының негізгі ойын жеткізді – өмір биі өмірдің жалғасы үшін өтеді. 

 
Норвегиялық үйлену тойының ерекшеліктері 
Климаты қатал елдерде адамдар сезімталдыққа және сезімдерін көп 

білдіруге бейім емес дейді. Норвегияның отбасылық және үйлену дәстүрлері 
- мұның ең жақсы дәлелі. Норвегия - ерекше ел. Ол тек монументалды 
жағалаудағы фьордтарымен, ызғарлы қыстарымен, қатал ландшафттарымен 
ғана емес, сонымен қатар өз тарихы мен мәдениетін жақсы көретін және 
құрметтейтін жергілікті тұрғындардың қонақжайлылығы мен төзімділігімен 

танымал. Бұл суық және әдемі елдегі гендерлік мәселе мүлдем қозғалмайды: 
әйелдер отбасын қамтамасыз етуден бастап бала тәрбиесіне дейінгі барлық 
нәрселерде ер адамдармен тең. Отбасындағы басты мұрагер болып тек үлкен 
ұлдары ғана емес, сонымен бірге үлкен қыздары да саналады. Норвегияда 
ерлерге қарағанда әйелдер саны аз, сондықтан қалыңдық алдын-ала таңдалуы 
қажет. Кез келген басқа ел сияқты, Норвегияда қалыңдықтың күйеу жігіттің 
отбасына ұнағаны жөн. Күйеу жігіттің ниеті оның қалыңдыққа берген 
сыйлықтарының саны мен құны бойынша анықталады. 

Үйлену тойынан кейін әдетте жас отбасы күйеу жігіттің үйіне келеді. 
Есік алдында кенеп жайылып, күйеу жігіт пен қалыңдық астықпен себіліп, 
жастарға бақыт тілейді, содан кейін жас жұбайлар бірге сиыр саууға кетеді. 

Үйлену үстелінде үлкен ассортименттегі ұлттық тағамдар, көптеген 
десерттер, бал мен түрлі тұздықтарға малынған ірімшіктердің барлық түрлері 
бар.Үйлену тойынан кейін таңертең лайықты күйеу қалыңдығына бірінші 
(жүз бірінші) түн үшін алғыс ретінде гауһар тастары бар алтын зергерлік 
бұйымдарды ұсынады. Ата-бабаларының қолдауына ие болғысы келетін 

жеке жас жұбайлар Egge Kvammen және Tingvol-дағы көптеген қабір 
төбелеріне, монолиттерге, тас шеңберлерге барады. Бұл шынымен керемет 
көрініс. Бұл дәстүр өте романтикалық және жастар арасында танымал.  

 
 

Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  
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 Сұрақтарға жауап жазыңыз: 
1. Бұл суретте кімдер бейнеленген? 

2. Теңіздің күлгін-сұр айналасында кімдер жүр? 
3. Сурет немен ерекшеленеді? 
4. Билеушілердің көңіл күйі қандай? 
5. Мунк өз жұмысының негізгі ойын қалай жеткізді? 
 

 Мәтіндерден 5 сөз таптарын келтіріңіз. 

№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1      

 
Табиғаттың сипаттамасы:--------------------------------------------------------

------- Берілген сөйлемдердің аудармасын сайкестендіріңіз. 
Оған махаббат, әйелдік, қорқыныш, үмітсіздік және өлім 

тақырыптарымен біріктірілген жұмыстар кірді. Мунк өмір бойы осы 
суреттердің көпшілігін бірнеше нұсқада жасап, сол бір тақырыпқа қайта-

қайта орала берді. 
 
Туда вошли произведения объединенные любовью, страхом, 

безнадежностью и темой смерти. Мунк всю жизнь по несколько раз писал 
свои картины, возвращаясь к этим темам. 

 

 Сөйлемдегі сан есімдерді сөзбен жазыңыз. 

 Эдвард Мунк (12 желтоқсан 1863, Летен, Норвегия — 23 қаңтар 
1944, Норвегия) — норвегиялық суретші және график, экспрессионист. 
Маниакалдық-депрессиялық психозбен ауырды.Эдвард Мунк әскери дәрігер 
Кристиан Мунктың екінші баласы болды. Эдвардтың бес жасында анасы 
туберкулезден қайтыс болды, ал 1877 жылы дәл сол аурудан он бес жасар 

үлкен әпкесі Софи қайтыс болды 
 

 Нүкте қойып, берілген сөздерден сөйлем құрастып, көшіріңіз. 
әйелшөпкедейінтүсетінөтеұзынқызылкөйлеккигеноныңқаракостюмдегі

ер адамыбарлықджентльмендердіңең жасыәйелдіңбетәлпетісалтанатты 
ешқандайсезімбілдірмейдіоныңбетісеріктескебағытталғанерадамныңбет-

әлпетібетпердетәріздіештеңебілінбейді. 
 

 Берілген сөйлемдерді аударып, көшіріңіз. 
Германияда Мунктың суреттері жергілікті суретшілердің еңбектерімен 

бірге қойылды. 1890 жылдардың аяғында Мунк «Өмір жиегі — махаббат, 
өмір және өлім туралы поэма» деп аталатын картиналар циклімен жұмыс 

істеді. Оған махаббат, әйелдік, қорқыныш, үмітсіздік және өлім 
тақырыптарымен біріктірілген жұмыстар кірді. Мунк өмір бойы осы 
суреттердің көпшілігін бірнеше нұсқада жасап, сол бір тақырыпқа қайта-
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қайта орала берді. Өмірінің соңғы онжылдықтарында Мункке даңқ пен атақ 
келді. Оның жеке көрмелері Еуропаның ірі қалаларында өтті. 1933 жылы ол 
Сент-Олаф орденінің Үлкен Крестінің кавалері болды. 

Мунктың құрметіне Меркурийдегі кратерлердің бірі аталған.  
 
Мақал-мәтелдерді көшіріп, аудармасын жазыңыз. 

 1. Сыйлап берсе, суын 
іш........................................ ............................................... 

 2. Тату үйдің тамағы 
тәтті......................................................................................  

 3. Ас адамның 
арқауы......................................................................... .................... 

 4. Ас тұрған жерде ауру тұрмайды......... 
 
Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

                    ---------------------------------        -------------------------------                                    
Сөздік 

--------------------------- 

 
 

Септік жалғау Жіктік жалғау Тәуелдік жалғау Көптік жалғау 

А. I жақ I жақ  

І.с II жақ II жақ  
Б.с    

Т.с III жақ III жақ  

Ж.с    

Ш.с    
Кс    

 

 Сын есімдердің аудармасын  жазып, көшіріңіз. 

 Төбелесқор, сабырлы, тапқыш, тәжірібелі, таңдамалы, сараң, ұрысқақ, 
қызғаншақ, енжар, еріншек, бақытты, іскер, тартымды, ержүрек, ынталы, 
сөзқұмар, мекеншіл, жасқаншақ, уялшақ, нашар, жұмсақ, қорқақ, ашуланшақ,  
қатыгез, берекесіз, салқын, пікірлес, білімпаз, парасатты, жемқор, бозғылт.  

 
Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 

сай деп есептеймін...... 
 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 ЭдвардМунктың сізге ұнаған суретінің сипаттамасын келтіріңіз.  

 
Формат портрета может быть разным: прямоугольный вертикальный, 
прямоугольный горизонтальный, квадратный, овальный или круглый. 
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Портрет разделяется по размеру: портретная миниатюра, станковый 

портрет (живопись, графика, скульптура), монументальный портрет 
(монумент, фреска, мозаика). 
 

Анри Матисс 
«Отбасы Портреті» суретінің сипаттамасы 

Ағылшын стиліндегі үйлену тойы 
Сабақтың жоспары 

Теориялық блок 

 Суретшінің өмірбаяны 

 Отбасы Портреті»суретінің сипаттамасы» 

 Ағылшын стиліндегі үйлену тойы 
 
Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  
 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 
Теориялық блок 

 
 Суретшінің өмірбаяны 
Анри Эмиль Бенуа Матисс (фр. Henri Émile Benoît Matisse; 31 

желтоқсан 1869, Ле-Като-Камбрези, Франция — 3 қараша 1954, Ницца, 
Франция) — Француз суретшісі және мүсіншісі, фовистер ағымының 
жетекшісі. Түсі мен формасы арқылы эмоцияларды жеткізудегі 
ізденістерімен танымал.1891 жылы Париждегі Жюлиан академиясында А.В. 

Богродан, 1893 жылы Сән өнері, 1895 жылы Әсемдік өнер 
мектебінде Г.Мородан оқыды. Оның заманы көне дәстүрлі ой-
сананың, жаратылыс пен болмыс туралы ұғымның орнына жаңа түсініктердің 
қалыптасуымен (20 ғасырдың басы), ғылыми-технологиялық және әлеуметтік 
төңкерістер кезеңімен сай келді. Туындыларындағы жаңа ізденістер оны 

https://www.art-spb.ru/genre_portrait
https://www.art-spb.ru/genre_portrait
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%99%D0%BD_%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/1895
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%81
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сурет өнері саласында «фовизм» ағымының (1905 — 07) бастаушысы ретінде 
танытты. Алғашқы шығармаларының бірі «Өмір шаттығы» аталды. 
Туындыларында өмірдің сәулелі жақтарын бейнелеуге ұмтылып, сол арқылы 
адамды қуаныш сезіміне тәрбиелеуді мақсат тұтты. 
Суретші Алжир мен Мароккода біраз жыл тұрып, «Марокколық» (1913), 
«Суретші әйелінің портреті» (1913), «Өрнектегі декоративтік мүсін» (1927) 

туындыларын салды. Соғыс жылдары салған «Музыка» (1939), «Шашын 
жайған әйел» (1944), «Ванседегі капелла» суреттері адамзатты тірліктің тұма 
бастауына, бақытты өмір сүруге шақырады. Шығыс өнері, яғни жапон 
гравюрасы, сондай-ақ мұсылмандық шығыстың өнері Матистің декоративтік 
шығармашылығының құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл өнер түрінде 
әртүрлі түстер әлемі қарама-қарсы қойылған элементтер, жазықтықтағы 
өрнектердің қиылысуы арқылы жүзеге асырылады. Түстердің көлемнен 
айырмасы, әртүрлі түстердің алмасуы Матисс суреттерінде жиі кездеседі. 

1908-1912 жылдары Матисс өз суреттерінде негізгі үш түсті қолданады. 
«Сатир және нимфада» жасыл, күлгін, көгілдір түстерді қолданса, «Биде» 
көк, жасыл, қызыл түстер, ал натюрморттарда сары, кызыл, көк, күлгін, тағы 
басқа түстерді колданады. 1912 жылдан бастап өз суреттерінде төрт түрлі 
түсті қолдана бастады.  Матисс түс пен көлем арасындағы байланыс 
жәрдемімен сызыктық тегістілік тәсілін қолданды. Оның шығармаларының 
жан-жақталығы, пластикалығы, әр түстілігінің тереңдігі соншалық, оны сол 
кездегі басқа әйгілі суретшілердің қатарына да қоюға болатын еді.  

 
«Отбасы Портреті». Суреттің сипаттамасы 

 
 
Суретшінің бұл суреті басқалардан ерекшеленеді, Матисс ешқашан өз 

туындыларында өмір мен интерьер бейнесін пайдаланбаған. Суретте 
суретшінің отбасы мүшелерінің үй шаруасымен қалай айналысып жатқанын 

байқауға болады. Мәселен, әйелі кесте түрінде бейнеленген, Анри Матистің 
ұлдары шахмат ойнауға ынталы. Маргариттің қызы ерекше қызығушылық 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://kk.wikipedia.org/wiki/1912
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тудырады. Суретке қарасаңыз, ондағы пропорциялар бұзылғанын байқайсыз, 
мүмкін суретші осылайша қарапайым жағдайды қажетсіз безендірусіз және 
формальды түрде көрсетпеуге тырысты. Суретті көрермен кенептегі 
атмосфераның арқасында оңай қабылдайды. Матисс өте ерекше техниканы 
қолданады, ұсақ-түйектерге жол бермейді, ол көрерменге ажырамас 
картинаны көрсетіп, осы шедеврді қарайтын кез келген адамға ләззат бере 

алады. Түстердің бай және әдемі реңктерін қолдана отырып, суретші 
қызығушылық пен ерекшеліктің бүкіл композициясын жасады. Бұл 
суретшінің қолжазбасы мен сурет салу техникасы өте ерекше және 
таңқаларлық - Анри Матисс көлеңке мен жарықтың үйлесуінің күрделі 
техникасын пайдаланбайды, фигураларда көрерменге көңіл-күй сыйлауға 
арналған қанық түстер бар. Суретте бейнеленген нысандар түсініксіз және 
анық емес, оларға анықтық қажет емес, суретшінің жұмсақтық пен жеңілдігі 
жағынан басқалардан ерекшеленетін тұтас суретті жеткізуі өте маңызды. 

Суретті аяқтап, көрермен назарын суреттің ортасына аудару үшін суретші ақ 
және қара түстердің комбинациясын қолданады. «Отбасы портреті» 
кескіндеме - бұл нағыз шедевр, ол өзінің техникасымен және ашық түстердің  
ерекше үйлесімімен ерекшеленеді. Суретші әдеттегі күннің өзінде, 
отбасылық шеңберде сіз кешті рахаттана өткізуге болатындығын көрсетті 
және мұны оның суретінде көрсетті. 

Ағылшын стиліндегі үйлену тойы 
Үйлену рәсімі әрбір қыз үшін өте маңызды. Өйткені 5 жастағы жас 

әйелдер үйлену тойын жоспарлап отыр. Бұл салтанатты күн, ең маңызды 
және ең әдемі. 

Әрбір жұп бұл ұмытылмас күнді қалай өткізетінін біледі, кейбіреулер 
мейрамханада дәстүрлі түрде мерекеленіп, тіркеу кеңсесіне қол қояды, 
басқалары табиғатта шығуды қалайды. Енді әртүрлі стильде үйлену тойын 
ұйымдастыру сәнді болды. Қазір үйлену тойы сияқты тұжырымдама бар. Біз 
қайдан бастауымыз керек? Ағылшын стиліндегі үйлену - бұл күтпеген және 
романтикалық, үйлену тек жоғары деңгейде ұйымдастырылған жағдайда ғана 

жақсы өтеді. Ағылшын стилінде үйлену тойын ұйымдастыру үшін әртүрлі 
идеялар бар. 

Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  
 

 Сұрақтарға жауап жазыңыз: 

1. Бұл суретте кімдер бейнеленген? 
2. Түстердің бай және әдемі реңктерін қолданғанына келісесіз бе? 
3. Отбасы мүшелері қалай суреттелген? 
4. Бөлменің интерьері ұнады ма? 
5. Суретте бейнеленген нысандар неге түсініксіз болып көрінеді? 
 

 Мәтіндерден 5 сөз таптарын келтіріңіз. 

№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 
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1      
Отбасы мүшелерінің сипаттамасы: 

--------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

 Берілген сөйлемдердің аудармасын сайкестендіріңіз. 
Суретшінің бұл суреті басқалардан ерекшеленеді, Мэттис ешқашан өз 

туындыларында өмір мен интерьер бейнесін пайдаланбаған. Суретте 

суретшінің отбасы мүшелерінің үй шаруасымен қалай айналысып жатқанын 
байқауға болады. 

Эта картина художника отличается тем, что Матисс в своих картинах 
не показывал интерьер. Можно заметить чем занимаются члены семьи.  

 Сөйлемдегі сан есімдерді сөзбен жазыңыз. 

 Анри Эмиль Бенуа Матисс (фр. Henri Émile Benoît Matisse; 31 

желтоқсан 1869, Ле-Като-Камбрези, Франция — 3 қараша 1954, Ницца, 
Франция) — Француз суретшісі және мүсіншісі, фовистер ағымының 
жетекшісі. Түсі мен формасы арқылы эмоцияларды жеткізудегі 
ізденістерімен танымал.1891 жылы Париждегі Жюлиан академиясында А.В. 
Богродан, 1893 жылы Сән өнері, 1895 жылы Әсемдік өнер 
мектебінде Г.Мородан оқыды. 

 Нүкте қойып, берілген сөздерден сөйлем құрастып, көшіріңіз. 
суреттебейнеленгеннысандартүсініксізжәнеанықемесоларғаанықтыққа

жет 
емессуретшініңжұмсақтықпенжеңілдігіжағынанбасқаларданерекшеленетін 
тұтассуреттіжеткізуіөтемаңыздысуреттіаяқтапкөрерменназарынсуреттің 
ортасынааударуүшінсуретшіақжәнеқаратүстердіңкомбинациясынқолданады. 

 Берілген сөйлемдерді аударып, көшіріңіз. 
1908—1912жылдары Матисс өз суреттерінде негізгі үш түсті 

қолданады. «Сатир және нимфада» жасыл, кұлгін, көгілдір түстерді қолданса, 
«Биде» көк, жасыл, қызыл түстер, ал натюрморттарда сары, кызыл, көк, 
күлгін, тағы басқа түстерді колданады. 1912 жылдан бастап өз суреттерінде 
төрт түрлі түсті қолдана бастады.  Матисс тұс пен көлем арасындағы 

байланыс жәрдемімен сызыктық тегістілік тәсілін қолданды. Оның 
шығармаларының жан-жақталығы, пластикалығы, әр түстілігінің тереңдігі 
соншалық, оны сол кездегі басқа әйгілі суретшілердің қатарына да қоюға 
болатын еді.   
 

Септік жалғау Жіктік жалғау Тәуелдік жалғау Көптік жалғау 

А. I жақ I жақ  

І.с II жақ II жақ  

Б.с    

Т.с III жақ III жақ  
Ж.с    

Ш.с    

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%99%D0%BD_%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/1895
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/1912
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Кс    

 
Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

                    ---------------------------------        -------------------------------                                    
Сөздік 
--------------------------- 
Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 
сай деп есептеймін...... 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 

 Анри Матисстіңсізге ұнаған суретінің сипаттамасын келтіріңіз. 
 

Портрет разделяется по способу 
исполнения: масляный, карандашный, пастельный, акварельный, сухой 
кистью, гравированный, миниатюрный, фотографический и т.д. 
Портрет может быть написан в различных 
стилях: академизм, реализм, импрессионизм, экспрессионизм, модерн, абстр
акционизм, сюрреализм, кубизм, поп арт и т.д 

 
 
 
 

Данг Ван Кан 
«Меконг өзеніндегі тіршілік» суретінің сипаттамасы 

Вьетнам тойының салт – дәстүрлері. 
Сабақтың жоспары 

Теориялық блок 

 Суретшінің өмірбаяны 

 «Меконг өзеніндегі тіршілік» суретінің сипаттамасы 

 Вьетнам тойының салт – дәстүрлері. 
Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 СӨЖ арналған тапсырмалар 
Теориялық блок 

 

https://www.art-spb.ru/category/portret_po_foto_maslom
https://www.art-spb.ru/category/portret_karandashom
https://www.art-spb.ru/category/portret_pastelyu
https://www.art-spb.ru/category/portret_akvarelyu
https://www.art-spb.ru/category/portret_suhaya_kist
https://www.art-spb.ru/category/portret_suhaya_kist
https://www.art-spb.ru/goods/3341
https://www.art-spb.ru/category/painting/realism/portrait
https://www.art-spb.ru/category/painting/impressionism/portrait
https://www.art-spb.ru/category/painting/expressionism/portrait
https://www.art-spb.ru/category/painting/modern/portrait
https://www.art-spb.ru/goods/12581
https://www.art-spb.ru/goods/12581
https://www.art-spb.ru/category/painting/surrealism/portrait
https://www.art-spb.ru/category/painting/cubism/portrait
https://www.art-spb.ru/category/painting/pop_art/portrait
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 Суретшінің өмірбаяны 
Суретшінің толық аты-DangvanCan.- Данг Ван Кан.  
Вьетнам суретшісі Данг Ван Кан 1957 жылы Меконг өзенінің 

бойындағы елді мекенде дүниеге келді. Өз бетінше сурет салуды үйренді. Ол 
бала кезінде сурет сала бастады. 19 жасында Dang Can жергілікті журналдар 
мен газеттерде басты иллюстратор болды. Оның жұмысы соншалықты 
айқын,  түсінікті, түрлі-түсті және қуанышты болғандықтан, жас суретшінің  
есімі көп ұзамай Вьетнамда, содан кейін елден тыс жерлерде танымал болды. 
Қазіргі уақытта оның картиналары әлемнің көптеген елдеріндегі кәсібиөнерді 
білушілердің коллекцияларында. 

Вьетнамдық суретші Данг Канның жұмысы - бұл өз Отанына деген 
шынайы махаббат. Ресейдің пейзаждарын бүкіл әлемге әйгілі еткен Левитан 

немесе Шишкин сияқты, Dang Can өзінің ерекше шығармашылығының 
көмегімен экзотикалық Вьетнамның барлық сұлулығын білдіруге тырысады. 
Суретші өзінің кескіндеме көмегімен бейбіт өмірдегі әдемі пейзаждар мен 
көріністерді ғана емес, сонымен бірге елдің нағыз жан дүниесін, оның мәнін, 
дәстүрлері мен негіздерін бейнелейді. 

Суреттерді жасау техникасы да қызықты. Бұл автордың суреттері 
Вьетнамдық импрессионизмнің бір түрі деп айтуға болады. Мұнда басты 
назар бөлшектер мен дәл сызбаларға емес, ауада жүретін көңіл-күйді 

білдіруге аударылады. 
Данг Ван Канның суреттері әлемнің көптеген жеке коллекцияларында 

кездеседі. Суретші пейзаждарды және оған жақсы таныс және қымбат 
нәрсені - Меконг өзенінің бойындағы өлшенген, тыныш ауыл өмірін жазады. 
Оның тәсілі танымал, ол рақымдылықпен, нәзіктік пен және нақтылықпен 
ерекшеленеді. 

 
«Меконг өзеніндегі тіршілік». Суреттің сипаттамасы 

 
 

Суретшінің бұл картинасы бүкіл өмірі суда өтетін қарапайым 
жұмысшылардың өмірін бейнелейді. Су тамақ көзі, тұрғылықты жері және 
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көлік қозғалысы. Бұл өзендегі өмірдің вьетнамдықтардың өмір салтымен, 
әсерімен және осы элементпен өмірге бейімделуімен толық үйлесімді. 

Суреттер өмірдің тыныш өлшенген ырғағын шығарады, онда барлығы 
өз істерімен айналысады және ешқандай қиындықтарды байқамайды. 

Меконг өзенінің ағысында болып жатқан тіршілік. Бұл Вьетнам 
халқының күнделікті өмір салты тұрғын үйлері барлығы суда орналасқан.  

Барлығы ағып жатыр: өзен-суы, өмір уақыты және өмірдің өзі ағып, 
шексіз қозғалыста жүреді… 

Вьетнамдықтар үнемді үйлену тойларын жасауға көшті. 
Әрине, бұл 300 адам жиналған, ән-күйі төгілген, биі өрілген салтанатты 

кеш емес. Лимузинмен де ешкім дастарқанды қақ жарып, той залына 
кірмейді. Бірақ Да Нангтегі үйлену тойы өте әдемі ұйымдастырылады. 

Жағажай, теңіз, күйеу жігіт пен қалыңдықтың қасында бес-алты 
достары бар, кішігірім отшашу, неке қиятын дін қызметшісі. 

Жастар бір біріне ант береді, қоршаған ет жақындарының қошеметімен 
саусақтарына жүзік салады. Содан кейін осы тобымен жағажайдағы үстелдегі 
торттардан дәм татады. 

Практикалық блок 

 Сурет бойынша грамматикалық тапсырмалар  

 Сұрақтарға жауап жазыңыз: 

1. Бұл суретте не бейнеленген? 
2. Меконг өзенінің ағысында не болып жатыр? 
3. Өзен неге ұқсас  қылып суреттелген? 
4. Картина қандай түстермен таңқалдырады? 
5. Суретте қандай түстер басым? 

 Мәтіндерден 5 сөз таптарын келтіріңіз. 

№ Зат есім Сын есім Үстеу Етістік Сан есім 

1      

 
Табиғаттың сипаттамасы:-------------------------------------------------- 

 Берілген сөйлемдердің аудармасын сайкестендіріңіз. 

Вьетнамдық суретші Данг Канның жұмысы-бұл өз Отанына деген 
шынайы махаббат. Ресейдің пейзаждарын бүкіл әлемге әйгілі еткен Левитан 
немесе Шишкин сияқты, Dang Can өзінің ерекше шығармашылығының 
көмегімен экзотикалық Вьетнамның барлық сұлулығын білдіруге тырысады. 

Работы вьетнамского художника полны настоящей любви к своей 
Родине.Он, как русские пейзажисты Левитан и Шишкин своим необычным 

творчеством прославил экзотический Вьетнам. 

 Сөйлемдегі сан есімдерді сөзбен жазыңыз. 
Вьетнам суретшісіДанг Ван Кан 1957 жылы Меконг өзенінің 

бойындағы елді мекенде дүниеге келді. Өз бетінше сурет салуды үйренді. Ол 
бала кезінде сурет сала бастады. 19 жасында Dang Can жергілікті журналдар 
мен газеттерде басты иллюстратор болды. 

 Нүкте қойып, берілген сөздерден сөйлем құрастып, көшіріңіз. 
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суретшініңбұлкартинасыбүкілөмірісудаөтетінқарапайымжұмысшылард
ың өмірінбейнелейдісутамақкөзітұрғылықтыжеріжәнекөлікқозғалысыбұл 
өзендегіөмірдіңвьетнамдықтардыңөмірсалтыменәсеріменжәнеосы 
элементпенөміргебейімделуіментолықүйлесімі. 

 Берілген сөйлемдерді аударып, көшіріңіз. 

Суреттерді жасау техникасы да қызықты. Бұл автордың суреттері 
Вьетнамдық импрессионизмнің бір түрі деп айтуға болады. Мұнда басты 
назар бөлшектер мен дәлсызбаларға емес, ауада жүретін көңіл-күйді 
білдіруге аударылады. 

Данг Ван Канның суреттері әлемнің көптеген жеке коллекцияларында 
кездеседі. Суретші пейзаждарды және оған жақсы таныс және қымбат 
нәрсені - Меконг өзенінің бойындағы өлшенген, тыныш ауыл өмірін жазады. 

Оның тәсілі танымал, ол рақымдылықпен, нәзіктік пен және нақтылық пен 
ерекшеленеді. 

 Импрессионизм деген сөзге фонетикалық 

талдау жасаңыздар. 
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Септік жалғау Жіктік жалғау Тәуелдік жалғау Көптік жалғау 

А. I жақ I жақ  

І.с II жақ II жақ  
Б.с    

Т.с III жақ III жақ  

Ж.с    

Ш.с    
Кс    

Синонимдер мен антонимдер қатарын толықтырыңыз: 

                    ---------------------------------        -------------------------------                                    
Сөздік 

--------------------------- 

Менің пікірім: 

Суреттің аталуымен толық келісемін/келіспеймін. Бұл сурет өз атауына 
сай деп есептеймін...... 

 СӨЖ арналған тапсырмалар 
Вьетнам суретшісі Данг Ван Кан сізге ұнаған суретінің сипаттамасын 

келтіріңіз. 

Автопортрет - графическое, живописное или скульптурное изображение 
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художника, выполненное им самим с помощью зеркала или системы зеркал. 

Аллегорический портрет - разновидность костюмированного портрета, в 
котором образ портретируемого представлен в форме аллегории. 
Военный портрет - разновидность парадного портрета - портрет в 
образе полководца. Интимный портрет - камерный портрет с 
нейтральным фоном, выражающий доверительные отношения между 
художником и портретируемой особой. 
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Сөздік Словарь 

Адамның денесі Части тела 

Қол 
аяқ 
іш, қарын 

Арқа 
Жүрек 
Кеуде 
Тамақ 
Саусақ 
Бет 
Бас 
шаш 

көз 
Құлақ 
Мұрын 
Ауыз 
Ерін 
Жақ 
Тіс 
Тіл 

Сақал 
Мұрт 
Омыртқа 
Дене 
Мойын 
Тізе 
Шынтақ 
Бел 

Қас 
Маңдай 
Кірпік 
Өкше 
Иық 
Табан 

рука 
нога 
живот 

спина 
сердце 
грудь 
горло 
палец 
лицо 
голова 
волосы 

глаз 
ухо 
нос 
рот 
губы 
щека 
зуб 
язык 

борода 
усы 
позвоночник 
тело 
шея 
колено 
локоть 
талия 

бровь 
лоб 
ресница 
пятка 
плечо 
Стопа 

Туыстар Родственники 

Әже 
Ата 
Әке-шеше 
Ана,шеше 
Әке 
Көке 
Аға 
Нағашы 

бабушка 
дедушка 
родители 
мама 
отец 
дядя 
брат 
дядя/ по матери/ 
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Әпке 

Тәте 
Қарындас 
сіңлі 
қыз 
ұл 
жұбайлар 
туысқан 
жезде 

келін 
күйеу бала 
қайын ене 
қайын ата 
балдыз 
қайын сіңлі 
бойжеткен 
жігіт 

старшая сестра 

тетя 
сестренка/для брата/ 
сестренка/для сестры/ 
дочь 
сын 
супруги 
родственник 
зять/муж сестры/ 

невеста/жена сына,брата/ 
жених/муж дочки/ 
свекровь, теща 
свекр, тесть 
брат,сестра/мужа,жены/ 
золовка 
девушка 
парень 

Адамның сипаттамасы Человек бывает 

Жақсы 
Әділетті 
Әділетсіз 
Жас 
Егде 

Қарт 
Қайрымды 
ашушаң 
жетік /ақылды 
дүлей 
күшті 
әлсіз 
бай 

кедей 
әдемі 
ажарсыз 
толық 
арық 
ұзын  бойлы 
аласа 
еңбеккер 

еріншек/жалқау 
белгісіз 
бақытты 
бақытсыз 
білімді 
білімсіз 

хороший 
справедливый 
несправедливый 
молодой 
пожилой 

старый 
добрый 
злой 
умный 
глупый 
сильный 
слабый 
богатый 

бедный 
красивый 
некрасивый 
толстый 
худой 
высокий 
невысокий 
трудолюбивый 

ленивый 
неизвестный 
счастливый 
несчастный 
образованный 
необразованный 
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көңілді 

көңілсіз 
мырза 
сараң 
таныс 
бейтаныс 
бөгде 
сабырлы/ұстамды 
тынымсыз 

дана 
енжар 
байсалды 
сенгіш 
ұлы 
көнбіс 
сенімі жоқ 
сабырсыз 

парасатты 
жауапты 
топас 
марқұм 
ұмытшақ 
табанды 
тиянақты 
мылжың 

қайсар 
шыншыл 
үндемес 
көпшіл 
тұйық 
шыдамды                                                       
талапшыл                                                   
қу                                                                        

қонақжай                                                      
жеңілтек                                                            
екіжүзді                                                       
өткір ойлы                                                     
мейрімді                                                   
қарапайым                                               
батыр                                                              
жомарт                                                   

әңгімешіл                                                      
ашық                                                           
адал                                                                 
қорқақ                                                                    

веселый 

грустный 
щедрый 
жадный 
знакомый 
незнакомый 
посторонний 
спокойный 
беспокойный 

мудрый 
равнодушный 
серьезный 
доверчивый 
великий 
терпеливый 
неуверенный  
нетерпеливый  

порядочный  
ответственный  
неуклюжий  
покойный  
забывчивый  
стойкий  
устойчивый  
болтун  

храбрый 
правдивый  
молчун  
компанейский  
замкнутый  
терпеливый  
инициативный  
хитрый  

гостепреимный  
легкомысленный  
двуличный  
остроумный  
заботливый  
обыкновенный  
герой  
щедрый  

разговорчивый  
открытый  
честный  
трус  
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салмақты                                                    

сыпайы                                                              
сезімтал                                                             
алғыр                                                                              
талантты                                                              
өжет                                                                        
пысық                                                                    
ұғымды/ұққыш                                       
шебер                                                                      

қабілетті                                                                  
зерек                                                                               
шешен                                                                
өткір                                                                  
сөзшең    
                                                          

уравновешенный  

простой  
чувствительный  
хваткий  
талантливый  
дерзкий  
шустрый, живой  
толковый, понятливый  
мастер  

способный  
одаренный  
оратор, острослов  
бойкий, смелый  
красноречивый 

Қабілеттің жоқтығы отсутсвие способности 

аңғал 
аңқау 
бейқам 
ебедейсіз 
мешеу 
шорқақ 
алаңғасар 

енжар 
икемсіз 
сылбыр, шабан 

неосмотрительный 
наивный 
беспечный 
неловкий 
отсталый 
неумелый 
рассеянный, невнимательный 

равнодушный 
неуклюжий 
медлительный 

Ұқыптылық прилежание/внимательность 
Ұқыпты, құнтты 
Тындырымды 

Ынталы 
Әдепті 
Биязы 
Мұқият,тап-тұйнақтай 
Елгезек 
Зейінді 
Үлгілі 
Епті 

сақ 

бережливый 
исполнительный 

стремительный 
деликатный 
изящный, тонкий 
аккуратный 
послушный 
внимательный 
образцовый 
ловкий 

осторожный 
білік/тәжірибе опыт/умение 

тәжірибелі 
белгілі/атақты 
беделді 
белсенді 

көргенді/тәрбиелі 
байқағыш 

опытный 
известный 
авторитетный 
активный 

воспитанный 
прозорливый 
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кемеңгер 

білікті 
білімді 
абыройлы 
мәдениетті 
қырағы 
шыныққан 
дана 
кеңпейіл 

талапқойғыш 
қатыгез 
паң 
жұмсақ 
момын 
ұстамды 
қатал 
өзімшіл 

өктем 
жуас 

гений 

знающий 
образованный 
уважаемый 
культурный 
зоркий 
закаленный 
мудрый 
великодушный 

принципиальный 
жестокий 
надменный 
мягкий 
смирный 
сдержанный 
строгий 
высокомерный 

властный 
тихий, кроткий 
 

Табиғаттың құбылысы Явления природы 
Күн 
Жер 

Ай 
Жел 
Жаңбыр 
Найзағай 
Қар 
Мұз 
Аяз 
Бұлт 

Өзен 
Көл 
Теңіз 
Мүхит 
Тау 
Орман 
Аң 
Адам 

Құс 
Ағаш 
Гүл 
Шөп 
Жаз 
Қыс 

солнце 
земля 

луна 
ветер 
дождь 
молния 
снег 
лед 
мороз 
облако 

река 
озеро 
море 
океан 
гора 
лес 
зверь 
человек 

птица 
дерево 
цветок 
трава 
лето 
зима 
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Күз 

Көктем 

осень 

весна 
Айлар Месяцы 

Қаңтар 
Ақпан 
Наурыз 
Сәуір /көкек/ 

Мамыр 
Маусым 
Шілде 
Тамыз 
Қыркүйек 
Қазан 
Қараша 
Желтоқсан 

январь 
февраль 
март 
апрель 

май 
июнь 
июль 
август 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

Апта күндері Дни недели 

Дүйсенбі 
Сейсенбі 
Сәрсенбі 
Бисенбі 
Жұма 

Сенбі 
Жексенбі 

понедельник 
вторник 
среда 
четверг 
пятница 

суббота 
воскресенье 
 

Жануарлар Животные 
Ат, жылқы 
Сиыр 

Түйе 
Қой 
Ешкі 
Шошқа 
Есек 
Арыстан 
Жолбарыс 
Аю 

Түлкі 
Қасқыр 
Қоян 
Піл 
Маймыл 
Кірпі 
Тасбақа 
Тиін 

лошадь 
корова 

верблюд 
баран 
коза 
свинья 
осел 
лев 
тигр 
медведь 

лиса 
волк 
заяц 
слон 
обезьяна 
еж 
черепаха 
белка 

Құстар Птицы 
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Әтеш/қораз 

Тотықұс 
Түйеқұс 
Қаз 
Үйрек 
Тауық 
 

петух 

попугай 
индюк 
гусь 
утка 
курица 
 

Жеміс-жідектер Фрукты-ягоды 

Алма 
Алмұрт 
Жүзім 
Шабдалы 
Өрік 
Қара өрік 
Анар 

Шие 
Жидек 
Таңқұрай 
Қауын 
Қарбыз 
Әнжір 
 

яблоко 
груша 
виноград 
персик 
абрикос     
чернослив 
гранат 

вишня 
ягода 
малина 
дыня 
арбуз 
инжир 
 

Көкөністер Овощи 

Картоп 
Пияз 
Сарымсақ 
Қияр 
Қызанақ 
Сәбіз 

Қызылша 
Бұрыш 
Асқабақ 
Орамжапырақ 
Ақжелкен 
Аскөк 
Желкөк 
Кәді 

Шалғам 
Түріп 
Шалқан 
Үрме бүршақ 
Бұршақ 
Маш 
Қымыздық 
 

картошка 
лук 
чеснок 
огурцы 
помидор 
морковь 

свекла 
перец 
тыква 
капуста 
петрушка 
укроп 
хрен 
кабачки 

редиска 
редька 
репа 
фасоль 
горох 
соя 
щавель 
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Азық-түлік Продукты 

Нан 
Май 
Ет 

Сүт 
Шұжық 
Қатық 
Қаймақ 
Кәмпит 
Жаңғақ 
Ірімшік 
Сүзбе 

Талқан 
Тары 
Жент 
Жал 
 
жая 
жұмыртқа 
сусын 

қымыз 
шұбат 
шелпек 
қарта 
 
қазы 
әсіп 
бесбармақ 

құырдақ 
бәліш 
күлше 
құрт 
 

хлеб 
масло 
мясо 

молоко 
колбаса 
кефир 
сметана 
конфеты 
орехи 
творог 
брынза 

толченое пшено 
пшено 
жареное пшено 
конина/жирная часть 
туши под гривой/ 
конина/филе/ 
яйцо 
напиток 

кобылье молоко 
верблюжье молоко 
жареная лепешка 
полуфабрикат /толстая 
конская   кишка 
конина/ребро/ 
блюдо/конина,баранина/ 
блюдо/конина,тесто/ 

поджарка 
мясной пирог 
лепешки на угольях 
кисломолочные шарика 
 

Үй Дом 

Пәтер 
Бөлме 
Ас үй 
Жатын бөлме 
Дәретхана 
Есік 
Терезе 
Перде 

Еден 
Қабат 
Кілем 

квартира 
комната 
кухня 
спальня 
туалет 
дверь 
окно 
шторы 

полы 
этаж 
ковер 
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Төбе 

Қабырға 
Сурет 
Сағат 
Айна 
Үстел 
Орындық 
Керует 
Көрпе 

Жастық 
Ақжайма 
Орамал 
Ыдыс-аяқ 
Киім 
Сөре 
Кітаптар 
Шырақ 

Теледидиар 
Сабын 
 

потолок 

стена 
картина 
часы 
зеркало 
стол 
стул 
кровать 
одеяло 

подушка 
простыня 
полотенце 
посуда 
одежда 
полка 
книги 
лампа 

телевизор 
мыло 
 

Ыдыс-аяқ посуда 
Майлық 
Қасық 

Шанышқы 
Пышақ 
Тәрелке 
Таба 
Шәйнек 
Табақ 
Кесе 
Қазан 

 

салфетка 
ложка 

вилка 
нож 
тарелка 
сковородка 
чайник 
блюдо 
пиала 
казан 

 
Кеңсе заттары 
 

Канцтовары 

Қағаз 
Қалам 
Сыя 

Желім 
Бор 
Тақта 
Дәптер 
Қайшы 
Сызғыш 
Өшіргіш 
 

бумага 
ручка 
чернила 

клей 
мел 
доска 
тетрадь 
ножницы 
линейка 
резинка 
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Мамандықтар Профессии 

мұғалім 
дәрігер 
ғалым 

егінші 
сыпырушы 
сатушы 
жұмысшы 
етші 
құрылысшы 
суретші 
атқыш 

аспазшы 
әскери 
су тартқыш 
ұшқыш 
ғарышкер 
тігінші 
әнші 
әртіс 

жазушы 
ақын 
хатшы 
аударушы 
тілші 
бақшы 
орманшы 
теңізші 

шаруа 
сырлаушы 
тәрбиеші 
саясатшы 
 

учитель 
врач 
ученый 

хлебороб 
уборщица 
продавец 
рабочий 
мясник 
строитель 
художник 
стрелок 

повар 
военный 
водопроводчик 
летчик 
космонавт 
портной 
певец 
артист 

писатель 
поэт 
секретарь 
переводчик 
корреспондент 
садовник 
лесник 
моряк 

крестьянин 
маляр 
воспитатель 
политик 
 

Түстер 
 

Цвета 

Сұрғылтым 
Күрең  қызыл 
Күрең қошқыл 
Көк сұр 
Күлгін 
Қызғылт көк 
Сұрғылт  көк 

Қоңыр қаралтым 
Ақ 
Қара 

бежевый 
бордовый 
вишневый 
лиловый 
фиолетовый 
сиреневый 
стальной 

темный 
белый 
черный 
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Көк 

Жасыл 
Көгілдір 
Қоңыр 
Сұр 
Қызғылт 
Қызы-сары 
Ала 
Жирен 

Жолақ 
Боз 
 

синий 

зеленый 
голубой 
коричневый 
серый 
розовый 
оранжевый 
пестрый 
рыжий 

полосатый 
светло-серый 
 

Заттың сапасы Качество вещей 
Үлкен 
Кішкентай 

Тез 
Баяу 
жаңа 
ескі 
жылы 
салқын 
дұрыс 
теріс 

жұмсақ 
қатты 
түзу 
қисық 
толы 
бос 
қымбат 
арзан 

кең 
тар 
жарық 
ұзын 
қысқа 
өткір 
өтпейтін 
таза 

лас 
жай 
күрделі 
жиі 
сирек 
оң 

большой 
маленький 

быстро 
медленно 
новый 
старый 
теплый 
холодный 
правильный 
наоборот 

м ягкий 
твердый 
прямой 
кривой 
полный 
пустой 
дорогой 
дешевый 

широкий 
узкий 
светлый 
длинный 
короткий 
ос трый 
тупой 
чистый 

грязный 
простой 
сложный 
часто 
редко 
правый 
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сол 

сулы 
құрғақ 
қатты 
тыныш 
кәдімгі 
күрделі 
 

левый 

мокрый 
сухой 
громкий 
спокойный 
простой 
сложный 
 

Заттың  түрі Форма вещей 

Дөңгелек 
Шаршы 
Жазық 
Тегіс 
Бұдыр 
Мінсіз 

Ұшбұрышты 
Жалпақ 
Үшкір/өткір 
 

круглый 
квадратный 
плоский 
ровная 
неровная 
безупречная 

треугольная 
приплюснутый 
острый 
 

Тамақтың дәмі Вкус еды 
Дәмді 

Дәмсіз 
Тәтті 
Қышқыл 
Ащы 
Тұзды 
Керемет 
Қалыпты 
 

вкусно 

невкусно 
сладко 
кисло 
горько 
соленая 
необычная 
обычная 
 

Мезгіл үстеулері Наречия времени 

Қашан 
Түнеугүні 
Баяғыда 
Қашаннан 
Ылғи/қашанда 

Ешқашан 
Қазір 
Кейін 
Әлдеқашан/ертеде 
Жақында 
Ерте 
Кеш 
Кеше 

Бүгін 
Бүрсігүні 

когда 
тогда 
давно 
с каких пор 
всегда/постоянно 

никогда 
сейчас 
потом 
давно 
недавно 
рано 
поздно 
вчера 

сегодня 
послезавтра 
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Түсте 

Кешке 
Күндіз 
Анда-санда 
Оқта-текке 
Қысы-жазы 
Алдын-ала 
Күнілгері 
Биыл 

Былтыр 
Уақытында 
Жазда 
Көктемде 
Қыста 
Күзде 
Күздігүні 
Қыстыгүні 

Тез/дереу/жедел 
Бір  күні 
Күні-түні 
Таңертең 
Ертемен 
Ертесіне 
 

в полдень 

вечером 
днем 
иногда 
изредка 
зимой-летом 
заранее 
заранее 
в этом году 

в прошлом году 
во время 
летом 
весной 
зимой 
осенью 
осенью 
зимой 

быстро 
однажды 
днем и ночью 
утром 
наутро 
назавтра 
 

Сын-бейне үстеуі Наречия образадействия 

Күлкілі 
Қорқынышты 
Құпиялы 
Жұмбақ 
Кенет 
Түгел 

Түгелін 
Қалай 
Жақсы 
Жаман 
Тез/дереу/шапшаң 
Баяу/ақырын 
Ұзақ 
Баладай 

Жаңаша 
Дұрыс 
Ағат 
Жаяу 
Ұшып 
Дауыстап 

смешно 
страшно 
секретно 
загадочно 
вдруг 
все 

всех 
как 
хорошо 
плохой 
быстро 
медленно 
долго 
по-детски 

по-новому 
правильно 
неправильно 
пешком 
бегом 
громко 
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Ыссы 

Суық 
Салқын 
Әрең 
Дәл 
Бірге 
Біраз 
Бірталай 
Недәуір 

Жедел 
Қатты/ауыр 
Осылай 
Тікелей 
Зорға 
Қызық 
қиын 
жеңіл 

пайдалы 
 

жарко 

холодно 
прохладно 
едва 
точно, как раз 
вместе 
достаточно 
изрядно 
порядочно 

скоро/спешно 
тяжело 
так 
прямой/неосредственно 
насилу 
интересно 
трудно 
легко 

полезно 
 

Күшейту үстеулері Усилительные наречия 

Аса 
Нағыз 
Ең 

Тым 
Айрықша 
Әбден 
Дәл 
Сәл 
Мүлдем 
Шамадан тыс 
Жеткілікті 

Қатысты 
Төтенше 
Өткір 
 

очень 
настоящий 
самый 

слишком 
особенно 
совсем/окончательно 
точно 
чуть-чуть 
совсем, совершенно 
чрезмерно 
достаточно 

относительно 
чрезвычайно 
остро 
 

Мөлшер  үстеуі Наречия количества и меры 
Жақын 

Алыс 
Оңай 
Қиын 
Неғұрылым 
Соғұрылым 
Шамалы, аздап 
Жеткілікті 
Аса 

близко 

далеко 
легко 
тяжело 
насколько 
настолько 
немного 
довольно, достаточно 
чересчур 
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Артық 

Сәл, ақырын ғана 
Тым 
Салыстырмалы 
Бірнеше 
Ерекше 
Өте 
Сонша/соншама 
Онша емес 

Едәуір 
Бірталай 
Азды-көпті 

излишне 

слегка 
слишком 
сравнительно 
несколько 
исключительно 
крайне 
столько 
не очень 

намного 
немало 
немного 
 

Мақсат үстеулері Наречия цели 
Әдейі/біле  тұра 

Жорта 
қасақана 
 

специально/ точно зная 

нарочно 
назло 
 

Себеп-салдар үстеуі Наречия причины 
Бекерге 
Босқа/текке 

Амалсыздан 
Лажсыздан/шарасыздан 
 

напрасно 
зря 

вынужденно 
поневоле 
 

Топтау үстеулері Наречия разделительности 
Екеулеп 
Бір-бірлеп 

Он-ондап 
Аз-аздан 
Бас-басына 
Жұп-жұбымен 
Рет-ретімен 
 

вдвоем 
по  одному 

по десять 
по-немножку 
на каждого 
по парам 
по-порядку 
 

Мекен     үстеуі Наречия  места 

Мұнда/осында 
Анда/сонда 
Ілгері /алға 
Артқа/кейін/кері 
Алыс/қашық/ұзақ 
Жақын 
Жоғары 

Аласа/төмен/тапал 
Қайда 
Жоғарыда 

здесь 
там 
вперед 
назад 
далеко 
близко 
биік 

низко 
где/куда 
наверху 
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Төменде/астында 

Астына /төмен 
Ішінде 
Сыртында/сыртынан 
Әрі 
бері 
ішке/ішкері 
іште 
 

внизу 

вниз 
внутри 
снаружи 
дальше 
ближе 
внутрь 
внутри 
 

Қабілеттілік способность 

Алғыр 
Қабілетті 
Талантты 
Зерек 
Сезімтал 

Шешен 
Өжет 
Өткір 
Пысық 
Сөзшең 
Ұғымды (паз), ұққыш 
Шебер 

хваткий(сильный) 
способный 
талантливый 
одаренный, способный 
чуткий 

оратор, острослов 
дерзкий 
бойкий,смелый 
шустрый, живой 
красноречивый 
толковый,понятливый 
мастер,виртуоз 

Қабілеттің жоқтығы отсутствие способности 

Аңғал 
Аңқау 
Алаңғасар 
Бейқам 
Енжар 
Ебедейсіз 

Икемсіз 
Мешеу 
Сылбыр, шабан 
Шорқақ 

неосмотрительный, неосторожный 
наивный 
рассеянный, невнимательный 
беспечный 
равнодушный 
неловкий 

неуклюжий 
отсталый 
медлительный 
неумелый 

Ұқыптылық прилежание/внимательность 
Ұқыпты, құнтты 

Мұқият, тап-тұйнақтай 
Тындырымды 
Елгезек 
Ынталы 
Зейінді 
Әдепті, сыпайы 
Үлгілі 
Сақ 

Епті 
Биязы 

бережливый 

аккуратный 
исполнительный 
послушный 
стремительный 
внимательный 
деликатный 
образцовый 
осторожный                              

ловкий 
изящный, тонкий                 
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Табанды стойкий, устойчивый 

                      Білік/тәжірибе умение/опыт 

Тәжірибелі 
Білікті 
Белгілі 
Білімді 
Беделді 

Абыройлы 
Белсенді 
Мәдениетті 
Көргенді, тәрбиелі 
Қырағы 
Байқағыш 
Шыныққан 
Ұлы 

Дана 
Кемеңгер 

опытный 
знающий 
известный 
образованный 
авторитетный 

уважаемый 
активный 
культурный 
воспитанный 
зоркий 
прозорливый 
закаленный 
великий 

мудрый 
гений 

Басқа адамдарға қарым-

қатынасы 

отношения к другим людям 

Қайырымды, мейірімді 
Ұстамды 

Талап қойғыш 
Қатал 
Қатыгез 
Өзімшіл 
Паң 
Өктем 
Жұмсақ 
Жуас 

Момын 

добрый 
сдержанный 

принципиальный 
строгий 
жестокий 
высокомерный 
надменный 
властный 
мягкий 
тихий, кроткий 

смирный 
Қарым-қатынас сапасы качества в общении 

Қонақжай 
Кеңпейіл 
Жомарт 
Сараң 

Тұйық 
Көпшіл 
Әңгімешіл 
Ашық 

гостеприимный 
великодушный 
щедрый 
жадный 

замкнутый 
людимый 
разговорчивый 
открытый 
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