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 Сурєулян эклхд белнч?

1. Сармудын  нерд  љилин  цагар бичтн.

2. Зургудар зіœгс тогтатн. Составьте предложения по рисункам.

Напишите слова.

Разделите слова на три группы.

3. Ўгмўд бичтн.

4. Ўгмўд єурвн багт хуватн.

Запишите названия месяцев по временам года.

1-гч іњг
КЎН БОЛХ БАЄАСН

1-гч кичіл

Намр.                             Ўвл .                               Хавр.                           Зун.

1.  Є________ 

2.  Х________

3.  Ў________

1. Б________ 

2. Т________

3. Л________

1. М________ 

2. М________

3. Х________

1. М________ 
2. Т________

3. Н________

_______________.

_______________.

_______________.

_______________.

_______________.

Єаха сарин негн

1. ________

3. ________

2. ________

4. _______

5. ________

7. ________

6. ________

8. ________

Цогц.                              Амн ўгин зґґр.                           Сурєуль.

1. _______________

2. _______________

3. _______________

4. _______________

5. _______________

1. _______________

2. _______________

3. _______________

4. _______________

5. _______________

1. _______________

2. _______________

3. _______________

4. _______________

5. _______________

хіірцг   ўлгўр   йґріл   толєа   хоœх   кґл   шўлг   тууль   
дегтр   гесн   єар   кичіл   альхн   тіілврті тууль   дорва

1

7

26
119

толєа

халх    тоха    маœна    кўзўн    чикн    амн    ґвдг    чеељ
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2-гч кичіл

 Эн кўн ямаран орн-нутгас?

1. Ирлцўлтн. Соотнесите.

2. Дутљах ўгмўд бичтн. Напишите недостающие слова.

3. Ўгмўд чик ормднь тівтн.

4. Зургла ирлцўлід, чик зіœг шўўтн. Соотнесите  с  рисунком,  выберите 
           правильное предложение.

Вставьте слова в нужное место.

а) Китд

і) Моœєл

б) Тґвд

в) Немшин єазр

г) Франц

Ямаран орн-нутг? Ямаран орн-нутгас?

а) Китдіс

і) Моœєлас

б) Тґвдіс

в) Немшин єазрас

г) Францас

Таньлдтн!  Эн __________ шин ўр. Энўні __________ Содмн. Содмн Китдин 

__________. Эн ґґрд. Содмн ніімті. Эн __________ класст сурна. 

Мини ўр ґндр. Энўні нўдн  __________, ўснь бас хар. Эн балєснд бііні. Урмч – ик 

__________.

Содмна __________ик. Эк,  эцк,  хойр __________,  нег дў __________ бііні.

єазрас    хойрдгч    кўўкн    нерн    ґрк-бўл    мини    хар    ах    балєсн

1. Эн хар ут ўсті, ик нўдті кґвўн. 

2. Эн шар ўсті, кґк нўдті, ґндр кґвўн. 

3. Эн шар ўсті, хар нўдті, ґндр кґвўн.

1. Китд

2. Моœєл

3. ________ 

4. ________ 

5. ________ 

1.

3.

2. 4.

5.
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1-гч іњг 3-гч кичіл

1. Зіœгс тогтатн. Бичтн.

2. Эвріннь тускар келвр тогтатн.

3. Ирлцўлтн. Сурврт хірў ґгтн.

Составьте рассказ о себе.

Составьте предложения. Запишите.

 Чини шин ўр ю кехдін дурта?

 Чи ю кехдін дуртавч?

Соотнесите. Ответьте на вопрос.

Содмн дурта.

урлхдан

кґгљм соœсхдан 

зурхдан

мґрір довтлхдан 

ґґмхдін

гўўхдін 

умшхдан

домбр цокхдан 

шатр наадхдан

1) гўўх

2) єірідх

3) мґрір довтлх

4) домбр цокх

5) зурх

Чини ґрк-бўлд кен ю кехдін дурта?

6) аєар киилх

7) шатр наадх

8) ду дуулх

9) ґґмх

10) кґгљм соœсх

11) цецгўд суулєх

12) урлх

13) умшх

14) кино хіліх

15) аає-сав уєах

16) гертін нґкд болх

1. Аав

2. Ээљ

3. Эцк

4. Эк

5. Ах

6. Эгч

7. Дў кґвўн

8. Дў кўўкн

хашад кґдлх 
маши залх 
хот кех
юм уйх 
бичг бичх
делгўрт одх 
кґдлх
зург цокх 
хот идх 
цецгўд услх 
гиичд одх
телефоєар кўўндх 
телевизор хіліх

дурта.
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4-гч кичіл

1. Ирлцўлтн. Соотнесите.

2. Ўгмўд янзар бичтн.            

3. Сурврмудт хірў ґгтн. Бичтн.

4. Сурврт хірў ґгтн.

 Чини шин ўр ямаран сурєульч?

Напишите ответы на вопросы.

Ответьте на вопрос.

Напишите слова по образцу.

Эн кичілд ю кеніч?

Хальмг келні кичілд ю кеніч? Ю кехшивч?

1) эсв
2) умшлєн
3) хальмг келн 
4) кґгљм
5) орс келн 
6) зурлєн
7) физкультур
8) бииллєн 
9) шатр

а) бичнів
і) биилнів
б) умшнав
в) зурнав
г) тоолнав
є) нааднав
д) ду дуулнав
е) кўўнднів
ё) єіріднів

1) альвлнав
2) гўўнів
3) хіікрнів
4) єіріднів
5) умшнав
6) дуулнав

альвлхшив
__________
__________
__________
__________
__________

Хальмг келні кичілд би…

1) кўўндх 
2) дуулх
3) гўўх
4) альвлх
5) зіœгс тогтах

6) умшх
7) соœсх
8) идх
9) наадх
10) ґґмх

Содмн ямаран сурєульч?

1) ухата
2) ик
3) шудрмг
4) туста

5) сін
6) оньгта
7) кергті
8) килмљті
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Чини ўўрин ґрк-бўл ямаран?

1. Ўгмўд тавн багт хуватн.

1-гч іњг 5-гч кичіл

Разделите слова на пять групп.

2. Ирлцўлтн. Соотнесите.

3. Кергті ўгмўд бичтн. 
Сурврмуд олзлад, кўўндтн.

Впишите нужные слова. Составьте 
разговор по вопросам.

Эрдм.               Гер.                      Хорас.

1. ___________
2. ___________ 
3. ___________
4. ___________ 
5. ___________

1. ___________
2. ___________
3. ___________
4. ___________
5. ___________

1. ___________
2. ___________ 
3. ___________
4. ___________ 
5. ___________ 

Хорад бііх юмн.

1. ___________  
2. ___________
3. ___________
4. ___________
5. ___________

        Хаша.

1. ___________
2. ___________
3. ___________
4. ___________
5. ___________

а) кедўті
і) ямаран
б) кен
в) ю
г) юн
є) кедў

1. Чини ґрк-бўлд ___________ бііні?
2. Чамд ___________ ахнр-дўўнр бііні?
3. Чини аав ___________ ?
4. Чини эцкин эрдм ___________?
5. Чи гертін ___________ кеніч?
6. Чини хорад ___________ бііні?

1. Санљрма
2. Эк
3. Эцк
4. Ээљ
5. Аав
6. Дў кґвўн

а) залач
і) юм уйна
б) кґдлхш
в) дґрвдгч класст сурна
г) багш
є) гертін ўлдні

багш

ўўдндк

давхр

орн

ширілœ

ишкі

таг ик гиичин уяч

цецгўд

ўкўг чолун эмч услх залач

ширі модн  кґдлх

сандл

нґґрслœ

тосхач

заман

модд

хурах
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Чи кенін дураввч?

1. Ўгмўдин ниицлєс тогтатн. Бичтн.

3. Кўўкдин тускар келтн.

2. Дутљах ўгмўд бичтн.

6-гч кичіл

Опишите наших героев.

Составьте словосочетания.
Напишите.

Напишите недостающие слова.

1) ґндр
2) хар
3) ут
4) маштг
5) шар
6) цеœкр
7) дунд
8) ноєан

9) ик
10) бичкн
11) тґгрг
12) сііхн
13) атхр
14) кўрœ
15) утулœ
16) ахр

нўдті 
нурєта 
чиріті 
ўсті 
хамрта

Нўўдлі  дунд ____________ кўўкн.  Ўснь  шар.  Нўўдлі ____________ 

дураљ. Нўўдлін эцкин ____________ бас шар.

Ўлмљ  ааван  дураєад, ____________ нурєта.  Ээљін  дураєад,  сііхн 

чиріті. Дўрірн Ўлмљ экиннь біідлті. Нўднь ____________, хар. Эн 

бичкн ____________, ахр хар ўсті.

нурєта     ґндр     эцкін     ик     ўсн     шар     хамрта

1. 2. 3. 4.
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1-гч іњг 7-гч кичіл

Тана бўлд кен ах?

1. Ирлцўлтн.

2. Ирлцўлтн. Ўгмўдин ниицлєс тогтатн.

3. Дутљах ўгмўд бичтн.

4. Зіœгс тогтатн.

Соотнесите. Составьте словосочетания.

Напишите недостающие слова.

Составьте предложения.

Соотнесите.

1) ґндр
2) ик
3) шин
4) баахн
5) ах
6) сін

1) ґндр
2) ик
3) шин
4) баахн
5) кґгшн
6) ут
7) хойр љилті

а) нўдн
і) кґвўн
б) ах
в) нурєн
г) кимзі
є) гер
д) аав

а) хуучн
і) дў
б) маштг
в) му
г) бичкн
є) медіті

1. Мини ах нанас хойр љил ___________.
2. Мини ___________ нанас єурвн љил дў.
3. Мана бўлд ___________ цугтаєаснь ах.
4. Аав ___________ , найн негті.
5. Мини эцк экіс ___________.
6. Мини єаєа маштг ___________.

1) ґрк-бўлд / цугтаєаснь / ах / мана / ээљ
2) хойрта / кґгшн / ээљ / далн
3) аавас / љил / дў / ээљ / йисн
4) нурєта / мини / ґндр / эцк
5) ґндр / экіс / эцк
6) ах / мини / нанас / эгч / љил / хойр

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

кґгшн     ах     ґндр     аав    нурєта     дў кўўкн



9

8-гч кичіл

Нисіч ямаран кўн?

1. Ирлцўлтн. Зіœгс тогтатн. Соотнесите. Составьте предложения.

2. Ирлцўлтн. Зіœгс тогтатн.

3. Ирлцўлтн. Сурврмудт хірў ґгтн.

Соотнесите. Составьте предложения.

Соотнесите. Ответьте на вопросы.

1. Ширдіч
2. Хґґч
3. Адуч
4. Ўкрч
5. Залач
6. Заєсч
7. Хулдач

1. Кен зґргті?
2. Кен оньгта?
3. Кен ахуч?
4. Кен шудрмг?
5. Кен сонр?
6. Кен ухата?
7. Кен шунмєа?

а. Нисіч.
і. Арєлач.
б. Тооч.
в. Багш.
г. Тўўмрч.
є. Эмч.
д. Заманч.

1. Багш
2. Эмч
3. Тооч
4. Тосхач
5. Арєлач
6. Уяч
7. Тўўмрч
8. Заманч
9. Нисіч

а) кў эмнні.
і) гер тосхна.
б) арє кўціні.
в) кўўкд сурєна.
г) юм уйна.
є) аєарин керм зална.
д) хот кені.
е) мґœг тоолна.
ё) тўўмр унтрана.

теегт 
єаза 
делгўрт 
герт 
нуурт

мґр 
маши 
хґ
юм 
ўкр 
заєс
мал

бірні. 
ширдні. 
зална. 
хірўлні. 
хулдна.
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1-гч іњг 9-гч кичіл

Чамд намр таасгдна?

1. Ирлцўлтн. Бичтн.

2. Сурврт хірў ґгтн. Бичтн.

4. Чик ўг темдглтн.

3. Зургудла ирлцўлід, зіœгс бичтн.

Соотнесите. Запишите.

Ответьте на вопрос. Напишите.

Отметьте правильное слово.

Напишите предложения в соответствии 
с рисунками.

1) кўрœ
2) кґк
3) серўн
4) бор
5) цаєан
6) шар

1. Салькн
2. Хур
3. Теœгрт
4. Хамтхасн
5. Бальчг

1. (Намрар / Намр) модна хамтхасн нисч унна.
2. Ўкр (сарла / сард) киитн салькн ўліні.
3. (Намрар / Намр) сґ утдна, ґдр ахрдна.
4. (Ґлзіт / Ґлзітд) намрин цаг таасгдна.
5. (Намрин / Намр) ґдр серўн болна.

а) орљана.
і) нисід унљана.
б) єарчана.
в) ўліљіні.
г) хар ўўлн.

а) ноєан
і) модн
б) салькн
в) нарн
г) теœгр
є) цасн

Эн хамтхасн ямаран ґœгті?

1. ____________                   2. ____________              3. _____________

4. ____________                   5. ____________              6. _____________

ШИР

ШИР

ШИР

ШИР

ШИР

ШИР

Ш
И

Р

Ш
И

Р

Ш
И

Р

Ш
И

Р Ш
И

Р

Ш
И

Р

ШИР

ШИР

ШИР

ШИР

ШИР

ШИР

Ш
И

Р

Ш
И

Р

Ш
И

Р

Ш
И

Р

Ш
И

Р

Ш
И

Р

Ш

И
Р

Ш

И
Р

Ш

И
Р

Ш

И
Р Ш

И
Р

Ш

И
Р
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10-гч кичіл

1. Ўгмўдин ниицлєс тогтатн. Бичтн.

2. Ўлў ўг олтн.

3. Чик  ўг  темдглтн. Ирлцўлтн.

Составьте словосочетания. Запишите.

Найдите лишнее слово.

Отметьте правильное слово. Соотнесите.

Намрт хашадан ю кеніч?

1. Цецгўд
2. Модд
3. Хамтхас
4. Хаша
5. Нўк
6. Гер

1) хоœхл, хальмпр, альмн, сарнаœк
2) суулєх, услх, малтх, идх
3) улан, хоœхл, оошк, чўўкл
4) хаша, гер, модд, ўкр
5) шир, ўкўг, ширі, тохавчта сандл
6) уєана, арчна, урєна, сівўрдні

а. Э, (кґдлнів / кґдлні).

і. Цецгўд (услна / услнав). 

б. Аає-сав (уєанав / уєана). 

в. Э, (болнач / болнав).

г. Кевс (цеврлні / цеврлнів).

1. Чи гертін нґкд (болнч / болна)?

2. Чи ю  (кеніч / кені)?

3. Гер дотр яєљ нґкд (болнач / болнав)?

4. Чи хашад (кґдлнів / кґдлнч)?

5. Хашад ю (кенів / кеніч)?

______

______

______

______

______

а) хурах.
і) малтх.
б) услх.
в) ширдх.
г) сівўрдх.
є) суулєх.

Ш

И
Р

Ш

И
Р

Ш

И
Р

Ш

И
Р

Ш

И
Р

Ш

И
Р
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1-гч іњг 11-гч кичіл

Содмна сурврмудт ямаран хірў ґгнт?

1. Ўгмўд тавн багт хуватн.

2. Содмна бичгіс сурврмуд буулєљ бичтн.

3. Кроссвордын тіілвринь олтн. 

Разделите слова на пять групп.

Выпишите вопросы из письма Содмн.

Отгадайте кроссворд.

салькн         ширдх        цеврлх       услх       тўўмрч        шунмєа       заманч      хур

Зўн бийіс барун тал:
1. Х… модн деер урєна.
2. Т… юм суулєна.
3. Т… тўўмр унтрана.
4. Мини дурта љилин цаг – н…

Дееріс дорагшан:
1. Ў… теœгрт хурна.
2. Н… аєарин керм зална.
3. Нўўдлі шал с… .

1. ________________________ љилин цаг ________________________?

2. __________________________ нґкд ___________________________?

3. Хашад ____________________________?

4. ___________________________седљініч?

5. Юœгад ____________________________?

Намр.                Герин кґдлмш.       Хашан кґдлмш.

Эрдм.                         Бірц.

________________  
________________
________________
________________

________________  
________________
________________
________________

________________  
________________
________________
________________

________________  
________________
________________
________________

________________  
________________
________________
________________

Х Н

С
Т

Т Ў

Н

тіріч

сівўрдххамтхасн

суулєх

бальчг

шудрмг

нисіч

малтх

арчх

оньгта

уєах

зґргті
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12-гч кичіл

1. Ўгмўд дґрвн багт хуватн.

2. Ирлцўлтн.

3. Ўгмўд чик ормднь тівтн.

Разделите слова на четыре группы.

Соотнесите.

Вставьте слова в нужное место.

Кенд бичг бичніч?

1. Эн кґвўн маштг нурєта.
Ўснь шар. Нўднь хар. Эн Францас.

2. Эн шар ўсті, кґк нўдті кґвўн.
Нурєнь маштг. Эн ода Китд Содмнла 
хамдан сурчана. Болв энўні орн-нутг
Немшин єазр.

3. Эн хар ўсті, хар нўдті кґвўн. Эн ґндр. 
Эн Тґвд кґвўн. Содмна ўр сурєульч.

Орн-нутг.                    Нурєн.                  Ўсн.                       Нўдн.

Мендвт!

Мини  нерн Николь. Би_____________,  Содмнла  хамдан хойрдгч 
класст _____________. Мини эк эцк хойр Китд _____________ 
кґдлљіні. Эцкин эрдм – _____________. Мини эк – багш. Мана 
школд парнцс кел _____________. Мадн _____________ орн-нутгас.

Менд біітн! 
Тана шин ўр, Николь.

________________  
________________
________________
________________

________________  
________________
________________
________________

________________  
________________
________________
________________

________________  
________________
________________
________________

кўрœ     дунд     кґк     Моœєл     ґндр     Тґвд     хар      шар     

ноєан      Китд      маштг      улавр

нисіч     Франц     ніімтів     дасхчана     сурчанав     орн-нутгт

б)
а)

і)
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1-гч іњг 13-гч кичіл

Чи хальмг алфавит сіінір меднч?

1. Ирлцўлтн.

2. Эгшг ўзгўд хойр багт бичтн.

3. Ирлцўлтн.

4. Алфавитин дараєар нерд бичтн.

Соотнесите.

Напишите гласные буквы в две группы.

     Соотнесите.

Напишите имена в алфавитном порядке.

І

Ґ

Ў

Б

Х

Є

Ш

В

С

Д

Ф

Г

П

Ж

К

З

Т

У

А

О

Є

Љ

Њ

Н

Г

Ж

Ґмн дарана эгшг.

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

Ар дарана эгшг.

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

Ґлзіт, Герлі, Нўўдлі, Љииљі, Ўлмљ, Єірі, Сарœ, Хоœєр, Альмн, 

Цаєан, Болд, Імн, Дорљ, Йисн, Зурєан, Кермн, Лиљ, Мигмр, Очр, 

Пўрві, Тавн, Чимд, Шикрі, Эрднь, Ягур.
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14-гч кичіл

1. Ўлў ўг олтн.

2. Дуту ўзг тівтн.

3. Ўгмўд бичтн.

4. Сурврт чик хірў шўўтн.

Вставьте недостающую букву.

Напишите слова.

Выберите правильный ответ на вопрос.

Эгшг ўзгўдин тускар ю тодлвч?

Найдите лишнее слово.

1. Кўўкд, кґвўд, наачана, ээљ.
2. Кичіл, тоолљана, сурєульч, багш.
3. Ора, хааєул, кичіл, маралљн.
4. Тооч, аав, селін, тўўмрч.
5. Нисіч, тіріч, суулєна, цецгўд.

5) ўлгўрм ___ д (у / ў)

6) гиич ___ н (и / ы)

7) эцк ___ н (а / і)

8) зург ___ д (у / ў)

1) оньгт ___ (а / і)

2) шўлг ___ д (у / ў)

3) єах ___ (а / і)

4) ___ лгіті (о / ґ)

1. [ав]  ______ 

2. [а:в] ______    

3. [кўн ] ______   

4. [кў:кн] ______

1. «У» – эн ямаран эгшг ўзг?

                     а) ґмн дарана    і) ар дарана     б) удан

2. Ямаран ўгд удан і соœсгдна?

                     а) отхн         і) оошк           б) оштв

3. «Яєлав» – эн ўгд ямаран іс соœсгдна?

                     а) [я]                     і) [а]           б) [йа]

4. «Кґдлљ_ні» – ямаран ўзг дутљана?

                    а) а                        і) і                     б) э    

5. [ўкўг] ______

6. [ў:лн] ______

7. [ор] ______

8. [ґ:р] ______

9. [йаман] ______

10. [йолк] ______

11. [йеœг] ______

12. [йун] ______
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1-гч іњг 15-гч кичіл

Чи умшхдан дуртавч?

1. Ўгмўдин ниицлєс тогтатн. Бичтн.

2. Шўлглі ирлцўлід, арвн 
зіœгс тогтатн.

3. Ирлцўлтн.

4. Ўгмўд чик ормднь тівтн.

Составьте словосочетания. Напишите.

Составьте десять предложений в соответствии 
     со стихотворением.

Соотнесите.

Вставьте слова в нужное место.

1. алтн
2. нимгн
3. шар
4. киитн
5. нарна

6. дулан

Намр 
Хамтхасн 
Єазр 
Салькн 
Нарна 

Шовуд

тиниљ
дулан єазрур 
киитір
кирў сґґг 
тірі-темс
алтн шир моднд 
нисч
халун
дууєан

халун намрла негдљ

кўргні. 
бууна. 
ґгні. 
гиигрні. 
ўліні. 
царцана. 
буурна. 
шарлна. 
нисні.

а) хамтхасн
і) салькн
б) халун
в) шир
г) цаасн

є) сґ

1. Икинь кўндлдг,
2. Алтн ширін намр
3. Нимгн шар хамтхасн
4. Довун деер

1. Автобуст суудг __________ уга.
2. ___________ залу ___________ ээљд орм ___________.
3. Бичкн кўўкн орм ___________.
4. Кґгшн ээљ орм уга __________.
5. Кґгшн кў __________ кергті!

а) долан нўкн.
і) бичкнинь ґкірлдг.
б) ірі моднд кўргв.
в) нисч єазрт буув.

ўлдні ґгні ормэзлні кўндлх баахнкґгшн
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16-гч кичіл

1. Шўлглі ирлцўлід, зурєан зіœг тогтатн. Бичтн.

2. Шўлглі ирлцўлід, сурврмуд
тогтатн. Бичтн.

3. Ирлцўлтн.

4. Сурврмуд тогтатн. Хірў ґгтн.

Составьте вопросы соотнеся со
  стихотворением. Запишите.

Соотнесите.

Составьте вопросы. Дайте ответы.

Чи умшхдан дуртавч?

Составьте шесть предложений в 
соответствии со стихотворением.

Дегтр

Дегтріс

хурдн
ухатань
цугинь
деернь
хірў

1) гўўні / мґрн / яєљ?
2) юунас /  ўўлдні / мґндр?

1. Ўўлн хурхла  –
2. Імтн хурхла  –
3. Кўн болх –
4. Кўлг болх  –
5. Соœсхин –
6. Ўзхин –
7. Дегтр умшсн – 

а) баєасн.
і) чикн.
б) делкі ўздг.
в) кўчн.
г) нўдн.
є) хур.
д) унєнасн.

уга.
кґлті.
медні.
келні.
ґгні.

1. Бичкдўд ______________ школур цецгўдті йовна?

2. ______________ хашад хурна?

3. ______________ айс соœсгдна?

4. Классин сурєульчнр?

5. ______________ цецгўд белглні?

6. Єірі багштан ______________ белг ґгні?

7. Єірін белг ______________?

8. Зургт ______________ зурата?

9. ______________ єазр зургт зурата?

10. Ўўрин аав ______________?

11. Аав ______________ бііні?

а) юн

і) кен

б) кедўдгч

в) ямаран

г) кенд

є) юуна

д) кені

е) кемб

ё) альд

ж) альдас

љ) юœгад

3) киитн / деер / юœгад?
4) салькн / эклні / юунас?



18

1-гч іњг 17-гч кичіл

Эк-эцк чамаг яєљ магтна?

1. Келврлі ирлцўлід, ўгмўдин 
ниицлєс тогтатн. Бичтн.

2. Келврлі ирлцўлід, ўгмўдин 
ниицлєс тогтатн.

3. Дутљах ўгмўд бичтн.

Составьте словосочетания 
в соответствии с рассказом.

Напишите недостающие слова.

Составьте словосочетания 
в соответствии с рассказом.

1) ик
2) бичкн
3) соньн
4) ґнчн
5) кґгшн
6) кґдлмшч
7) цевр

1) гертін
2) хорадан
3) келвр
4) нґкд
5) сурєуль
6) бассейнд 
7) герін
8) шал
9) кевс
10) аає-сав
11) тоос
12) цецгўд
13) кґдлмшіс
14) кўўкін
15) хурах

а) сууна
і) умшна
б) сурна
в) бііні
г) ґґмні
є) сівўрдні
д) болна
е) уєана
ё) хурана
ж) арчна
љ) ирні
з) цеврлні
и) шиидні
й) услна
к) магтна

а) келвр
і) кўўкн
б) эзн
в) гер
г) гер
є) ээљ
д) кўн

1. Нўўдлі гертін _________ бііні.
2. Кеемі –  _________ кўўкн.
3. Кеемі – _________, арєта, кґдлмшч кўн.
4. Сандл, ширі дееріс _________ арчна.

5. Гер дотр цевр, _________.
6. Экнь кўўкін _________.
7. Нўўдлі ґдр болєн герін хурах 

_________.
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18-гч кичіл

1. Ирлцўлтн.

2. Чик хірў шўўтн. Нег хірў ўлў.

3. Зіœгс тогтатн.

Выберите правильный ответ. 
 Один ответ лишний.

Составьте предложения.

Чи альдаран адєљ йовнач?

Соотнесите.

1. Альдаран адєљ йовнач?

2. Нууц эс болхла, ямаран керг?

3. Юн болв?

4. Кинод йовий?

5. Алœ болад біінів.

6. Маœєдур болхий?

1. Ўлмљ   _________________ адєљ йовна.

2. Нўўдлі ____________________________.

3. Љииљі ____________________________.

4. Герлі    ____________________________.

Аав:      Кўўкн минь.

    Оньган ґгід соœс. 

Ґлзіт:  (1) ____________

Аав:      Эс эндўрљіхлі, эндр

              хальмг кичіл болх.

Ґлзіт:  (2) ____________

Аав:      Шўлгін дасвч?

Ґлзіт:  (3) ____________ 

Аав:      Келљ ґг. Нанд соньн. 

Ґлзіт:  (4) ____________

Аав:      Яєсн сііхн шўлг!

Ґлзіт:  (5) ____________ 

а. Боллго.

і. Алœ болхд юмн уга.

б. Нууц уга, бичг бичх кергті.

в. Керг бііні.

г. Кичілдін адєљ йовнав.

є. Уга, буруєан сурљанав. Цаг бачм.

а. Тернь чик.

і. Соœстн.

б. Юн болв?

в. Тиим гиљ санљанав.

г. Даслго.

є. Ямаран керг?
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1-гч іњг 19-гч кичіл

Чи наадхдан дуртавч?

  1. Эн кґвўні тускар келвр тогтатн.

2. Бийинь туск зіœглє бичтн. 

3. Бийинь тускар келвр бичтн.

Составьте рассказ об этом мальчике.

Напишите информацию о себе.

Напишите рассказ о себе.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Гертін ю кені:       аає-сав уєана, 
                                  тоос арчна, шал сівўрдні, 
                                  дў кўўктієін наадна
Дурта керг:             ґґмх, шатр наадх
Ямаран сурєульч: оньгта, килмљті,     
                                  альвлхш
Біідл:                      ґндр нурєта, шар ўсті, 
                                  кґк нўдті, экін дураљ
Кені ўр:                   Ўлмљд бичг бичні

Нерн:          Пьер
Орн-нутг:   Франц 
Альдас:      Париж
Єарсн ґдр: ўкр сарин долан
Ґрк-бўл:     эк, эцк, ах, дў кўўкн
Эк:               35; хулдач 
Эцк:             40; нисіч
Гер:             хойр давхр, тавн хора 
Хора:          орн, ширі, сандл, зург,
                     тўнтгті орн

Нерн:          ____________
Орн-нутг:   ____________
Альдас:      ____________
Єарсн ґдр: ____________
Ґрк-бўл:    ____________
Эк:              ____________
Эцк:            ____________

Гер:                      ____________
Хора:                 ____________
Гертін ю кеніч: ____________
Дурта керг:         ____________
Ямаран сурєульч: __________
Біідл:                  ____________
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20-гч кичіл

1. Сурвр  хірўтієинь ирлцўлтн.

2. Чик ўг темдглтн.

4. Зіœгс тогтатн.

3. Сурврт чик хірў шўўтн.

Отметьте правильное слово.

Составьте предложения.

Выберите правильный ответ на вопрос.

Чи ю дасвч?

Соотнесите вопрос с ответом.

10 Чини аш:

24 Цуг ашлт:

5 Чини аш:

5 Чини аш:

4 Чини аш:

1. Эн кґвўн ямаран орн-нутгас?

2. Чини ўр ю кехдін дурта?

3. Чини эцкин эрдм ямаран?

4. Чи ямаран сурєульчвч?

5. Намрар хашад ю кеніч?

6. Намрар хамтхасн ямаран ґœгті?

7. Тана бўлд кен ах?

8. Чи кенін дураввч?

9. Чини ах ямаран нурєта?

10. Кенд бичг бичніч?

а. Оньгта.

і. Хамтхас хуранав.

б. Аав.

в. Зурач.

г. Ўўртін.

є. Моœєлас.

д. Олн зўсн.

е. Зурхдан.

ё. Ґндр.

ж. Эцкін.

1. Єірін белг (Китд / Китдин) орн-нутгас.

2. Эн кґвўн (урлхдан / урлљана) дурта.

3. Љииљі кичілдін (оньгта / оньган) ґгід соœсна.

4. Санљрман дў кґвўн (тавн / тавта).

1. Хальмг алфавитд кедў ўзг бііні?                      а) 27      і) 33         б) 39

2. «Њ» – эн ямаран ўзг?                                            а) эгшг      і) хадвр         б) ар дарана

3. Ямаран ўзг шишлœ хальмг ўзг?                         а) О      і) Э         б) Ґ

4. Ямаран ўзг хойр ііті?                                         а) У                і) Ю         б) Ў

5. «НИС – Ч» –  эн ўгд ямаран ўзг дутљана?      а) Я                і) А         б) І          

5. Би (эцк / эцкін) дуравув.

1) хамтхасн / хулєн / ґœгті / сарла / болна / модна / шар

2) мод / ээљ / суулєљана / эн / альмна / хойр

3) сурєулин / єаха / эклні / шин / сарин / љил / негнд

4) цацу / ўр / Єірін / маднла / шин
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Кедў цаг болљ?

1. Зіњгс цагла ирлцўлтн. 

2. Цаг бичтн. 

3. Сурврмудт хірў ґгтн. Цаг темдглтн. 
Бичтн.

Ответьте на вопросы. Отметьте время. 
   Напишите.

Соотнесите время.

Напишите время.

ҐРЎН ЭРТ БОССН –  ҐЛЗІТІ ЎРН БОЛДГ

1-гч кичіл

2-гч іњг

1. Долан час арвн минут.

2. Ніімн час.

3. Ґріл йисн.

4. Арвн негн час хґрн минут.

5. Ґріл тавн.

6. Йисн час дґчн минут.

7. Хґрн минут уга тавн час.

1. ___________________.             3. ___________________.

2. ___________________.                     4. ___________________.
            

1. Кедў цагла серніч?                                      4. Кедў цагла  єаза нааднач?

Би _______________ сернів.                      ______________________.

2. Кедў цагла ґрўни хотан идніч?                 5. Кедў цагла дегтр умшнач?                                                                     

     ________________________.                             _______________________.
                         
3. Кедў цагла школдан йовнач?                 6. Кедў цагла унтнач?  

     ________________________.                             ______________________.                
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2-гч кичіл

1. Ирлцўлтн.

2. Сурврмудт хірў ґгтн. Бичтн.

3. Зіœгс тогтатн. Бичтн. Составьте предложения.
    Напишите.

Ўдин хґґн ю кеніч?

Соотнесите.

Ответьте на вопросы. Напишите.

а) ўд

і) сґ

б) ґр

в) ґрўн

г) асхн

1) Љииљі / гўўні / ґрўєір                  _____________________________

2) унтна / Ґлзіт / сґґєір                  _____________________________

3) Єірі /  школасн / ўдлі / ирні        _____________________________

4) ээљдін / болна / Герлі / нґкд / асхар      _____________________________

5) ґґмні / ўдин хґґн / Нўўдлі                       _____________________________

2. ўдлі
А: Кезі Нўўдлі ґґмні?
І: __________________
     __________________.

4. асхн
А: Кезі Ґлзіт єаза наадна?
І: __________________
     __________________.

1. ґрўн

А: Кезі Љииљі гўўні ?
І: __________________
     __________________.

3. ўдин хґґн

А: Кезі Герлі ээљдін нґкд болна? 
І: __________________
     __________________.

1.

2.
3.

4. 

5. 

6.
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Ґдрин туршарт ю кеніч?

3-гч кичіл

1. Ирлцўлтн. 

2. Зіњгс зургудла ирлцўлтн. 

3. Чик цаг заатн. Укажите правильное время.

Соотнесите.

Соотнесите предложения с рисунками.

2-гч іњг

а)                                       1) долан час арвн минут 

і)                                       2) долан час хґрн минут 

б)                                       3) долан час

в)                                       4) арвн минут уга ніімн 

г)                                       5) долан час тавн минут

є)                                       6) ґріл ніімн

а. Орнасн босна.

і. Ґрўни хотан идні.

б. Герин даалєвран кені.

в. Серні.

г. Хувцан ґмсні.

є. Нўр-єаран уєана.

д. Школдан йовна.

1. Герлі _____________________ серні.                                     а) 7 : 05

2. Герлі _____________________ орнасн босна.                 і) 7 : 20

3. Герлі _____________________ нўр-єаран уєана.                 б) 7 : 50

4. Герлі _____________________ ґрўни хотан идні.                 в) 7 : 00

5. Герлі _____________________ хувцан ґмсні.                 г) 16 : 00

6. Герлі _____________________ школдан йовна.                 є) 7 : 10

7. Герлі _____________________ герўрн хірні.                 д) 7 : 30

8. Герлі _____________________ єаза наадна.                           е) 12 : 30

9. Герлі ўдин хґґн _____________________                            ё) 14 : 00 

герин даалєвран кені.

1.
2.

3. 4.

5.
6.

7.
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4-гч кичіл

1. Ирлцўлтн.

2. Ирлцўлтн. Бичтн. Соотнесите. Напишите.

Соотнесите слова с противоположным 
значением.

Эн бўс ямаран?

Соотнесите.

3. Зґрўд чинрті ўгмўд ирлцўлтн.

а) кўлт

і) бўшмўд

б) киилг

в) майг

г) ахр кўлт

є) шалвр

д) сґґкі

е) єосн

ё) махла

Єірін       _________________________

Љииљін  _________________________ 

Ўлмљин  _________________________

Ґлзітин  _________________________

Герлін     _________________________

Нўўдлін  _________________________  

1) ґргн              а) маштг

2) ут                        і) кирті

3) ґндр              б) уутьхн

4) шин              в) ахр

5) цевр              г) бичкн

6) эріті              є) хуучн

7) ик                        д) эрі уга

4.

5.

1.                     

1.                     

4.                     5.                     6.                     

2.                     3.                     

7.                          

8.

6.                          2.

9.                

3.

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

Єірін киилг ямаран?
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Кен юуєарн байн?

1. Ўгмўд зургудла ирлцўлтн.

2. Зґрўд чинрті ўгмўд ирлцўлтн. 

3. Ўлў ўг олтн. 

4. Зіœгс тогтатн. Составьте предложения.

Соотнесите слова с рисунками.

Соотнесите слова с противоположным значением.

Найдите лишнее слово.

5-гч кичіл2-гч іњг

1. Ахр ханцта киилг.       

2. Ут ханцта киилг.       

3. Ут тўріті єосн.       

4. Ахр тўріті єосн.       

5. Ґндр тиирцг.                 

6. Ґлгмр беелі.                 

7. Эрі уга альчур.               

8. Эріті альчур.                 

1) ўнті                а) угатя

2) цевр                і) ґлгмр

3) байн                б) кимд

4) уйсн                в) татврго

5) сул                          г) кирті

6) татврта                є) уутьхн

1) ут / Єірін / ханцта / киилг

2) бўшмўд / эріті / Нўўдлін / ноєан

3) кўўкн / ґмсчіні /  сґґкі / угатя / хуучн

4) ўнті / байн / хувцн / кўўні

5) кўўкні / цевр / татврта / хувцн

1) сґґкі, єосн, альчур

2) махла, тиирцг, єосн

3) ут, сул, ахр

4) татврта, угатя, байн

5) цевр, ўнті, кирті

6) ґргн, хуучн, уутьхн

7) сул, ґндр, маштг

і)
а)

і)

б)

в)г)

є)

д) е)
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1. Ирлцўлтн. 

2. Хойр чик хірў шўўтн.

3. Умштн. Эн дўр зуртн.

Выберите два правильных ответа.

Прочитайте. Нарисуйте этот персонаж.

Кен бґк?

Соотнесите.

6-гч кичіл

1. Хар кенчр бўс.

2. Ґргн, ахр ноєан шалвр.

3. Ут, дулан кґк кўлт.

4. Бор шалвр.

5. Цаєан мґœгн бўс.

6. Оошк хуучн сґґкі.

7. Эрі уга бор альчур.

8. Ґлгмр улан махла.

9. Эн ут ханцта цаєан бўшмўд.

а) єурвлљн махла     і) ґлгмр махла          б) эріті махла 

а) ахр кўлт                  і) ут кўлт         б) дулан кўлт

а) хуучн сґґкі             і) оошк сґґкі          б) шин сґґкі

                    а) сул, ґргн киилг      і) ут киилг         б) цаєан киилг

а) бор шалвр             і) ноєан шалвр          б) ахр шалвр

Эн илвч. Энўні шалвр ґргн, ахр ноєан. 

Эн ахр, эріті, шар киилгті. 

Энўнд ґндр єурвлљн кґк тиирцг бііні.

Эн кені хувцн?

Єірі 

Ўлмљ Љииљі

Ґлзіт

Герлі

Нўўдлі

1. 

3. 

5. 

2. 

4. 
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Ўвлір єаза ю кеніч?

7-гч кичіл

1. Ирлцўлтн. 

2. Ўлў ўг олтн. 

3. Зіœгс тогтатн.

4. Кергті ўгмўд зіœгсд орултн. 
Нег ўг ўлў.

Составьте предложения.

Вставьте слова в предложения. 
  Одно слово лишнее.

Соотнесите.

Найдите лишнее слово

2-гч іњг

а) дошур

і) цасн ова

б) мґсн 

в) цасн долда

г) цан

є) дошурар 

дошна

1) цасн, цаасн, мґсн

2) мґсн, цан, дошур

3) ова, долда, ора

4) дошчана, бўркіті, наачана

1) бўркіті / орас / цасар / герин

2) цасн / бичкдўд / кељіні / ова

3) цанар / цасн / дееріс / Герлі / ова / дошчана

4) шивљіні / Єірі / долда / хойр / Љииљі / цасн

5) бііні / Ўлмљд / дошур

6) Ўлмљд / дошчана / деер / мґсн

дошхдан 
шивід 
мґсн 
цанар 
мґрір 
цасн

1. Бичкдўд ик, ґндр ______________ ова кељіні.

2. Кўўкд цасн долда ______________ наачана.

3. Ґлзіт дошурар ________________ дурта.

4. Сурєульчнр ___________________ деер дошчана.

5. Би цасн ова дееріс _____________ дошхдан дуртав.

6.

3. 4.

1.

2.

5.
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8-гч кичіл

1. Ирлцўлтн.

2. Текстс зургудла ирлцўлтн.

3. Сурврмудт хірў ґгтн. Кўўндтн.

Соотнесите тексты с рисунками.

Ответьте на вопросы. Составьте разговор.

Дулан хувц ґмсвч?

Соотнесите.

а) хурєн беелі

і) ґлгмр шаєавч

б) эркі беелі

в) нимгн ґґмсн 

г) нимгн кўлт

є) дулан девл

д) арсн захта кўлт 

е) ахр кўлт

1. Эн кґвўн ут кўлт ґмсчіні. 
Єоснь ут тўріті, улан. Тиирцг бас улан.

2. Эн кґвўн кўрњ зах уга кўлт ґмсчіні. 
Махлань дулан. Шалвринь чўўкл ґњгті.

3. Эн кґвўн дулан, ахр чўўкл ґњгті девл 
ґмсчіні. Єоснь ахр тўріті. Махлань дулан.

1. Ямаран дулан хувц ґмсніч?

2. Чини кўлт ямаран?

3. Чини беелі ямаран ґœгті?

4. Чини кўзўвч ґлгмр эс гиљ уйсн?

5. Чини дурта ўвлин хувцн ямаран?

 1. 

 а)

2. 

і)

3. 

б)

6. 

 4. 

7. 

5. 

8. 
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9-гч кичіл

Ямаран хот идніч?

1. Ирлцўлтн. 

2. Ўгмўд дґрвн багт хуватн.

3. Ґггдљіх ўгмўд олзлтн. Бичтн.

Соотнесите.

Разделите слова на четыре группы.

Вставьте слова в предложения. Напишите.

2-гч іњг

а) кедмн

і) чи 

б) такан махн

в) зўрљ

г) ґрг

є) уста ўзм

д) тоєш

е) балта

ё) єадль

ж) ґдмг

ґрм

мах

шўўс

ундасчанав

ґлсчінів

1. Би _____________________. Шўўс уух билів.

2. Би _____________________. Акун хот идх билів.

3. Ямаран ________________ хулдљ авхм? Хґґні?

4. Би уста ўзмин __________ уух билів.

5. Герлі __________________ идхдін дурта.

Зер-земш.

Ундн.

Махн.

Акун хот.

1. _______________ 
2. _______________
3. _______________
4. _______________
5. _______________

1. _______________ 
2. _______________
3. _______________
4. _______________
5. _______________

1. _______________ 
2. _______________
3. _______________
4. _______________
5. _______________

1. _______________ 
2. _______________
3. _______________
4. _______________
5. _______________

усн

чиксн ґдмг

боорцг ўсн

шўўсн зўрљ

хґґні кедмн

шґлн єуйр

балта шар ґрг

єахан

тоєш

ці

чи

ўкрі

уста ўзм

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10. 
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10-гч кичіл

1. Ирлцўлтн.

2. Ўгмўд єурвн багт хуватн.

4. Сурврмудт хірў ґгтн. Кўўндтн.

3. Текстла ирлцўлтн. Чик хірў темдглтн.

Разделите слова на три группы.

Ответьте на вопросы. Составьте разговор.

Соотнесите с текстом. Отметьте 
правильный ответ.

Ямаран хальмг хотд дуртавч?

Соотнесите.

1. Чи ямаран хальмг хотд дуртавч?

2. Чини эк эцк хойр ямаран хотд дурта?

3. Чини аав ээљ хойр ямаран хотд дурта?

ґрм

тосн

боорцг

махн

а) дотр

а) єуйртсн махн

а) махн шґлтієін

а) булмг

а) шарсн элкн

а) сексрдг

аав

ээљ

Хоœєр

булмг

ці

шґлн

Ўсті хот. Єуйрта хот.Махта хот.

1. _______________ 
2. _______________
3. _______________
4. _______________

1. _______________ 
2. _______________
3. _______________
4. _______________

1. _______________ 
2. _______________
3. _______________
4. _______________

дотр ґрм

тоєш балта

чиксн махн тосн шарсн элкн боорцг ці

чансн махн сексрдг булмг

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

Кен ю идхдін дурта?
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11-гч кичіл

Долан хонгин туршарт ю кеніч?

1. Ўгмўд зурєан багт хуватн.

2. Таблиц кўціљ бичтн. Кўўндтн.

3. Ўгмўд зіœгсд орултн. Кўўндтн.

Заполните таблицу. Составьте разговор.

Вставьте слова в предложения. Составьте разговор.

Разделите слова на шесть групп.

2-гч іњг

Ґдрин цаг. Хувцн.Хот.

1. _______________ 
2. _______________
3. _______________
4. _______________

1. _______________ 
2. _______________
3. _______________
4. _______________

1. _______________ 
2. _______________
3. _______________
4. _______________

Цасн кўўкн зер-земш угатя кўўкнкиилг

ўд

хірні

эріті

сґ

илвч

ундн

орндан орна ґлгмр

1. _______________ 
2. _______________
3. _______________
4. _______________

1. _______________ 
2. _______________
3. _______________
4. _______________

1. _______________ 
2. _______________
3. _______________
4. _______________

Чинр. Ўўлдвр.Дўр.

серні

дошна

асхн

єосн

уутьхнєуйртсн махн бўшмўд байн кўн

цевр

шалвр

ґрўн

акун

Чи долан хонгин туршарт ю кеніч?

Ямаран ґдрлі? Кедў цагла? Ю кеніч?

1. _______________ цаг болљ?                         а) ямаран
2. Ўдин хґґн _______________ кеніч?               і) ю
3. Чини кўлт _______________ ?                         б) кедў
4. Чи _______________ байнч?                         в) юуєарн
5. Дегтрин _______________ дўрд дуртавч?     г) ю
6. Ўвлір єаза _______________ кеніч?               є) ямаран
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12-гч кичіл

1. Текстла ирлцўлтн, чик зіœгс тогтатн.

2. Зіњгс тогтатн.

3. Сурврт хірў ґгтн. 

4. Сурврмудт хірў ґгтн. Кўўндтн.

Составьте предложение.

Ответьте на вопрос. 

Ответьте на вопросы. Составьте разговор.

Кен алдр хальмг бґк?

Соотнесите с текстом, составьте 
 правильные предложения.

ўўрмўдтієін харєна.

шўўс ууна.

гўўні.

гиичд одна.

бассейнд ґґмні.

элгн-садндан золєна.

цогц-махмудан батрулна.

зер-земш идні.

1) серні, эрт, Бату, ґрўн

2) киитн, Бату, уєана, бийін, усар

3) хотан, ніімн, идні, ґрўн, часла

4) болєн, цогц, Бату, ґдр, махмудан тинилєні

ґрўн

нарн ґдр
Бату

Бґкд ямаран хот идљ болшго?

булмг               чиксн махн 

зўрљ                         бґрг 

боорцг                      шарсн махн 

такан махн               шарсн элкн

єуйрта хот               шўўсн         

альмн               кедмн

1. Чи ґрўєір  цогц-махмудан батрулнач?

2. Нарн ґдрлі ю кеніч?

3. Ямаран хот идніч?

4. Ямаран хот идхшивч?
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13-гч кичіл

Хадвр  ўзгўд  меднч?

1. Ирлцўлтн.

2. Ўлў ўзг темдглтн.

3. Ўгмўд хойр багт хуватн.

4. Дуута хадврта ўгмўд темдглтн.

Разделите слова на две группы.

Отметьте слова с звонкими согласными.

Соотнесите.

Отметьте лишнюю букву.

2-гч іњг

Б

З

Є

Љ

В

Ж

Д

Г

Т

Ф

Ч

П

К

С

Х

Ш

1) б, в, г, д, ж, љ, з, п, є

2) н, з, œ, л, м, р

3) п, к, т, ф, ш, с, ч, б, х

4) ц, щ, ч

Дуута хадврта. Дўлі хадврта.

1. _______________ 

2. _______________

3. _______________

4. _______________

5. _______________

1. _______________ 

2. _______________

3. _______________

4. _______________

5. _______________

        тоть    нарн    зурлєн    цасн    ке    ці    ўсті    майг          

ўзг
илв

ці
чи

эцк
эк долда шат

дў кґвўн бґк

така

мґрн

хот долда

нўр

єар
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14-гч кичіл

1. Ўзгўд хойр багт хуватн.

2. Зургла ирлцўлтн. Ўгмўд тогтатн. 
Хошадлдго хадвр ўзгўд темдглтн.

3. Ниилврмўд негдўлтн. Ўгмўд бичтн.

4. Ирлцўлтн.

Соотнесите с рисунком. Составьте слова. 
           Подчеркните непарные согласные.

Соедините слоги. Напишите слова.

Соотнесите.

Хошадлдго хадвр ўзгўд меднч?

Разделите буквы на две группы.

_______________ 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Дуута хошадлдго
хадвр.

Дўлі хошадлдго
хадвр.Л

Щ
Њ

М

Ц

Й

Н

Р

а) ґкіґс

і) чўзкўв

б) шўдбмў

в) равшл

г) илигк

1) наача-         а) љінів  
2) дуул-         і) чанав
3) гўў -                 б) љанав
4) ині-         в) нав
5) біі-         г) сн
6) дош-         є) нав
7) уу-                   д) нів
8) ке-                   е) љінів
9) уй-                   ё) гмр
10) ґл-         ж) нів

1. Хальмг келнд кедў хадвр ўзгўд бііні?      а) тиирцг
2. Ямаран хадвр ўзгўд бііні?                           і) мґсн
3. Кедў хошадлдго хадвр ўзгўд бііні?                б) 26
4. Эн ўгд хойр хошадлдго дуута ўзг бііні.      в) 8
5. Эн ўгд нег хошадлдго дўлі ўзг бііні.                г) дуута болн дўлі

____________________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________ 
____________________
____________________
____________________
____________________

1. 
4. 

5. 
3. 

2. 
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15-гч кичіл

 Чи умшхдан дуртавч?

1. Сурврмудт хірў ґгтн. 

2. Зіœгс тогтатн. 

4. Келврлі ирлцўлід, зіœгс тогтатн. 

3. Ирлцўлтн. Соотнесите.

Ответьте на вопросы.

Составьте предложения.

Составьте предложения в соответствии 
          с рассказом.

2-гч іњг

болљана.
идљіні.
дошчана.
ґмсчіні.
кељіні.

улан махла
цанар
ўдин хотан
Цасн Аав
нґкд

1. Ґлзіт
2. Єірі
3. Цасн Аав
4. Герлі
5. Ўлмљ

Кґл уга –                  келдг. 

Амн уга –                  йовдг, 

Ўўлд –                  агчм. 

Аальд –                  цаг,

1. Далдр кезі босна?

2. Дарунь Далдр ю кені?

3. Яєад эрўл-менд болна?

4. Кениг садт кўргні?

5. Кен тууль келљ ґгні?

6. Кезі тууль келљ ґгні?

         эрт    кені.

         эрўл-менд   ясна. 

Далдр        тууль    босна.

Аав                  дўўєін    болна.

         зарядк    садт кўргні.

         оран    келљ ґгні.
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16-гч кичіл

1. Ирлцўлтн. Сурврт хірў ґгтн.

2. Марєанд орлцтн.

3. Келврлі ирлцўлід, зіœгс тогтатн.

Примите участие в соревновании.

Составьте предложения в соответствии 
         с рассказом.

Чи умшхдан дуртавч?

Соотнесите. Ответьте на вопрос.

1. Ўлмљин ґрк-бўл
2. Аав
3. Ўлмљин ахнр-дўўнр
4. Ўлмљ
5. Єірі
6. Цугтаднь
7. Кўўкд

телевизор
асхни хотан
гертін
бґкин дўр
дўрмўдін
школын наадн
бґк

бичљіні.
бііні.
хіліљіні.
таасгдљана.
идљіні.
наачана.
ўзўлљіні.

Наадн.

Тадн, сурєульчнр, дураєад, 

Тавн ґœг келтн.

Нег минутын дунд

Марєад, хоорндан хілітн.

Юн тавн… 1) ґндр?

2) сііхн?

3) бичкн?

4) тґгрг?

Минутын дунд Альмн

Марєанд орад диилні,

Нег тавна ґœгинь

Неринь дуудад келні:

Хувцна нер меддвт?

Хувцн ямаран ґœгтів?

Кен шулуєар келні? 

Келхнь Альмн болна.

Цаєан цасн, 

Цаєан цаасн, 

Цаєан седкл, 

Цаєан хаалє, 

Цаєан ўсн.

Хар махлатав, 

Хар кўлттів, 

Хар киилгтів, 

Хар башмгтав, 

Хойр нўдм 

Харлм бас.

Кен ю кені?

а) cелі тґгілљ гўўні.

і) герин даалєвр кехш.

б) сін темдг эрні.

в) номан медхш.

г)  адєад єарна.

є) даалєвран босад келні.

Манљ

Санљ

д) єаза нохас кґґні.

е) тоомсрта кґвўн болна.

ё) ээљин ўг соœсхш.

ж) герин даалєвр кўціні.

љ) айстан йовна.
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17-гч кичіл

Кен хальмг нерін туурулљана?

 1. Ирлцўлтн. Зіœгс тогтатн. 

2. Ўгмўд дґрвн багт хуватн. 

3. Ўгмўд чик ормднь тівтн. Вставьте слова.

Соотнесите. Составьте предложения.

Разделите слова на четыре группы.

2-гч іњг

Миœъян

Шугран Вера

Чиктін Татьяна

шўлг

ду

бґк

хальмг хувц

цогц-махмудан

харєлт

дуулна.

ґмсні.

кені. 

бичні.

батрулна.

ноолдна.

Кен ю кені?

_______________ 

_______________

_______________

_______________ 

_______________

_______________

_______________ 

_______________

_______________

_______________ 

_______________

_______________

Бґк. Дууч.Шўлгч. Зурач.

бґк ноолдна,   ґмсні,   зург зурна,   махмудан батрулна, 

хальмг хувц ґмсні,   ду дуулна,   шўлг умшна,   концерт ґгні, 

зург хулдна,   марєанд орлцна,   шўлг бичні,   єііхўл кені

Мини аав – ачта хґґч.

Мини хора ____________, сарул. Эрст аавин ____________ ґлгіті. Эн 

алдр хальмг зурачин зург.

Аав ____________ бііні. Эн ґрўн босна. Ґр цііхлі, хґґдін єарєна. 

Ґріл ніімнлі ____________ ціієін ____________. Ўдин хотдан нег часла 

ирні. Махта ____________ идні. Хґґєін асхн долан часла орулна.

Дарунь асхни хотан идні. Гиичин хорад ____________ умшна, телеви-

зор хіліні. Орндан эрт ____________.

Мини аав ____________, кґдлмшч кўн. Би аавдан дуртав.

ґрўни     орна     зург     эрт     медіті     селінд      соньн      ик     хот      ууна
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18-гч кичіл

1. Сурврмудт хірў ґгтн. Ирлцўлтн.

2. Сургч  ўгмўд  тівтн.  
Сурврмудт хірў ґгтн. Кўўндтн.

3. Зіœгс чик ормднь тівтн. 
Нўўрір кўўндтн.

Вставьте вопросительные слова. Ответьте 
на вопросы. Составьте разговор.

Вставьте предложения. Составьте диалог.

Эндр кені єарсн ґдр?

Ответьте на вопросы. Соотнесите.

1. Эндр __________ єарсн ґдр?                  а) кедў

2. Элвг __________ бііні?                             і) ямаран

3. Элвг __________ наста?                             б) кені

4.  __________ гиичд ирв?                             в) кен

5. Цаєан __________ белг белглљіні?         г) альд

6. Хашад __________ бііні?                              є) юœгад

7.  __________ кґвўд єазаран єарчахш?         д) юн

Ўлмљ: Љииљі, ор. (1) ____________. 
Љииљі: (2) ______________________?
Ўлмљ: Эндр мини дўўєин єарсн ґдр. 
Љииљі: (3) ______________________!
Ўлмљ: Эн мини белг – компьютерин наадн.
Љииљі: (4) ______________________!
Ўлмљ: Ширілœд ор.   
Љииљі: (5) ______________________? 
Ўлмљ: Байрин хот идий.
Љииљі: (6) ______________________! Гесм ґлсчіні.

а. Йир сін белг! 

і. Юн учрв?

б. Ямаран соньн зіœг!

в. Сін йовдл!

г. Юн болљана?

є. Гиич бол.

Кен ю белглљіні?

Эк эцк хойр

Болд

Цаєан

Ўлмљ

киилг 

кўлт 

махла 

кўзўвч

наад

дошур

Белгўд ямаран?

киилг 
кўлт 
махла 
кўзўвч
наадн
дошур

ўнті
ґлгмр
улан
дулан
эріті
ґргн
цеœкр
ахр ханцта
шин
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19-гч кичіл

1. Ахр келврмўд зургудла ирлцўлтн. 

2. Ирлцўлтн.

3. Дутљах ўзгўд бичтн.

4. Нег зургин тускар келтн.
Тана ўўрмўд тааљ медх зґвті.

Соотнесите.

Напишите недостающие буквы.

         Опишите один рисунок по выбору. 
Ваши друзья должны отгадать рисунок.

Соотнесите рассказы с рисунками.

Чи наадхдан дуртавч?

2-гч іњг

2. а. Эндр нарта ґдр. Бичкдўд ова дееріс дошчана. 
Цасн орљана.

і. Халун салькн ўліљіні. Бичкдўд уснд ґґмљіні. 

Школ чилљіні. Кўўкд амрчана.

б. Халун салькн ўліљіні. Бичкдўд уснд ґґмљіні. 

Сурєуль чилљіні. Кўўкд амрчана.

в. Киитн салькн ўліљіні. Ўўлн хурљана. Хур 
орљана. Бальчг єарчана. Будн зогсчана. Усн 
кґрчіні. Кўўкд дулан хувцан ґмсчіні.4. 3.

1.

Эн љилин ямаран цаг?

1. Эн цагла кўўкд серні.                          а) асхн

2. Эн цагла імтн унтна.                          і) ґрўн

3. Эн цагла кўўкд школас ирні.                б) сґ

4. Эн цагла імтн телевизор хіліні.      в) ўд

Дуута хадвр ўзгўд Б Г Ж Љ

Дўлі хадвр ўзгўд Ф Х Т С

а) і) б)
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1. Сурврмуд хірўтієинь ирлцўлтн.

2. Чик хірў шўўтн.

3. Чик ўг темдглтн.

4. Чик ўзг темдглтн.

Выберите правильный ответ.

Отметьте правильное слово.

Соотнесите вопросы с ответами.

20-гч кичіл

Чи ю дасвч?

10 Чини аш:

5 Чини аш:

5 Чини аш:

25 Цуг ашлт:5 Чини аш:

Отметьте правильную букву.

1. Ґрўн босад ю кеніч?             а. Сул, ут.
2. Ўдин хотан кезі идніч?             і. 12:00
3. Асхн долан часла ю кеніч?   б. Дошурар дошчана.
4. Кезі орндан орнач?                        в. Уга, би ґрмд дуртав.
5. Эн киилг ямаран?                        г. Дегтр умшнав.
6. Чини шаєавч дулан?              є. Э, шўўс уух билів.
7. Кўўкд єаза ю кељіні?              д. Нўр-єаран уєанав.
8. Чамд булмг таасгдну?              е. Ўўрмўдірн.
9. Чи ундасчанач?                         ё. Асхн 10 часла.
10. Чи юуєарн байнч?                         ж. Уга, нимгн.

1. Юуна ханцн ахр?

2. Юн дулан захта?

3. Эн хот ямаран?

4. Эн юуна махн?

5. Кўўкд юуєар дошчана?

а) киилг і) киилгин       б) киилгті

а) кўлт і) кўлтин       б) кўлтті

а) махар і) махна       б) махта

а) така і) такан       б) таката

а) цанас і) цанта       б) цанар

1. Кўн ґрк-бўлірн (байн / угатя).
2. Шин машин (кимд / ўнті).
3. Угатя кўўкн (шин / хуучн) сґґкі ґмсчіні.
4. (Татврта / татврго) кўн бийдін туста.
5. Бальчгта єосн (цевр / кирті).

1. Ки____г               (ж / ш)
2. Бґ____ч               (г / к)
3. Эрс____                (т / д)
4. За____сн               (є / х)

5. Кам____цецг        (б / п)
6. Домбр____             (љ / ч)
7. Ээ____гі                  (з / с)
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1. Ирлцўлтн. Зіœгс тогтатн.

2. Умштн. Ўгмўд олзлтн. 

3. Умштн. Неринь бичтн. Прочитайте. Напишите имя. 

Соотнесите. Составьте предложения.

Прочитайте. Используйте слова.

Чи юуєар нааднач?

МАЛ АСРХЛА, АМН ТОСТА

1-гч кичіл

3-гч іњг

Эн ямаран аœ? Эн аœ ямаран бірцті?

1) арслœ

2) аю

3) ирвск

4) зан

5) туула

кґдлмшч

іімтхі

залху

зґргті

чидлті

ґкір

эвті

1. Аю залху. ____________________________
2. ______________________________________
3. ______________________________________
4. ______________________________________
5. ______________________________________

сўўлті    мах    зґргті    єірідні    шар

1. Арслœ _____________, чидлті аœ. 

2. Ут _______________ нооста. 

3. Ик толєата, ут_____________. 

4. Эн гўўні, _____________, ноолдна. 

5. Арслœ _____________идні.

1. ___________                  2. ___________                   3. ___________ 

а. Аюка кґк тиирцг, ахр сул киилг болн кўрœ єос ґмсчіні.
і. Аюн кўрœ тиирцг, ут кўлт, улан кўзўвч ґмсчіні.
б. Аюна ахр улан майг, цаєан киилг, шар сґґкі ґмсчіні. 
 

Герлід єурвн аю-наадєас бііні. Эдні нернь кемб? Тааљ медтн.

а) і)

в) г)

б)
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1. Ирлцўлтн.

4. Эн наадєан тускар келвр бичтн. 
Сурврмуд олзлтн.

2. Сурврт хірў ґгтн.

3. Ўлў ўг олтн. Найдите лишнее слово.

Ответьте на вопрос.

Чамд ямаран наадєас бііні?

Соотнесите.

Напишите рассказ об этой игрушке. 
Используйте вопросы.

2-гч кичіл

1) іімтхі                    а) кґдлмшч

2) мекті                    і) эццн

3) залху                    б) зґргті

4) тарєн                    в) байн

5) кирті                    г) санамр

6) угатя                    є) ґргн

7) уутьхн                    д) цевр

Эн аœгуд ямаран?

цецн

шинљліч 

олмєа 

зґргті 

кґдлмшч 

іімтхі 

ґкір

чидлті

1) олмєа, шинљліч, залху

2) зґргті, чидлті, іімтхі

3) эццн, тарєн, санамр

4) ухата, сііхн, ґкір

5) ґргн, сул, уутьхн

1. Юн? 

2. Ямаран?

3. Кені? 

4. Ямаран бірцті?

5. Ямаран хувцта?

1.

6. 7. 8.

4. 5.

2. 3.
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3-гч кичіл

1. Ўлў ўг олтн.

2. Ўгмўд єурвн багт хуватн. 

3. Зіœгс тогтатн. Бичтн.

4. Зургар келвр тогтатн.

Составьте предложения. Напишите.

Составьте рассказ по рисунку.

Найдите лишнее слово.

Разделите слова на три группы.

Чамд ноха біінў?

3-гч іњг

1) ноосн, чикн, кґл, бавєр

2) хар, гилвксн, кўрœ, оштв

3) бавєр, гилвксн, оштв, љґґлн

4) номєн, сертхр, иньгч, залху

5) сертхр, ут, альвн, бичкн

Аœ. Біідл. Бірц.

1. _______________ 

2. _______________

3. _______________

4. _______________

5. _______________

6. _______________

7. _______________

1. _______________ 

2. _______________

3. _______________

4. _______________

5. _______________

6. _______________

7. _______________

1. _______________ 

2. _______________

3. _______________

4. _______________

5. _______________

6. _______________

7. _______________

олмєа,  ирвск,  ґкір,  меклі,  бавєр,  аю,  зґргті,  арслœ,  љґґлн,  санамр,  
моєа, эццн,  залху,  гилвксн,  туула,  сертхр,  зан,  іімтхі,  цецн,  тарєн,  мекті

Герлін ноха

Ґлзітин 
миисин кичг

хар 
оштв 
ут
гилвксн 
бавєр 
сертхр 
иньгч
альвн 
номєн

нооста.
кґлті.
чикті. 
ґœгті. 
бірцті.

1. Нерн        2. Насн       3. Ґœг      4. Біідл       5. Бірц
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1. Ирлцўлтн.

2. Сурврт хірў ґгтн.

3. Сурврмудт хірў ґгтн.

Ответьте на вопрос.

Ответьте на вопросы.

Тана герт ямаран аœгуд бііні?

Соотнесите.

4-гч кичіл

а) хулєн
і) тоть
б) туула
в) заєсн
г) кўрн
є) зара

Юн ю идні?

Ямаран бірцті? Ямаран біідлті?

1) туула

2) кўрн

3) хулєн

4) зара

5) тоть

6) заєсн

а) яœєг
і) ээзгі
б) хавстн
в) єадль
г) луувœ
є) альмн
д) махн 
е) ґдмг
ё) ноєа
ж) зер-земш

ухата 

сііхн 

іімтхі

шулун

мекті 

шудрмг

татврта

чидлті

залху 

1) туула

2) кўрн

3) хулєн

4) зара

5) тоть

6) заєсн

7) мис

8) ноха

оошк хамрта
олн зўсн ґœгті
ут чикті
ут цогцта
ик нўдті
ут сўўлті
бор нооста
кўрœ нооста
ахр кґлті
бичкн нўдті
тарєн цогцта
цаєан нооста

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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5-гч кичіл

1. Ирлцўлтн.

2. Зіœгс тогтатн. Бичтн. 

3. Ўгмўд тавн багт хуватн.

4. Ўгмўд чик ормднь тівтн.

Разделите слова на пять групп.

Вставьте слова.

Соотнесите.

Составьте предложения. Напишите.

Чини герин аœ ямаран?

3-гч іњг

1. _________ уснд бііні.

2. _________ ґ-шуєу моднд _________.

а) уснд

і) ґ-шуєу моднд

б) модн деер

в) нўкн дотр

1. ___________ 

2. ___________

3. ___________

4. ___________

1. ___________ 

2. ___________

3. ___________

4. ___________

1. ___________ 

2. ___________

3. ___________

4. ___________

1. ___________ 

2. ___________

3. ___________

4. ___________

1. ___________ 

2. ___________

3. ___________

4. ___________

Біідл. Бірц. Насн. Біірн. Хот.

шовєр чиріті,   луувœ,   мекті,   ґ-шуєу модн,   бичкн,   тарєн цогцта, 
іімтхі,   кґгшн,    усн,    тґгрг  нўдті,    залху,    баахн,    яœєг,    тґмр терм,  

ут  сўўлті,   татврта,   нўкн,   медіті,   буудя,   хорха-меклі

Мини герин аœ. 
(Єірін келвр)

Мини хорад, ширі деер, _____________ зогсчана.
Эн мини хулєна _____________. Мини хулєна нерн Шудрмг. Эн дґрвн 
_____________. Эн торєн, цаєан нооста, ут _____________, бичкн оошк хамрта. 

Хулєна дурта хот – _____________.
Шудрмг ґрўн _____________ серні. Ґдрин дуусн гўўні,  _____________, єірідні, 

хот идні. Эн _____________ биш, эн кґдлмшч.

тґмр терм       сўўлті       залху       біірн       ээзгі       сарта      эрт      давшна

1. 2. 3. 4.

3. _________ модн деер _____________.

4. _________ нўкн дотр _____________.

Юн альд бііні?
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1. Текстд татсн ўгмўд дґрвн багт хуватн.  
Бичтн.

2. Чик ўг зіœгд орултн.

3. Дутљах ўгмўд бичтн.

4. Ирлцўлтн. Сурврмудт хірў ґгтн.

Напишите недостающие слова.

Соотнесите. Ответьте на вопросы.

Вставьте пропущенное слово.

Чини аœ ямаран заœта?

Разделите слова подчеркнутые в тексте 
на четыре группы. Напишите.

6-гч кичіл

1. ___________ 

2. ___________

3. ___________

4. ___________

1. ___________ 

2. ___________

3. ___________

4. ___________

Кен? Юн?      Кені? Юуна?            Кенір? Юуєар?              Кенті? Юуна? 

1. ____________ 

2. ____________

3. ____________

4. ____________

5. ____________

6. ____________

7. ____________

1. ____________ 

2. ____________

3. ____________

4. ____________

5. ____________

6. ____________

7. ____________

1. Єалзн ик ___________ ноха.                   (цогц / цогцта / цогцар)

2. Ээљ Єалзнд ___________ хот чанна.    (махн / махна / махта)

3. Єалзна гер улан ___________.                (деевр / дееврір / дееврті)

4. Мини ___________ заœ сін.                    (нохата / нохаєар / нохан)

5. Ўвлір Єалзн ___________ наадна.        (цасна / цасар / цасн)

6. Єалзн ___________ чансн хотд дурта.  (ээљір / ээљин / ээљті)

1.  ___________ гер улан дееврті?                    а) юуєар

2. Ўвлір ноха ___________ наадна?          і) юн

3. ___________ хот нохад чанна?                    б) юуна

4.  ___________ номєн заœта?                    в) юута

Кен? Юн? Кені? Юуна? Кенір? Юуєар? Кенті? Юута?

цан цанын

герин

нохаєар

нохата
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7-гч кичіл

1. Ирлцўлтн.

2. Ўгмўд зіœгсд орултн. 

3. Ўгмўд єурвн багт хуватн.

4. Зіœгс тогтатн.

Разделите слова на три группы.

Составьте предложения.

Соотнесите.

Вставьте слова в предложения.

Аавин хошт ямаран мал бііні?

3-гч іњг

а) хґн 

і) ботхн 

б) ўкр 

в) буур 

1. Ўкрин ўрн ___________.                          а)  хурєн

2. Хґґні ўрн ___________.                          і)  унєн

3. Ямана ўрн ___________.                          б)  туєл

4. Мґрні ўрн ___________.                          в)  кичг

5. Теміні ўрн ___________.                          г)  ишк

6. Нохан ўрн ___________.                          є)  ботхн

Эр. Эм. Ўрн.

1. _______________ 

2. _______________

3. _______________

4. _______________

5. _______________

6. _______________

1. _______________ 

2. _______________

3. _______________

4. _______________

5. _______________

6. _______________

1. _______________ 

2. _______________

3. _______________

4. _______________

5. _______________

6. _______________

1) мал / бух / чидлті
2) альвн / унєн / мґрні

г) унєн 

є) туєл 

д) гўн 

е) хурєн

1. 2.

3.

4.

5.

6. 8.
7.

бух,   ишк,   яман,   буур,   хґн,   єаха,   туєл,   хуц,   хурєн,   иœгн, 
ўкр,   ботхн,   аљрє,   унєн,   мегљ,   тек,   гўн,   єахан кичг,   темін

3) хошт / темін / аавин / бііні / бґкті / хойр
4) єурвн / бііні / єахан / манад / кичг
5) болн / ишк / олмєа / ямана / шудрмг
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1. Ирлцўлтн. Бичтн.

2. Зіœгс чик даранднь тівтн.

4. Эн малын тускар келвр тогтатн.

3. Зіœгс тогтатн.

Составьте рассказ об этом животном.

Составьте предложения.

Расставьте предложения в правильной 
последовательности.

Мґрн ямаран і єарєна?

Соотнесите. Запишите.

8-гч кичіл

1. Ямаран мал?

2. Альд бііні?

3. Кені мал?

4. Ю ґгні? 

5. Ямаран і єарєна?

6. Ямаран біідлті?

7. Ямаран ґœгті?

8. Ю идні?

1) міілљіні, мис, альд?

2) хар, хуцљана, ик, Ўлмљин, ноха.

3) инцхіљіні, єаза, мґрн, аавин.

4) дотр, ўкр, мґґрчіні, хаша.

5) эр, хіікрні, ґрўєір, така, хошт.

6) буур, буульљана, аавин, темін.

Љииљі:  Хааєул ха! Єаза сґ болљана.

Ўлмљ:    (1) _________________

Љииљі: (2) _________________ 

Ўлмљ:   Єаха хорљœнљана.

Љииљі: (3) _________________ 

               (4) _________________ 

Ўлмљ:    (5) _________________

               (6) _________________ 

а. Бичі і.

і. Эн юн і? 

б. Яєсн соньн ўг!

в. Тўрўн болљ соœсчанав.

г. Ичкевт.

є. Чи меддговч?

1. Ўкр

2. Хґн

3. Мґрн

4. Темін

5. Ноха

6. Єаха

7. Єалун

а) міілні

і)  буульна

б)  хуцна

в)  мґґрні

г)  доњєдна

є)  инцхіні

д)  хорљœнна
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9-гч кичіл

1. Ирлцўлтн. Зіœгс бичтн. 

2. Зіœгс тогтатн. 

3. Ўгмўд чик ормднь тівтн. Вставьте слова.

Составьте предложения.

Теегт  ямаран  зерлг  аœгуд  бііні?

Юн ю идні? Юн альд бііні?

Соотнесите. Составьте предложения.

3-гч іњг

а) ґвсн дотр

і) нўкн дотр

б) хулсн заагт

в) ова деер

г) теегт

Чон хулсн заагт.

Туула ___________ бііні.  Ўвлір ___________  цаєан,  хаврар  бор. Хойр 

ут чикті, ик ___________ нўдті, бичкн оошк ___________, ахр сўўлті.

Туула ___________ аœ. Эн іімтхі. Чон арат хойрас ___________. Эдніс 

___________ бултна.

2 3

4

1

5

Чон

Арат

Гґрісн

Зурмн

Ялмн

Заєсн

Меклі

нўкнд

теегт

ґ-шуєу моднд

хулсн заагт

уснд

бііні.

Чон 

Арат 

Гґрісн 

Зурмн 

Ялмн 

буудя 

ґвс 

мах 

ноєа 

идні.

Хальмг теегин зерлг аœ.

тґгрг     нўкнд     хамрта     теегт     хурдн     нооснь     ііні
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1. Ирлцўлтн.

2. Ўгмўд хойр багт хуватн.

3. Ўгмўд чик ормднь тівтн.

4. Нег шовуна тускар келвр тогтатн. 
Зура олзлтн.

Составьте рассказ про одну птицу. 
Используйте план.

Разделите слова на три группы.

Вставьте слова.

Ямаран шовуд медніч?

Соотнесите.

10-гч кичіл

а) харада
і) кері
б) така
в) кґглљрєн
г) хґн кері
є) ўкр хар
д) богшурєа
е) нуєсн
ё) немш така

Зерлг шовуд. Герин шовуд.

1. _______________ 

2. _______________

3. _______________

4. _______________

5. _______________

6. _______________

1. _______________ 

2. _______________

3. _______________

4. _______________

5. _______________

6. _______________

Харада – хаврин _______________. Намрар дулан єазрур _______________. 

Хаврар хірљ ирні. _______________ авч ирні.

Харада бичкн _______________ шовун. Хар болад, харада гидг нерті. Эн 

буудя, _______________ ___________. Герин _______________ дор бііні.

1. Нерн.
2. Біідл.
3. Хот.
4. Біірн.а) і)

1. 5.

7.

8. 9.

6.

3. 4.

2.

кері

єалун

кґглљрєн

нуєсн

эр така

богшурєа

немш така

шаазєа

така

ўкр хар

хар     деевр     нисні     идні     шовун     хорха-меклі     хавр
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1. Ўгмўд єурвн багт хуватн.

2. Текстла ирлцўлід, зіœгс тогтатн.

3. Зіœгсд кергті ўгмўд орултн. Вставьте слова в предложения.

Соотнесите с текстом. 
Составьте предложения.

Разделите слова на три группы.

11-гч кичіл

Зоопаркд  ямаран  аœгуд  бііні?

3-гч іњг

Герин мал. Зерлг аœгуд. Шовуд. Хорха-меклі.

1. ____________ 

2. ____________

3. ____________

4. ____________

5. ____________

6. ____________

1. ____________ 

2. ____________

3. ____________

4. ____________

5. ____________

6. ____________

1. ____________ 

2. ____________

3. ____________

4. ____________

5. ____________

6. ____________

1. ____________ 

2. ____________

3. ____________

4. ____________

5. ____________

6. ____________

арслœ,   мґрн,   кґглљрєн,   батхн,   ўкр хар,   меклі,   хґн,   арат, 
ирвск,   моєа,   нуєсн,   єаха,   зан,   шаазєа,   бґкўн,   темін,   кўрн, 

богшурєа,   яман,   аю,   хорха,   кері,   аралљн,   ўкр

а. Ўнірий?

і. Би болхла,

б. Ямаран зіœг?

в. Юн болв?

г. Нанд бас соньн.

є. Йир соньн! 

Љииљі:  Герлі, чи альдаран йовљ йовнач?

Герлі:     Хірљ йовнав. (1) ________________?

Љииљі:  Соньн зіœг бііні.

Герлі:     (2) _____________________________?

Љииљі:   Ўлмљ Єірі хойр зоопаркд йовљана.

Герлі:      (3) ____________ ? (4) _______________!

Љииљі:   (5) ___________ , бас зоопаркд

        одљанав. Чи юн гиљ санљанач?

Герлі:       (6) _____________________________.

                  Хамдан йовий.

1. Темін

2. Арслœ

3. Ирвск

4. Меклі

зерлг аœ.

герин мал.

нег бґкті

сііхн цогцта

олн зўсті

хорха идні

чидлті

оньгта

зґрмг
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1. Бичглі ирлцўлід, зіœгс тогтатн.

2. Ўгмўд чик ормднь тівтн. 
Сурврмудт хірў ґгтн.

3. Хоœєрин аавин тускар келвр тогтатн. Составьте рассказ про дедушку Хоœєра.

Вставьте слова. Ответьте на вопросы.

Ямаран соньн зіœг бііні?

Соотнесите с письмом. 
Составьте предложения.

12-гч кичіл

1. Аав цецн болн ухата.       

2. Ишк шинљліч, болв іімтхі.

1. Аав __________ кґдлні.     а) ю

2. __________ аавтаєан кўўндхдін дурта?  і) юн

3. Аав ____________ сіінір медні?   б) альд

4. Хоœєр __________ бііні?     в) ямаран

5. Хошт __________ бііні?     г) кен

6. __________ шовуд бііні?     є) юуєар

7. Аавд __________ ноха бііні?    д) кениг

8. Аав __________ довтлна?     е) юуна

9. __________ чикн сертхр?     ё) юунд

10. __________ ишк дурта?     ж) кедў

Аав

Бавєр

Барг

Яман 

Ишк

номєн

зґргті

шулун

залху

цецн

эццн

олмєа

ухата

шудрмг

тарєн

хурдн

санамр.

ґкір.

шинљліч.

іімтхі.

кґдлмшч.
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1. Ўгмўд єурвн багт хуватн. 
Дутљах ўзг бичтн. 

2. Кергті ўг зокалд орултн. 

3. Ниилврмўд негдўлтн. Ўгмўд бичтн.

4. Умштн. Љґґлнір келгдсн ўзгўд темдглтн.

Соедините слоги. Напишите слова.

Прочитайте. Отметьте мягко 
произносимые буквы. 

Вставьте нужное слово в правило.

Разделите слова на три группы. 
Вставьте пропущенные буквы.

13-гч кичіл

Эн ўгд ямаран ўзг дутљана?

3-гч іњг

Л, Н, Д, Т ўзгўдин хґґн _____________темдг бичгдні. 

(љґґлн / хату)

1) ууть -   а) лг    ____________

2) ґлг -   і) лн    ____________

3) киш -   б) хн    ____________

4) со -   в) мг    ____________

5) ўў -   г) мр    ____________

6) халь -   є) ньн   ____________

Єарсн ґдрлі белг белглні. Эн сін авъ-

яс. Эндр Ґлзітин єарсн ґдр. Иньгўд 

белг авч ирљіні. Хілітн. Дала белг: 

чўўкл альчур, ґлгмр киилг, хальмпр 

цецг, соньн дегтр. Ээљ кўлт белглљіні. 

Ах Адъян тоть ґгчіні.

ин__гтуул__

уут__хнав__яс

док__я

Миœ__ян

кичіл__

кел__н
ўўл__н

1. _________

2. _________

3. _________ 

1. _________

2. _________

3. _________ 

1. _________

2. _________

3. _________ 

  Ь               Ъ 
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1. Ўгмўд хойр багт хуватн.

3. «Ь» темдг бичгдні эс гиљ бичгдхш?

2. Кергті ўг зокалд орултн.

4. Љґґлн темдг чикір тівтн.

«Ь» знак пишется или не пишется?

Вставьте нужное слово в правило.

Расставьте правильно «Ь».

Разделите слова на две группы.

14-гч кичіл

Эн ўгд љґґлн темдг бичгднў?

                                        Эгшг ўзгўд

        Ґмн дарана            Ар дарана

1. ________________   1. ________________
2. ________________   2. ________________
3. ________________   3. ________________
4. ________________   4. ________________
5. ________________   5. ________________

арат,    ўкр,    аю,    номєн,    чидлті,    арат,    гґрісн,    хурдн,    ґкір,    яман

1. Кемр ўгд ґмн дарани эгшг ўзг бііхлі, љґґлн темдг ____________. 

(бичгдні / бичгдхш)

2. Кемр ўгд ар дарани эгшг ўзг бііхлі, љґґлн темдг ______________. 

(бичгдні / бичгдхш)

1) ал___д     6) герл___вч___   11) биил___х

2) ал___хн     7) дел___гіті   12) бал___чг

3) бел___дх     8) тан___лдх   13) ил___в___ті

4) хал___ш     9) шўл___г   14) хал___мг

5) бич___г     10) он___гта   15) дґч___н

1. Темін  буул___на.

2. Ґл___гмр  ал___чур.

3. Уут___хн  кўл___т.

4. Ґл___зітин  миисин  кич___г.

5. Ал___вн  ир___вскин  ўр___н.

6. Сурєул___чнр  биил___љіні.

7. Љґґл___н  заœта  ар___слœ.
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1. Шўлглі ирлцўлід, зіœгс тогтатн.

4. Ўгмўд чик даранднь тівтн.

3. Ирлцўлтн.

2. Ўгмўд хойр багт хуватн.
Сурврмудт хірў ґгтн.  

Ответьте на вопросы к тексту.5. Келврлі ирлцўлід, сурврмудт 
хірў ґгтн.

Разделите слова на две группы. 
Ответьте на вопросы.

Составьте предложения в соответствии 
со стихотворением.

Расставьте слова в правильной 
последовательности.

Соотнесите.

15-гч кичіл

Чи умшхдан дуртавч?

3-гч іњг

1. Харада   єазр    урєна.
2. Нарн   ноєана беткд  зґґні.
3. Ноєан   хаврин зіœг  байрлна.
4. Цецгўд   хаврт    ээні.
5. Баєчуд   нигтір   шавшна.

        Харада ю кені?    Хавр ямаран?

1. ___________________  1. ___________________

2. ___________________  2. ___________________

3. ___________________  3. ___________________

4. ___________________  4. ___________________

шуугата,    хаврин зіœг зґґні,    халун, нарта,    халяд нисні, 
сііхн,    айсар биилні,    инієід нисні

1. Моєа  2. Мґрн  3. Харада  4. Харцх шовун  5. Чон  

6. Кўн  7. Харада шовун  8. Туула  9. Ноха

1) ўздго / єаха / теœгр
2) эзндін / шовун / ноха / бийдін

1. Ээљ ўсір ю кені?    4. Герлі асхнд ю ууна?
2. Герлі ээљдін яєљ нґкд болна?  5. Ўсн ямаран хот?
3. Ўкр ямаран бірцті?

а) чеељті  і) шўўрлєті  б) хамрта  в) сўўлті  г) урлта

є) сахлта  д) чикті  е) суудлта  ё) нўдті

3) цуєар / чон / чоныг / таньдг / таньдго / кў
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Ответьте на вопросы к тексту.

2. Ирлцўлтн.

3. Ўгмўд чик даранднь тівтн.

1. Шўлглі ирлцўлід, зіœгс тогтатн.

5. Келврлі ирлцўлід, зіœгс тогтатн.

4. Келврлі ирлцўлід, сурврмудт хірў ґгтн.

Составьте предложения в соответствии 
 с текстом.

Расставьте слова в правильной 
последовательности.

Составьте предложения в соответствии 
со стихотворением.

Соотнесите.

16-гч кичіл

Чи умшхдан дуртавч?

байрта
сўўлірн
уснд
альвлад
ґдмгин тасрха
шулун

хун
номєн
шил
хойр
єал

нііхлсн

бґкті.

нўдті.

кўзўті.

йовдлта.

заœта.

Темін

Чон

1) тоста / асрхла/ амн / мал
2) імнь / хойрин / кўн / холвата / мал

1. Аав ямаран мал хоштан бірні?
2. Хґн ямаран олзта мал?
3. Ээљ хґґні махар ямаран хот кені?

4. Љииљі аавдан яєљ нґкд болна?
5. Хґґні хурєд ямаран бірцті?

махар

хурєд

хот кені.

хіліні.

орулна.

бірні.

єарєна.

хґ

хґґєін

хґґні

Аав

Ээљ

Љииљі

ґґмљіні. 
хавлљана. 
наачана.

Заєсн 
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1. Ирлцўлтн.

2. Ўгмўд чикір заатн.

3. Ирлцўлтн. Сурврт хірў ґгтн. Соотнесите. Ответьте на вопрос.

Правильно назовите слово.

Соотнесите.

17-гч кичіл

Теегин шовуд меднч?

3-гч іњг

а) харцх

і) кґк хутн

б) тоєрун

в) торєа

г) єірд

хоœшар      тавг      сўл       кўзўн       зала       љивр

 4.5. 

3.6.

2.1.

1) ут             а) хоœшарта

2) сарсхр            і) залата

3) чидлті            б) кўзўті

4) шовєр            в) толєата

5) ґргн            г) сўўлті

6) хар            є) љиврті

7) бичкн            д) тавгта

Тоєрун ямаран біідлті шовун?

1.

2.

3.

4.

5.
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1. Туульла ирлцўлід, зіœгс тогтатн.

2. Зіœгс тогтатн.

3. Ўгмўд зіœгсд орултн. Вставьте слова в предложения.

Составьте предложения.

Составьте предложения в соответствии 
с текстом.

18-гч кичіл

Юуєар арат гиичін тоона?

                          аратыг          гиичд                              дуудна.
                          тоєруг          хотар                              тоона.

Арат                 аратд          хаш       тірлкд                             кені.
Тоєрун       тоєрунд         хот       уутьхн буєшт         ґгні.

        аратын          хаш                                                идљ чадхш.                                                        
                          тоєруна          хот

1) кезіні/ иньгўд / арат / хойр / тоєрун / бііљ

2) тоєруг / тоона / хашар / арат

3) біргдхш / хаш / хоœшарт / шовєр

4) гиичд / аратыг / тоєрун / дуудна

5) хотан / кені / тоєрун / уутьхн / буєшт

6) уга / арат / хот / ўлдні

7) хойр / арат / ўўрлхш / ода / тоєрун

Нег ґдр арат тоєруг ____________ дуудна. Гиичін хашар тоона. 

Тірлкд ____________ кені. Шовєр ____________ хаш біргдхш. Арат 

хашан ____________ идчкні.

Маœєдуртнь тоєрун ____________ дуудна. Тоєрун хотан 

____________ буєшт кені. Арат идљ чадхш. ____________ арат герўрн 

хірні.

ґлссн     гиичд     аратыг     хаш     эврін     уутьхн     хоœшарт
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1. Тааљ медтн. 

2. Сурврмуд  чик ормднь тівтн. Наадтн. 

3. Сурврмуд олзлтн. Кўўндтн. Составьте диалог, используя вопросы. 

Правильно расставьте вопросы. 
Поиграйте.

Отгадайте.

19-гч кичіл

Чи наадхдан дуртавч?

3-гч іњг

1. Эн герин мал. Маднд ўс, тос, ґрм ґгні.

2. Эн зерлг аœ. Ґ-шуєу моднд бііні. Бавєр кўрœ нооста, ик чидлті.

3. Эн шовун паркд бііні. Хаврин зіœг авч ирні. Бичкн хар цогцта, сері сўўлті.

4. Эн ик цогцта теегин шовун. Ут шовєр хоœшарта, хар залата.

5. Оштв бавєр делті, ут сўўлті. Зґрмг, зерлг аœ.

6. Ут кўзўті герин шовун. Ут улан хоœшарта. Бичкдўд энўніс ііні.

Ўлмљ: Ґлзіт, наадый.

    Чи нег малын нер ухал.

    Би тааљ меднів.

Ґлзіт: Сін.    а. Альд бііні?

Ўлмљ: (1) ________________

Ґлзіт: Зерлг аœ.    і. Ямаран біідлті?

Ўлмљ: (2) ________________

Ґлзіт: Ик цогцта, ут кґлті.           б. Эн герин мал эс гиљ зерлг аœ?

Ўлмљ: (3) ________________

Ґлзіт: Ґвс, буудя хамтхас  в. Ю идні?

Ўлмљ: (4) ________________

Ґлзіт: Теегт.

Ўлмљ: Би меднів. Эн темін.

1. Эн юн? 

2. Ямаран біідлті?

3. Ямаран бірцті, заœта?

4. Ю идні?

5. Альд бііні?

а) Эн (мал / зерлг аœ / шовун).

і) _______________________ 

б) _______________________ 

в) _______________________

г) _______________________  
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1. Сурвр хірўтієинь ирлцўлтн.

2. Чик ўг темдглтн.

3. Сурврт чик хірў шўўтн.

Отметьте правильное слово.

Выберите правильный ответ на вопрос.

Соотнесите вопрос и ответ.

20-гч кичіл

 Чи ю  дасвч?

20 Цуг ашлт:

5 Чини аш:

5 Чини аш:

10 Чини аш:

1. Чини мис ямаран хот идні?   а. Инцхіні.

2. Хґґні ўрн ямаран нерті?   і. Ґвсір.

3. Мґрн ямаран ду єарєна?   б. Темін.

4. Ямаран зерлг аœ ўвлд унтна?  в. Нўкнд.

5. Ямаран мал хойр бґкті?   г. Ўс ууна.

6. Аю альд бііні?    є. Шовєр.

7. Зара альд хотан бултулна?  д. Іімтхі.

8. Тоєруна хоœшар ямаран?   е. Хурєн.

9. Гґрісн юуєар идшлні?   ё. Ґ-шуєу моднд.

10. Туула ямаран бірцті?   ж. Аю. 

1. Мґчн (залху / шулун) аœ.

2. Арат (санамр / мекті) аœ.

3. Такан єууљмул (кирті / ґкір).

4. Чон (хошт / хулсн заагт) бііні.

5. Кўрн (яœєг / мах) идні.

а) Ґлзіті      і) Ґлзітин   б) Ґлзієір

а) туулан      і) туулаєар   б) туулата

а) шовута      і) шовуєар   б) шовуна

а) миисин      і) миисір   б) миисті

а) тоєруна      і) тоєрунд   б) тоєрунла

1. Кені мис альвн?

2. Юуна чикн сертхр?

3. Юуєар тег байн?

4. Ноха юута ўўрлні?

5. Арат юунд хаш ґгні?
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4-гч іњг
ЦАГИН СЕЛГІН

1-гч кичіл

4-гч іњг
1-гч кичіл

Тадн ю кељініт?

1. Зіœгс тогтатн. Бичтн.

2. Чик ўг шўўтн.

4. Текстла  ирлцўлід,  сурврт  хірў ґгтн.

3. Татасар татсн ўгмўдин ормд 
орч нер олзлтн.

Вместо подчеркнутых слов поставьте 
местоимения.

Выберите правильное слово.

Ответьте на вопрос в соответствии 
с текстом.

Составьте предложения. Напишите.

1. Би                 а) нохад хот ґгчіні.

2. Чи                 і) дала шовуд ўзљінівидн.

3. Эн                 б) шўўс ууљанач.

4. Мадн       в) альм зарад ґгчініт.

5. Тадн       г) домбр цокчанав.

1. Мадн Хоœєрин хорад (біінів / біінівидн).

2. Тадн альд (біініт / біініч)?

3. Мадн байрт белдвр (кељінівидн / кељініт).

4. Тедн шин ду (дасчанавидн / дасчана).

5. Мадн эрсин соньн (зурљана / зурљанавидн).

6 . Тедн хора (кеерўлљіні / кеерўлљінівидн).

1. Санљ Хоœєр хойр скайпар кўўндљіні. Санљ Хоœєр хойр Хоœєрин хорад бііні.

2. Кўўкд байрт белдвр кељіні. Кўўкд шуугљана.

3. Ґлзіт Нўўдлі хойр шин ду дасчана. Ґлзіт Нўўдлі хойр  сііхн айста ду дуулљана.

4. Єірі  би  хойр  эрсин  соньн  зурљанавидн.  Єірі  би  хойр   зургуд нааљанавидн.

5. Љииљі Герлі хойр классин хора кеерўлљіні. Љииљі Герлі хойр цецгўд ґлгљіні.

Сарœ: Мадн Хоœєрта       ___________________________________.

Ўлмљ: Мадн Єіріті       ___________________________________.

Ґлзіт: Мадн Нўўдліті      ___________________________________.

Герлі: Мадн Љииљіті       ___________________________________.

Тадн ю кељініт?
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2-гч кичіл

 Ўдин хґґн тадн ю кеніт?

1. Зіœгс тогтатн. Бичтн.

2. Чик ўг шўўтн.

4. Чик орч нер шўўтн.

3. Сурврт хірў ґгтн. Чик ўг шўўтн.

Составьте предложения. Напишите.

Выберите правильное слово.

Выберите правильное местоимение.

Ответьте на вопрос. Выберите 
правильное слово.

1. Би              а) ширір ширдніч.

2. Чи              і) цердір самбрт бичніт.

3. Мадн    б) харндаєар зурнав.

4. Тадн    в) бичўрір девтрт бичні.

5. Тедн    г) зусар цаас наанавидн.

1. Мадн шатр (нааднавидн / наадна).

2. Тадн ю (кенівидн / кеніт)?

3. Тедн ўдин хот ширілœд (идні / иднівидн).

4. Мадн кичілмўдин хґґн (амрнат / амрнавидн).

5. Чи школын хашад аєар (киилні / киилніч).

6. Би герин даалєвр (кенів / кенівидн).

Кўўкд ода ю кељіні?

1. Кўўкд герин даалєвр (кені / кељіні).

2. Эдн ода кґгљм (соœснавидн / соœсчана).

3. Бичкдўд багштан нґкд (болљана / болна).

4. Тедн наад (хіліні / хіліљіні).

5. Сурєульчнр кичілдін шўлг чеељір (келні / келљіні).

1. (Би / Чи) ўдин хґґн герўрн хірнів.

2. (Мадн / Тадн) кичілмўдин хґґн школдан ўлдніт.

3. (Чи / Эн) шатр наачанач.

4. (Тадн / Тедн) аєар киилні.

5. (Мадн / Тадн) нааднд орлцнавидн.
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4-гч іњг 3-гч кичіл

Чи ямаран эрдм дасхар седљініч?

1.  Біілєні нерд олн тооднь бичтн.

2.  Біілєні нерд олн тооднь бичтн.

3.  Чик ўг шўўтн.

4.  Текстла ирлцўлід, зурєан зіœгс тогтатн.

Выберите правильное слово.

Напишите шесть предложений 
в соответствии с текстом.

Образуйте множественное число 
существительных.

Образуйте множественное число 
существительных.

1) хґґч –

2) адуч –

3) ўкрч –

4) малч –

5) эмч –

6) тосхач –                                    

7) тооч –

8) уяч –

9) арєлач –

10) заєсч –

11) залач –

12) бичіч –

13) дууч –

14) биич –

1) ээљ –

2) аав –

3) эцк –

4) эк –

5) ах –

6) эгч –

7) дў –

8) сурєульч –

9) гиич –

1. (Хґґч / Хґґчнр) кґдлмшч імтн.

2. (Эмч / Эмчнр) цаєан седклті, оньгта улс.

3. Мини эк сін (уяч / уячнр).

4. Нанд хойр (ээљ / ээљнр) бііні.

5. Мана школд дала (сурєульч / сурєульчнр) сурна.

6. Єурвн (кґвўн / кґвўд) футбол наачана.

Нўўдлін
ахнр

дў кўўкд

школд

наадхдан

сін

бичкдўдин садт

сурєульчнр.

сурна.

сурхш.

орна.

орхш.

дурта.
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4-гч кичіл

1. Келврлі ирлцўлід, ўгмўд олн тоод бичтн.

2. Ўгмўд олн тооднь бичтн. 

3. Чик хірў шўўтн.

Напишите слова во множественном 
числе в соответствии с текстом.

Напишите слова во множественном числе.

Выберите правильный ответ.

 Сурєульчнр ямаран бірцті кўўкд?

1) кичіл –

2) ўр –

3) зург –

4) цецг –

9) ўкўг –

10) дегтр –

11) толь –

12) кўўкн –

5) ширі –

6) эрс –

7) девтр –

8) сурєульч –

    Н – Д                         НР                                       Эгшг ўзг + С

1) модн – модд           5) хґґч – хґґчнр              9) махла – махлас

2) хґн –                     6) эмч –                        10) сґґкі –

3) альмн –                     7) ўй –                        11) харада –

4) хавстн –                     8) ах –                        12) чирі –

Хадвр ўзг + МУД, МЎД       К, Г, Є, Њ + УД, ЎД

    1) љивр – љиврмўд                     5) цецг – цецгўд

    2) ўр –                                          6) ирвск –

    3) туєл –                                          7) арслœ –

    4) чон –                                          8) сарнаœк –

1.                                       а. Улан ширмўд.   і. Улан шир.    б. Дґрвн улан шир.

2.                                        а. Тавн цеœкр ўўлн.  і. Цеœкр ўўлд.     б. Цеœкр ўўлн.

3.                                         а. Сііхн цецгўд.  і. Тавн цецг.     б. Дала цецг.     
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4-гч іњг 5-гч кичіл

Тер ямаран одн?

1. Ирлцўлтн. 

2. Зіœгс тогтатн. Бичтн.

3. Олн тооднь бичтн.

4. Ўг чикір бичтн.

Напишите во множественном числе.

Напишите слова.

Составьте предложения. Напишите.

Соотнесите.

а) одн

і) солœє

б) сар

в) Долан Бурхн

г) Алтн Єасн

є) Теœгрин уйдл

д) теœгр

Юн ю кені?

1. Сар                       а) чирмні.

2. Одн                       і) цііні.

3. Теœгрин уйдл             б) гилвкні.

4. Долан Бурхн             в) герлтні.

5. Алтн єасн             г) єарна.

6. Солœє                       є) ўзгдні.

1) одн  – __________ 4) бурхн – __________

2) сар   – __________ 5) єасн   – __________

3) уйдл – __________ 6) солœє – __________

1) а р с        – _____________

2) д н о       – _____________

3) œ с є о л – _____________

4) т л а н    – ______________

5) е œ т р г  – ______________

6) д л й у    – ______________

7

6

5

4

2

1 3
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6-гч кичіл

1. Ирлцўлтн.

2. Сурврмудт хірў ґгтн. Ирлцўлтн.

3. Чик ўг шўўтн.

4. Кўўндтн. Сурврмудт хірў ґгтн.

Соотнесите.

Ответьте на вопросы. Соотнесите.

Выберите правильное слово.

Составьте разговор. Ответьте на вопросы.

Чи домбр цокнч?

Тґгріш ю кені? Імтн ю кені?

1. Кґгљм                а) єарєна.

2. Ду                          і) кені.

3. Домбр                б) бичні.

4. Концерт                в) ґгні.

5. Харєлт                г) татна.

6. Мґрн хуур      є) наадна.

7. Бўшкўр                д) цокна.

1. Кґгљмчиг     а) дуулна.

2. Ду                          і) соœсна.

3. Концерд                б) кўндлні.

4. Кґгљм                в) ирні.

1. Љииљін (эгч, эгчнр) билгті кўўкд.

2. Хальмг дуучнр эн кґгљмчин дуд (дуулнавидн, дуулна).

3. Тґгріш бўшкўр (татна, татнач).

4. Мадн концертд (одна, однавидн).

5. Тґгріш кґгљмч болн (дуучнр, дууч).

6. Олн улс концертд (ирніт, ирні).

7. Імтн Тґгрішиг (кўндлні, кўндлніт).

1. Чи кґгљмин школд сурнч?

2. Ямаран ґдрлі кґгљмин школд сурнач?

3. Ямаран кґгљмин зевсгт нааднач?

1 2 43
а) домбр

і) ятх

б) бўшкўр

в) мґрн хуур
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4-гч іњг 7-гч кичіл

Элстин тускар ю медніч?

1. Ирлцўлтн. 

2. Текстла ирлцўлід, зіœгс чиклтн.

3. Зіœгс тогтатн.

4. Ўгмўд чик ормднь тівтн.

Составьте предложения.

Вставьте слова.

Исправьте предложения в соответствии 
с текстом. 

Соотнесите.

а) дегтрин саœ

і) зургин єііхўл

б) бумб

в) Мґœк єал

г) талвœ

д) кўрд

1. Санљ соньн зіœгллє ўзўлљіні.

2. Санљин ўўрмўд школын тускар келљіні.

3. Ґлзіт Городовиковин бумбин ґґр зогсчана.

4. Элстин єол талвœд дегтрин саœ бііні.

5. Єірі зургин єііхўлин тускар келљіні.

6. Элст балєсна дегтрин саœ хойр давхр гер.

1) соньн, ўзўлљіні, телевизор, зіœгллєн

2) талвœ, сііхн, Элстин, ґргн, єол

3) дурта, бичкдўдин, талвœ, эн

4) бумб, нерідсн, діічнрт, эн, алдр

5) дегтрин саœд, кўўкд, умшна, дегтрмўд

6) єііхўлд, хальмг, бііні, зургуд, зурачнрин

Элстин тал дунд ик (1) _____________ бііні. Эн паркин нерн «Иньгллт». 

Паркд дала (2) _____________ бііні. 

Басан Бадьминович Городовиков – алдр хальмг баатр. Энўні бумб йир 

сііхн, ґндр. (3) _____________ бумб цаєан чолуєар кегдљ. (4) _____________ 

бас паркд бііні. Эн (5) _____________ нерідсн бумб.

Мґœк єал      Цаєан Аавин      парк      алдр діічнрд      бумбс

1

6

2

3

4

5
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8-гч кичіл

1. Ирлцўлтн.

2. Келврлі ирлцўлід, зіœгс тогтатн.

3. Сурврмудт чик хірў шўўтн.

Соотнесите.

Составьте предложения в соответствии 
с текстом. 

Выберите правильные ответы на вопросы.

 Тана селін альд бііні?

а) толєа 

і) сала 

б) суврєн 

в) уул 

г) хотхр 

є) нур 

д) теœгс 

е) єол 

ё) цаєан ґвсн

ж) боодг 

љ) шарлљн

Дала сала, толєа

Цецгўд

Цаєан ґвсн болн шарлљн

Селін

Ик суврєн

Хоœєрин

нуурин ґґр

селініс хол биш

салан хотхрт

селіні деед ўзгт

суврєн ґґр

селіні ар ўзгт

боодгин ґґр

зогсчана.

бііні.

урєна.

1. Би Цаєан-Нур селінд ___________________.

                                    а) біініт      і) біінів      б) біініч

2. Селін нуурин ґґр ___________________.

                                    а) зогснавидн      і) зогснат      б) зогсчана

3. Нуурт дала заєсн ___________________.

                                    а) бііні                і) біініт                б) біінів

4. Би эцктієін заєс ___________________.

                                    а) бірніт      і) бірнів      б) бірнівидн

5. Суврєн ґґр цаєан ґвсн болн шарлљн ___________________. 

                                    а) урєнат      і) урєнавидн      б) урєна

6. Хґд, ўкрмўд, ямад теегт ___________________.

                                    а) идшлніт      і) идшлні      б) идшлнівидн

1. 2. 3.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11.

4.
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4-гч іњг 9-гч кичіл

Тадн ю суулєљанат?

1. Ирлцўлтн.

2. Ирлцўлтн. Сурврт хірў ґгтн.

3. Ўлў ўг олтн.

4. Текстла ирлцўлід, чик ўг шўўтн.

Найдите лишнее слово.

Выберите слово в соответствии 
с текстом.

Соотнесите. Ответьте на вопрос. 

Соотнесите.

а) хаяр 

і) адамч 

б) бурш

в) боднцг

г) єу

є) міœгрсн

д) тарвс

Эн зер-зевір ю кені?

1) хаяр, боднцг, алх, бурш

2) сўк, єу, кўрз, мааљур

3) суулєх, услх, малтх, чанх

4) міœгрсн, ці, бурш, давсн

5) кедмн, адамч, єадль, уста ўзм

1. Ўлмљ (кўрзір / алхар) єазр малтљана.

2. Ээљ (темс / зер-земш) суулєљана.

3. Ээљ (хаяр / тарвс) суулєљана.

4. Ўлмљин бўл (адамч / єу) базрас хулдљ идні.

5. Љииљі сўкір мод (малтљана / чавчљана).

6. Ґлзіт мааљурар (темс / хамтхас) мааљурдљана.

1

3

2

4 6 7

5

мод

єазр

хадас

хамтхас

мааљурдна.

чавчна.

малтна.

хадна.

1. Алхар

2. Хадасар

3. Сўкір

4. Кўрзір

5. Мааљурар
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10-гч кичіл

1. Ирлцўлтн.

2. Ирлцўлтн.

3. Чик ўг темдглтн.

4. Келврмўдлі ирлцўлід, зіœгс тогтатн.

Соотнесите.

Соотнесите.

Отметьте правильное слово.

Составьте предложения в соответствии 
с рассказами.

 Юуєар йовхар седљініч?

би

чи

мадн

тадн

тедн

седљінівидн 

седљініт 

седљінів

седљіні

седљініч

а) тґгієір

і) мґрн тергір

б) машиєір

в) темієір

г) йовєар

є) автобусар

1. Кўўкд теегт єархар (седљінівидн / седљіні).

2. Єірі аав-ээљдін золєхар (седљіні / седљінів).

3. Тадн альд ґґмхір (седљініт / седљініч)?

4. Чи юуєар йовхар (седљініч / седљініт)?

5. Би теегт йовєар єархар (седљінів / седљіні).

1 4

5 62 3

1. Єірі                  автобусар                  ўўрмўдтієін

2. Ўлмљ           машиєір                теегт

3. Герлі           йовєар                єііхўлд

4. Љииљі           мґрн тергір      ґвс

5. Ґлзіт           тґгієір                селінўр

йовхар

гўўлгхір

зґґхір

єархар

седљіні.
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4-гч іњг 11-гч кичіл

Зургт Цаєан эсий?

1. Ўгмўд дґрвн багт хуватн.

2. Ўгмўд олн тооднь бичтн.

4. Ирлцўлтн.

3. Кўўндлєнлі ирлцўлљ, чик ўгмўд 
темдглтн.

Отметьте правильные слова 
в соответствии с диалогом.

Напишите слова во множественном числе.

Соотнесите.

Разделите слова на четыре группы.

мґрн,   домбр,   ятх,   солœє,   теœгс,   сар, бўшкўр,   єол,   тґгі,   одн,   

уул,   домбр,   тергн,   цан,   мґрн хуур,   єазр,   Теœгрин уйдл

Йиртмљ.                    Теœгр.                Кґгљмин зевсгўд.            Кґлгн.

1) ______________

2) ______________

3) ______________

4) ______________

1) ______________

2) ______________

3) ______________

4) ______________

1) ______________

2) ______________

3) ______________

4) ______________

1) ______________

2) ______________

3) ______________

4) ______________

1) зург

2) ўр

3) багш

4) одн

5) кўн

6) теœгс

7) уул

8) мґрн

9) тґгі

10) бўшкўр 

1. Ўлмљ (зург / зургуд) ўзўлљіні.

2. Санљ (ўўртієін / ўўрмўдтієін) автобусар йовна.

3. Ўлмљин ґрк-бўл уулта єазрт (амрчанавидн / амрчана).

4. Імтн теœгрин одд (єііхљінів / єііхљіні).

5. Цаєан (мґрн хуур / ятх) тачана.

1. Эн кені зург?                         а. Мини ўр Санљ.

2. Эн кемб?                                   і. Ю, дірк! Таньсн угав.

3. Эн би, теœгст ґґмљінів.    б. Таньљахшвч? Эн Герлі.

4. Эн тґгі эсий?                         в. Э, тиим. Нег тґгіті тґгі.
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12-гч кичіл

1. Ўгмўд дґрвн багт хуватн.

2. Ўгмўд олн тооднь бичтн.

3. Дутљах ўгмўд бичтн.

4. Чик ўг темдглтн.

Разделите слова на четыре группы.

Напишите слова во множественном числе.

Напишите недостающие слова.

Отметьте правильное слово.

 Соньн зіœг біінў?

1. ______________

2. ______________

3. ______________

4. ______________

1. ______________

2. ______________

3. ______________

4. ______________

1. ______________

2. ______________

3. ______________

4. ______________

1) зіœг          __________

2) сурєульч __________

3) керг         __________

4) темін       __________ 

5) кўрз         __________

6) нур            __________

7) балєсн      __________

8) талвœ        __________

9) ґдр            __________

10) міœгрсн  __________

1. ______________

2. ______________

3. ______________

4. ______________

алх      тарвс     єііхўл     сўк     сала      талвœ      боднцг     бумб

Балєсн.                       Йиртмљ.                      Зер-зев.                      Темсн.

нур     кўрз     толєа     хаяр     єол     мааљур     міœгрсн     дегтрин саœ

1. Ўлмљд соньн (зіœг / бичг) бііні.

2. Ўлмљ (ўўрмўдтієін / ґрк-бўлтієін) 

    дала керг кўціхір бііні.

3. (Ґрўєір / Ўдин хґґн) кўўкд єарудт 

    кґдлљіні.

4. (Кґвўд / Кўўкд) кўрзір єазр малтљана.

5. Кўўкд темс (тірљіні / услљана).

1. Би малтљанав.                     Мадн ____________________.

2. Чи ґґмљініч.                               Кґвўд ____________________.

3. Кўўкн темс тірљіні.           Кўўкд темс _______________.

4. Мадн хотан идљінівидн.           Чи хотан _________________.

5. Би зург цокчанав.                      Тадн зург ________________.

6. Бичкдўд (нуурт / єолд) ґґмљіні.

7. (Ўдин хотан / Асхни хотан) кафед идљіні.

8. Хґґннь (паркд / талвœд) наадљана.

9. Кўўкд зургуд (цокхар / зурхар) седљіні.

10. Йир сін (ґдр / асхн) болх гиєід  

      байрлљанав.
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4-гч іњг

Ш
ИР

Ш
ИР

Ш
ИР

Ш
ИР

Ш
ИР

Ш
ИР

13-гч кичіл

Эн  ўгмўд  ямаран  нууцта?

1. Ирлцўлтн. 

2. Ўгмўд зіœгсд орултн. 

3. Ирлцўлтн.

Вставьте слова в предложения.

Соотнесите.

Соотнесите.

1) зург

2) толєа

3) ўсн 

4) ноєан

1. Киитрўлд _____________ бііні.

2. _____________ деер шарлљн урєљана.

3. Мини дурта ґœг _____________.

4. Эрст ґрк-бўлин _____________.

5. Аавин хошт бичкн __________ бііні.

6. _____________ деерін махла ґмс.

7. Мини чикчі _____________ ахр.

8. Кґвўн ширір _____________ зурљана.

9. _____________ малын дурта хот.

10. Мини дў кґвўні _____________ атхр.

а) арслœ

і) нарн

б) хурєн

б)

в) 

г)

і)

3. 

1. 

2. 

5. 

6. 

4. 

а)

є) д)

е)

зург       толєа       ўсн       ноєан       хурєн

4

56

Н
а
р
н

7
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14-гч кичіл

1. Ирлцўлтн. Ўгин уœг темдглтн.

2. Дутљах ўгмўд бичтн.

3. Дутљах ўгмўд зіœгд орултн.

Соотнесите. Отметьте корень слова.

Напишите недостающие слова.

Вставьте пропущенные слова.

Эн ўгмўд юуєарн ідл?

1) биил         а) бичіч

2) бичкн         і) умшлєн

3) киитн         б) бичкдўд

4) умш         в) биич

5) бич         г) киитрўл

1. Нўўдлін эк – уяч. Эн экін дураєад, ____________ болхар седљіні.

2. Шугран Вера шўлгўд бичні. Эн мана ачта ____________.

3. Ўлмљин эцк – тосхач. Мана балєснд гермўд ____________.

4. Хґґч ____________ хірўлні, адуч ____________ хірўлні.

5. Сурємљта сурєульчнр ____________ сіінір сурна.

Закгч 
ўўлдігч

Эклц 
янз

Біілєні нерн

Юн? Кен?
Бич! бичх бичг

Зур! зурх

Тоол! тоолх то

келх келмрч

заєсч

Бося, мендвт!



76

4-гч іњг 15-гч кичіл

Чи умшхдан дуртавч?

1. Ирлцўлтн. 

2. Ўгмўдин ниицлєс тогтатн. Бичтн.

3. Зіœгс тогтатн. Бичтн.

4. Дутљах ўгмўд бичтн.

5. Ирлцўлтн. Бичтн.

Составьте предложения. Напишите.

Напишите недостающие слова.

Соотнесите. Напишите.

Составьте словосочетания.
Напишите.

Соотнесите.

1. Домбр                    а) мульљна.
2. Шаєаєарн          і) хадна.
3. Боднцг                    б) цокна.
4. Хадас                    в) аньна.

5. Нўдін                    г) малтна.

Шар
Сііхн
Ґріл
Харєа

Бичкн

домбр
иньгўд 
целвг

1. ________________________.
2. ________________________.
3. ________________________.
4. ________________________.

5. ________________________.

Хаврар
Ґдр болєн

Намр ґґрдід ирхлі

услна.
суулєна.
малтна.

боднцг

1. Холд біісн _________________________ цеœкр.
2. Хотхрт тогтсн ______________________ цеœкр.

3. __________________уга ______________ цеœкр.

1. Алхар          а) аньгдна.
2. Нўднь          і) єоољна.
3. Нульмсн          б) уульна.
4. Хурєан          в) цокна.

5. Оркрад          г) саљна
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16-гч кичіл

1. Зіœгс тогтатн. Бичтн.

2. Зіœгс тогтатн. Бичтн.

3.  Йґріл бичтн.

4.  Дутљах ўгмўд бичтн.

5. Ирлцўлтн.

6. Зіœгс чик даранднь тівтн.

Составьте предложения. Напишите.

Составьте предложения. Напишите.

Напишите благопожелание.

Напишите недостающие слова.

Соотнесите.

Расставьте предложения 
в правильной последовательности.

 Чи умшхдан дуртавч?

1. Нііртн                    айста 

2. Наснтн                    сііхн                   болтха!

3. Дуудтн                    ниицў 

4. Биитн                      ут 

цагт     йовтн!     Ніірлљ,     дґрвн     љирєљ     Мґœкин

1. Нарн ______________ – љирєл ______________.

2. Нарн уга ______________ – ______________ биш.

3. ______________ дўœгі зальд

    ______________ цуєар кґлчіљ.

1. Нарн уга –                   а) зун биш.

2. Нарн уга зун –                   і) кґлчіљ.

3. Ааєин дўœгі                   б) љирєл уга.

4. Імтн цуєар                   в) зальд

1. Нег дікљ ґвгн дала заєс бірні.

2. Эмгн заєс шарад идчкні.

3. Ґвгн ўўриннь ардас кґґлдні.

4. Кезіні эмгн ґвгн хойр бііљ.

5. «Ўўртн заєс авад гўўљ одва», – 

гиљ эмгн хіікрні.

6. Заєсч ўўрін дуудна.

1. Суусарн                  байн

2. Біісірн                  ґнр
болтн!
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4-гч іњг 17-гч кичіл

Тана сурєулин љилин аш ямаран?

1. Ўлў ўг олљ автн. Баг ўгмўд 
темдглљіх ўг бичтн. 

2. Чик ўг шўўтн. 

3. Келвр бичтн. Напишите рассказ.

Выберите нужное слово.

Найдите лишнее слово. Напишите  
обобщающее слово.

1. ____________: бўшмўд, майг, киилг, ґдмг, махла, беелі, тиирцг.

2. ____________: мґсн, цасн, дошур, цасн долда, гґрісн, цасн ова.

3. ____________: хадасн, єуйр, ґрм, тосн, ці, усн, ўсн, хальш, балта.

4. ____________: заєсч, хґґч, єірд, малч, тосхач, ўкрч, багш, эмч.

5. ____________: шатр, цаасн, дґґв, нірн шинљ, компьютер, меечг.

6. ____________: ўкр, ноха, ялмн, хґн, темін, мис, мґрн, яман.

7. ____________: ирвск, харада, арслœ, кўрн, чон, зара, туула, арат.

8. ____________: єірд, элі, кґглљрєн, хурєн, богшурєа, хун, торєа.

9. ____________: нарн, сар, одн, хаалє, ўўлн, Алтн єасн.

10. ___________: кўрз, мааљур, аає, алх, кґрі, сўк, хііч.

1. Удл уга мадн зуна _____________ єарчанавидн.
                                    а) амрх      і) амрлєнд б) амр          в) амрлєн

2. Би дала хальмг ўгмўд _____________.
                                    а) медрл      і) медх           б) меднів          в)  медрлін

3. Олн єазр-усна тускар _____________ ґргљінів.
                                    а) медрл      і) медх           б) меднів          в)  медрлін

4. Би домбр цокдг _____________.
                                    а) дасх      і) даслєн         б) даснавидн      в)  дасчанав

5. Мадн хальмг келні марєанд _____________.
                                    а) орх                 і) орна           б) орлцнавидн   в)  орлцљанав

Мини љилин аш. 

( ___________ келвр)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Х у в ц н
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18-гч кичіл

1. Ирлцўлтн.

2. Ўгмўд зіœгсд орултн.

3. Зіœгс тогтатн.

4. Келвр бичтн.

Соотнесите.

Вставьте слова в предложения.

Составьте предложения.

Напишите рассказ.

Зунар ю кехір седљініч?

Мини зуна амрлєн.  

( ___________ келвр)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

1. Ўўртієін лагерьт ____________ біінів.  а) амрлєнтн
2. Сін ____________ болх гиљ санљанав.           і) амрнавидн
3. _____________ ґлзіті болтха.                       б) амрхар
4. Теœгсин ґґр ____________ дуртав.             в) амрхдан

5. Мадн ґрк-бўлірн Москвад ____________.     г) амрлєн

Кен амрлєндан ю кехір седљіні?

1. Герлі Хар теœгст _____________ седљіні.
2. Ўлмљ Москван бумбс _____________ седљіні.
3. Ґлзіт уул ____________ ухалљана.
4. Єірі теегин аœгудын зург ____________ бііні.
5. Нўўдлі Аєш балєсна єііхўл ____________ санљана.

6. Љииљі ээљ, аавдан  ____________ бііні.

1. Така сар – зуна ____________ сар.
                                                         а) хойр         і) хойрта      б) хойрдгч      в) хойрхн

2. Ноха сар – зуна ____________ сар.
                                                         а) єурвад     і) єурвн        б) єурвта         в) єурвдгч

3. Мґчн сар – зуна ____________ сар.

                                                         а) негті        і) негхн         б) негдгч         в) негн

давшхар

цокхар

ґґмхір

хіліхір

єііххір

золєхар
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4-гч іњг 19-20-гч кичіл

1. Сурвр хірўтієинь ирлцўлтн.

2. Ўгмўд зіœгсд орултн.

4. Чик ўг темдглтн.

3. Чик ўг тогтатн. Зіœгд орултн.

Соотнесите вопрос с ответом.

Вставьте слова в предложения.

Отметьте правильное слово.

Образуйте однокоренные слова. 
Вставьте  слова в предложения.

Чи ю дасвч?

1. Сурєульчнр ю кељіні?                       а. Дегтрмўд.
2. Зунар тадн ю кеніт?                                 і. Бўшкўр.
3. Кўўкн ю хулдљ авчана?                       б. Хадас хадна.
4. Харœєу сґґєір теœгрт юн ўзгдні?   в. Дегтрин сањд.
5. Эн кґгљмин зевсгин нерн ямаран?   г. Теœгсин ґґр амрчана.
6. Бичкдўд дегтрмўд альд умшна?             є. Нур.
7. Алхар ю кені?                                            д. Уулта єазрур йовнавидн.
8. Селініс хол биш юн бііні?             е. Тґгієір.

9. Школдан яєљ кўрніч?                        ё. Теœгрин уйдл.

1. Эндр ____________ икір халулљана.

2. Нанд ээљ зун ____________ белглв.

3. ____________ – зерлг, чидлті аœ.

4. Хілітн! Бичкн кґвўн ____________ атхр.

5. Мадн ____________ ґдрлі єарудт кґдлљінівидн.

6. Мана ўкрин ____________ шимті.

1. Содмн маднд ____________ илгіљ.

2. Хальмг келні кичілд мадн ____________, бичнівидн. 

3. Љииљін эгч ачта ____________. 

4. Мана классин ____________ љилін сіінір тґгсіљіні.

5. Кўўкд ____________ хірў ґгні.

1. Мадн зуна амрлєнд белдвр (кељініт / кељінівидн).

2. Зунар мадн Хар теœгсўр (йовнавидн / йовнат).

3. Нанд дала (ўр / ўўрмўд) бііні.

4. (Багш / Багшнр) цаєан седклті, оньгта улс.

5. Теœгрин уйдлын (одн / одд) чирмљіні.

9 Чини аш:

6 Чини аш:

5 Чини аш:

5 Чини аш:

25 Цуг ашлт:

ўсн

нарн

арслœ

бичх     келх      кґгљм      сурх


