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1-гч іњг 1-гч кичіл

 ЗУН КЎЎНІ ЧИРІ ЎЗХІР, НЕГ КЎЎНІ НЕР СУР

 Чини нерн кемб?

1. Кўўкдин нерд зургудла ирлцўлтн.

2. Зіњгс чик даранднь тівтн. Расставьте предложения в правильной 
        последовательности.

Допишите буквы до конца  строки.3. Бичгин мґрір бичтн.

    Нўўдлі      Ґлзіт      Герлі     Єірі      Љииљі     

1. Чини нерн кемб?               _________

2. Сін.                                     _________

3. Менд.                                  _________ 

4. Ямаран біініч?                _________

5. Љииљі.                              _________ 

1

2

І________________________________________________

і_________________________________________________

Іі___________________________________________________

Соотнесите имена детей с рисунками. 
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2-гч кичіл

 Эн кґвўні нерн кемб?

1. Ўгмўд зургудла ирлцўлтн. Соедините слова с рисунками.

2. Ирлцўлтн. Соотнесите.

3. Бичгин мґрір бичтн. Допишите буквы до конца  строки.

1) кўўкн

2) кґвўн

3) багш

Эн кґвўні нерн   Нўўдлі

Эн кўўкні нерн   Сарњ

Эн багшин нерн   Єірі

Ґ_____________________________________________

ґ_____________________________________________

Ґґ____________________________________________

1. 2.

3.
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1-гч іњг 3-гч кичіл

1. Ўгмўд зургудла ирлцўлтн.

2. Зіњгс чик даранднь тівтн.

3. Бичгин мґрір бичтн.

1. Менд.     _____

2. Чи альдасвч?    _____

3. Сін.              _____

4. Чини нерн кемб?   _____

5. Ямаран біініч?   _____

6. Ґлзіт.     _____

7. Элстісв.     _____

1

4

Ў_____________________________________________

ў_____________________________________________

Ўў____________________________________________

Расставьте предложения в правильной 
последовательности.

Соотнесите слова с рисунками.

 Чи альдасвч?

Допишите буквы до конца  строки.

 ХАЛЬМГ  ТАЊЄЧ.

 балєсн селін

сўлд

туг

1.

2.

3.

4.

5.
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4-гч кичіл

1. Ямаран сурврт эн ўгмўд хірў ґгні? На какой вопрос отвечают эти слова?

2. Ўлў ўг олтн.                     

3. Бичгин мґрір бичтн.

 кґвўндегтр

                              Эн кемб?        Эн юмб?

                     ________________                        _________________ кўўкн

                     ________________       _________________           

                      ________________                       _________________                                                                                                       

                      ________________                      _________________ кўн

1) дегтр, багш, ноха

2) кґвўн, кўўкн, самбр

Є_____________________________________________

є_____________________________________________

Єє____________________________________________

 Эн кемб? Эн юмб?

Допишите буквы до конца  строки.

3) меечг, машин, кўн

4) багш, кўн, ноха

 машин

 сурєульч

самбр

ноха

Найдите лишнее слово.
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Класст кедў кўн бііні?

1. Ирлцўлтн.

2. Чик хірў темдглтн.

3. Бичгин мґрір бичтн.

1-гч іњг 5-гч кичіл

негн

тавн

зурєан

хойр

долан

1. Кедў альмн?

2. Кедў дегтр?

3. Кедў кўн?

4. Кедў меечг?

5. Кедў туг?  

хойр   єурвн   ніімн   дґрвн   негн   арвн   йисн   тавн   зурєан   долан

Љ ____________________________________________

љ _____________________________________________

Љљ ___________________________________________

Соотнесите.

Подчеркните правильный ответ.

Допишите буквы до конца строки.

арвн

йисн

єурвн

ніімн

дґрвн
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Чи кедўтівч?

1. Ирлцўлтн.

2. Ўгмўд хойр багт хуватн.

3. Бичгин мґрір бичтн.

6-гч кичіл

Њ ____________________________________________

њ _____________________________________________

Њњ ___________________________________________

хойр

єурвн

долан

ніімн

негн 

арвн

дґрвн

зурєан

тавн

йисн 

ніімті

арвта

зурєата

хойрта

дґрвті 

долата

тавта

негті

йисті

єурвта 

Разделите слова на две группы.

Соотнесите.

Допишите буквы до конца строки.

зурєан зурєата

 негн

тавн   

_______________   _______________

_______________   _______________

_______________   _______________

_______________   _______________

Кедў? Кедўті?

 тавта  хойр

 хойрта

негті
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1-гч іњг 7-гч кичіл

Чи кедўдгч класст сурнач?

1. Ўгмўд єурвн багт хуватн.

2. Сурвр хірўтієинь ирлцўлтн.

3. Ирлцўлтн.

Соотнесите вопрос с ответом.

Соотнесите.

Разделите слова на три группы.

негдгч      єурвн      дґрвті      хойрта      тавдгч      зурєан   

долата      йисдгч      арвта     йисн      ніімн      хойрдгч

_____                   Чи кедўтівч?         а. Балєснасв.

_____          Чи кедўдгч класст сурнач? і. Балєсн.

_____          Кедў альмн бііні?   б. Негдгч.

_____          Чи альдасвч?    в. Долан.

_____          Эн юмб?                 г. Долатав.

г

Љ       Њ       Ґ       Є       І       Ў

ґ        і        є        ў        њ        љ

Кедў? Кедўті? Кедўдгч?
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8-гч кичіл

Чи ю кељініч?

Эн биилљіні.

Эн дуулљана.

Эн умшчана.

Эн єірідљіні.

Эн домбр цокчана.

Эн гўўљіні.

1. Ўгмўд зургудла ирлцўлтн. Соедините слова с рисунками.

2. Чик (Ч) эс гиљ буру (Б)?

3. Шишлњ хальмг ўзг олтн, бичтн.

Верно (Ч) или неверно (Б)?

Эн кўўкн єірідљіні. _______

Эн кґвўн зурљана. _______

Эн кґвўн умшчана. _______

Мис наачана.        _______

Найдите и напишите калмыцкие буквы.

Ґлзіт                  _____

Сарњ    _____     _____

Єірі    _____     _____

Герлі             _____     _____

Љииљі   _____     _____   

Ґ і

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.
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1-гч іњг 9-гч кичіл

Чи ю кехдін дуртавч?

1. Ўгмўд чик даранднь тівтн.

2. Сурвр хірўтієинь ирлцўлтн.

3. Сурєульчнрин нерд олтн. 
     Кені нерд дутљана?

Расставьте слова в правильной 
         последовательности.

Соотнесите вопрос с ответом.

Найдите имена героев нашего учебника. 
      Чьи имена отсутствуют?

1. Чи ю  кељініч?        а. Эн умшчана.

2. Чи ю  кехдін дуртавч? і. Би биилљінів.

3. Эн ю кељіні?            б. Эн умшхдан дурта.

4. Эн ю кехдін дурта?     в. Би биилхдін дуртав.

Ў Ч Х О Є І

Є Ґ Л З І Т

Л У С А Р Њ

Љ И И Љ І Ў

1) кўўкн         Эн             умшхдан            дегтр             дурта

2) дурта                                   Єірі                             дуулхдан

3) биилхдін                            Герлі                                  дурта

4) Ґлзіт                  дурта                 домбр                 цокхдан

5) шатр            Эн           дурта            кґвўн             наадхдан

1

1

1

1

1 2 3 4 5 .

2 3 4 .

2 3 .

2 3 .

2 3 4 5 .
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10-гч кичіл

1. Ўгмўд зургудла ирлцўлтн.

2. Ўгмўд хойр багт хуватн.

3. Зіњгс тогтатн.

Соотнесите слова с рисунками.

Разделите слова на две группы.

Составьте предложения.

Эндр  ямаран ґдр? 

цаста

хур

хурта

цаста

ўўлті

салькта

нарта

будта

ўўлті

нарта
салькта

салькн

будн

будта

                  Юн?                                                                          Ямаран?

_____________________    __________________

_____________________    __________________

_____________________    __________________

_____________________    __________________

1) ґдр

2) дуртав 

3) Би 

Эндр

Би   

умшчанав 

будта

умшхдан 

дегтр 

1 2 3 .

1 2 3 .

1 2 3 .

1.

2.

3.

4. 5.

6.
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1-гч іњг 11-гч кичіл

Кен шин сурєульч?

1. Зіњгс чик даранднь тівтн. Умштн.

2. Зіњгс чик даранднь тівтн. Умштн.

3. Сурврмудт хірў ґгтн.  
    Кергті ўгмўд бичтн. 

Расставьте предложения в правильной       
       последовательности. Прочитайте.

Расставьте предложения в правильной       
       последовательности. Прочитайте.

Ответьте на вопросы. Напишите 
пропущенные слова.

а. Чи ю  кехдін дуртавч?                і. Чи кедўтівч? б. Би зурхдан дуртав.

   в. Менд, мини нерн Ўлмљ. г. Мини нерн Нўўдлі.   

є. Би долатав.

Ўлмљ Нўўдлі

1. __________ 4. __________

2. __________ 5. __________

3. __________ 6. __________

С1: Класст кедў кўн бііні?   _____

С2: Негдгч.     _____

С1: Чи альдасвч?    _____

С2: Йисн.      _____

С1: Чи кедўдгч класст сурнач?  _____

С2: Би селінісв.     _____

1. Чини нерн кемб? 1. Мини нерн  ____________ .

2. Чи альдасвч? 2. Би ____________________ .

3. Чи кедўтівч? 3. Би _____________________.

4. Чи кедўдгч класст сурнач? 4. Би ________ класст сурнав.

5. Класст кедў кўн бііні? 5. Класст _______ кўн бііні.

6. Чи ю  кехдін дуртавч? 6. Би ____________ дуртав.

3

1
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12-гч кичіл

1. Кен ю кељіні?  Темдглтн.

2. Эдн ю кехдін дурта? Бичтн.

3. Чи ю  кехдін дуртавч? Бич.

Кто что делает? Отметьте.

Что они любят делать?  Напишите.

Что ты любишь делать? Напиши.

Ўлмљ ю кехдін дурта? 

1. Ґлзіт биилљіні.

2. __________ гўўљіні. 

3. __________ єірідљіні.

4. __________  домбр цокчана.

5. __________ шатр наачана.

6. __________ дуулљана.

Љииљі

Нўўдлі

Єірі

 Ґлзіт

1. __________________  зурхдан дурта.

2. __________________  компьютер наадхдан дурта.

3. __________________  умшхдан дурта.

4. __________________  шаєа наадхдан дурта.

1. Би ____________________________________ дуртав.

2. Би ____________________________________ дуртав.

3. Би ____________________________________ дуртав.

4. Би ____________________________________ дуртав.
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1-гч іњг 13-гч кичіл

Хальмг ўзгўд меднч?

1. Шишлњ хальмг ўзгўд олтн.

2. Ўзгўд хойр багт хуватн.

3. Ўлў ўг олтн.

Найдите калмыцкие буквы.

         Разделите буквы на две группы.

      Найдите  лишнее слово.

Хальмг ўзгўд.

Ґмн дарана эгшг. Ар дарана эгшг.

__________________

__________________

__________________ 

__________________

__________________

__________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

У
 Њ

О

О

Ў

Ў

У

Я

Ю
Э

Г

Х

Є І

І

Ґ

И

Ы

А

А
Е

ЖЉ

1) сін, кичіл, багш, дегтр

2) кўн, кґвўн, сўлд, туг

3) нарта, салькта, чидлті, ухата

4) ноха, сурєульч, балєсн, мис

5) шатр, мґлкх, зурх, шаєа

Ґ

ОҐ
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14-гч кичіл

1. Ўгмўд хойр багт хуватн. Шин ўг олтн.

2. Умштн. Ўлў ўг олтн.

3. Зіњгс  тогтатн. Удан эгшг іісті  
    ўгмўд чикір умштн.

Прочитайте. Найдите лишнее слово.

Составьте предложения. Прочитайте 
 слова с долгими гласными звуками.

Эн ахр эс гиљ удан эгшг іс?

Разделите слова на две группы. 
Найдите новое слово.

 наадх                      ґґмх                биилх                  мис

1) дурта / Эн /ґґмхдін / кґвўн

2) Эн / Баатр / нерн / кґвўні

3) Баатр / селінд / ээљтієін / сііхн / бііні

4) ўўлті  / Єаза / ґдр

5) Кўўкд / наачана / єаза

1. Ґґмх, биилх, дуулх, ґдр.

2. Эн, сін, бііні, селін.

3. Кўўкд, кґвўд, наачана, ээљ.

4. Кичіл, тоолљана, сурєульч, багш.

                            Ахр эгшг.                                       Удан эгшг.

сін          1.  ______________                           1. ______________             то

                2. ______________                            2. ______________             

цасн       3. ______________       3. ______________             ґдр 

       4. ______________           кўн     4. ______________               

цаасн      5. ______________         тоолх     5. ______________              ээљ

       6. ______________          тадн     6. ______________               

сііхн       7. ______________       7. ______________              эн 

       8. ______________       8. ______________

                9. ______________       9. ______________               

кўўкн                                               менд   меечг

5. Ээљ, аав, селін, бііні.
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1-гч іњг 15-гч кичіл

Чи умшхдан дуртавч?

1. Ўгмўд зургудла ирлцўлтн.

2. Зіњгсин іњгўд ирлцўлтн.

3. Ніімні туск зіњгс чик (Ч) эс гиљ буру (Б)?

Соотнесите слова с рисунками.

Соотнесите части предложений.

Предложения о Няямне правильные 
       или неправильные?

1. Кґл уга –

2. Ўўд секхлі,

3. Зун кўўні чирі ўзхір

4. Љивр уга –

5. Байрта

6. Ўкр саахла,

1. Ніімн селініс.                        _______

2. Ніімн хойрдгч класст сурна.            _______

3. Ніімн ніімті.      _______

4. Эндр салькн ўліљіні.     _______

5. Кґвўн шатр наачана.     _______

6. Ніімн зурхдан дурта.     _______

а) кґл

і) зун

б) ўкр

в) ўўлн

г) љивр

є) ўўдн

д) чирі

е) ўсн

а) нисдг.

і) харєий.

б) йовдг.

в) ўсн єарна.

г) нег кўўні нер сур. 

є) ўр орна. 

Ч

1. 2.

4.

7. 8.

5.

3.

6.
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16-гч кичіл

1. Ўгмўд зургудла ирлцўлтн.

2. Зіњгсин іњгўд ирлцўлтн.

3. Зургар зіњгс тогтатн. Ґггдљіх ўгмўд 
    олзлтн.

4. Хоњєрин туск зіњгс чик (Ч) эс гиљ   
    буру (Б)?

Соотнесите части предложений.

Составьте предложения по рисункам. 

Предложения о Хонгоре правильные    
       или неправильные?

Чи умшхдан дуртавч?

Соотнесите слова с рисунками.

1. Хоњєр балєснас.                                _______

2. Эн дґрвті.                                  _______

3. Хоњєр дґрвдгч класст сурна.                    _______

4. Багшин нерн Хоњєр.             _______

5. Хоњєр шаєа наадхдан дурта.                     _______

6. Эндр нарта  ґдр.                       _______

1. Ґдмг імтіхн,

2. Ўўлн уга –

3. Ноха мис хойр

4. Ґрм тўркід,

5. Ноха хуцна,

1. Ўўлн

2. Ноха

3. Мис

4. Кўўкн

5. Кґвўн

а) ноха

і) ўўлн

б) мис

а) ґдмг иднів.

і) мис міілні.

б) хур уга.

в) љґґлкн.

г) наачана.

в) ґдмг

г) ґрм

є) хур

орљана       ґрм тўркљіні   

ґдмг идљіні      хуцљана      міілљіні

Используйте слова в рамках.

1. 2.

4. 5.

3.

6.
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1-гч іњг 17-гч кичіл

Эн ямаран біідлті?

1. Ўгмўд зургудла ирлцўлтн.

2. Эн наадна дўр ямаран біідлті?  
    Ґггдљіх ўгмўд олзлтн.

3. Сурвр хірўтієинь ирлцўлтн.

Соотнесите слова с рисунками.

Как выглядит герой компьютерной игры? 
Вставьте слова в предложения. 

Соотнесите вопрос с ответом.

1) Єар 

2) Ўсн 

3) Нўдн 

4) Халх

5) Цогц

6) Хамр

7) Амн

8) Кґл 

9) Толєа

10) Чикн

1. Эн наадна дўр аальта біідлті.

2. Энўнд єурвн ______________ бііні.

3.  Энўнд дґрвн _____________ бііні.

4. Энўнд хойр   ______________ бііні.

5. Эн ухата, шудрмг дўр.

кґл     нўдн     єар

___  1. Эн наадна дўр ямаран біідлті?

___  2. Энўнд кедў нўдн бііні? 

___  3. Энўнд кедў єар бііні?

___  4. Энўнд кедў кґл бііні? 

___  5. Эн ямаран дўр?  

а. Дґрвн.

і. Хойр. 

б. Аальта біідлті.

в. Ухата, шудрмг.

в. Ухата, шудрмг. 
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18-гч кичіл

1. Ўгмўд зургудла ирлцўлтн.

2. Ирлцўлтн.

3. Келврмўд зургудла ирлцўлтн.

4. Эндр ямаран ґдр? Келтн.

Соотнесите.

Соотнесите тексты с рисунками.

Расскажите какой сегодня день.

Тењгрин біідл ямаран?

Соотнесите слова с рисунками.

а. Хур орљана.

і. Хур гииљіні.

б. Салькн ўліљіні.

в. Нарн мандлљана.

г. Ўўлн хурљана.

є. Бальчг єарчана.

1. Хурдн салькн

2. Ик хур

3. Деер нарн

4. Дор ноєан

а) орљана.

і) урєљана.

б) ўліљіні.

в) мандлљана.

а. Эндр ўўлті ґдр. Киитн салькн ўліљіні. Ўўлн тарљана. 

Нарн єарчана.

б. Эндр ўўлті ґдр. Хурдн салькн ўліљіні. 

Ик хур орљана. Бальчг єарчана.

і. Єаза нарта ґдр. Деер нарн мандлљана. 

Дор ноєан урєљана.

1.

1.

2.

2.

4.

5.

3.

3.

6.
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1-гч іњг 19-гч кичіл

Чи наадхдан дуртавч?

  1. Наадый. Чи багш.  Эн сурврмуд хойр 
    сурєульчд тівтн. Эднд темдг тівтн. 

2. Кґвўні тускар келтн. Эн зіњгллє олзлтн. 

3. Эн шўлгўд мартад  угавт?

   Давайте поиграем. Ты учитель. 
   Задайте эти вопросы двум ученикам.
   Поставьте им оценки.

Расскажите об этом мальчике. 
Используйте  информацию.

Вы помните эти стихи?

№ С у р в р м у д 1-гч сурєульч 2-гч сурєульч

1. Чини нерн кемб? 

2. Чи альдасвч?

3. Чи кедўтівч?

4. Чи кедўдгч класст сурнач?

5. Класст кедў кўн бііні?

6. Чи ю  кехдін дуртавч? 

7. Эндр ямаран ґдр?

8. Чи ямаран шўлг медніч?

                                                                 Аш.

Нерн: Басњ

Альдас: Элстіс

Кедўті: 7

Дурта керг: шаєа наадхдан

Ўр: Љањєр

Класс: 1

1. 2.
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20-гч кичіл

1. Сурвр  хірўтієинь ирлцўлтн.

2. Чик ўг темдглтн.

4. Ирлцўлтн.

3. Эн дегтрин єол дўрмўдин нерд. 
    Дутљах ўзгўд бичтн.

Подчеркните правильное слово.

Соотнесите.

Это имена героев учебника. 
Напишите недостающие буквы.

Чи ю  дасвч?

Соотнесите вопрос с ответом.

1. Эн кґвўн кедўті?

2. Эн юмб?

3. Эн кемб? 

4. Эн ямаран кўн?

5. Эндр ямаран ґдр?

6. Чи альдасвч?

7. Класст кедў кўн бііні?

8. Чини ўўрин нерн кемб?

9. Чи ю кехдін дуртавч? 

10. Кґвўн ю кељіні?

а. Салькта.

і. Йисн.

б. Мини ўр.

в. Селінісв.

г. Зурљана.

є. Ноха.

д. Долата.

е. Дуулхдан дуртав.

ё. Ухата. 

ж. Дорљ.

1. Мини ўр Дорљ (арвта / арвдгч).

2. Дорљ (Элст / Цаєан-Нур селініс).

3. Эн домбр (гўўхдін / цокхдан) дурта.

4. Эндр (нарта / ўўлн) ґдр.

5. Дорљ єаза футбол (наадхдан / наачана). 

1. ___ ии ___ і

2. ___ лз ___ т

3. ___ лм ___

4. ___ ___ р ___

5. Герл ___

6. Н ___ ___ дл ___

1. Ґ

2. Ў

3. [а]

4. [і:]

а. Ар дарана эгшг ўзг.

і. Ґмн дарана эгшг ўзг.

б. Ахр эгшг і.

в. Удан эгшг і.

10 Чини аш:

25 Цуг ашлт:

5 Чини аш:

6 Чини аш:

4 Чини аш:
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  СУРЄУЛЬ – УХАНИ БУЛГ

Юн зурата? Ямаран ґњгті?

2-гч іњг 1-гч кичіл

1. Ирлцўлтн. 

2. Ирлцўлтн. 

3. Тоолтн. Бичтн. Посчитайте. Напишите.

Соотнесите.

Соотнесите.

а) утулњ

і) дґрвлљн

б) єурвлљн

3.
в) тґгрг

4. 

1.

2.   

1) єурвлљн с…. 5) єурвлљн д….

2) утулњ с….

6) утулњ э….

3) тґгрг ш…  

7) дґрвлљн т….4) дґрвлљн ў….

1. _________ утулњ.

2. _________ тґгрг.

3. _________ дґрвлљн.

4. _________ єурвлљн.
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2-гч кичіл

3.

4. 

1.

2.   

1. Зург хілітн. Ўг тогтатн.

2. Ирлцўлтн.

3. Ўлў ўг олтн.

Соотнесите.

Найдите лишнее слово.

Классин хорад юн бііні?

1) ширі, сандл, эрс, ўкўг

2) терз, маралљн, деевр, ўўдн

3) цецг, эрс, ора, шал

4) булњ, самбр, эрс, ора

5) тґгрг, утулњ, шал, єурвлљн

6) хар, давхр, шар, кґк

          1) сандл                                              6) ширі                                             7) ўкўг

2) ора

3) эрс

4) шал

5) терз

 8) булњ

9) цецг

 10) самбр

   11) маралљн

љ в д р ґ л н  ______________

ґ г т р г   ______________ 

њ т у л у   ______________

р є в у љ л н  ______________

Посмотрите на рисунок.
Составьте слово
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Юн альд бііні?

3-гч кичіл

1. Ўгмўд зургудла ирлцўлтн. 

2. Зіњгс тогтатн. Девтртін бичтн. 

3. Эврі  классин хоран тускар келвр тогтатн. Составьте  рассказ о своей 
классной комнате.

Соотнесите слова с рисунками.

Составьте предложения. 
Напишите в тетради.

Эн мана классин хора.

терзин ґґр 

терзд 

ширін ґґр

ўўдні ґґр

эрсин ґґр

эрст
ґлгіті.

зогсчана.

кевтні.

Хааєул

Маралљн

Ширі

Ўкўг 

Цецг 

Зург 

Самбр

Сандл

    а. Цецг булњд зогсчана.

і. Хааєул терзд ґлгіті.

б. Ўкўг эрсин ґґр зогсчана.

в. Маралљн шал деер кевтні.

г. Зург эрст ґлгіті.

є. Сандл ўўдні ґґр зогсчана.

2-гч іњг

1.

4.

2.

5.

3.

6.
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4-гч кичіл

1. Ирлцўлтн.

2. Хірўнь  чик (Ч) эс гиљ буру (Б)? Ответы правильные или неправильные?

Что есть в твоем рюкзаке? Напиши.

Чини дорвад юн бііні?

Соотнесите.

а) девтр

і) харнда

б) дорва

в) кимзі

г) дегтр

є) биллўр

д) бичўр

е) хіірцг

ё) цаасн

Ширі деер юн бііні?1) єурвн дорва  ___

2) арвн харнда ___ 

3) долан дегтр ___

4) ніімн бичўр ___

5) йисн цаасн ___

6) тавн кимзі ___

7) єурвн дегтр ___

8) нег девтр ___

9) хойр хіірцг ___

Мини дорвад __________, __________, ___________ бііні.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

3. Чини дорвад юн бііні? Бич.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24

1
2

3
4

5
6 7

8
9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Б

1.

4.

7.
8. 9.

2.

5.

3.

6.
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Эн кені дорва?

1. Ирлцўлтн.

2. Ирлцўлтн. Бичтн. 

3. Ўлў ўг олтн. 

4. Нерні ормд орч нерд бичтн. Напишите местоимения вместо имени.

Соотнесите.

Соотнесите. Напишите.

Найдите лишнее слово.

1) би

2) чи

3) эн

4) тер

5) мадн

6) тадн

7) эдн

8) тедн

а) мана

і) энўні

б) мини

в) эдні

г) тедні

є) чини

д) терўні

е) тана

Єірін ______________

Љииљін ______________

Ўлмљин ______________

Ґлзітин ______________

Герлін ______________

Нўўдлін ______________

5-гч кичіл

1. Би Єірів. Эн (тадна / мини) дорва.

2. Чи Герлі. Эн (чини / энўні) сандл.

3. Эн Љииљі. Эн (чини / энўні) дегтр.

4. Тер Нўўдлі Ґлзіт хойр. Тер (тедні / мини) ширі.

5. Мадн сурєульчнр.  Эн (чини / мана) школ.

6. Эдн кўўкд. Эн (энўні / эдні) меечг.

1. Љииљін дегтр. 

2. Би Ґлзітв.  

3. Эн Нўўдлі Єірі хойр. 

4. Чи Ўлмљ.

Эн __________ дегтр.

Эн __________ биир.

Эн __________ ширі. 

Эн __________ сандл.

2-гч іњг

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

Ш
И

Р

Ш
И
Р

ШИР



31

1. Ирлцўлтн. 

2. Ирлцўлтн.

3. Кўўкдин нерд чикір бичтн.

Соотнесите.

Напишите имена детей правильно.

Мини дорва альд бііні?

Соотнесите.

6-гч кичіл

а. Дорва ширін ґґр бііні.

і. Сандл ширін ард бііні.

1. Єірін дегтр бичкн.

2. Ўлмљин дегтр ик.

3. Ґлзітин кимзі ут.

4. Герлін кимзі ахр.

5. Нўўдлін ширі маштг.

6. Љииљін ширі ґндр. 

1. Эн __________ ик девтр.

2. Тер __________ ут биир.

г. Дорва ширі дор бііні.

є. Сандл ширін ґґр бііні.

б. Сандл хойр ширін 

    хоорнд бііні.

в. Дорва ширі деер бііні.

1
2

3
4

5
6 7

8
9

10 11 12 13 14

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

а. 

і. 

в.

б. 
г.

є. 

3. Эн __________ бичкн дегтр.

4. Тер __________ ахр харнда.

1. 2. 3. 4. 6. 5. 

Љииљі Герлі

Ґлзіт Єірі
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Эн юмар ю кені?

7-гч кичіл

1. Ирлцўлтн. 

2. Ўлў ўг олтн. 

3. Зіњгс тогтатн. Бичтн. Составьте предложения. Напишите.

Соотнесите.

Найдите лишнее слово.

а) зурна

і) умшна

б) наана

в) девтрт бичні

г) кемљілні

є) самбрт бичні

д) ширдні

е) орана 

ё) биллні 

1. (Бичўрір / зусар) девтрт бичні.

2. Кимзієір (зурна / кемљілні).

3. Зусар цаас (биллні / наана).

4. (Цаасар / цердір) дегтр орана.

5. Цердір (самбрт / девтрт) бичні.

6. (Биллўрір / ширір) биллні.

7. Ширір зург (бичні / ширдні).

Цердір наана.

Бичўрір умшна.

Дегтрт бичні.

Харндаєар девтрт ширдні.

Зусар самбрт зурна.

Ширір дегтрт кемљілні.

Кимзієір цааснд орана.

Биллўрір биллні.

Цаасар

2-гч іњг

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

Ш
И

Р

Ш
И
Р

ШИР

ЗУÑÍ

1. 2. 3. 

4. 6. 

7. 8. 9. 

5. 
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8-гч кичіл

1. Ирлцўлтн.

2. Ўлў ўг олтн.

4. Сурврмудт хірў ґгтн.

3. Чик ўг темдглтн.

Найдите лишнее слово.

Ответьте на вопросы.

Подчеркните правильное слово.

Чини дурта керг ямаран?

Соотнесите.

1. Ду

2. Шатр 

3. Кґгљм

4. Зург

5. Би

6. Дегтр

7. То 

а) зурлєн.

і) бииллєн.

б) дууллєн.

в) тооллєн.

г) наадлєн.

є) соњслєн.

д) умшлєн.

1) соњстн, умштн, зурлєн,  биилтн

2) зур, зуртн, ширд, бич

3) бииллєн, дууллєн, умшлєн, тоолтн

4) тоол, суутн, тодлтн, наадтн

5) су, бос, гў, наадый

6) соњслєн, ґґмлєн, умштн, зурлєн

1. Љииљін дурта керг – (зуртн / зурлєн).

2. Би (биилхдін / бииллєн) дуртав.

3. Мини дурта керг – (биилхдін / бииллєн).

4. Мини ўўрин дурта керг – шатр (наадый / наадлєн).

5. Кўўкд, дегтрін сектн! (Умштн / умшлєн).

1. Чини дурта керг ямаран?

2. Чи ю  кехдін дуртавч?

3. Чини ўўрин дурта керг ямаран?
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9-гч кичіл

Чини дурта кичіл ямаран?

1. Ўлў ўг олтн. 

2. Ирлцўлтн.

3. Ґггдљіх ўгмўд олзлтн.

Найдите лишнее слово.

Соотнесите.

1) эсв, кґгљм, биилтн, умшлєн

2) бииллєн, зурлєн, умштн, шатр

1. Нўўдлі зурхдан дурта.        а) эсв.

    Нўўдлін дурта кичіл ________.      

2. Герлі тоолхдан дурта.        і) бииллєн.

    Энўні дурта кичіл     ________.      

3. Ґлзіт биилхдін дурта.        б) хальмг келн.

    Ґлзітин дурта кичіл ________.       

4. Єірі дуулхдан дурта.        в) зурлєн.

    Энўні дурта кичіл     ________.      

5. Љииљі умшхдан дурта.        г) кґгљм.

    Энўні дурта кичіл     ________.       

6. Ўлмљ кел дасхдан дурта.        є) умшлєн.

    Ўлмљин дурта кичіл ________.     

дурта, єурвн, пўрві, єурвдгч, дуртав

1. Эндр ўлмљ ґдр. Мањєдур ____________ ґдр.

2. Умшлєн – ________________ кичіл.

3. Эндр _______________ кичіл.

4. Би умшхдан _____________ .

5. Мини ______________ кичіл – умшлєн.

 Вставьте слова в предложения.

3) хальмг келн, тооллєн, орс келн, эсв

4) зурљана, физкультур, зурлєн, умшлєн

2-гч іњг
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10-гч кичіл

1. Зіњгс тогтатн.

2. Ўгмўд єурвн багт хуватн.

3. Чик ўг темдглтн.

Разделите слова на три группы.

Подчеркните правильное  слово.

Эсвин кичілд ю кеніч?

Составьте предложения.

Эсвин кичілд

Умшлєна кичілд

Хальмг келні кичілд

Кґгљмин кичілд

Зурлєна кичілд

Бииллєні кичілд

Шатрин кичілд 

зург зурнав.

то тоолнав.

би биилнів.

дегтр умшнав.

ду дуулнав.

шатр нааднав.

хальмгаєар кўўнднів.

БИ

умшнач     зурна     умшнав     кўўндні     ґґмнів     соњснач

          Би 

1. __________

2. __________

3. __________

4. __________

          Чи 

1. __________

2. __________

3. __________

4. __________

          Эн 

1. __________

2. __________

3. __________

4. __________

ширднізурнач

тоолнав
дуулнач  биилнів

 умшна

1. Умшлєна кичілд би дегтр (умшнач / умшнав).

2. Бииллєні кичілд чи (биилніч / биилні).

3. Кґгљмин кичілд Ўлмљ ду (дуулнав / дуулна).

4. Зурлєна кичілд би зург (зурна / зурнав).
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11-гч кичіл

Ўлмљд нґкд болый?

1. Ўгмўд дґрвн багт хуватн. 

2. Сурврмуд тогтатн. Хірўєинь  ґгтн. Составьте вопросы. Ответьте на них.

Разделите слова на четыре группы.

давхр

терз

Школ.

1. ___________ 

2. ___________

3. ___________ 

4. ___________

5. ___________

Сурєулин кергслмўд.

1. ___________ 

2. ___________

3. ___________ 

4. ___________

5. ___________

Ґњг.

1. ___________ 

2. ___________

3. ___________ 

4. ___________

5. ___________

Классин хора.

1. ___________ 

2. ___________

3. ___________ 

4. ___________

5. ___________

биир деевр

чўўкл

сандл

бичўрэрс

ширі

оошк

кўрњ 

ўўдн

зусндевтр

орн кимзі шал

1) ямаран / школ / чини?

2) хора / ямаран / классин?

3) бііні / хорад / юн?

4) ширі / юн / деер / бііні?

5) кичіл / ямаран / чини / дурта?

6) кеніч / эсвин / ю / кичілд?

7) ю / кичілд / хальмг / кеніч / келні?

2-гч іњг
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12-гч кичіл

1. Ирлцњгў зіњгс  тогтатн.

2. Чи сін сурєульчвч? Кичілдін ю кехшивч?

3. Сін сурєульчин дорвад юн бііні?

Ты хороший ученик? Что не делаешь 
на уроке?

Что есть в портфеле хорошего ученика?

Чи сін сурєульчвч?

Составьте правильные предложения.

Эсвин кичілд

Хальмг келні кичілд

Кґгљмин кичілд

тоолнав.

дуулнав.

зурхшив.

гўўхшив.

умшнав.

бичнів.

БИ

Би кичілдін

хіікрнів / хіікрхшив.

альвлнав / альвлхшив.

єіріднів / єірідхшив.

умшнав / умшхшив.

тоолнав / тоолхшив.

1) евтдр  _____________

2) иблрўл  _____________

3) мізик  _____________

4) ўрибч  _____________

5) бири  _____________

6) гтерд  _____________

7) санац  _____________

8) ахрнад  _____________

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

а. і.

в. г.

є.

д. е.

б.
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13-гч кичіл

Эн ямаран эгшг ўзгўд?

1. Ўгмўд хойр багт хуватн. 

2. Ўлў ўг олтн.  

3. Ирлцўлтн. Соотнесите.

Разделите слова на две группы.

Найдите лишнее слово.

Ґмн дарана.

1. ___________ 

2. ___________

3. ___________ 

4. ___________

5. ___________

Ар дарана.

1. ___________ 

2. ___________

3. ___________ 

4. ___________

5. ___________

биллўр       кимзі          тана            дурта        тедні

мањєдур дуулна

умшна бичні

1) ширі, цецг, мањєдур, ўкўг

2) хора, биллўр, утулњ, наана

3) кевтні, бичўр, тоолна, бичні

4) ора, хааєул, кичіл, маралљн

5) ширдні, цаєан, ноєан, зурна

1. Хальмг келнд кедў эгшг ўзг бііні?

2. Ямаран эгшг ўзг бііні? 

3. Эн ўгд хойр ґмн дарана ўзг бііні.

4. Эн ўгд хойр ар дарана ўзг бііні. 

5. Эн ўгд ут эгшг і бііні.

а. Ґмн дарана болн ар дарана.

і. Бичўр. 

б. 13.

в. Оошк. 

г. Утулњ.

2-гч іњг
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14-гч кичіл

1. Дутљах ўзг бичтн.

2. Кергті ўг зокалд бичтн.

3. Ниилврмўд негдўлтн. Ўгмўд  бичтн.

Напишите правильное слово в правило.

Соедините слоги. Напишите слова.

Ямаран эгшг ўзгўд таарна?

Напишите недостающую букву.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

1) ма - 

2) биил -

3) ши - 

4) но - 

5. кґ - 

6) ки -

7) би -

8) тў - 

9) бил 

10) ким - 

а) ні  

і) єан

б) на 

в) вўн 

г) рі 

є) рўн 

д) зі 

е) чўр

е) чіл 

ж) лўр

1. Ґмн дарана эгш ўзг _________ дарана эгшг ўзглі таарна (ґмн / ар).

2. Ар дарана эгшг ўзг __________ дарана эгшг ўзглі таарна (ґмн / ар).

1) ямар___н

2) дар___н

3) ўзг___д

4) тўр___н

5) бичгдн___

(а / і)

(а / і)

(у / ў)

(у / ў)

(а / і)

6) кимз___

7) н___єан

8) бич___р

9) ґґмљ___ні

10) кед___

(а / і)

(о / ґ)

(у / ў)

(а / і)

(у / ў)
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15-гч кичіл

 Чи умшхдан дуртавч?

1. Ирлцўлтн. 

2. Тааљ медтн. 

4. Эн зіњгс хаљєр. Чиклтн. 

3. Ўгмўд чик даранднь тівтн. Расставьте слова в правильной   
     последовательности.

Соотнесите.

Разгадайте шараду.

Эти предложения неверные.   
Исправьте их.

1. Ґр цііні, 

2. Шар буудя

3. Мис міілід,

4. Хулєн серні,

5. Ґкір бичкдўд

а) мах сурна.

і) ґрм идні.

б) шовуд чоњкна.

в) ґдр эклні.

г) хальш хііні.

1) ухани, дегтр, кґлгн

2) булг, сурєуль, ухани

3) кўн, сурєульта, кишгті

4) уга, сурєульд, кґгшн

1. Ўлмљ ніімдгч класст сурна.

2. Ўлмљ Єірі єурвн зурєата.

3. Эдні школ нег давхр.

4. Школын ўўдн улан.

5. Классин хорад дґрвн терз бііні.

6. Эрст хааєул ґлгіті.

7. Багшин ширі деер девтр, церд, дорва бііні.

2-гч іњг
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16-гч кичіл

1. Шўлгўдин утхар зург зуртн. Чеељір дастн.

2. Ирлцўлтн.

3. Эн зіњгст эндўс бііні. Чиклтн.

Соотнесите.

В этих предложениях есть ошибки. 
      Исправьте их.

Чи умшхдан дуртавч?

Нарисуйте иллюстрацию к стихам. 
      Выучите их наизусть.

1. Єууља, єууља, єууљуха!

Єартм багтм љулљуха!

Сґг тґгрг нўдті,

Соньн шар девлті.

2. Љонља кґвўн наадхдан дурта,

Оньдин эн єаза йовна.

Тґгрг меечг деегшін нисні,

Љонља дарунь хавлљ авна.

1. Кўн

2. Ахуч кўн

3. Заагар

4. Зааврар 

а) салькн ордг.

і) ухан ордг.

б) бийдін туста.

в) эрдмір гегірдг.

1. Мана класс тавдгч давхрт бііні.

2. Классин хора бичкн, дґрвлљн.

3. Классин хора єурвн терзті.

4. Хойрдгч ширі деер шар цецг зогсчана.

5. Ўўдн деер самбр ґлгіті.

6. Ширі деер маралљн кевтні.

Шугран Вера
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17-гч кичіл

Єар ю кені?

1. Ирлцўлтн. 

2. Єарин хурєдын нерд бичтн. 

4. Дутљах ўгмўд бичтн. 

3. Ирлцўлтн. Соотнесите.

Соотнесите.

Напишите названия пальцев рук.

Напишите недостающие слова.

1. Нўдн

2. Толєа

3. Чикн

4. Хамр

5. Єар

6. Кґл

7. Амн

а) соњсна.

і) кґдлні.

б) ўзні.

в) йовна.

г) ухална.

є) ду єарна.

д) киилні.

э___________

х_____________

д____________

н__________________

ч_______________  

1. Санан

2. Нўдн

3. Чикн

4. Єар

5. Кґл

а) сонр.

і) шулун.

б) хурц.

в) хурдн.

г) бат.

1. Эн нўдн.

2. Эн єар.

3. Эн ________ .

4. Эн ________ .

5. Эн ________ .

Эн хурц.

Эн ________ .

Эн ________ .

Эн сонр.

Эн киилні.

Эн ________ .

Эн кґдлні.

Эн йовна.

Эн ________ .

2-гч іњг
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18-гч кичіл

1. Зіњгс  тогтатн.

2. Чик ўг темдглтн.

3. Ирлцўлтн.

Подчеркните правильное слово.

Соотнесите.

Завсрт ю кеніч?

Составьте предложения.

1. Чи кичілдін ю кеніч?                       

2. Чи завсрт ю кеніч?                          

3. Чи ширілњд ю кеніч?                      

4. Чи спортын талвњд ю кеніч?        

5. Чи школын хашад ю кеніч?            

а. Би хот иднів.

і. Би аєар киилнів.

б. Би умшнав, бичнів, тоолнав.

в. Би ўўртієін кўўнднів.

г. Би єіріднів, гўўнів, мґлкнів.

1. Ґлзіт кґгљм (соњснач / соњснав / соњсна).

2. Би завсрт аєар (киилніч / киилнів / киилні).

3. Чи школын ширілњд хот (идніч / иднів/ идні).

4. Ўлмљ спортын талвњд (гўўніч / гўўні/гўўнів).

Би завсрт

спортын талвњд

ширілњд

школын хашад

ўўртієін

ўўрмўдтієін

кґгљм

дегтр

зург

амрнав.

нааднав.

гўўнів.

єіріднів.

мґлкнів.

хотан иднів.

кўўнднів.

соњснав.

умшнав.

зурнав.
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19-гч кичіл

    

1. Чик хірў шўўтн. Нег хірў ўлў. 

2. Тааљ медтн. Эн кемб? Эн юмб? 
    Нег хірў ўлў.

Выберите правильный ответ.    
Один ответ лишний.

Чи наадхдан дуртавч?

1. Љииљі: Эњкр, тана школ ик?

     Эњкр:___________________

2. Љииљі: Чини дурта кичіл ямаран?

     Эњкр: ______________________

3. Љииљі: Би бас. Завсрт ю кеніч?

     Эњкр: _______________________

4. Љииљі: Классин хора ик?

     Эњкр: ______________________

5. Љииљі: Чини ширі альд зогсчана?

    Эњкр: _________________________

 

а. Школын хашад нааднав.

і. Терзин ґґр.

б. Уга, бичкн. Зурєан ширі бііні.

в. Хойр давхр.

г. Ширін ґґр.

є. Би эсвин кичілд дуртав.

Отгадайте. Кто это? Что это? 
Один ответ лишний.  

1. Эн кичілд кўўкд тоолна. 

2. Эн кўн кўўкд сурєна. 

3. Эн юмар самбрт бичні.

4. Эн юмн хурдн. 

5. Энд кўўкд хотан идні.

6. Эн юмар цаас наана.

7. Энд аєар киилні.

8. Эн юмн ўзні.

9. Эн юмн классин хорад бііні.

10. Эн кўн шўлг дасна. 

санан _____

церд _____

зусн _____

эсв _____

ширілœ _____

самбр _____

талвœ _____

нўдн _____

багш _____

 

сурєульч _____

школын хаша _____

1

8

2-гч іњг
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1. Чик хірў шўўтн.

2. Сурвр хірўтієинь ирлцўлтн.

3. Чик ўзг шўўтн.

Соотнесите вопрос с ответом.

Выберите правильный ответ.

20-гч кичіл

Чи ю дасвч?

1. Ўлмљин дурта кичіл ямаран?

а) умшна                   і) умшлєн               б)  умшчана

2. Ўлмљ эсвин кичілд ю кені?

а) тоолљана              і) тоолхдан            б)  тоолна

3. Ўлмљ завсрт ю кені?

а) єірідні                 і) сурна                    б)  зурљана

4. Цердір ю кені?

а) девтрт бичні        і) самбрт бичні     б) цаас наана

5. Сін сурєульч кичілд ю кені?

а) хіікрні                  і) умшхш                б)  альвлхш 5 Чини аш:

10 Чини аш:

5 Чини аш:

20 Цуг ашлт:

1) кич___ лд

2) терз ___ н

3) ___ њгті

4) кед ___

5) з___ рхдан

(а / і)

(и / ы)

(о / ґ)

(у / ў)

(у / ў)

1. Ўкўг альд зогсчана? 

2. Кимзі ямаран?

3. Дорва альд бііні?

4. Биирір ю кені?

5. Кўўкд альд бііні?

6. Эн кені зусн?

7. Терзин хааєул ямаран ґњгті?

8. Кўўкд хотан альд идні? 

9. Кўўкд ю кељіні? 

10. Хамр ю кені?  

а. Ширі дор.

і. Ширдні.

б. Школын хашад.

в. Цењкр.

г. Ўўдні ґґр.

є. Ширілњд.

д. Аєар киилљіні.

е. Герлін.

е. Киилні.

ж. Ут.

Выберите правильную букву.
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1-гч кичіл

1. Ўгмўд зургудла ирлцўлтн. 

2. Сурврмуд  хірўтієинь ирлцўлтн. 

3. Ўгмўд зіœгст орултн. Вставьте слова в предложения.

Соотнесите слова с рисунками.

Соотнесите вопросы с ответами.

 САДТА КЎН – САЛАТА МОДН

Чини ґрк-бўлд кен бііні?

ээљ
аав

эк
эцк

 ах 

эгч

дў кґвўн дў кўўкн

1. Ўлмљин ґрк-бўл ямаран? 

2. Ўлмљин бўлд кедў кўн бііні?

3. Ўлмљин экин нерн кемб?

4. Кен ууєн кґвўн?

5. Кедў ах-дў бііні?

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

а. 9. 

і. 5.

б. Ик. 

в. Кишті.

г. Болд. 

Альмн,    отхн,     Санљ,     ик,      тавн

1. Ўлмљин ґрк-бўл ___________ .

2. Энўні ґрк-бўлд _____________ ах-дў бііні.

3. Энўні аавин нерн ________________ .

4. Ўлмљин дў кўўкні нерн ______________ .

5. Альмн ______________ кўўкн.

3-гч іњг

б

1. 4.

5. 8.

6. 7.

2. 3.
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1. То ўгмўдлі ирлцўлтн.

4. Сурврмуд хірўтієинь ирлцўлтн.

2. Ўгмўд зургудла ирлцўлтн.

3. Ирлцўлтн. Соотнесите.

Соотнесите слова с рисунками.

Чини аав кедўті?

Соотнесите цифры со словами.

Соотнесите вопросы с ответами.

2-гч кичіл

1. Мини эк   ________   а) кґгшн.

2. Мини ах   ________   і) медіті.

3. Мини ээљ  ________   б) баахн.

1. Чини ээљ кедўті?       а. Ик.

2. Чини бўл ямаран?       і. 25. Эн баахн.

3. Чини ах кедўті?       б. Уга, би отхн ўрн.

4. Чини эк кґгшн?       в. 75. Эн кґгшн.

5. Чи ууєн ўрн?        г. Уга, медіті.

кґвўн

эцк

аав

кґгшн

медіті

баахн

Кен? Ямаран?

зун      далн зурєан       хґрн йисн       найн долан       дґчн єурвн        єучн хойр

хґрн негн       хґрн       тівн дґрвн        љирн тавн         йирн ніімн     

20

21 32 43

54

65

76

87

9829 100

і

1.
2.

3.
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3-гч кичіл

1. Ўгмўд зургудла ирлцўлтн.

2. Ирлцўлтн. 

3. Зіœгс чик даранднь тівтн. Расставьте предложения 
в правильной последовательности.

Соотнесите слова с рисунками.

Соотнесите.

Чини эцкин эрдм ямаран?

1. Љииљі, эн кені зург?   _____

2. Чини аав хґґч?    _____

3. Эн мини аав.     _____

4. Э, адуч – мини дурта эрдм.  _____

5. Чи мґр хірўлхдін дуртавч?  _____

6. Уга, эн мґр хірўлні.   _____

1. Ўкрч         а) кў эмнні.

2. Эмч         і) гер тосхна.

3. Тосхач         б) зург цокна.

4. Хґґч         в) ўкр хірўлні.

5. Зургч         г)  хґ хірўлні.

адуч   эмч   тооч   ширдіч    заєсч   хґґч    уяч   залач   тосхач   ўкрч

3-гч іњг

1

5

1. 4. 5.

8. 9. 10.6. 7.

2. 3.
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1. Ўгмўд зургудла ирлцўлтн.

2. Зіœгс зургудла ирлцўлтн.

3. Ўгмўд дґрвн багт хуватн.

Соотнесите предложения с рисунками.

Разделите слова на четыре группы.

Тана гер ямаран?

Соотнесите слова с рисунками.

4-гч кичіл

ик гер

бичкн гер

ґндр гер

маштг гер

чолун гер

модн гер

ишкі гер

1. Эн гер маштг, бичкн.      3. Эн гер чолун, хойр давхр.2. Эн ишкі гер.

Гер.

________

________

________

Эрдм.

________

________

________

Насн.

________

________

________

Ґрк-бўл.

________

________

________

 арєлач       тооч      чолун       ишкі

медіті     уяч     модн  дў кґгшн     отхн ўрн      ах      баахн

1.

4.2.

3.

а. і. б.
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5-гч кичіл

1. Ўгмўд зургудла ирлцўлтн. 

2. Ўгмўд хойр багт хуватн. 

3. Ўгмўд чик даранднь тівтн. Расставьте слова в правильной 
последовательности.

Соотнесите слова с рисунками.

Разделите слова на две группы.

Тана герт ямаран хорас бііні?

                         Гер.      Хора.

___________________________  ________________________

___________________________  ________________________

___________________________  ________________________

___________________________  ________________________

                    модн гер            гиичин           нґґрслœ  чолун гер

                    ишкі гер            ўўдндк           хойр давхр  ширілњ

1) нерн, Ґлзіт, мини   _______________________________

2) біінів, герт, чолун, би  _______________________________

3) бііні, мана, дґрвн, герт, хора _______________________________

4) нґґрслœ, дґрвн, бііні  _______________________________

5) сарул, гиичин, хора            _______________________________

гиичин хора       нґґрслœ

ширілœ     заман

ўўдндк хора                                               

3-гч іњг

1.

4. 5.

2.

3.
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1. Ўгмўд зургудла ирлцўлтн.

2. Зіœгст кергті ўгмўд орултн.

3. Ўгмўд чикір бичтн. Напишите правильно слова.

Вставьте слова в предложения.

Хорад юн бііні?

Соотнесите слова с рисунками.

6-гч кичіл

1. ітгтнўт нор           _______________________________

2. рон   _______________________________

3. агт    _______________________________

4. атчвахот лдсна _______________________________

5. нљларам   _______________________________

6. свек   _______________________________

1. Мана гер __________________ хората.   а) ширілœ

2. Гиичин хора, нґґрслœ, заман, _________,    і) ширі 

    ўўдндк хора бііні.      

3. Гиичин хорад тўнтгті орн, ____________ бііні.  б) дґрвн

4. Ширілœд ик ___________, зурєан сандл бііні.  в) хааєул

5. Ширі деер сііхн __________ зогсчана.   г) тохавчта сандл

6. Терзд цеœкр _________________ ґлгіті.            є) шам

 ширі       орн       шам

 таг      тохавчта сандл

 маралљн      тўнтгті орн

 ўкўг      кевс      хааєул      сандл

 герлвч

1. 4.

5.

7.

10.

9.

11.

12.

8.

6.

2. 3.
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7-гч кичіл

1. Ўгмўд зургудла ирлцўлтн. 

2. Ўгмўд зіœгст орултн. 

3. Ўгмўд зіœгст орултн. Вставьте слова в предложения.

Соотнесите слова с рисунками.

Вставьте слова в предложения.

Мис альд бііні?

1. Маралљн           ____________ деер.  а) ўкўг

2. Дегтр                  ____________ дотр.  і) герлвч

3. Ширі                  ____________ дор.  б) терзин

4. Ўкўг                    ____________ ард.  в) шал

5. Тўнтгті орн       ____________ ґмн.  г) тўнтгті орн

6. Тохавчта сандл ____________ ґґр.           є) ширін

1. Мис таг ____________ бііні.

2. Мис ширі ___________ бііні.

3. Мис ўкўг ___________ бііні.

4. Мис тохавчта сандлын _______ бііні. 

5. Мис орна _________ бііні.

6. Мис тўнтгті орна_________ бііні.

деер               дор               дотр               ґмн               ард                ґґр

деер       дор

дотр       ард

ґмн       ґґр

3-гч іњг

1.

3. 4.

6.

5.

2.
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1. Ўгмўд зургудла ирлцўлтн.

2. Аає-савин нерд олтн. Бичтн.

4. Ўлў ўг олтн.

3. Ўгмўд дґрвн багт хуватн.

Найдите лишнее слово.

Разделите слова на четыре группы.

Найдите названия посуды. Напишите.

Заманд юн бііні?

Соотнесите слова с рисунками.

8-гч кичіл

1) савин ўкўг

2) киитрўл

3) цґ

4) аає

5) тірлк

6) ухр

7) сері

8) утх 

9) таава

10) миск

11) хіісн

12) шанє

1) ухр, хора, сері, аає                    3) Цаєан, ґндр, улан, кґк

2) деер, ик, дор, ґґр                       4) ўкўг, таг, мис, терз

                             5) ээљ, тосхач, аав, эцк

гиичин хора ишкі       тохавчта сандл  хіісн         кевс        заман

 Хорас.         Хорад бііх юмн.      Аає-сав.             Гер.

      _________  _____________    _________        __________

      _________  _____________    _________        __________

      _________  _____________    _________        __________   

чолун тўнтгті  орн модн  тірлк  ухр       нґґрслœ

Т А А В А Х

І М И С К І

Р У О Е Ш І

Л Х Ґ Р А С

К Р П І Н Н

У Т Х Д Є Б

а.

є.

в.

ж.

і.

љ.

е.

д.

з.

ё.

б. г.
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9-гч кичіл

1. Зіœгс зургудла ирлцўлтн. 

2. Ўгмўд чик даранднь тівтн. 

3. Ўгмўд бичтн. Зургудла ирлцўлтн. Напишите слова. Соотнесите 
слова с рисунками.

Расставьте слова в правильной  
последовательности.

Тана хашад юн урєна?

Соотнесите предложения 
с рисунками.

1. Герлі урєа модд услљана.

2. Герлін эгч цецгўд суулєљана.

3. Дала урєа модд урєна.

4. Хашад цецгўд урєна.

1) хаша / мана / эн.

2) урєна / хашад / мана / урєа модд.

3) би / услнав / урєа модд.

4) суулєна / эгч / цецгўд.

5) камб / урєна / цецг.

хлоœх

мпальрх

абмб

крњсана

ондм

абмк 

мдба

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

хоњхл

3-гч іњг

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

5.

4.

6. 7.
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___ Чи гертін нґкд (болнав / болнач)?

___ Чи гертін ю (кені / кеніч)?

1. Ўгмўд зургудла ирлцўлтн.

2. Тана ґрк-бўлд кен ю кені? Зіœгс тогтатн.

3. Чик ўг темдглтн. Зіœгс чик даранднь тівтн. Подчеркните правильное слово. 
Расставьте предложения в правильной   
последовательности.

В вашей семье кто что делает? 
Составьте предложения.

Чи гертін нґкд болнч?

Соотнесите слова с рисунками.

10-гч кичіл

1) шал сівўрдљіні

2) аає-сав уєаљана

3) сав арчљана

4) сав ўкўгт тівљіні

5) кевс цеврлљіні

6) гер хураљана

7) нґкд болљана

8) ґдмг хулдљ авчана

9) модд услљана

10) цецгўд суулєљана

Би

Чи

Эгч

Ах

Дў кўўкн

Дў кґвўн

Ээљ

Аав

Эк

Эцк

суулєна.

хурана.

сівўрдні.

цеврлні.

хулдљ авна.

уєана.

арчна.

ўкўгт тівні.

чанна.

малтна.

шал

цецгўд

кевс

гер

ґдмг

аає-сав

ці

модд

___ Би ээљдін нґкд (болна / болнав).

___ Би дў кґвўтієін (нааднав / нааднач).

а. 

г. 

ё. 

ж. 

є. д. 

е. 

і. б. в. 

1
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1. Ўгмўд зурєан багт хуватн.

2. Кергті ўгмўд бичтн.

3. Эн зіœгс хаљєр. 
    Келврлі ирлцўлід чиклтн. 

Эти предложения неверные.
Исправьте их в соответствии с текстом.

Напишите пропущенные слова.

Разделите слова на шесть групп.

11-гч кичіл

Кен љиœнўлљіні?

1. Ээљ нґґрслœд хот кељіні.

2. Цаєан заманд аає-сав  услљана.

3. Болд хашад цецгўд арчљана.

4. Альмн ўўдндк хорад аає-сав уєаљана.

5. Аав хашад телевизор хіліљіні.

6. Элвг бичкдўдин хорад ґдмг хулдљ авчана.

1. Чини бўлд _________ бііні?              а) кедўті

2. _________ ахнр-дўўнр бііні?              і) ямаран

3. Чини аав ___________ ?               б) кен

4. Чини эцкин эрдм _________ ?              в) ю

5. Чи гертін __________ кеніч?              г) юн

6. Чини хорад ________ бііні?              є) кедў

тосхач   ўўдндк    суулє    арєлач    ґндр    услх    эмч    аає-сав    модн

отхн   нґґрслœ   чолун   киитрўл   цецг   дў   ууєн   ширілœ   давхр 

          Ґрк-бўл.

1. _______________

2. _______________

3. _______________

             Хаша.

1. _______________

2. _______________

3. _______________

             Хора.

1. _______________

2. _______________

3.  _______________

              Эрдм.

1. _______________

2. _______________

3. _______________

              Гер.

1._______________

2. _______________

3. _______________

             Заман.

1. _______________

2. _______________

3. _______________

3-гч іњг
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1. Ирлцўлтн.

2. Чик хірў темдглтн.

3. Таблиц кўціљ бичтн. Заполните таблицу.

Подчеркните правильный ответ.

Хоœєрин бўл ямаран?

Соотнесите.

12-гч кичіл

1. Аав              а) урлљана.

2. Ээљ              і) арвн долата.

3. Эцк              б) залач.

4. Эк               в) шаєа наачана.

5. Эгч              г) юм уйљана.

6. Дў кґвўн             є) ширі арчљана.

7. Хоœєр              д) багш.

Кен бііні? Нернь кемб? Кедўті? Ямаран 

эрдмті?

Гертін ю 

кені?

1. Аав

2. Ээљ

3. Эцк

4. Эк 

5. Ах

6. Эгч

7. Дў кґвўн

8. Дў кўўкн

1. Хоœєрин аав (далта / љирті).

2. Ээљ (юм урлљана / юм уйљана).

3. Хоœєрин ээљ (тівн ніімті / тівн долата).

4. Мигмр (отхн ўрн / ууєн ўрн).

5. Хоœєрин эцк (багш / тосхач).

6. Мигмр аає-сав (хураљана / арчљана).

7. Дольган (аавтаєан / ахтаєан) шаєа наачана.
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1. Ўгд кедў ўзг, кедў і бііні? Темдглтн. 

2. Ирлцўлтн. 

3. Чик ўзг темдглтн. Подчеркните правильную букву.

Соотнесите.

Сколько букв и сколько звуков        
в слове. Отметьте.

13-гч кичіл

1. (Я / Йа)гур кґвўн (я / яа)рм орна. 

2. Эн (е / йэ)œг хулдљ авна.

3. (Я / Йа)маран с(і / іі)хн сав.

4. (Ю / Йу)н дотрнь б(і / іі)ні.

5. (Йа / Я)лмн дотрнь б(і / іі)ні.

6. (Я / Йа)с кемлљіні. 

1) еœг             ___ ўзг ___ і

2) яман   ___ ўзг ___ і

3) ямаран     ___ ўзг ___ і 

4) ягур   ___ ўзг ___ і

5) ясн   ___ ўзг ___ і

6) юзєа   ___ ўзг ___ і

7) юн             ___ ўзг ___ і

8) юмб   ___ ўзг ___ і

Ямаран эгшг ўзгўд хойр ііті?

[йу]      Ё

[йа]      Е

[йэ]      Ю

[йо]      Я

3-гч іњг

1.

3.

2.

4.



59

1. Ўгмўд бичтн.

2. Дуту ўзг тівтн.

3. Ўлў ўг олтн.

4. Чик ўг темдглтн. Отметьте правильные слова.

Впишите недостающую букву. 

Найдите лишнее слово.

Напишите слова.

14-гч кичіл

Эгшг ўзгин тускар ю медніч?

1. [ав]     _________   7.   [будн ]      _________

2. [а:в]     _________   8.   [су:лє]     _________

3. [ор]     _________   9.   [кўн]     _________

4. [о:шк]     _________   10. [кў:кн]     _________

5. [ґрм]     _________   11. [ўкўг]      _________

6. [ґ:мх]     __________   12. [ў:лн]         __________

1) тем___н (а / і)                            5) к___вўн (о / ґ)

2) так___ (а / і)                        6) ___ньгта (о / ґ)

3) киитр___л (у / ў)                       7) гиич___н (и / ы)

4) давш___р (у / ў)                       8) бич___р (у / ў)

1) ууєн, отхн, Нўўдлі, аав, ээљ

2) гиичин, нґґрслœ, заман, ўўдндк хора

3) аає, шанє, сері, ухр, тірлк

4) наачана, наана, ґґмні, дуулна, болєљана

5) дегтр, девтр, бичўр, харнда, хіірцг

6) ўкўг, таг, ширі, сандл, деевр, давшур

7) хальмпр, хоœхл, сарнањк, оошк, бамб цецг

5. Дў (кўўкн / кўкн)  Альмн ширі 

    арчљана. 

6. (Уєн / ууєн) кґвўн шаєа наачана.

7. Цаєан (ає / аає-сав) уєаљана.

1. Ямаран (сііхн / сіхн) цецгўд.

2. Ўлмљин эгч цецгўд (сулєљана / суулєљана).

3. Ўлмљ (эљдін / ээљдін) нґкд болљана.

4. Мини эгч (китрўл / киитрўл) секљіні. 
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1. Ирлцўлтн. 

2. Ямаран ўгмўд бултљ? Тааљ медтн. 

3. Эн зіœгс хаљєр. 
    Келврлі ирлцўлід чиклтн. 

Эти предложения неверные.
Исправьте их в соответствии с текстом.

Какие слова запрятаны? 
Отгадайте.

Соотнесите.

15-гч кичіл

Чи умшхдан дуртавч?

1. Модн      2. Шанєар      3. Хулдљ      4. Нердинь      5. Садта      6. Салата

а) авна.        і) аає.        б) кўн.       в) ці самрна.        г) модн.       є) медні.       

4. Аав хашадан хґ хірўлні.

5. Санљрма школд дў кґвўтієін наадна.

6. Дў кґвўн єурвдгч класст сурна.

1. Санљрман ґрк-бўл модн герт бііні.

2. Эцк школ тосхна.

3. Ээљ гертін кўўкд сурєна.

1. Модн                     ,                            Морхаљ ах дурта.

2.                                   ці самрад, шаазœ                         кені.

3.                             ,                          ,                            Сумъян хулдљ авна.

4.                                        нердинь Альмн кўўкн медні.

5.                                   дотр сууна,                           йовна.

6. Садта                             –   салата                                     .

3-гч іњг
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1. Ирлцўлтн.

2. Ўгмўд зіœгст орултн.

4. Зіœгс тогтатн.

3. Ирлцўлтн.

Составьте предложения.

Соотнесите.

Вставьте слова в предложения.

Соотнесите.

16-гч кичіл

Чи умшхдан дуртавч?

1. Хоœхл цецг           а) хоœх болна.

2. Хорха-меклід           і) хоœхнь хаагдна.

3. Хур орхинь           б) хотхрт љиœнні.

4. Хурин ґмн           в) хоœхла медні.

дўўєірн     ахан     садарн     бичкнін     амулœ    бііх

Кен _______________ кўндлљ,

Кен _______________ эрклўлљ,

Ах- ________________ , элгн- _______________

______________ эдлљ _________________ болтн!

1. Ахан   а) амулœ бііх.

2. Бичкнін   і) эдлх.

3. Элгн-садарн  б) эрклўлх.

4. Амулœ   в) кўндлх.

1. Долма

2. Эцк

3. Эк 

4. Аав

5. Ээљ

6. Ах 

7. Эгч

8. Дў кґвўн

модд 

шатр 

ці

аає-сав

герін 

келвр

болєљана. 

хураљана.

бичљіні.

услљана.

наачана.

уєаљана.
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1. Чик зіœгс тогтатн. 

2. Сурвр тівтн, хірў ґгтн.

3. Санљин тускар кўўндтн. Бичтн. Поговорите о Санджи. Напишите о нем.

Задайте вопрос. Ответьте на него.

Составьте правильные предложения.

17-гч кичіл

Ўлмљ пўрві ґдрлі ю кені?

сарœ

ўлмљ

пўрві

бемб

нарн 

Ўлмљ

Єірі

Љииљі

ґдрлі

шатр

футбол

бассейнд

наадна.

ґґмні.

Би мигмр ґдрлі               Би пўрві ґдрлі   Би нарн ґдрлі аав,                                                                                                           

кґгљмин школд однав.    англь кел даснав.  ээљдін золєнав.

1. Ґлзіт мигмр               2. Герлі ______           3. Нўўдлі _______ 

ґдрлі ю кені?               _____ ю кені?           _______ ю кені? 

Ґлзіт______ ______              Герлі _____ ______          Нўўдлі ______

_____ ______ одна.               ____ _____ дасна.          _____ _____ _____ золєна.   

Ґлзіт: Герлі: Нўўдлі:

3-гч іњг

сарœ 

мигмр

ўлмљ

пўрві

басœ 

бемб

нарн

шатр наадна

домбр цокна

футбол наадна

зурна

хораєан хурана

кинод одна

єаза наадна

Санљ сарœ ґдрлі ю кені?
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1. Ўгмўд зургудла ирлцўлтн.

2. Ирлцўлтн.

3. Сурврмудт хірў ґгтн. Ответьте на вопросы.

Соотнесите.

Соотнесите слова с рисунками.

18-гч кичіл

Чини єарсн ґдр кезі?

1. Чини єарсн ґдр кезі?

Мини єарсн ґдр _________ сарин _______ .

2. Чини дурта љилин цаг ямаран?

Мини дурта љилин цаг _____________ .

1. Єарсн ґдрлічн       а) сііхн дегтр!

2. Ик гидгір       і) ут наста бол!

3. Яєсн        б) ґлзіті болтха!

4. Авсн наснчн       в) йґріљінів!

5. Бат кишгті,       г) шиœгтхі!

6. Йґріл        є) байрлљанав!

а) лу

і) бар

б) туула

в) мґрн

г) моєа

є) така

д) хґн

е) ўкр

ё) мґчн

ж) хулєн

љ) єаха

з) ноха

Ўвл.

Зун. Намр.

Хавр.1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

9.

9.

10.

11. 12.
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1. Тааљ медтн. 

2. Чик хірў шўўтн. Нег хірў ўлў. 

3. Эн кґвўні тускар келвр тогтатн. Составьте рассказ об этом мальчике.

Выберите правильный ответ. 
Один ответ лишний.

Отгадайте.

19-гч кичіл

Чи наадхдан дуртавч?

1. Эн хорад ээљ ці чанна.

2. Эн хорад ээљ унтна.

3. Эн хорад би дў кґвўтієін нааднав.

4. Эн хорад би телевизор хілінів.

5. Эн хорад би гиичиг тоснав.

6. Энд цецгўд урєна.

Нерн: Адьян.

Альдас: Ґвдгіс.

Єарсн ґдр: Мґрн сарин 18.

Ґрк-бўл: Эк, эцк, аав, ээљ, дў кўўкн.

Эк кедўті: 37.

Экин эрдм: Тооч.

Гер: Нег давхр, чолун, 4 хора.

Хора: Орн, ширі, ўкўг, компьютер, сандл.

Гертін ю кені: Аає-сав уєана, шал сівўрдні.

Нарн ґдрлі ю кені: Ўўрмўдтієін наадна.

1. Љииљі: Чини эцкин

    эрдм ямаран?

    Адьян: ____________ .

2. Љииљі: Чамд ах-дў бііні?

    Адьян: _____________ .  

3. Љииљі: Чи ууєн ўрн?

    Адьян _______________ .

4. Љииљі: Чини хорад 

    компьютер бііні?

    Адьян: _______________.

а. Уга, эн гиичин хорад бііні.

і. Уга, би отхн ўрн.

б. Э, эгч ах хойр бііні.

в. Э, љирн тавта.

 г. Маши зална.

3-гч іњг
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1. Сурвр хірўтієинь ирлцўлтн.

2. Чик ўг темдглтн.

3. Сурврт чик хірў шўўтн.

4. Ўгмўд чик даранднь тівтн. Расставьте слова в правильной 
     последовательности.

Отметьте правильное слово.

Выберите правильный ответ на вопрос.

Соотнесите вопрос и ответ.

20-гч кичіл

 Чи ю  дасвч?

5 Чини аш:

25 Цуг ашлт:

5 Чини аш:

10 Чини аш:

1) дў / хорад / бичкдўдин / бііні / кўўкн

2) терзин / орн / ґґр / тўнтгті / зогсчана

3) урєа / би / услнав / модд / эгчтієін

4) аає-сав / кўўкн / уєаљана / дў / заманд

5) ґдрлі / мини / цеврлні / пўрві / ах / кевс

1. Хальмг келнд кедў эгшг ўзг бііні?

2. «О» – эн ямаран эгшг ўзг?

3. Ямаран ўгд удан і соœсгдна?

4. «Яман» – эн ўгд ямаран іс соœсгдна?

5. «Биилљ ___ ні» – ямаран ўзг дутљана?

а) 11            і) 12              б) 13

а) ґмн дарана і) ар дарана     б) удан

а) ґрм  і) ґґр    б) йґріл

а) [я]   і) [йа]    б) [а]

а) а   і) і     б) э

1. Кўўкд, ґрк-бўлин туск келвр (бич / бичтн).

2. Соœстн. (Шўлг / тіілврті тууль) тааљ медтн.

3. Герлі, чи йґріл (меднч / меднів)? 

4. Нўўрір кўўндтн. Сурврмудт хірў   

     (ґгчіні / ґгтн).

5. Эн зіœгс чик эс гиљ (хірў / буру). 

1. Ээљ альд бііні?

2. Аав ю кељіні? 

3. Кен ууєн ўрн? 

4. Дегтр альд бііні?

5. Кедў хора бііні?

6. Адуч ю кені? 

7. Хоœхл альд урєна?

8. Ўвлин сармуд меднч?

9. Чини єарсн ґдр кезі?

10. Пўрві ґдрлі ю кеніч?

а. Мини эгч.  і. Мґр хірўлні.  б. Мґрн сарин йисн.  в. Хашад.  г. Заманд ці чанљана.

є. Бар, туула, лу.  д. Аавдан нґкд болнав.  е. Таг деер.  ё. Мґр хірўлљіні.  ж. Зурєан. 

5 Чини аш:



6666

Бакланова Галина Бембеевна
Корнусова Бося Эрендженовна

Санджи-Горяева Надежда Хулаевна

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

к экспериментальному учебному пособию «Ўйнр» для 1 класса
общеобразовательных учреждений

В двух частях

Часть 1

На калмыцком языке

Директор АУ РК «РИА «Калмыкия» Д. Г. Бадмаев
Главный редактор Д. Б. Дорджиева

Заведующая производством Л. Е. Гермашева
Редактор Л. М. Менкенова

Оригинал-макет С. А. Бадендаев

Сдано в набор 15.06.2015. Подписано в печать 00.00.2015. 
Формат 60 х 84 1/8. Бумага офсетная. 

Гарнитура Times HW. Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,16. Уч.-изд. л. 2,12.
Тираж 4000 экз. Заказ №

АУ РК «РИА «Калмыкия»,
358000, г. Элиста, ул. Ленина, 243

ООО «Омега-Принт»
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Горького, 3



67



68


