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БЫЬААРЫЫ СУРУК 

Уерэх биридимиэтин ейдебулэ 

 

Тереебут тыл — келуенэттэн келуенэ5э бэриллэр ханнык ба5арар норуот улуу нэЬилиэстибэтэ, киЬи аймах ытык ойдобуллэриттэн 

биирдэстэрэ. Тереебут тьыл — о5о5о тулалыыр эйгэтин кыра5ытык билэр-керер, чугас дьонун-сэргэтин кытта истинник бодоруЬар, иэйиитэ 

уЬуктар, ейе-санаата сайдар, ебугэтин уерэ5ин утумнуур сурун эйгэтэ. 

Ол иьин о5ону кыра сааЬыттан о5о тэрилтэтигэр, оскуола5а тереебут тылынан иитии-уерэтии сурун ирдэбил быЬыытынан 

билиниллэн, Российскай Федерация уонна Саха ереспуубулукэтин уерэххэ уонна тылга сокуоннарыгар ити ейдобул туспа ыстатыйанан 

киирэн, быраап быЬыытынан кемускэллээх, билинни усулуобуйа5а угус норуот тыла чел туруктаах хааларыгар тирэх буолар. 

Саха Эреспуубулукэтигэр саха тылын тереебут тыл быЬыытынан уерэтии 1922 с. тиЬигин быспакка, угус оскуола5а угэскэ 

кубулуйан, уопсай уорэхтээЬин о5ону сайыннарар биир сурун биридимиэтин быЬыытынан билиниллэр. Ити кэм устатыгар сэбиэскэй да, 

билинни да кэмнэ орто уерэх систиэмэтигэр буолбут араас реформалар сыалларыгар-соруктарыгар сеп тубэЬиннэриллэн, уерэтии таЬыма, 

хайысхата, ис хоЬооно сайдан иЬэр. 

Билигин тереебут тыл, Федеральнай государственнай уерэх стандардын (ФГУЕС) ирдэбилинэн, уопсай уерэхтээЬин булгуччулаах 

чааЬыгар киирэн, базиснай уерэх былааныгар (федеральнай) миэстэтэ, уерэтиллэр чааЬа чопчу ыйыллан уерэтии таЬыма урдээтэ. 

Начаалынай оскуола5а тереебут тылы уерэх биридимиэтин быЬыытынан уерэтиигэ тумук ирдэбили эмиэ ФГУЕС суруннуур. 

Ити ааттаммыт докумуон быЬыытынан, начаалынай уерэхтээЬиннэ нуучча уонна тереебут тылы уерэтиигэ тэн таЬымнаах тумук 

ирдэнэр. Тереебут тыл атын уерэх биридимиэттэрин кытта бииргэ о5о лиичинэс быЬыытынан сайдыытын хааччыйыахтаа5а этиллэр, ону 

сэргэ урукку еттугэр ирдэнэ илик сана булгуччулаах ирдэбили — уерэнээччигэ уерэх дэгиттэр дьайыыларын инэриини киллэрэр. 

 

Уерэх биридимиэтин сыала уонна соруга 

 

Начаалынай оскуола5а тереебут тылы уерэтии биридимиэтэ атын уерэх биридимиэттэрин ортотугар уерэнээччи тылын-еЬун уонна 

ейун-санаатын сайыннарар, уерэх дэгиттэр дьайыыларын инэрэр кыа5ынан бас-кес балаЬыанньаны ылар биридимиэт буолар. Онон бу 

биридимиэти уерэтии таЬымыттан саха оскуолатыгар начаалынай уерэхтээЬин уопсай туруга, уерэнээччи салгыы сурун оскуола5а 

ситиЬиилээхтик уорэнэрэ тутулуктаах. 

О5о начаалынай оскуола5а уерэнэр сааЬыгар билиитэ-керуутэ балысханнык кэниир, тыла-еЬе уонна ейе-санаата имигэстик сайдар, 

иэйиитэ уонна саныыр санаата судургутук олохсуйар буолан, тереебут тылы бу кэмнэ кичэйэн уерэтии — норуот тыла чел туруктаах 

буоларыгар, кэнчээри ыччакка улуу нэЬилиэстибэни тириэрдэргэ олус суолталаах. 

Этиллибиккэ оло5уран, тереебут тылы начаалынай уопсай уерэхтээЬин таЬымыгар уерэтии сыалын ус хайысха5а араарыахха сеп: 

1) уерэнээччигэ тереебут тыл туЬунан билиини аан дойду туЬунан научнай билии быстыспат сор5отун быЬыытынан инэрии, тыл уерэ5ин 

сурун хайысхаларын кытта билиЬиннэрии, онно оло5уран, о5о билэр-керер, толкуйдуур кыа5ын сайыннарыы; 

2) уерэнээччи дьону-сэргэни кытта тереебут тылынан бодоруЬар уеруйэ5ин, сана (тыл) култуурата киЬи уопсай култууратын быстыспат 

сор5ото буоларын туЬунан ейдебулгэ тирэ5ирэн, сана (тыл) араас керунэр (кэпсэтии, суруйуу, аа5ыы, ейтен айыы, о.д.а.) уерэтэн, салгыы 

сайыннарыы; 

3) уерэнээччигэ тереебут тыл норуот ытык ейдебуллэритгэн биирдэстэрэ буоларын быЬыытынан ураты харыстабыллаах сыЬыаны инэрии, 

хас биирдии киЬи ийэ тылын сайыннарар иэстээ5ин ейдетуу. 

Тереебут тылы начаалынай оскуола5а уерэтии сыала маннык сурун соруктары быЬаардахха ситиЬиллэр: 



• дьону-сэргэни кытта бодоруЬар сана (тыл) сурун керуннэрин уерэнээччигэ уерэх дэгиттэр дьайыыларын инэриини кытта бииргэ 

алтыЬыннаран уерэтии; 

- тыл (сана) —бодоруЬуу сурун ньымата диэн тутаах ейдебулгэ тирэ5ирэн, уерэнээччи кэпсэтэр уонна санаатын толору этэр (тыл этэр), 

суруйар уеруйэ5ин сааЬыгар сеп тубэЬиннэрэн сайыннарыы; 

• тыл уерэ5ин билиитигэр, сурук-бичик култууратын терут ейдебуллэригэр оло5уран, уерэнээччи тереебут тылын литературнай нуорматын 

тутуЬарын, ал5аЬа суох санарарын уонна суруйарын ситиЬии; 

• тыл уерэ5ин сурун салааларын (лексика, фонетика, морфология, синтаксис, тиэкис) туьунан уопсай ейдебулу инэриигэ тирэ5ирэн, 

уерэнээччи толкуйдуур дьо5урун сайыннарыы, сааЬыгар сеп тубэЬиннэрэн, ей улэтин дьайыыларыгар уерэтии; 

• тереебут тылы билии, харыстааЬын, сайыннарыы сурун ньымаларыгар уерэтии. 

Тереебут тылга тирэ5ирэн, нуучча тылын уерэтии. Саха оскуолатыгар нуучча тылын уерэнээччи тереебут тылга ылбыт билиитигэр, 

инэриммит уеруйэ5эр уонна сатабылыгар тирэ5ирэн уерэтии — билигин олохсуйбут ейдебул, бастын  учууталлар угэскэ кубулуйбут уерэтэр 

ньымалара. Онно тирэ5ирэн, ФГУЕС уерэнэргэ уерэтэр сурун хайысхатыгар уонна ирдэбилигэр оло5уран, тереебут тылга тирэ5ирэн нуучча 

тылын уерэтиини сана таЬымна таЬаарыы са5аланара наада. 

Тереебут тылы начаалынай оскуола5а уерэтии уерэнээччи нуучча тылын кэбэ5эстик ылынарын хааччыйар, нуучча тылыгар тыл 

уерэ5ин угус уопсай хайысхаларын хос эбэтэр уруттаан уерэтэри лаппа а5ыйатан, учуутал уерэх чааЬын о5о нууччалыы санатын 

сайыннарыыга аныыр усулуобуйатын уескэтиэхтээх. Онон саха оскуолатыгар нуучча тылын уерэтии хаачыстыбатын тупсарыыга 

усулуобуйа уескэтии — тереебут тылы уерэтии хос сыала-соруга. 

 

Уерэх былааныгар уерэх биридимиэтин миэстэтэ 

Саха тылын уерэтии чааЬа начаалынай уопсай уерэхтээЬини суруннуур бырагыраама5а бэриллэр тереебут тылынан уерэнэр 

кылаастарга аналлаах базиснай уерэх былаанын 3 (уЬус) барыйааныгар тирэ5ирэн быЬаарыллар. Уерэх тэрилтэтэ бэйэтин уерэ5ин 

бырагырааматын, былаанын оносторугар онно баар булгуччулаах чааска киирбит биридимиэттэр чаастарын тутуЬара ирдэнэр. Онно эбии 

уерэх былаанын талар чааЬыттан бэйэтэ керен, ханнык ба5арар биридимиэккэ чаас эбэрэ эбэтэр атын биридимиэти эбии уерэтэрэ кенул. 

Ити ыйыллар базиснай уерэх былааныгар нуучча уонна тереебут тылы уерэтии чаастарын ахсаана тэннэнэн, ордук государственнай 

статустаах тереебут тыл урдук таЬымна уерэтиллэригэр усулуобуйа тэриллибитэ костер. Ону сэргэ тереебут тылы уерэтии нуучча тылын 

уерэтиигэ тирэх буоларын ситиЬэр туЬуттан уерэх матырыйаалын аттарарга табыгастаах усулуобуйа уескуур. 

Уерэх федеральнай базиснай былаанын уЬус барыйааныгар оло5уран, саха оскуолатын начаалынай кылаастарыгар (1—4 кылаастарга) 

тереебут тылы уонна литературнай аа5ыыны уерэтиигэ барыта холбоон нэдиэлэ5э 21 чаас бэриллэр: I кылааска— 5, II кылааска— 5, III 

кылааска— 6, IV кылааска — 5. Бу чаастартан тереебут тылы уерэтиигэ I кылааска — 3 чаас, II кылааска — 3, III кылааска — 3, IV кылааска 

— 3 чаас бэриллэр. 

Ытык ейдебуллэри уерэх биридимиэтин ис хоЬоонугар киллэрии 

 

Начаалынай кылааска саха тылын уерэтии о5о5о ытык ейдебуллэри инэриигэ улахан суолталаах. КиЬи аймах уйэлэртэн уйэлэргэ ере 

тутан илдьэ кэлбит ытык ейдебуллэрэ тереебут тыл эгэлгэтигэр, кэрэтигэр сенеллер. Ол курдук уерэтии ис хоЬоонугар тыл уерэ5ин сурун 

хайысхаларын сэргэ уруок, кэпсэтии (бодоруЬуу) тиэмэтин, уерэтии матырыйаалын быЬыытынан тереебут дойду, ийэ дойду, тереебут тыл, 

айыл5а, улэ, терут дьарык, ыал, дьиэ кэргэн, айымньы уонна кэрэ эйгэтэ, кенул, кырдьык, утуе санаа, киЬи аймах, аан дойду омуктарын 

тылларын уонна култууратын эгэлгэтин курдук ытык ейдебуллэр киириэхтэрэ. 

 



Уерэх биридимиэтин уерэтии тумугэ 

Ытык ейдебуллэри инэрии тумугэ 

 

Саха тылын оскуола5а уерэтии кэмигэр о5о маннык ытык ейдебуллэри инэриннэ5инэ, тереебут тыла сайдарыгар бэриниилээх, 

эппиэтинэстээх буоларыгар, бэйэтин кыа5ын толору туЬанарыгар эрэниэххэ сеп.  

Тереебут тыл — омугу сомо5олуур тыл буоларын ейдуур. 

Тереебут тыл терут айылгыта, уйэлээх угэЬэ, этигэн кэрэтэ норуот тылынан уус-уран айымньытыгар уонна уус-уран литература5а 

сенмутун билэр. 

Тереебут тылын сайыннарар, кэлэр келуенэ§э тириэрдэр ытык иэстээ5ин, ийэ тыл уйэлэргэ чел туруктаах буоларыгар тус 

оруоллаа5ын ейдуур. 

Тереебут тыл иитиллэр, уерэнэр, айар-сайдар тыл буоларын итэ5эйэр. Тереебут тыл элбэх омук алтыЬан бииргэ олорор кэмигэр, икки 

(элбэх) тылланыы усулуобуйатыгар хас биирдии киЬиттэн харыстабыллаах сыЬыаны эрэйэрин ейдуур. 

 

УЕРЭХ САТАБЫЛЛАРЫН САЙЫННАРЫЫ ТУМУГЭ 

Бэйэни салайынар-дьаьанар сатабыл. 

Тылын сайыннарар сыалы-соругу таба туруорунар, сатаан былаанныыр, туох ханнык тумуккэ кэлиэхтээ5ин быьа холоон билэр. Тугу 

билэрин-билбэтин, тугу ситэри уерэтиэхтээ5ин арааран ейдуур. Сылга бииртэн итэ5эЬэ суох тереебут тылга аналлаах бырайыактарга кыттан 

(тус бырайыага, коллективнай бырайыак) улэлиир. 

≪Тылы сэрэйэр≫ дьо5уру сайыннарыы. Бэйэтин сааЬыгар сеп тубэЬэр тиэкискэ уерэппит матырыйаалын сунньунэн тыл 

литературнай нуормата санарар эбэтэр суруйар киьи тылыгар теЬе сепке эбэтэр сыыЬа туттулларын тута ≪сэрэйэн≫ билэр, итэ5эЬин, 

ал5аЬын быЬаарар, кеннерер, бэйэтин тылыгар-еЬугэр тыл нуорматын ирдэбилин тутуЬарга дьулуЬар. 

Бэйэ санатын сайыннарар ба5аны уескэтии. Тереебут тылын бар5а баайын сыаналыыр, тыл кэрэтигэр умсугуйар, этигэн тыл кууЬун, 

кыа5ын толору туЬанарга, тылын-еьун бэйэтэ сатаан чочуйан, тупсаран, санаатын сиЬилии этэргэ, кэпсииргэ дьулуЬар. 

Хонтуруолланыы. Бэйэ санаатын еруу кэтэнэр, керунэр, ал5аЬа суох санарарга, санаатын ыпсаран, хомо5ойдук этэргэ кыЬаллар. 

Билэр-керер сатабыл. Уерэнэр сатабыл. 

Улэ сыалын-соругун таба туруоруу. Тереебут тылын уерэтэригэр сыал-сорук туруорунан кедьуустээхтик улэлиир.  

Билиини-керууну кэнэтэр араас матырыйаалы туьаныы. Сахалыы уерэх, наука литературатыттан (тылдьыттартан, ыйынньыктартан, 

энциклопедиялартан, араас кинигэттэн) туЬааннаах информацияны, билиини дебеннук булар, бэлиэтэнэр, тумэр, ситимниир араас ньыманы 

табыгастаахтык туЬанар. Сахалыы тахсар о5о5о аналлаах ереспуубулукэ, улуус, оскуола хаыаттарын, сурунаалларын (≪Кэскил≫, 

≪Чуораанчык≫, о.д.а.) тиЬигин быспакка аа5ар, араадьыйанан, тэлэбиисэринэн сахалыы биэриилэри сэргээн истэр-керер, уерэтэр, 

чинчийэр, айар улэтигэр кедьуустээхтик туЬанар. Сахалыы уерэ5и сайыннарар интэриниэт-сайтартан бэйэтин сааЬыгар септеех туЬалаах 

информацияны булан, сатаан наардаан туЬанар; тиэкиЬи сахалыы шрибинэн бэйэтэ бэчээттиир; интэриниэт ненуе сахалыы ыытыллар араас 

тэрээЬиннэ тереебут тыл литературнай нуорматын тутуЬан, кехтеехтук кыттар.  

Билиини сааьылааьын (структурирование знаний). Сана билии ыларга баар билиитигэр тирэ5ирэр. Атын биридимиэттэргэ ылбыт 

билиитин сатаан ситимниир (интеграция знаний). 

Тобулук ейу сайыннарар уеруйэхтэр. Тереебут тыл оскуола5а о5ону сайыннарар уерэх тутаах салааларыттан (биридимиэтгэриттэн) 

биирдэстэрэ. Онон уерэнээччи саха тылын уерэтэр кэмигэр уерэнэргэ терут буолар ей улэтин сурун уеруйэхтэрин баЬылыыр. 



Саха тылын лингвистическэй матырыйаалыгар тирэ5ирэн, ей улэтин араас дьайыыларын кэбэ5эстик толорор: тэннээьин (сравнение), 

ырытыы (анализ), холбооьун (синтез), тумуктээьин (обобщение), ханыылатан сааьылааьын, майгыннатыы (аналогия), сааьылаан 

ситимнээьин. Итини сэргэ араас тойоннуур ньыманы (индукция, дедукция) табыгастаахтык туЬанан дьону итэ5этэр, ылыннарар курдук 

санаатын сааЬылаан этэр уеруйэ5э сайдар. 

Рефлексия. Сыалы-соругу ситиЬэр ньымаларын уонна усулуобуйаларын теЬе сепке талбытын сыаналыыр, холонор. Улэ тумугун дьон 

интэриэЬин, бол5омтотун тардар курдук сахалыы кэпсииргэ дьулуЬар. 

Бэлиэни-символы туьанар уеруйэхтэр. Дор5оон (буукуба), тыл, этии чилиэннэрин, тиэкис анал бэлиэлэрин сатаан туЬанар. Анал 

бэлиэлэринэн тыл, этии, тиэкис моделын онорор. Бэриллибит модельга тирэ5ирэн, тылы, этиини толкуйдуур, тиэкиЬи айар. Этиини, тиэкиЬи 

кеннерерге анал корректорскай бэлиэлэри сатаан туЬанар. Лингвистическэй билиини араас таблица, исхиэмэ, модель, диаграмма кеметунэн 

кердерер. Таблицанан, исхиэмэнэн, моделынан, диаграмманан кердеруллубут лингвистическэй билиини ейдуур уонна кэпсиир. 

Бодоруьар сатабыл. Бииргэ улэлиир уеруйэх. Дьону кытта бииргэ алтыЬан уерэнэр, улэлиир араас ньыманы баЬылыыр (пааранан, 

беле§унэн, хамаанданан, о.д.а). Саастыылаахтарын, улахан дьону кытта айымньылаах алтыЬыы туругар кэбэ5эстик киирэр (продуктивное 

взаимодействие), биир сыаллаах-соруктаах дьонун кытта таЬаарыылаахтык, кедьуустээхтик улэлиир уеруйэхтэнэр (продуктивное 

сотрудничество). 

Кэпсэтэр уеруйэх. Кэпсэтии уратыларын ейдуур, табан кэпсэтэр. Кэпсэтэр киЬитин убаастыыр, сэнээрэр, санаатын бол5ойон истэр, 

ылынар. Кэпсэтэригэр дьон бол5омтотун тардар, сэргэхситэр, сонур5атар, ке5улуур сатабылы табан туЬанарга дьулуЬар. Кэпсэтэр кэмнэ 

бэйэ корбутун, истибитин, аахпытын сиЬилии сэЬэргиир. Дьон ейдеспет, тыл тылга киирсибэт буолар теруеттэрин септеехтук сыаналыыр, 

сатаан ырытар, ейдеЬуу суолун тобуларга ба5алаах. 

Кэпсэтии сиэрин тутуьар уеруйэх. Дьону кытта алтыЬыыга кэпсэтии сиэрин тутуЬар, туттан-хаптан бодоруЬуу ньымаларын 

то5оостоохтук туттар. 

Сахалыы дорооболоЬор, билсиЬэр, быраЬаайдаЬар, кердеЬер, бырастыы гыннарар, буойар, телепуенунэн кэпсэтэр, о.д.а. угэстэри 

инэриммит, куннээ5и оло5ор еруу туттар. 

 

ТУСТААХ УЕРЭХ БИРИДИМИЭТИН УЕРЭТИИ ТУМУГЭ 

 

Саха тылын литературнай нуорматын (орфоэпическэй, лексическэй, грамматическай) тутуьар. Дор5оону, буукубаны, тыл суЬуе5ун, 

сана чааЬын, этии чилиэнин, судургу этиини булар, быЬаарар, наардыыр. 

Сахалыы таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабылаларын тутуЬар. Тиэкис ейдебулун, бэлиэтин билэр (тиэмэтэ, сурун санаата, аата, 

эпиграф, тутула, этиилэрин ситимэ). 

Саныыр санаатын сааЬылаан, дьонно ейденумтуетук, тиийимтиэтик этэр, тиэкис тутулун тутуЬан суруйары сатыыр. Тиэкис 

тииптэрин сэьэргээьин, ойуулааьын, тойоннооьун диэн араарар. Монолог (сэЬэргиир, ойуулуур, тойоннуур) уонна диалог (кэпсэтии, санаа 

уллэстии, ыйыталаЬыы, о.д.а.) арааЬын сатаан туЬанар. Бэйэ санаатын (тылынан, суругунан) сатаан хонтуруолланар, тиэкиЬин ис хоЬоонун, 

тылын-еЬун сыаналанар, ал5астарын булар, чочуйар, тупсарар. 

 

 

Уерэх биридимиэтин ис хоЬооно 



Начаалынай оскуола5а тереебут тылы уерэтии — уопсай уерэхтээЬин систиэмэтигэр саха тылын уерэтэр биридимиэт быстыспат 

сор5ото, ≪Филология≫ уерэх уобалаЬыгар терут буолар сурун куурус. Онон уерэтии сыала-соруга, тутула, ис хоЬооно уонна тумук 

ирдэбилэ урдуку кылаастарга тереебут тылы сэргэ атын филологическай биридимиэттэри уерэтиини кытта алтыЬыннаран-ситимнээн 

торумнанар. 

Тереебут тылы начаалынай оскуола5а уерэтии маннайгы кылааска ≪БодоруЬуу култуурата≫ диэн сана киирэр салааттан са5аланар, 

ол кэнниттэн ≪Грамота5а уерэтии≫ диэн угэс буолбут аа5арга уонна суруйарга уерэтэр салаа ≪Аа5арга уонна суруйарга уерэнэбит≫ сана 

аатынан уерэтиллэр. Бу кэмнэ уерэх былааныгар тереебут тыл уонна литературнай аа5ыы чаастара бииргэ бэриллэллэр. ≪Аа5арга уонна 

суруйарга уерэнэбит≫ салаа кэнниттэн биирдэ тереебут тыл уонна литературнай аа5ыы биридимиэттэрэ тус-туспа уерэтиллэллэр. Ити 

кэмтэн ыла начаалынай оскуола5а тереебут тыл биридимиэтин сурун ис хоЬоонун тиЬиктээхтик уерэтии са5аланар. 

Тереебут тылы начаалынай оскуола5а уерэтии ис хоьоонун сурун хайысхалара уерэтии тумук ирдэбилин уонна сыалын-соругун 

ситиЬэргэ аналлаах тутаах научнай балаЬыанньалартан таныллар. Ити ирдэбилгэ оло5уран, тереебут тылы уерэтии ис хоЬоонугар маннык 

сурун научнай хайысхалар киирэллэр: 

1) БодоруЬуу култуурата. 

2) Сана керунэ: истии, санарыы, аа5ыы, суруйуу. 

3) Тыл уерэ5ин тутаах салааларын туЬунан уопсай ейдебулэ: фонетика, лексика, морфология, синтаксис. 

4) Сурук-бичик култуурата: таба суруйуу уонна сурук бэлиэтэ. 

5) Ситимнээх сананы сайыннарыы (тиэкис туЬунан сурун ейдебул). 

Сурун хайысхаларга киирбит тиэмэлэр ис хоЬоонноро начаалынай оскуола уерэнээччитин сааЬын уратытын, ейун-санаатын кыа5ын, 

билэр-керер дьо5урун учуоттаан таныллыахтаахтар. 

 

БОДОРУЬУУ КУЛТУУРАТА 

 

Дьону кытта бодоруЬуу араас керунэ: кэпсэтии, сэЬэргэЬии, субэлэЬии, сепсеЬуу. Тылы бодоруЬуу сурун ньыматын быЬыытынан 

арыйыы: бодоруЬууга сана (вербальные средства общения) уонна туттуу-хаптыы (невербальные средства общения) суолтата. Санарыы 

уонна истии култууратын, кэпсэтии сиэрин тутуЬуу. 

САНА КЕРУНЭ: ИСТИИ, САНАРЫЫ, АА5ЫЫ, СУРУЙУУ  

 

Истии. Дьону кытта бодоруЬууга (кэпсэтиигэ) истии култууратын тутуЬуу. Кэпсэтии сыалын-соругун, дьон этэр санаатын, кэпсэтии 

ис хоЬоонун ейдееЬун. Сахалыы араас тиэкиЬи истии, сурун ис хоЬоонун, бол5ойуллуохтаах тугэннэрин истэн сиЬилии ылыныы, истибиккэ 

оло5уран тус санааны уескэтии. Истибиттэн туЬааннаа5ы, суолталаа5ы сурунуу, анал бэлиэлэри туЬанан, ис хоЬоонун, тутулун исхиэмэнэн 

кердеруу. 

Аа§ыы. Сахалыы араас тиэкиЬи сахалыы сана интонациятын, терут дор5оон этиллиитин тутуЬан, тэтимнээхтик аа5ыы. ТиэкиЬи туох 

сыаллаах-соруктаах аа5артан керен, аа5ыы араас керунун сатаан туЬаныы (уерэтэр аа5ыы, билсиьэр аа5ыы, сорудахтаах аа5ыы, о.д.а.). 

Аа5ыы кэмигэр тиэкис сурун санаатын ейдееЬун, наадалаах, туЬалаах информацияны араарыы. Аахпыт тиэкис сурун ис хоЬоонугар тус 

сыанабылы (сыЬыаны) сатаан этии. Тиэкистэн синонимы, сомо5о домо5у, туелбэ тылы, ойуулуур-дьуЬуннуур ньыманы туттуу бастын 

холобурун булуу, анаан бол5ойуу, аахпыты кэпсииргэ туЬаныы. Аа5ыллар тиэкистэн билбэт, ейдеебет сана тыллары тылдьыттан булуу. 



Ааптар санаатын, иэйиитин биэрэригэр тиэкис тутулун, этии арааЬын хайдах туЬаммытын быЬаарыы. Аа5ыыга тиэкис интонациятын, 

туонун сурун санаа5а сеп тубэЬиннэрэн таба тайаныы. 

Санарыы (дор5оонноох сана). Кэпсэтии сиэрин, санарыы култууратын тутуЬуу. Дьону кытта табан кэпсэтии. Кэпсэтиини 

то5оостоохтук ке5улээЬин, са5алааЬын, сал5ааЬын, тумуктээЬин. Саныыр санааны толору, сиЬилии тириэрдэр инниттэн кэпсэтии сыалыгар-

соругар, ис хоЬоонугар сеп тубэЬэр сахалыы тылы-еЬу, ойуулуур-дьуЬуннуур ньымалары таба туЬаныы. Санарыы кэмигэр туттуу-хаптыы 

бэлиэтин (невербальное общение) то5оостоохтук туттуу. Сана тиибин арааЬын (ойуулааЬын, сэЬэргээЬин, тойоннооЬун) туттан тыл этии. 

Кэпсэтии, тыл этии тугэниттэн дор5оону кууЬурдэн-сымнатан, урдэтэн-намтатан, уЬатан, куолас толбонун, эгэлгэтин туЬанан истээччигэ 

тус сыЬыаны, иэйиини тириэрдии. Этэр санааны сааЬылаары эбэтэр тустаах ейдебулу истээччигэ тоЬо5олоон тиэрдээри то5оостоох 

миэстэ5э анал тохтобуллары (паузаны) сатаан туЬаныы. Тугэниттэн керен, санарыы тэтимин сепке талыы. 

Суруйуу (суругунан сана). Сурук-бичик култууратын тутуЬуу. Тупса5ай буочарынан ыраастык суруйуу. ТиэкиЬи устуу, истэн 

суруйуу. Саныыр санааны суругунан сиЬилии тириэрдии. Аахпыттан суруйуу. Дьиэ кэргэн, чугас до5ор, таптыыр дьарык, айыл5а, кыыллар 

тустарынан, ону таЬынан аахпыт айымньы, хартыына, киинэ ис хоЬоонун, экскурсия5а, быыстапка5а сырыытын туЬунан тэттик тиэкистэри 

суруйуу (ейтен суруйуу). Суругунан улэ5э сомо5о домо5у, синоним тыллары, онтон да атын сахалыы ойуулуур-дьуЬуннуур ньымалары 

туттуу. Тиэкис тутулун, сахалыы таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабылатын тутуЬуу. 

 

ТЫЛ УЕРЭ5Э 

 

Тереебут тылбыт — саха тыла. Тереебут тыл киЬи оло5ор суолтата. 

Дор5оон уонна таба санарыы. Сана дор5оонун ейдебулун, сахалыы дор5оон арааЬын билии. Тереебут тылын дор5ооннорун, ордук 

чуолаан сахалыы ураты дор5ооннору (уьун-кылгас аьа5ас уонна хоьуласпыт, сэргэстэспит, маарыннаьар бутэй дор5ооннору, дифтоннары, к, 

нь, мурун j , 5 дор5ооннору) арааран истии, чуолкайдык, таба санарыы нуорматын тутуЬуу. Саха тылыгар киирии тыллары уксун сахатытан, 

аЬа5ас дор5ооннор дьуерэлэЬиилэрин сокуонун тутуЬан санарыы. Тылы дор5оонун састаабынан ырытыы. 

Лексика. Норуот тылын туЬунан уопсай ейдебулу, терут уонна киирии тыл уратыларын билии. Литературнай тыл суолтатын билии, 

нуорматын тутуЬуу. Тыл лексическэй суолтатын быЬаарыы. Хомуур суолталаах, туелбэ тыл, биир уонна элбэх суолталаах тыллар, кеспут 

суолталаах тыллар, омоним, антоним, синоним (харыс тыллар, сомо5о тыллар, метафоралар) ейдебуллэрин билии, тиэкистэн булуу, санарар 

сана5а сепке туттуу. БыЬаарыылаах тылдьыт арааЬын сатаан туЬаныы, тыл суолтатын тылдьыттан булан быЬаарыы. 

Графика. Сурук сайдыытын бэлиэ тугэннэрин билсии, киЬи оло5ор суолтатын ейдееЬун. Сахалыы сурук-бичик сайдыытын 

историятын билии. Дор5оон буукубаларын билии, таба ааттааЬын. Буукубалары суруллар ньымаларынан холбоон, ыраастык, тэтимнээхтик 

илиинэн суруйуу. Сурукка туттуллар атын бэлиэлэри, ейдебуллэри (абзац, тылы кеьеруу бэлиэтэ, тыл икки арда (пробел)) сепке туттуу. 

Сахалыы алпаабыт бэрээдэгин билии. Араас тылдьытынан, ыйынньыгынан, каталогунан улэлииргэ алпаабыты сепке туЬаныы. Компьютерга 

сахалыы шрибинэн тиэкиЬи бэчээттээЬин. 

Морфология. Тыл састааба диэн ейдебулу, тыл уларыйар уонна уескуур ньыматын билии. Сана чааЬын туЬунан уопсай ейдебулу 

билии. Сана чаастарын беле5е: ааттар (аат тыл, да5ааЬын аат, ахсаан аат, солбуйар аат), туохтуурдар (аат туохтуур, сыЬыат туохтуур, тус 

туохтуур), сыЬыат, кеме сана чаастара. Тылы састаабынан ырытыы (тыл оло5о, сыЬыарыыта). Тыллары сурун бэлиэлэринэн 

(грамматическай халыыптарынан) белехтееЬун, ырытыы. Санарар сана5а тыл литературнай нуорматын тутуЬуу. 

Синтаксис. Этии уонна тыл ситимэ уратыларын, этии арааЬын (сэЬэн, ыйытыы, кууЬурдуу) билии. Тэнийбит уонна тэнийбэтэх этии, 

судургу уонна холбуу этии, сирэй сана, ойо5ос сана, диалог, туЬулуу ейдебуллэрин билии, этиигэ, тиэкискэ арааран булуу, бэйэ этиитин 

толкуйдааЬын. Этиини таба интонациялаан аа5ыы, сурукка сана дэгэтин сурук бэлиэтинэн араарыы. Этии чилиэнинэн ырытыы. 



СУРУК-БИЧИК КУЛТУУРАТА 

 

Таба суруйуу. Таба суруйуу сурук-бичик култуурата буоларын ейдееЬун. УЬун аЬа5ас дор5ооннору, дифтону, хоЬуласпыт, 

сэргэстэспит, маарыннаЬар бутэй дор5ооннору, саха тылыгар киирии дор5ооннору таба суруйуу. Сахалыы араастык этиллэр тыллар таба 

суруллуулара тыл терут сокуоннарыттан тахсалларын, норуокка уеруйэх, угэс буолбут нуормаларыгар оло5уралларын ейдееЬун, 

харыстабыллаахтык сыЬыаннаЬыы. Киэнник, элбэхтик туттуллар эбэтэр сахалыы этэргэ табыгастаах киирии тыллары сахатытан суруйуу; 

тылбаастанар эбэтэр саха тылынан бэриллэр кыахтаах нуучча тылларын сахалыы солбугунан биэрии; олохторо нууччалыы суруллар киирии 

тыллар сыЬыарыыларын таба суруйуу. 

Сурук бэлиэтэ. Сурук бэлиэтэ — тыл култууратын сор5ото буоларын, киЬи этэр санаатын чуолкайдыырга, суругу-бичиги тупсарарга 

биллэр-кестер туЬалаа5ын, тиэкис ыЬыллыбатын, биир сомо5о, сибээстээх буоларын хааччыйарын ейдееЬун. Сахалыы этиигэ сурук 

бэлиэтин арааЬын сатабыллаахтык туттуу. 

СИТИМНЭЭХ САНАНЫ САЙЫННАРЫЫ 

Туох сыаллаах-соруктаах санарарын, суруйарын чуолкай ейдеен (тиэмэ, сурун санаа), дьон ейугэр-санаатыгар тиийимтиэтик 

санаатын сааЬылаан, араас тиэкистэри холкутук санарар, суруйар (истэн суруйуу, ейтен суруйуу, о.д.а.) уеруйэ5и сайыннарыы. Тиэкис сурун 

санаатыгар оло5уран, тиэкиЬи таба ааттааЬын. Тиэкис тиибиттэн керен (сэьэргээьин, ойуулааьын, тойоннооьун), тиэкис тутулун тутуЬуу 

(киириитэ, сурун чааьа, тумугэ), былаанын оноруу (кылгас, тэнийбит), кэрчик тиэмэлэргэ бытарытыы. Тыл туттуллар уратытын, дэгэтин 

учуоттаан, сахалыы тутуллаах этиилэри (логичность речи), ойуулуур-дьуЬуннуур ньымалары, тыл баайын (богатство речи) сепке туттуу 

(уместность речи). 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЙ БЫЛААН 

 

№ Уруок темата Ытык 

ейдебуллэр 

Тыл уерэ5ин 

тиэмэлэрин 

уерэтии сурун ис 

хоьооно 

уерэнээччи улэтин сурун керуннэрэ был.ку

нэ 

ыыт.к

унэ 

1 Тиэкис. Этии. Тыл. Дор5оон КиЬи аймах. Аан 

дойду 

омуктарын 

тылларын уонна 

култууратын 

эгэлгэтэ. 

Тереебут тыл 

туЬунан 

араас омук 

бэргэн этиитэ, 

кэс 

тыла, хоЬооно. 

БодоруЬуу киЬи 

оло5ор суолтата. 

БодоруЬуу эйгэтэ. 

БодоруЬуу керунэ: 

тылынан, 

суругунан, туттан-

хаптан, анал 

бэлиэнэн. Дьону 

кытта тапсан, 

ейдеЬен 

бодоруЬуу. Истии 

уонна санарыы 

БыЬаарыы. БодоруЬуу култуурата киЬи 

оло5ор суолтатын араас холобурдары 

туЬанан быЬааран кэпсиир. 

Кэтээн коруу уонна ырытыы. БодоруЬуу 

араас тугэнин кэтээн керер. Истии уонна 

санарыы култууратын дьон куннээ5и 

оло5ор теЬе таба туЬанарын к э т э э н 

керер, учугэй уонна меку еруттэрин 

бол5ойор, ырытар. Дьон бииргэ улэлиир-

уерэнэр тугэннэрин кэтээн керер, 

туруоруллубут сыал-сорук ситиЬиллэрин-

ситиЬиллибэтин ырытар, уопсай тыл 

  

2 Тиэкис. Тиэкис бэлиэтэ.   

3 Тиэкис арааьа   

4 Тиэкис чааьа   

5 Суругунан улэ. 

Хонтуруолунай устуу 

  

6 Этии. Тыл ситимэ.   

7 Этии керуцэ.   

8 Этии чилиэнэ. Тэнийбит, 

тэнийбэтэх этии. 

  

9 Этии биир уустаах чилиэннэрэ   

10 Хатылааьын   



11 Диктант «Ойуур са5атыгар»  култуурата. 

Кэпсэтии сиэрэ. 

БодоруЬуу уонна 

сана хаачыстыбата. 

Туттан-хаптан 

бодоруЬуу (сирэйи 

туттуу (мимика), 

этэр суолталаах 

хамсаныы (жест), 

туттуу-хаптыы 

суолтата (поза). 

Тыл этии. Тутатына 

тыл этии. 

Эрдэттэн 

бэлэмнэнэн тыл 

этии. Тыл этиигэ 

бэлэмнэнэр 

ньымалар. 

 

булан, ейдеЬен улэлииргэ-уерэнэргэ туох 

ханнык ньыма ордук табыгастаа5ын 

быЬаарар, тыл тылга киирсибэт тугэннэр 

биричиинэлэрин булар, ырытар. 

Истии култуурата. БодоруЬууга истин 

култууратын тутуЬар. Дьон тугу этэрин 

бол5ойон, тулуйан истэргэ, дьон санарар 

кэмигэр быЬа туспэт буоларга кыЬаллар. 

Сэнээрэрин, сэргиирин туттуу-хаптыы 

бэлиэтинэн таба кердерерге 

уерэнэр. Истэр кэмигэр ыйытыыны 

то5оостоохтук, сепке биэрэргэ, санаа 

уллэстэргэ эрчиллэр. 

Санарыы култуурата. БодоруЬууга 

кэпсэтии сиэрин, сан-арыы култууратын 

тутуЬар. Дьону кытта табан кэпсэтэргэ 

кыЬаллар. Санарар кэмигэр истэр дьонун 

ытыктыырын биллэрэр: биир санааны, 

тылы хос-хос этэн дьону сылаппат курдук 

санатын хонтуруолланар. 

Истэр дьон санаатын сэнээрэргэ, 

сэргииргэ, учуоттуурга, ыйытыыларга 

чопчу хоруйдуурга эрчиллэр. Санарар 

кэмигэр куолаЬын дэгэтин (интонациятын) 

сепке биэрэргэ кыЬаллар, бэйэтин 

хонтуруолланар. Туттуу-хаптыы бэлиэтин 

сепке, то5оостоохтук туттарга уерэнэр. 

Кэпсэтии сиэрин тутуьуу. Кэпсэтии 

сахалыы угэстэрин куннээ5и оло5ор дьону 

кытта бодоруьууга туьанарга дьулуьар. 

Тылы сайыннарыы. Кэпсэтии сиэрин 

анал тылларын (дорообольуу, билсиьии, 

бырааьайдаьыы, кердеьуу, бырастыы 

гыннарыы, буойуу, телепуенунэн кэпсэтии 

о.д.а) дьону кытта бодоруьарыгар таба 

туьанарга эрчиллэр. Туттан-хаптан 

бодоруьууну бэлиэтиир сахалыы тыллары 

  

12 Тыл оло5о уонна сыьыарыыта. 

Тыл састааба. 

  

13 Сыьыарыы аьа5ас дор5оонун 

уларыйыыта 

  

14 

15 

16 

Нууччалыы суруллар тыл 

сыьыарыыта. 

  

17 Диктант   

18 

19 

Хатылааьын   

20 Ал5аска улэ.   

21 Саца чаастара. Аат тыл. Аат 

тыл ахсаана. Паараласпыт аат 

тыллар. 

  

22 Барбыты чицэтии   

23 Барбыты чицэтии   

24 Диктант   

25 Ал5аска улэ   

26 

27 

Хатылааьын   



табыгастаахтык туттан, саныыр санаатын 

чуолкайдык, ыпсаран санарарга кыьаллар. 

Дьону кытта бииргэ уерэнии, улэлээьин. 
Бодоруьуу араас тугэнигэр дьону кытта 

тапсан алтыьарга, бииргэ уерэнэргэ, 

улэлииргэ эрчиллэр. Дьон санаатын 

бол5ойон истэргэ, учуоттуурга эрчиллэр. 

Суруйуу. Суругунан бодоруьуу угэьин 

тутуьарга кыьаллар. Таба суруйар, сурук 

бэлиэтин сепке туруорар. SMS-сурук, 

интэриниэт ненуе бодоруьууга сурук-

бичик култууратын тутуьар.  

Аа5ыы. Киьи оло5ор аа5ыы суолтатын 

ейдуур. Араас сахалыы кинигэни, 

сурунаалы, хаьыаты аа5ан билбитин-

кербутун дьону кытта бодоруьарыгар, тыл 

этэригэр то5оостоохтук таба туьанарга 

эрчиллэр. 

 

28 Аат тыл падеьынан 

уларыйыыта. 

КиЬи. О5о саас 

— киЬи оло5ун 

кэрэ кэмэ. 

Уерэнээччилэр 

олохторугар, 

саастарыгар сеп 

тубэЬэр о5о саас 

туЬунан тэттик 

тиэкистэри 

туЬаныы. 

Тереебут дойду. 

Тереебут дойду 

уонна айыл5а 

туЬунан араас 

ойуулааЬын, 

тойоннооЬун 

тиэкистэри 

туьаныы. 

Туохтуур. 

Туохтуур ейдебулэ. 

Туохтуурдары 

этиигэ 

оруолларынан 

наардааЬын, 

грамматическай 

халыыптарынан 

белехтееЬун, 

аналларын 

быЬаарыы. 

Туохтуур арааЬа 

(тус туохтуур, 

сыЬыат туохтуур, 

аат туохтуур). 

Туохтуур арааЬын 

уоскэтии. 

Тус туохтуур. Тус 

Тылы сайыннарыы. Сана чаастарынан 

саха терут дьарыгар туттуллар тыл 

беле5ун хомуур суолталаах тылга, тыл 

кэккэтигэр тирэ5ирэн ситэрэр, ааттыыр, 

суолталарыгар сеп тубэЬиннэрэн тыл 

ситимэ уонна этии толкуйдуур. 

Бэриллибит тыл оло5уттан сана 

чаастарынан тылы уескэтэр араас 

сыЬыарыыны туЬанан, сахалыы тыл 

эгэлгэтин уескэтэр. 

Истии. Олонхоттон быЬа тардыыны, 

тэттик уус-уран тиэкистэри диктор (о5о, 

артыыс) аа5ыытын истэн, айымньы ис 

хоЬоонун, тылын-еЬун сэргэ сахалыы сана 

интонациятын, тэтимин, терут дор5оон 

этиллиитин бол5ойор. 

Санарыы. Бэйэтин сахалыы санатын 

тереебут тыл уйэлээх угэЬигэр тирэ5ирэн, 

  

29 

30 

Терут уонна араарыы падеж   

31 Хатылааьын.   

32 Туохтуу падеж   

33 Таьаарыы падеж   

34 Туттуу падеж: киминэн? 

Тугунан? Ханан? 

  

35 Холбуу падеж: кимниин? 

Туохтуун? 

  

36 Тэцнии падеж: кимнээ5эр? 

Туохтаа5ар? 

  

37 Талар диктант.   

38 Ал5аска улэ   

39 Нууччалыы суруллар тыл 

падеьынан уларыйыыта 

  

40 Аат тыл элбэх ахсаацца   



падеьынан уларыйыыта. Тереебут тылбыт 

кэрэтэ — олонхо 

тылыгар. 

Олонхоттон 

(талыллыбыт 

олуктан) 

уерэтиллэр сана 

чааЬыгар сеп 

тубэЬиннэрэн, 

туохтуур, 

сыЬыат 

туохтуур, аат 

туохтуур, 

сыЬыат, кеме 

сана чааЬа 

туттуллуута. 

 

туохтуур ейдебулэ. 

Тус туохтуур 

(уларыйыыта) 

грамматическай 

уратыта. 

Тус туохтуур сурун 

грамматическай 

бэлиэлэрэ 

(сирэйдэниитэ, 

кэмэ). 

Тус туохтуур 

туохтууру 

уескэтии. Тус 

туохтуурдары 

уескээбит 

ньымаларынан, 

грамматическай 

халыыптарынан 

наардааьын. 

СыЬыат туохтуур. 

СыЬыат туохтуур 

ейдебулэ. СыЬыат 

туохтуур 

грамматическай 

уратыта. Сыьыат 

туохтуур этиигэ 

оруола. Сыьыат 

туохтуур арааЬын 

уескэтии. 

Аат туохтуур. Аат 

туохтуур 

ейдебулэ. Аат 

туохтуур 

грамматическай 

бэлиэтэ. Аат 

туохтуурдаах тыл 

ситимин 

саха тылын литературнай нуорматын 

тутуЬан чуолкайдык санарарга кыЬаллар. 

Аа5ыы. СааЬыгар сеп тубэЬэр тэттик уус-

уран тиэкистэри (хоЬоон, кэпсээн, норуот 

тылынан уус-уран айымньыта, сонун 

информация) айымньы ис хоЬоонун 

арыйан, сахалыы сана интонациятын, 

терут дор5оон этиллиитин тутуЬан аа5арга 

эрчиллэр. 

Таба суруйуу. Терут уонна киирии тыллар 

таба суруллууларын уратытын бол5ойор, 

таба суруйарга эрчиллэр. 

БыЬаарыы. Сахалыы тыл састаабын, 

уескуур уонна уларыйар уратытын 

туЬунан бэйэтин тылынан кэпсиир. 

ТэннээЬин. Сана чаастарынан бэриллибит 

тыллары уескуур сыЬыарыыларынан, 

грамматическай халыыптарынан тэннээн 

наардыыр. 

Ырытыы. Тылы састаабынан (тыл оло5о, 

тылы уларытар уонна уескэтэр сыЬыарыы) 

ырытар. 

БелехтееЬун. Араас тылы суолталарынан, 

грамматическай халыыптарынан 

(сыЬыарыыларынан) белехтуур. 

Ханыылатан ситэрии. Ыйытыы 

халыыбыгар, тылы уларытар уонна 

уескэтэр сыЬыарыылар халыыптарыгар 

сеп тубэЬиннэрэн, ханыылатан тыл 

арааЬын уескэтэр уонна уларытар. 

Киэпкэ киллэрии. Тылы састаабынан 

киэпкэ киллэрэн кердерер (тыл оло5ун, 

уларытар уонна уескэтэр сыЬыарыылары 

анал бэлиэнэн кердерер). 

Ал5аЬы булуу уонна кеннеруу. 

Сахалыы тылы суруйарга тахсыбыт 

ал5аЬы булан кеннерер. 

41 Барбыты хатылааьын               

42 Диктант 

«Тураах о5ото» 

  

43 Солбуйар аат.   

44 Солбуйар аат сирэйинэн, 

ахсаанынан уларыйыыта. 

  

45 

46 

Солбуйар аат падеж 

ыйытыытынан уларыйыыта 

  

47 Хонтуруолунай 

Диктант. 

«Сиэрдээх майгы туьунан» 

  

48 Ал5аска улэ.   

49 Хатылыыр эрчиллии            

50 Хатылыыр эрчиллии   

51 Тылы сайыннарыы  «Мин 

ийэм»  

  

52 Туохтуур. Туохтуур ейдебулэ   

53 Туохтуур бириэмэнэн, 

сирэйинэн, ахсаанынан 

уларыйыыта. 

  

54 Туохтуур ейдебулун кэцсэтии.   

55 Туохтуур солбуйар ааты кытта 

ситимнэьиитэ 

  

56 Изложение «Кыьын»   

57 Туохтуур соруйар киэбэ.   

58 Буолар уонна буолбат 

хайааьыны кердерер туохтуур 

  

59 Туохтуур билицци бириэмэтэ.   

60 Туохтуур билицци бириэмэ5э 

сирэйинэн,ахсаанынан 

уларыйыыта. 

  

61 Туохтуур кэлэр бириэмэтэ.   

62 Туохтуур кэлэр бириэмэ5э 

сирэйинэн, ахсаанынан 

уларыйыыта. 

  

63 Туохтуур ааспыт бириэмэтэ.   



64 Туохтуур ааспыт бириэмэ5э 

сирэйинэн, ахсаанынан 

уларыйыыта. 

арааЬын уескэтии. 

СыЬыат. СыЬыат 

ейдебулэ. 

СыЬыат 

грамматическай 

уратыта. СыЬыат 

арааЬын 

суолталарынан, 

уескээбит 

ньымаларынан 

наардааЬын. 

СыЬыат арааЬын 

уескэтии. 

Кеме сана чаастара. 

Кеме сана чааЬын 

ейдебулэ, санааны 

этэргэ суолтата. 

Кеме сана чааЬа 

атын сана 

чаастарытган 

уратыта. 

 

   

65 Сэрэтиилээх диктант. 

«Барабыайдар» 

  

66 Паараласпыт туохтуур.   

67 Кеме туохтуурдар   

68 Хайааьыны дьуьуннуур 

туохтуур. 

  

69 

70 

Туохтуур хаьан? Ханна? 

Хайдах? диэн ыйытыыга 

хоруйдуур тылы кытта 

ситимнэьиитэ 

  

71 Хартыынаны  

туьанан «Мин тереебут 

беьуелэгим» диэн тема5а 

кэпсээн оцоруу. 

  

72 Хатылыыр эрчиллии   

73 Диктант.   

74 Ал5аска улэ.   

75 Хатылыыр эрчиллии   

76 Хатылыыр эрчиллии   

77 Хатылыыр эрчиллии   

78 Барбыт тема5а тест толоруу.    

79 Да5ааьын аат.   

80 Да5ааьын аат.   

81 Да5ааьын аат уескуурэ.   

82 Да5ааьын аат.   

83 Диктант   

84 Да5ааьын аат    

85 Аат тылы да5ааьын аат 

суолтатыгар туттуу. 

  

86 Да5ааьын ааты аат тыл 

суолтатыгар туттуу. 

  

87 Нууччалыы суруллар 

Да5ааьын аат. 

  

88 Нуучча тылыттан киирбит   



89 да5ааьын аат сыьыарыылара 

90 Да5ааьын аат   

91 Суругунан улэ   

92 

93 

Аат тыл уонна да5ааьын аат 

кэпсиирэ буолуута. 

  

94 Хонтуруолунай устуу   

95 

96 

Сыл бутуутэ хатылааьын: 

Тиэкис, этии, тыл, дор5оон 

уонна буукуба. 

  

97 Диктант   

98 Аат тылы хатылааьын.   

99 Туохтуур.   

10

0 

Да5ааьын  аат.   

10

1 

Тест толоруу   

10

2 

Ал5астарга улэ.   

     


