




Баклана Галина, Корнуса Бося, Санљ-Єірін Надежда

СУРЄУЛИН ДЕГТР

1-гч класс
2 іњгті

1-гч іњг

Хальмг Тањєчин 

сурєулин болн номин Министерств 

барлхд зґв ґгв

Элст

«Калмыкия» нерті Тањєчин зіњгллєні агентств

2015

негн
1



Ўйнр. Учебное пособие.1 кл. Для общеобразоват. учреждений  РК. 
В 2-х ч. Ч.1 / Г. Б. Бакланова, Б. Э. Корнусова, Н. Х. Санджи-Горяева.– Элиста: 
АУ РК «РИА «Калмыкия», 2015. – 96 с.: ил.

УДК 81.26 (470.47)
ББК 81.2 – 922
    Б 194

Авторы: 
Г. Б. Бакланова, Б. Э. Корнусова, Н. Х. Санджи-Горяева

 

2
хойр

   Б 194
Бакланова Г. Б.  и др.

ISBN 978-5-7539-0800-1 © Бакланова Г. Б. , Корнусова Б. Э. , Санджи-Горяева Н. Х. , 2015
© Бадендаев А. А., оформление, иллюстрации, 2015
© АУ РК “РИА “Калмыкия”, 2015



єурвн
3



4
дґрвн

Є А Р Г

1-гч іњг.  Зун кўўні чирі ўзхір, нег кўўні нер сур ......................6

2-гч іњг. Сурєуль – ухани булг ..................................................26

3-гч іњг. Садта кўн – салата модн .............................................46

Цогц-махмудан тинилєнд олзлх материал ...............................66

Соњслєна даалєврин текстс .......................................................69

Кичілмўдин толь ........................................................................74

Алфавитин толь ..........................................................................83

Ўйнрин дўрмўд ...........................................................................89



тавн
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Іњг 1 2 3
Іњг Кичіл Зун кўўні чирі ўзхір,

нег кўўні нер сур
Сурєуль – ухани булг Садта кўн – салата модн

I 1 Чини нерн кемб? Юн зурата?
Ямаран ґњгті?

Чини ґрк-бўлд кен 
бііні?

2 Эн кґвўні нерн кемб? Классин хорад юн 
бііні?

Чини аав кедўті?

3 Чи альдасвч? Юн альд бііні? Чини эцкин эрдм 
ямаран?

4 Эн кемб? Эн юмб? Чини дорвад юн 
бііні?

Тана гер ямаран?

5 Класст кедў кўн 
бііні?

Эн кені дорва? Тана герт ямаран 
хорас бііні?

6 Чи кедўтівч? Мини дорва альд 
бііні?

Хорад юн бііні?

7 Чи кедўдгч класст 
сурнач?

Эн юмар ю кені? Мис альд бііні?

8 Чи ю кељініч? Чини дурта кичіл 
ямаран?

Заманд юн бііні?

9 Чи ю кехдін 
дуртавч?

Чини дурта кичіл 
ямаран?

Тана хашад 
юн урєна?

10 Эндр ямаран ґдр? Эсвин кичілд 
ю кеніч?

Чи гертін нґкд 
болнч?

II 11 Кен шин сурєульч? Улмљд нґкд болый? Кен љињнўлљіні?

12 Ўлмљ ю кехдін 
дурта?

Чи сін сурєульчвч? Хоњєрин бўл 
ямаран?

III 13 Хальмг ўзгўд 
меднч?

Эн ямаран эгшг 
ўзгв?

Ямаран эгшг ўзгўд 
хойр ііті?

14 Эн ахр эс гиљ 
удан эгшг іс?

Ямаран эгшг ўзгўд 
таарна?

Эгшг ўзгин тускар 
ю медніч?

IV 15 Чи умшхдан 
дуртавч?

Чи умшхдан 
дуртавч?

Чи умшхдан 
дуртавч?

16 Чи умшхдан 
дуртавч?

Чи умшхдан 
дуртавч?

Чи умшхдан 
дуртавч?

V 17 Эн ямаран біідлті? Єар ю кені? Ўлмљ пўрві ґдрлі 
ю кені?

18 Тењгрин біідл 
ямаран?

Завсрт ю кеніч? Чини єарсн ґдр 
кезі?

VI 19 Чи наадхдан 
дуртавч?

Чи наадхдан 
дуртавч?

Чи наадхдан 
дуртавч?

20 Чи ю дасвч? Чи ю дасвч? Чи ю дасвч?



1-гч іњг 1-гч кичіл

ЗУН КЎЎНІ ЧИРІ ЎЗХІР, НЕГ КЎЎНІ НЕР СУР

ЧИНИ НЕРН КЕМБ ?

Мендвт. 
Мини нерн Єірі.

Менд, Єірі. 
Ямаран біініч?

Сін. 

1. Соњстн. Таньлдтн.

2. Соњстн.  Тодлтн.

3. Тодлтн.

Мини нерн Ґлзіт.
Чини нерн кемб?

Мини нерн Љииљі.

Мендвт. 
Мини нерн Нўўдлі?

Эн юмб?

Герлі, тер кемб?

Эн шин сурєульч – 
Нўўдлі. 

Чи ямаран біініч?

Би сін біінів.

Би сурєульчв! 
Герлі, чи – сурєульч!

Мадн сурєульчнр!

Тер кемб? Эн кемб?

4. Соњстн. Умштн.           Сін біітн!   [і] – [і:]                 

1

2

3

6
зурєан

Мини нерн Сарњ. 
Би тана багшв.

Чини нерн кемб?

Эн хальмг алфавит.



2-гч кичіл

    Сін – бііні               [і] – [і:]                                       
Кўн – кўўкн              [ў] –  [ў:]                                         

ЭН КҐВЎНІ НЕРН КЕМБ?

Эн кемб?

ҐлзітЉииљіСарњ

1. Соњстн.  Тодлтн.

2. Соњстн.  Кўўндтн.

3. Соњстн. Умштн.           

Эн кґвўн.  Эн кўўкн. Эн багш. 

1

2

Эн кўўкні 
нерн Ґлзіт.

Эн кўўкні 
нерн кемб?

Эн кґвўн.

Эн кемб?

долан
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ЧИ АЛЬДАСВЧ?

Эн юмб?

сўлд

туг

сін – бііні
[і]      [і:]

балєсн

кўн – кўўкн
[ў]      [ў:]

Ґлзіт – ґґмні 
[ґ]     [ґ:]

1-гч іњг 3-гч кичіл

селін

 ХАЛЬМГ ТАЊЄЧ

Чи альдасвч?

Эн кґвўн селініс.

Би Элстісв.

Чи альдасвч?

А О У
І Ґ Ў

Эн кґвўн Яшкуляс.

1. Соњстн. Тодлтн.

3. Тодлтн.

2. Соњстн. Кўўндтн.

Би Хальмг Тањєчасв.

Яшкуль

Эн кґвўн 
альдас?

4. Соњстн. Умштн.           

8
ніімн



4-гч кичіл

 ЭН КЕМБ? ЭН ЮМБ?

Эн кемб?

Эн юмб?

багш                              кґвўн                          кўўкн                        залу

Є
єурвн
ноєан

Х
хойр
ноха

Љ
дуулљанав
биилљінів

Њ
Сарњ 
Басњ

Эн кўўкн.

Эн дегтр.

Ж Г Н
Љ Є Њ

4. Соњстн. Умштн.           

                      дегтр                        самбр                     машин               меечг           ноха

1. Соњстн. Тодлтн.

3. Тодлтн.

2. Соњстн.  Кўўндтн.

Эн юмб?

Эн кемб?

йисн
9



5-гч кичіл

Кедў?

1 альмн 2 альмн 3 альмн

хойр, тавн, негн, долан, єурвн, арвн, дґрвн, йисн, зурєан, ніімн

КЛАССТ КЕДЎ КЎН БІІНІ?

Класст арвн кўн бііні.

Класст кедў кўн бііні?
Тоолый.

1 – негн

2 – хойр

3 – єурвн

4 – дґрвн

5 – тавн

6 – зурєан

7 – долан

8 – ніімн

9 – йисн

10 – арвн

1. Соњстн. Тодлтн.

2. Тодлтн.

3. Кўўндтн.

4. Дараєарнь келтн.

Кедў альмн?

Дґрвн альмн.

1-гч іњг

10
арвн



6-гч кичіл

 ЧИ КЕДЎТІВЧ?

Долан альмн.

тавта, дґрвті, ніімті, негті, зурєата, арвта, хойрта, йисті, єурвта, долата

Кўўкн долата.

негті

хойрта

єурвта

дґрвті тавта
зурєата

долата

ніімті

йистіарвта

4. Дараєарнь келтн.

1. Соњстн.  Шинљлтн. Тодлтн.

Љииљі, чи кедўтівч?       

Тер кґвўн кедўтів?       

Тер кґвўн долата.       

Би долатав.

2.  Кўўндтн.

3. Ирлцўлтн.

негн – негті

хойр – хойрта

єурвн – єурвта

дґрвн – дґрвті

тавн – тавта

зурєан – зурєата

долан – долата

ніімн – ніімті

йисн – йисті

арвн – арвта

арвн негн
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Кедў? Кедўті? Кедўдгч?
негн негті негдгч
хойр хойрта хойрдгч
єурвн єурвта єурвдгч
дґрвн дґрвті дґрвдгч
тавн тавта тавдгч
зурєан зурєата зурєадгч
долан долата доладгч
ніімн ніімті ніімдгч
йисн йисті йисдгч
арвн арвта арвдгч

7-гч кичіл

ЧИ КЕДЎДГЧ КЛАССТ СУРНАЧ?

   шалхг                 аав             ээљ           ач кўўкн       ноха             мис        хулєн

1. Соњстн.  Шинљлтн. Тодлтн.

3. Шинљлтн. Тодлтн.

Кўўкн єурвдгч.

Кўўкн кедўдгч?

Эн кўўкн негдгч 
класст сурна.  

Эн кўўкн долата.  

2. Кўўндтн.

Эн кўўкн кедўдгч 
класст сурна?

Эн кўўкн кедўті?

1-гч іњг

12
арвн хойр

негн – негдгч

хойр – хойрдгч

єурвн – єурвдгч

дґрвн – дґрвдгч

тавн – тавдгч

зурєан – зурєадгч

долан – доладгч

ніімн – ніімдгч

йисн – йисдгч

арвн – арвдгч



ЧИ Ю КЕЉІНІЧ?

8-гч кичіл

1. Соњстн.  Тодлтн.

2. Кўўндтн.

3. Наадтн. Ўўлдврін ўзўлтн.

гўўљіні                     сууљана                мґлкљіні                   давшчана              зогсчана     

домбр цокчана                    зурљана                                 умшчана                        йовљана

Кўўкн ю кељіні?

Кўўкн умшчана.

Тааљ медтн.

Уга. 

Э, би дуулљанав.

Єірі, чи ю  кељініч? 

Чи биилљінч?

Чи дуулљанч?

арвн єурвн
13



9-гч кичіл

 ЧИ Ю КЕХДІН ДУРТАВЧ?

1. Соњстн.  Тодлтн.

Эн кґвўн футбол 
наадхдан дурта.

Эн кґвўн 
ю кехдін дурта?

урлхдан

домбр цокхдан давшхдан

шаєа наадхдан
шатр наадхдан

биилхдін

мґрір довтлхдан

футбол наадхдан

умшхдан

1

2
3

4

5

6
7

9

8

2. Кўўндтн.

3. Кўўндтн.

 Кен ю кехдін дурта?

Нўўдлі ю кехдін 
дурта?

Нўўдлі шатр 
наадхдан дурта.

Герлі
Нўўдлі

Єірі

Љииљі

Чи ю  кехдін дуртавч?

Би зурхдан дуртав.

1-гч іњг

14
арвн дґрвн



10-гч кичіл

ЭНДР  ЯМАРАН ҐДР?

1. Соњстн.  Тодлтн.

2. Шинљлтн.

Эн юмб?

салькн                      хур                     нарн              ўўлн              цасн                     будн   

3. Ирлцўлтн.

 Эндр ямаран ґдр?

1 2
3

4

Эндр нарта ґдр.

Эндр ўўлті ґдр.

Эндр салькта ґдр. 

Эндр цаста ґдр.

Эндр хурта ґдр.

Эндр будта ґдр.
6

5

4. Кўўндтн.
Эндр ямаран ґдр?

Эндр нарта ґдр.

Єірі ю кељіні?

Єірі ґґмљіні.

арвн тавн
15

хур – хурта

будн – будта

нарн – нарта

салькн – салькта

ўўлн – ўўлті

цасн – цаста



11-гч кичіл

КЕН ШИН СУРЄУЛЬЧ?

1. Соњстн.  Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.

2. Нўўрір кўўндтн.

3. Кўўндтн. Ўлмљд дала сурвр бііні. Хірў ґгтн.

Би негдгч класст сурнав.

Кедўдгч класст сурнач?

Менд. Мини нерн Ўлмљ. 
Би шин сурєульчв.

Менд. Мини нерн Єірі. Чини 

1

2

Мендвт. Эн Ўлмљ. 
Эн шин сурєульч.

Мендвт. 
Ямаран біініт?

Би долатав.

Сін біінів. 
Ўлмљ, чи кедўтівч?

1. Кен шин сурєульчв?

2. Ўлмљ альдас?

3. Ўлмљ ю кехдін 

    дурта?
3

Єірі, тер кемб?

Тер мини ўр кґвўн Љииљі.

Ўлмљ, чи альдасвч?                                    

Би Цаєан-Нуурасв.                                     

Чи ю  кехдін дуртавч?  

Би дґґв наадхдан дуртав.

1. Чини нерн кемб?

2. Чи кедўтівч?

3. Чи кедўдгч класст сурнач?

4. Чи альдасвч?

5. Чи ю  кехдін дуртавч?

А І Б

1-гч іњг

16
арвн зурєан

нерн кемб?



12-гч кичіл

1. Кўўндтн. Сурврмудт хірў ґгтн.

3. Сурврмудт хірў ґгтн.

2. Кўўндтн. 

ЎЛМЉ Ю КЕХДІН ДУРТА?

Эдн Ўлмљин ўўрмўд.

Эн Хоњєр. Эн Санљ.

3. Санљ ю кељіні?

4. Санљ ю кехдін дурта?

1. Хоњєр ю кељіні?

2. Хоњєр ю кехдін дурта?

Эндр ямаран ґдр? Эдн ю кељіні? 

1. Ўлмљ ю кехдін дурта?

2. Ўлмљ ю кељіні?

арвн долан
17



13-гч кичіл

сўлд

туг

толєа

яманмис

ноха

ёлкдегтр кґвўн

селін

h

ХАЛЬМГ ЎЗГЎД МЕДНЧ?

1. Умштн.  Ямаран ўзгўд дутљана?

2. Умштн.  Тодлтн.

ЭГШГ ЎЗГЎД

Ґмн дарана Ар дарана

і а
е ё
и ы
ґ о
ў у
э ю

я

3. Соњстн.  Умштн. 4. Соњстн.  Чеељір дастн.

Мини нерн Ўлмљ. Би 

Цаєан-Нур селінісв. Би 

долатав. Би негдгч класст 

сурнав. Би футбол наад-

хдан дуртав. 

Эндр нарта ґдр. Би фут-

бол наачанав. 

Єірі, єар! 

єаза єалун 

єалд єірідљіні.

Ґлзі, ґргі ґдмг ґрг.

1-гч іњг

18
арвн ніімн

А  П  Б  В   Г  _   Д   Е  Ё   Ж  _   З   И 

Й  К  Л  М  Н  _   О   _   П   Р  С   Т   У 

_  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ы  Ь  Э  Ю  Я



14-гч кичіл

 ЭН АХР ЭС ГИЉ УДАН ЭГШГ ІС?

1. Тодлтн. Умштн.

3. Соњстн. Умштн.

4. Соњстн. Чеељір дастн.

2. Умштн. Ирлцўлтн. Шин ўг заатн.

[ў]

[ў:]

[ґ]

[ґ:]

[і]

[і:]

кўн

ґдмг

ґґмљіні

ніімн

кўўкн

темін

Эн Ўлмљин ўр кґвўн. Энўні нерн Баатр. Эн ніімті. Эн Цаєан-

Нуурас. Эн биилхдін дурта. Хілітн. Баатр хальмг би биилљіні.

Ах-дў арвн – 

Арвс сііхн ўрн.

Тоолх дутм ґсні,

Тоомср ик болна.   

Негніс арвн кўртл 

Нерті, эврі ормта.

Кўўкд эднлі ўўрлні,

Кўњкл, мергн болна. 

Нуура Владимир

сііхн 
селін

арвн йисн
19

ЭГШГ ІС

аа [а:] 
іі [і:]
ии [и:]
оо [о:]
ґґ [ґ:]
уу [у:]
ўў [ў:]
ээ [э:]

цасн
селін
мис
ноха
кґвўн
хур
кўн
эн

цаасн
сііхн
биилљіні
тоолљана
ґґмљіні
дуулљана
кўўкн
ээљ

а [а]
і [і]
и [и]
о [о]
ґ [ґ]
у [у]
ў [ў]
э [э]

ахр ахрудан удан



15-гч кичіл

ЧИ УМШХДАН ДУРТАВЧ?

1. Шўлг чеељір дастн.

2. Тіілврті тууль тааљ медтн.

4. Бичг умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.

3. Ўлгўр тодлтн.

Ўкр саахла, 

Ўсн єарна. 

Ўўд секхлі,  

Ўр орна.

     Шугран Вера

Кґл уга – йовдг,

Љивр уга – нисдг.

ЗУН КЎЎНІ ЧИРІ ЎЗХІР 

НЕГ КЎЎНІ НЕР СУР.

1.  Кґвўні нерн кемб?

2.  Кґвўн кедўтів?

3.  Эн кедўдгч класст сурна?

4.  Эн альдасв?

5.  Эн ю кехдін дурта?

6.  Эндр ямаран ґдр?

7.  Ніімн ю кељіні?

8.  Ніімн ю зурљана?

1-гч іњг

20
хґрн



ЧИ УМШХДАН ДУРТАВЧ?

4. Бичг умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.

3. Ўлгўр тодлтн.

2. Тіілврті тууль тааљ медтн.

1. Шўлг чеељір дастн.

16-гч кичіл

Ґдмг імтіхн,

Ґдмг љґґлкн,                                                                       

Ґрм тўркід,                                                                                               

Ґдмг иднів.

      Шугран Вера

Ноха мис хойр

Ноолдл уга наадна.

Ноха хуцна,

Мис яєна?

     Нуура Владимир

1. Кґвўні нерн кемб?

2. Кґвўн кедўтів?

3. Эн кедўдгч класст сурна?

4. Эн альдасв?

5. Эн ю кехдін дурта?

6. Багшин нерн кемб?

7. Багш ю кені?

8. Багш ямаран кўмб?

9. Эндр ямаран ґдр?

ЎЎЛН УГА – ХУР УГА.  

21
хґрн негн



ЭН ЯМАРАН БІІДЛТІ?  

ТОЛЄА. ЧИРІ ЦОГЦ

мањна

 ўсн

нўдн

чикн

толєа

єар

гесн

хамр

амн

 кўзўн

 тоха

халх

кґл

 альхн  

 ґвдгхурєн

1. Тодлтн.

2. Соњстн. Ўгмўд зіњгст орултн.

4. Соњстн. Љииљін наадна дўр заатн.

Єірі, хілі! Эн йир 
соньн наадн. Би наад-
на дўр зурљанав.
Нернь кемб?

Дііч. 1

Эн юмб?

Эн илвті нутг. 
Энд аальта біідлті юмс бііні.

Чини Дііч ямаран біідлті?

2

Эн толєа. Эн толєан ўсн.

Кедў єар бііні?

Дґрвн єар, дґрвн кґл.

Тиим дала?

Мини Дііч шудрмг, ухата.

3

3. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.

Би бас наадна дўр зурљанав.

Энўні нерн (1) _______. Энўнд хойр (2) _______, 

єурвн (3) _______, дґрвн (4) _______ бііні. 

Мини наадна дўр (5) _______, (6) _______.

4

3. Энўнд кедў нўдн бііні? 

4. Энўнд кедў єар бііні?

5. Эн ямаран?

чеељ

17-гч кичіл

наадна дўр 
аальта біідлті

єар ухата Лу оньгта толєанўдн

1. Єірін наадна дўрин нерн кемб?

2. Энўнд кедў толєа бііні?

1 2 3

1-гч іњг

22
хґрн хойр



1. Тодлтн.

2. Соњстн. Ўгмўд зіњгст орултн. Шин ўг олтн. 

4. Соњстн. Тењгрин біідл ямаран? Чик зург заатн.

3. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.

ТЕЊГРИН БІІДЛ ЯМАРАН?

Салькн ўліљіні. Ўўлн хурљана. Хур орљана.

Бальчг єарчана. Нарн мандлљана.

Эн мини дурта наадн.

Ямаран наадн?

Хілі. Би зург зурљанав.

Сііхн зург. Сііхн ґдр.

Нарн (1) ____________.

Кўўкд (2) ___________ .

1 Эн мини зург. 

Хур (3) ________ . Киитн 

салькн (4) ____________ .

Эн дардг дар. Ода хур 

(5) ________ . 

Бальчг (6) _________ .

Э, ўўлн ____________ .

2

1. Нўўдлі Герлі хойр ю кељіні?

2. Нўўдлі ямаран ґдр зурљана?

1 2 3

4
5 6

18-гч кичіл

орљана гииљіні наачана ўліљіні тарљана єарчана мандлљана

3. Герлі ямаран ґдр зурљана?

4. Єаза ямаран ґдр?

1 2 3

Хур гииљіні.

23
хґрн єурвн



19-гч кичіл

ЧИ НААДХДАН ДУРТАВЧ?

Чини нерн

кемб?

Чини наадна дўр ямаран біідлті? Чи хальмг 
ўзгўд меднч?

Эн ямаран 
дарана ўзгўд? 

І, Ґ
Эн ахр іс?[Ў:], [И:]

Чи шўлг меднч?Чи тіілврті 
тууль меднч?

Чи ўлгўр 
меднч?

Цогц-махмудан тинилєхмн. Чи экл.
Хальмгаєар 

тоол.

Эн кґвўн ю 

кељіні?Чи ю кехдін 
дуртавч?

Чини ўр ю 
кехдін дурта?

Эндр ямаран 

ґдр?

Чи кедўтівч? Чини ўр кедўті?

Чи кедўдгч 
класст сурнач?

Чи ю кељініч?

Кедў альмн?

Класст кедў 

кўн?
Эн кемб?

Эн юмб?
Эн кемб?
Эн юмб?

Чи альдасвч?

Чини ўўрин 
нерн кемб?

Чини багшин 

нерн кемб?

1
3

4

567
8

9 10
11

12

13141516

17
18 19

20

212223

24

25

2

1-гч іњг

24
хґрн дґрвн



20-гч кичіл

1. Ґлзітин ўўрин нерн кемб?

2. Эн альдас?

Багш: Эн зіњгсиг хойр багт хуваєад, хойр келвр тогтатн. Нег келвр Булєна тускар, 

хойрдгч – Альмна тускар. Соњстн. Зіњгс чик даранднь тівтн.

1. Умштн.

ЧИ Ю ДАСВЧ?

2. Сурврмудыг хірўтієинь ирлцўлтн.

3. Соњстн. Сурврмудт хірў ґгтн.

Булєн Альмн

1. Мини нерн Булєн. + 1

2. Эн мини ўр Альмн. +

3. Мана класст арвн кўн бііні.

4. Эн долата.

5. Би єурвдгч класст сурнав.

6. Альмн хойрдгч класст сурна.

7. Би Кґтчнр селінісв. 

8. Эн Элст балєснас.

9. Би ніімтів. 2

10. Би домбр цокхдан дуртав.

11. Эн биилхдін дурта.

12. Би домбр цокљанав, Альмн биилљіні.

3. Эн кедўті?

4. Эн кедўдгч класст сурна?

5. Эн ю кехдін дурта? 

1. Чини ўўрин нерн кемб?

2. Чини ўр альдасв?

3. Эн кедўтів?

4. Эн кедўдгч класст сурна? 

5. Эн ю кехдін дурта? 

а. Негдгч.

і. Ик-Буурлас.

б. Дуулхдан дурта.

в. Бамба.

г. Долата.

25
хґрн тавн



2-гч іњг 1-гч кичіл

 СУРЄУЛЬ – УХАНИ БУЛГ

ЮН ЗУРАТА? ЯМАРАН ҐЊГТІ?

26
хґрн зурєан

1. Тодлтн.

2. Наадтн.

3. Кўўндтн.

            улан                           шар          кґк            хар

        дґрвлљн                            єурвлљн                           тґгрг                   утулњ   

      кўрњ тґгрг         ноєан утулњ                    цењкр єурвлљн   бор дґрвлљн

         ширі                                   самбр         сандл            ўкўг

Чик. Доладгч зург. Кен медні?

Соньн наадн. Эклий.

Наадый! Би зургин тойг келнів.
Юн зурата? Ямаран ґњгті?

Єурвдгч зург.
Би меднів. Эн кґк тґгрг.

Эн школ.

Эн ямаран деевр? 

Эн єурвлљн деевр.   

Эн юн зурата?

Эн нег давхр школ.

давшур

терз

деевр
утан

хойр давхр

нег давхр

Эн ямаран школ? 

Эн улан деевр.

ўўдн
Эн ямаран ґњгті 

деевр?       



2-гч кичіл

КЛАССИН ХОРАД ЮН БІІНІ?

27
хґрн долан

1. Тодлтн.

2. Кўўндтн.

3. Соњстн. Ирлцўлтн.

сандл

ширі

ўкўг

булњцецг

терз

самбр

хааєул

маралљн

ора

эрс

шал

1

2

3

5 6

7

8

9

10

11

12

4

ширі

сандл самбр

маралљнтерз

Классин хорад юн бііні?

Классин хорад ўкўг бііні.

Ўкўг ямаран ґњгті?

Ўкўг кўрњ ґњгті.

Ўкўг ямаран?

Ўкўг ґндр, утулњ.

Кедў ўкўг бііні?

 Нег ўкўг бііні.



2-гч іњг 3-гч кичіл

28

ЮН АЛЬД БІІНІ?
1. Соњстн. Тодлтн.

2. Наадтн.

3. Соњстн. Чик эс гиљ буру?

Хааєул терзд ґлгіті.

Зург эрст ґлгіті.

Маралљн шал деер делгіті.

Цецг булњд зогсчана. 
Ўкўг 

эрсин ґґр 

зогсчана.

Сандл ўўдні ґґр зогсчана.

1.  Классин хорад дґрвн терз бііні.  ___

2.  Терзд цењкр хааєул ґлгіті.   ___

3.  Єурвн сііхн цецг булњд зогсчана.  ___

4.  Шал деер улан маралљн кевтні.  ___

5.  Маралљн тґгрг.     ___

6.  Хойр самбр бііні.     ___

7.  Нег самбр хар.     ___

8.  Ўкўг терзин ґґр зогсчана.   ___

       Б

Єірі, наадый.
Ямаран наадн?

Би эн хорад біісн нег юмна нер дотран ухалнав.
Чи сурврмуд тів. Тааљ мед.

Наадый. Эн юмн ґлгіті, зогсчана аль кевтні?

Эн юмн зогсчана.
Эн альд зогсчана?

Эн булњд зогсчана. 
Эн цецг?

Э, чик. Шўўвч.

хґрн ніімн



4-гч кичіл

29

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1. Тодлтн. Кўўндтн.

ЧИНИ ДОРВАД ЮН БІІНІ?

2. Тодлтн. Кўўндтн.

3. Кўўндтн.

улан

хар

кґк

оошк

оштв

чўўкл

ноєан

шар

кўрњ

цењкр 

цаєан

бор

Эн шир ямаран ґњгті?

Эн юмб? Ямаран ґњгті?

дорва

дегтр
девтр

 кимзі

биллўр

 цаасн

харнда
хіірцг   биир

бичўр

1

7

2

8

3

9

4

10 11 12

5 6

1 2 3 4

5 6 7

10

9

8

Кґвўні дорвад юн бііні?

Дегтр бііні. 

Кедў дегтр бііні?  

Дґрвн дегтр бііні. 
Дікід юн бііні?

Хойр кимзі бііні.
Ямаран ґњгті?

Шар болн цењкр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24

хґрн йисн



би – мини

чи – чини

эн – энўні

тер – терўні

мадн – мана

тадн – тана

эдн – эдні

тедн – тедні

2-гч іњг 5-гч кичіл

30
єучн

ЭН КЕНІ ДОРВА? 
1. Тодлтн.

2. Ирлцўлтн. Кўўндтн.

3. Соњстн. Ирлцўлтн. 

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

Ш
И

Р

Ш
И
Р

ШИР

Эн кені дегтр?

Эн Ўлмљин дегтр.
Эн энўні дегтр.

Тер кені ширі?

Тер Єірін болн Нўўдлін ширі.
Тер тедні ширі.

Єірі

Герлі

Ґлзіт

Љииљі

Нўўдлі

Ўлмљ



6-гч кичіл

31
єучн негн

МИНИ ДОРВА АЛЬД БІІНІ?

1. Тодлтн. Умштн. Олтн.

2. Тодлтн. 

3. Соњстн. Чик эс гиљ буру?

ширі деер        ширі дор       ширін ґґр

            ширін ард        ширін ґмн                           хойр ширін хоорнд

Нўўдлі, чини дорва альд бііні?

Чини сандл альд бііні?

Мини сандл ширін ард бііні.

Мини дорва ширі дор бііні.

1. Єірін кимзі ґндр ширі деер бііні.  _____

2. Єірін кимзі маштг ширі деер бііні.   _____

3. Єірін дегтр ґндр ширі деер бііні.       _____

4. Єірін дегтр маштг ширі деер бііні.  _____ 

        ахр кимзі                       ут кимзі                        ик дегтр                      бичкн дегтр

      ґндр ширі                       маштг ширі                шин дегтр                     хуучн дегтр

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



2-гч іњг 7-гч кичіл

32

1. Тодлтн.

2. Наадтн.

3. Соњстн. Чик хірў темдглтн.

ЭН ЮМАР Ю КЕНІ?                             

Љииљі, наадый?

Ямаран наадн?

Би нег юмна нер дотран ухалнав.

Чи сур: «Эн юмар ю кені?»

Медљінів. Эн юмар ю кені?

Эн юмар цаас наана.

Би меднів. Эн зусн.

1. а. шир  і. харнда

2. а. бичўр  і. церд

3. а. зусн  і. ширі

4. а. кимзі  і. харнда

5. а. цаасн  і. биллўр

Дегтр умшна. Ширір ширдні. 

Цердір самбрт 
бичні.

Бичўрір девтрт бичні. Харндаєар зурна. Кимзієір кемљілні. Зусар цаас наана.

Биллўрір биллні.

Цаасар дегтр орана.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

Ш
И

Р

Ш

И
Р

ШИР

єучн хойр



8-гч кичіл

33

ЧИНИ ДУРТА КЕРГ ЯМАРАН?

1. Тодлтн. 

2. Наадтн. 

4. Соњстн.  Ирлцўлтн.

3. Шинљлтн.  Кўўндтн.

Би багш болнав.

Бос гихлі – бичі бостн.

Бостн гихлі – бостн.

Соньн наадн, наадый!

1. Љииљі    а. умшлєн

2. Нўўдлі    і. зурлєн

3. Єірі    б. кґгљм соњслєн

4. Ўлмљ    в. шатр наадлєн

єучн єурвн

Герлі, чини дурта керг ямаран?

  Мини дурта керг – бииллєн.

Мини дурта керг – дууллєн.



2-гч іњг 9-гч кичіл

34

Ґдр Мигмр Ўлмљ Пўрві

1 эсв орс келн умшлєн

2 умшлєн зурлєн хальмг келн

3 хальмг келн эсв бииллєн

4 кґгљм физкультур шатр

ґцклдўр эндр мањєдур

1. Тодлтн. Кўўндтн.

2. Соњстн. Чик эс гиљ буру?

3. Соњстн. Ўгмўд чик ормднь тівтн. Хойр ўг ўлў.

 ЧИНИ ДУРТА КИЧІЛ ЯМАРАН?                            

1. Нўўдлін дурта кичіл –  умшлєн.   ___

2. Нўўдлі биилхдін дурта.             ___

3. Эндр ўлмљ ґдр.     ___

4. Зурлєн – дґрвдгч кичіл.             ___

1. Би ____________ дуртав.

2. Кедўдгч __________ зурлєн?

3. ___________ – хойрдгч кичіл.

бииллєн биилхдін кичіл зурлєн зурхдан

Эндр ямаран ґдр?

Эндр ўлмљ ґдр.

Єурвдгч кичіл ямаран?

Єурвдгч кичіл – эсв.

Мањєдур ямаран ґдр?

Мањєдур _________ ґдр.

Мањєдур кедў кичіл?

Мањєдур дґрвн кичіл.

єучн дґрвн



10-гч кичіл
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1. Тодлтн. 

2. Умштн.  Ирлцўлтн.

3. Кўўндтн.

 ЭСВИН КИЧІЛД Ю КЕНІЧ?

Ўлмљ, чини дурта кичіл ямаран?

Эсв болн хальмг келн.

Эсвин кичілд ю кеніч?

Эсвин кичілд би то тоолнав.

Хальмг келні кичілд ю кеніч?

           Би кўўнднів, умшнав, бичнів,      

           соњснав.

1.  Чини дурта кичіл ямаран?       2.  Чи кичілд ю кеніч?

Нўўдлі, чини дурта кичіл ямаран?

Мини дурта кичіл – зурлєн.

Зурлєна кичілд ю кеніч?

Би зург зурнав, ширднів.

ЎЛМЉ  

НЎЎДЛІ

Кен кичілдін ю кені?

4.  умшна                                                               

5.  бичні                                                               

6.  кўўндні

1.  зург зурна   

2.  то тоолна

3.  зург ширдні

єучн тавн

Цердір самбрт бичні.

Бичўрір девтрт бичні.

Дегтр умшна.

Харндаєар зурна.

Би цердір самбрт бичнів.

Би бичўрір девтрт бичнів.

Би дегтр умшнав.

Би харндаєар зурнав.



2-гч іњг 11-гч кичіл
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1. Чини школ ямаран?

2. Классин хора ямаран?

3. Хорад юн бііні?

4. Чини ширі деер юн бііні?

5. Чини дурта кичіл ямаран?

6. Хальмг келні кичілд ю кеніч?

7. Хальмг келір кўўнднч?

Ўлмљин ўўрмўд Хоњєр Санљ хойр бичг илгіљ. 

Дала сурврмуд бііні. Ўлмљ дґњ сурљана. 

Ўлмљд нґкд болый?

                                 Болый. Ямаран сурврмуд?

Самбрт бичіті бііні.

1. Тодлтн. Кўўндтн.

2. Соњстн. Эн зіњгс хаљєр. Чиклтн.

3. Нўўрір кўўндтн.

ЎЛМЉД НҐКД БОЛЫЙ?             

4.  Ўлмљин ширі деер дорва бііні.

5.  Энўні дурта кичіл – эсв.

6.  Хальмг келні кичілд Ўлмљ умшна, то тоолна.

7.  Хальмг келні кичілд Ўлмљ орсаєар кўўндні.

А І Б

1.  Ўлмљин школ хойр давхр.

2.  Классин хора тґгрг, сарул.

3.  Хорад нег самбр, тавн ширі, 

     хойр ўкўг бііні.

єучн зурєан



12-гч кичіл
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хіікрнів

альвлнав

єіріднів

гўўнів

умшнав

бичнів

хіікрхшив

альвлхшив

єірідхшив

гўўхшив

умшхшив

бичхшив

1. Умштн.  Сурврмудт хірў ґгтн.

2. Тодлтн. 

3. Наадый.

ЧИ СІН СУРЄУЛЬЧВЧ?

Ўлмљ сін сурєульч?

Би нег кичілд дуртав. Эн ямаран кичіл?

Сурвр тівтн. Тааљ медтн.

Чи эн кичілд биилнч?

Уга биилхшив.

Чи эн кичілд тоолнч?

Э, тоолнав.

Би меднів. Эн эсвин кичіл.

Чик.

Ўлмљ, чи сіінір сурнч?

Э, би сіінір сурнав.

Кичілдін хіікрнч?
Уга, хіікрхшив.

Альвлнч?
Уга, альвлхшив.

Єіріднч?
Цогц-махмудан тинилєнів: єіріднів, 
гўўнів, мґлкнів, давшнав, хіікрнів.

єучн долан



2-гч іњг 13-гч кичіл
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1. Тодлтн. Сурврмудт хірў ґгтн.

2. Умштн. Кўўндтн.

ЭН ЯМАРАН ЭГШГ ЎЗГВ?             

Эгшг ўзгўд                      

1.  Хальмг келнд кедў эгшг ўзгўд бііні?

2.  Ямаран эгшг ўзгўд бііні?

3. Кедў ґмн дарана эгшг ўзгўд бііні?

4.  Кедў ар дарана эгшг ўзгўд бііні?

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

Ґмн дарана эгшгўд  Ар дарана эгшгўд

Эн юмб?

Эн ўгд кедў эгшг ўзгўд бііні?

Эн ўгд кедў эгшг ўзгўд бііні?

Эн ўгд хойр эгшг ўзг бііні.

Эн кимзі.

Ямаран эгшг ўзгўд бііні?
«И» болн «І».

ўкўг зогсчана ґлгітімаралљн

єучн ніімн



14-гч кичіл

39

ЯМАРАН ЭГШГ ЎЗГЎД ТААРНА?

Ґлзіт: хааєул, ширі, биилљіні

Єірі: ноєан, кимзі, тоолљана

Нўўдлі: бичљіні, умшчана, цаєан

1. Тодлтн. 

2. Умштн. Кўўндтн.

3. Соњстн. Юн чикинь шўўтн.

би - чўр

кґ - вўн

ширд - ні

єі - рід - љі - ні

ЭГШГИН ТААРЛТ

хо - ра

хаа - єул

зур - на

тоол - ља - на

Ямаран ўзгўд таарна?

Ґмн дарана эгшг ўзгўд 

ґмн дарана эгшг ўзгўдлі таарна.

Ар дарана эгшг ўзгўд 

ар дарана эгшг ўзгўдлі таарна.

Эн ўгд «У» эс гиљ «Ў» ўзг дутљану?

«Ў».           

Юњгад тиигљ санљанач?

Тўрўн эгшг ўзг – ґмн дарана эгшг.

ўк_г

шир ___ (а/і) зурн ___ (а/і)  хор ___ (а/і)

Љииљі: мана, эдні, єірідљіні

Ўлмљ: зурн ___ (а/і), бич ___ р (у/ў )

Герлі: х___крнів, с___ рул (а/і)

єучн йисн



2-гч іњг 15-гч кичіл
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ЧИ УМШХДАН ДУРТАВЧ?

1. Шўлг чеељір дастн.

2. Тіілврті тууль тааљ медтн.

4. Бичг умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.

3. Ўлгўр тодлтн.

Ґр цііні,

Ґдр эклні.

Шар буудя

Шовуд чоњкна.

Хулєн серні,

Хальш хііні.

Мис міілід, 

Мах сурна.

Ґкір бичкдўд

Ґрм идні.

Шугран Вера

Ах-дў дґрвн нег махлата.

Дегтр – ухани кґлгн.

Сурєуль – ухани булг.
Сурєульд кґгшн уга.

Сурєульта кўн – кишгті.

ЄУРВН ЎР

     Љииљі, Ўлмљ, Єірі єурвн негдгч класст сурна. Ўлмљ ніімті. Єірі Љииљі хойр до-

лата. Эн єурвн кґвўн сіінір гўўні, давшна, єірідні. 

     Эдні школ хойр давхр. Школын деевр улан. Эдні классин хора ик, сін, сііхн. Клас-

син хорад єурвн терз бііні. Терзд хааєул ґлгіті. Багшин ширі деер дегтр, зусн, шир, 

кимзі, биллўр бііні.

1.  Кґвўд кедўдгч класст сурна?

2.  Эдн кедўті?

3.  Єурвн кґвўн ю кені?

4.  Эдні школ ямаран?

5.  Школын деевр ямаран ґњгті?

6.  Классин хора ямаран?

7.  Классин хорад кедў терз бііні?

8.  Терзд юн ґлгіті?

9.  Багшин ширі деер юн бііні?

(Ширі)

дґчн



16-гч кичіл
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ЧИ УМШХДАН ДУРТАВЧ?

4. Бичг умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.

3. Ўлгўр тодлтн.

2. Тіілврті тууль тааљ медтн.

1. Шўлг чеељір дастн.

Сарњ кґвўн

Дорва белдні,

Сурєулин юман

Дотрнь дўрні.

Дегтр, девтр, 

Бичўр, кимзі,

Биир, биллўр –

Цугтан кергті.

Сарњ адєна, 

Хувцан ґмсні,

Љим хаалєар

Школур темцні.

Пунцга Надя

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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8
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20
21
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23

24

Хувцн биш – уята, кўн биш – келті.

Ахуч кўн бийдін туста.

Заагар салькн ордг,

Зааврар ухан ордг.
Кўн эрдмірн гегірдг.

МАНА КЛАСС

Мана класс хойрдгч давхрт бііні. Клас-

син хора ик, утулњ. Классин хора тавн 

терзті. Тавдгч терз деер улан цецг зогсчана. 

Эрст самбр ґлгіті. Шал деер кевс  делгіті.

1. Тана класс кедўдгч давхрт бііні?

2. Классин хора ямаран?

3. Классин хорад юн бііні?

4. Улан цецг альд зогсчана?

5. Кевс альд делгіті?    

(Дегтр)

дґчн негн



2-гч іњг 17-гч кичіл
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ЄАР Ю КЕНІ?

1. Тодлтн.

2. Чеељір дастн.

4. Тааљ медтн. Тіілврті тууль эврін ухалтн.

3. Ирлцўлтн.

Толєа ухална.

Чикн соœсна.

  Нўдн ўзні.
Хамр киилні.  

 Амн ду єарна.
 Єар кґдлні.

Кґл йовна.

Мини хойр єар, 

Єарин тавн хурєн: 

хумха

эркі

дунд

нерн уга

чигчі

Мини єарин хурєд: 

кґдлні, 

бичні, 

зурна, 

ширдні, 

наана.

Юн хурдмб?

Юн хурцв?

Юн сонрв?

Юн батв?

Юн шулумб?

кґл

чикн

нўдн

санан

єар

1. Эн хурц. Эн ўзні.   

2. Эн ________ .  Эн __________ .

дґчн хойр



18-гч кичіл
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ЗАВСРТ Ю КЕНІЧ?

1. Тодлтн. 

2. Умштн. Сурврт хірў ґгтн.

3. Соњстн. Юн чикинь шўўтн.

Би завсртан амрнав.

Спортын талвњд
 нааднав.

Хотан уунав.

Школын хашад аєар киилнів.

Кґгљм 
соњснав.

Ўўрмўдтієін 
кўўнднів.

Єірі, чи ю  кељініч?

Би кґгљм соњсчанав.

Єаза єарый! Спортын талвњд футбол наадый.

Уга. Би школын хашад аєар киилнів.

Кўўкд, тадн завсрт ю кеніт? 

Завсрт кен ю кені?

аєар киилні

гўўні

єірідні

мґлкні

амрна

ўўрмўдтієін кўўндні

хотан идні

кґгљм соњсна

Ґлзіт

Нўўдлі

Ўлмљ

Герлі

дґчн єурвн



2-гч іњг 19-гч кичіл
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ЧИ НААДХДАН ДУРТАВЧ?

Энд юн зурата?

Єар ю кені?
Завсрт ю кеніч?

Спортын 
талвњд 

ю кеніч?
Школын хашад ю кеніч?

Ширілњд ю 

кеніч?Ямаран шўлг 
медніч?

Ямаран 
тіілврті тууль 

медніч?Ямаран ўлгўр медніч?
Цогц-махмудан 

тинилєхмн. 
Чи экл.

Эндр ямаран 

ґдр?
Эсвин кичілд ю 

кеніч?

Цердір ю кені?
Эн ямаран 

кимзі?

Чини дорва 
альд бііні?  Эн юмар ю кені?

Чини дурта 
керг ямаран?

Чини дурта кичіл ямарн?

Эн кені кимзі?

Чини дорвад юн 

бііні?
Кедў ширі 

бііні?

Терзин ґґр юн 
бііні?

Тана класин хорад юн бііні?

Эн ямаран 
школ?

Эн ямаран 
ґњгті?

1
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дґчн дґрвн
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20-гч кичіл
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1. Соњстн. Чик хірў шўўтн.

ЧИ Ю ДАСВЧ?

2. Нўўрір кўўндтн. Сурврмуд чикір тівтн. 

1. Кґвўні нерн кемб?

а) Цаєан       і) Хоњєр          б) Ўлмљ

2. Кґвўн альдасв?

а) селініс       і) балєснас          б) теегіс

3. Школын деевр ямаран ґњгті?

а) цаєан        і) кґк                    б) цењкр

4. Классин хорад кедў терз бііні?

а) тавн        і) арвн           б) єурвн

5. Кґвўні дурта кичіл ямаран?

а) умшлєн       і) хальмг келн        б) бииллєн

6. Кґвўн хальмг келні кичілд ю кехдін дурта?

а) умшхдан       і) бичхдін          б) дуулхдан

7. Санљ ю сіінір кені?

а) домбр цокна     і) биилні          б) шўлг дасна

Нерн:   Эњкр

Альдас:   селініс

Школ ямаран:  хойр давхр

Классин хора:  8 ширі, 2 самбр, 3 терз

Дурта кичіл:  кґгљм

Завсрт:   аєар киилнів

Дорвад:   кимзі, биир, дегтр, шир

Дурта керг:   бииллєн, кґгљм соњслєн

дґчн тавн



3-гч іњг 1-гч кичіл
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САДТА КЎН – САЛАТА МОДН

ЧИНИ ҐРК-БЎЛД КЕН БІІНІ?

1. Соњстн. Таньлдтн.

2. Соњстн. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.

3. Кўўндтн. Сурврмуд олзлтн.

Эн юн зургв?

Эн мини ґрк-бўл. 

Мини ґрк-бўл ик. 

Эн кемб?    

Эн мини аав Санљ.

Эн мини ээљ Ноєан.

Эн мини эцк Пўрві.

Эн мини эк Кишті. 1

Ўлмљ, чи ууєн ўрнч?

Уга, мини ах Болд –

 ууєн кґвўн.
2

Эн кемб?

Эн мини дў кўўкн 

Альмн.

Эн отхн ўрн. 3

Ўлмљ, чамд эгч біінў?

Э, бііні. 

Мини эгчин нерн Цаєан.

Нанд дў кґвўн бііні. 

Энўні нерн Элвг.            
4

3.  Чамд ах-дў біінў?

4.  Чи ууєн ўрнч?

1.  Чини ґрк-бўлд кен бііні?

2.  Чини эцкин нерн кемб?

Ээљ

Аав Эк Эцк

Ах

Ўлмљ

Эгч Дў кґвўн

Дў кўўкн

1. Ўлмљин бўлд кедў кўн бііні?

2. Ўлмљин бўлд кен бііні?

3. Энўні аавин нерн кемб?

4. Ўлмљд ахнр-дўўнр біінў?

5. Кен ууєн ўрмб?

6. Кен отхн ўрмб?   

дґчн зурєан



ЧИНИ ААВ КЕДЎТІ?

3. Соњстн. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.

1. Соњстн.  Тодлтн. 2. Шинљлтн.

4. Кўўндтн. Сурврмуд олзлтн.

2-гч кичіл

47

10 – арвн

20 – хґрн

30 – єучн

40 – дґчн

50 – тівн

60 – љирн

70 – далн

80 – найн

90 – йирн

100 – зун

10 + 1 = 11 – арвн негн                              

10 + 2 = 12 – арвн хойр

10 + 3 = 13 – арвн єурвн

10 + 4 = 14 – арвн дґрвн

10 + 5 = 15 – арвн тавн

10 + 6 = 16 – арвн зурєан

10 + 7 = 17 – арвн долан

10 + 8 = 18 – арвн ніімн

10 + 9 = 19 – арвн йисн

10 + 10 = 20 – хґрн

Ямаран?

баахн

медіті

кґгшн

Чини аав кґгшн?
Э, кґгшн.

Чини аав кедўті?
Мини аав найта.

Чини эцк баахн?
Уга, мини эцк медіті.

Эн тівн тавта.

Чини ах кедўті?

Мини ах хґрн єурвта. Баахн.

1. Чини бўлд кен бііні?            2. Чини аав кедўті?           3. Чини аав кґгшн?

1. Ўлмљин аав кедўті?

2. Эн баахн?

3. Ўлмљин эцк кедўті?

4. Эн медіті?

5. Ахнь кедўті?

6. Эн кґгшн?

дґчн долан



 ЧИНИ ЭЦКИН ЭРДМ ЯМАРАН?

2. Умштн. Ирлцўлтн.

1. Соњстн. Тодлтн.

4. Кўўндтн. Сурврмуд олзлтн.

3. Соњстн. Ирлцўлтн.

3-гч іњг 3-гч кичіл

48

Эмч кў 
эмнні.

Залач маши зална. 

Уяч 
юм уйна.

Кен ю кені? 

Хґґч хґ
хірўлні.

Адуч мґр 
хірўлні.

Заєсч 
заєс бірні.

Тооч мґœг 
тоолна.

Ширдіч 
ширдні.

Арєлач 
арєлна.

Тосхач 
тосхна.

Ўкрч ўкр 
хірўлні.

1. Чини экин эрдм ямаран?                     2. Чини дурта эрдм ямаран? 

1. Љииљін аав 

2. Герлін эк

3. Нўўдлін дурта эрдм 

4. Єірін эцк

5. Ўлмљин эцк

Ўлмљ, чини эцкин эрдм ямаран?

Мини эцк –  тосхач. Эн гер тосхна.

Чини экин эрдм ямаран?

Мини эк – эмч. Эн бичкдўд эмнні.

Чини аавин эрдм ямаран?

Мини аав – хґґч. Хґ хірўлні.

дґчн ніімн

 а. эмч.         і. гер тосхна.         б. тосхач.          в. хґґч.

1. Ўлмљин эцкин эрдм    2. Энўні эк     3. Аавин эрдм     4. Аавин эрдм     5. Энўні эцк 



ТАНА ГЕР ЯМАРАН?

1. Соњстн. Умштн. Ирлцўлтн.

2. Соњстн.  Чик эс гиљ буру?

3. Кўўндтн. Сурврмуд олзлтн.           

4-гч кичіл

49

Нўўдлі, эн чини гер?

Э, мини гер.

Чини гер модн?

Уга, мини гер чолун,

хойр давхр.

Герлі, чини гер ґндр?

Уга, мини гер маштг, бичкн. 

Эн модн гер. Хілітн. Эн мана герин зург. 

Деевр улан, эрс шар, ўўдн кўрœ.

Эн юн зурата?

Эн ишкі гер.

Хуучн хальмг гер.

1. Нўўдлін гер     а. модн.

2. Герлін гер     і. шар.

3. Герлін герин деевр    б. ишкі гер зурата.

4. Герлін герин эрс    в. кўрœ.

5. Герлін герин ўўдн    г. хойр давхр.

6. Зургт      є. улан.

1. Нўўдлін гер маштг   ___

2. Нўўдлін гер зурєан терзті ___

3. Герин деевр ноєан   ___

1. Чини гер ямаран?         2. Кедў давхр?         3. Герин деевр ямаран?

дґчн йисн



ТАНА ГЕРТ ЯМАРАН ХОРАС БІІНІ?

1. Соњстн. Тодлтн. Ирлцўлтн.

2. Соњстн. Умштн. Зіœгс чиклтн.

3. Соњстн. Ирлцўлтн.

4. Кўўндтн. Сурврмуд олзлтн.

3-гч іњг 5-гч кичіл

50

1. Ўўдндк хора

2. Нґґрслœ

3. Бичкдўдин хора

4. Бўдлўр

5. Ширілœ

6. Заман

7. Гиичин хора

7

4

2

3

6

5

1

Ўлмљ, тана герт кедў хора бііні?

Мана гер зурєан хората.

Ямаран хорас бііні?

Гиичин хора, дґрвн нґґрслœ, 

бичкдўдин хора болн ширілœ, заман, 

бўдлўр, ўўдндк хора бііні.
Тана ширілœ ямаран?

Ик, сарул хора.

Чини дў кґвўн альд бііні?

Бичкдўдин хорад наачана.

1. Ўлмљин гер дґрвн хората.

2. Ўлмљин герт єурвн нґґрслœ бііні.

3. Ўлмљин герт бичкн ширілœ бііні.

4. Ўлмљин дў кґвўн  гиичин хорад наачана.

1. Чини гер кедў хората?                  2. Ямаран хорас бііні?

1. Ўлмљин аав ямаран хорад бііні?

2. Ўлмљин ээљ ю кељіні?

3. Ўлмљин эгч Цаєан альд бііні?

4. Цаєан ю кељіні?

 а. гиичин хорад   і. нґґрслœд   б. ширілœд

а. ці чанљана       і. дегтр умшчана

а. ўўдндк хорад  і. нґґрслœд   б. ширілœд

а. юм уйљана  і. дегтр умшчана  б. шаєа наачана

тівн



ХОРАД ЮН БІІНІ?

1. Соњстн.  Тодлтн.

2. Соњстн.  Умштн. Зіњгс чиклтн.

3. Кўўндтн. Сурврмуд олзлтн.           

6-гч кичіл

51

орнтўнтгті орн

 тохавчта сандлтаг шам

герлвч  

1. Чини хора ик?

2. Чини хорад юн бііні?

3. Чини орн ик?

4. Чини хорад тўнтгті орн біінў?

1. Љииљі Ўлмљ хойр бичкдўдин хорад.

2. Ўлмљин орн бичкн.

Ўлмљ, эн чини хора?

Э, мини ах Болдын болн мини нґґрслœ.

Тана нґґрслœ йир сііхн, сарул. Эн ик орн чини?

Э, мини. Тер орн Болдын. Эн ўкўг. Эн кўрœ таг 

мини. Болдын таг цаєан.

Тана герлвч йир сііхн.

Љииљі, тер тохавчта сандл деер су. Шатр наадый.

Сін. Би шатр наадхдан дуртав.

3. Болдын таг хар.

4. Хорад тўнтгті орн бііні.

5. Љииљі шаєа наадхдан дурта.

тівн негн



МИС АЛЬД БІІНІ?
1. Соњстн. Тодлтн.

2. Соњстн.  Ирлцўлтн.

3. Кўўндтн. Сурврмуд олзлтн.

3-гч іњг 7-гч кичіл

52

Альд бііні?

таг деер ўкўг дотр

тохавчта сандлын ард орна ґмн тўнтгті орна ґґр

сандл дор

1.  Љииљін мис         бор    ширі дор

2.  Герлін мис         цаєан             таг деер

3.  Нўўдлін мис         хар    ўкўг дотр

 Ширі 

юн дор? 

Ўкўг 

юуна ард?
Тўнтгті орн 

юуна ґмн?

Тохавчта сандл юуна ґґр?

Дегтр 

юн дотр?
2

Маралљн 

юн деер?1
3

4 5

6

тівн хойр

Юн Юуна

деер? Таг деер.

дотр? Ўкўг дотр.

дор? Ширі дор.

ард? Сандлын ард.

ґмн? Орна ґмн. 

ґґр? Тўнтгті орна ґґр.



ЗАМАНД ЮН БІІНІ?

1. Соњстн.  Тодлтн.

2. Соњстн.  Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.

3. Кўўндтн. Сурврмуд олзлтн.           

8-гч кичіл

53

савин 

ўкўг
киитрўл цґ

аає тірлк  ухр сері утх

миск хіісн шанєтаава

Ґлзіт, хілі! Эн мини наадєан гер.

Яєсн сііхмб! Ямаран хорас бііні?

Гиичин хора, нґґрслœ, бўдлўр, заман.

Заманд юн бііні?  

Киитрўл, цґ, ширі, хойр сандл, савин ўкўг.

Ямаран аає-сав бііні?

Миск, таава, хіісн, нег шанє, дґрвн аає, 

дґрвн ухр. 

Олн сав бііні. Наадый. 

1. Наадєан герт ямаран 

    хорас бііні?

2. Заманд юн бііні?

3. Ямаран аає-сав бііні?

4. Кедў сандл бііні?

5. Кедў аає бііні?

1. Чамд наадєан гер біінў?

2. Ямаран хорас бііні?

3. Заманд юн бііні?

4. Ямаран аає-сав бііні?

тівн єурвн



ТАНА ХАШАД ЮН УРЄНА?
1. Соњстн. Тодлтн.

2. Соњстн.  Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.

3. Кўўндтн. Сурврмуд олзлтн.

3. Соњстн. Чик эс гиљ буру?

3-гч іњг 9-гч кичіл

54

      камб цецг                                    бадм цецг                               бамб цецг
                                хальмпр                                         хоœхл                                     сарнањк

Ямаран сііхн цецгўдв!

Мана хашад сарнањк, хоœхл,

хальмпр, бамб цецг, камб цецг 

урєна.

Бадм цецг бас урєану?

Уга, дала урєа модн бііні.

Эн кемб? Ю кељіні? 

Эн мини эгч. Цецгўд 

суулєљана. Би урєа модд 

услљанав. 

1. Ўлмљ хашадан хґ хірўлні.  ___

2. Эн хашадан цецгўд суулєна.  ___

3. Ўлмљ урєа модд услна.   ___

4. Ўлмљин эгч цецгўд суулєна.  ___

5. Эдні хашад хальмпр урєна.  ___

1. Танад хаша біінў?   3. Кен цецгўд услна?

2. Хашад юн урєна?   4. Кен урєа модд суулєна?

1. Эн кені хаша?

2. Ямаран цецгўд урєна?

3. Хашад дікід юн урєна?

4. Герлі ю кељіні?

5. Герлін эгч ю кељіні?

тівн дґрвн



ЧИ ГЕРТІН НҐКД БОЛНЧ?

1. Соњстн.  Тодлтн.

2. Соњстн.  Ирлцўлтн.

3. Кўўндтн.           

10-гч кичіл

55

    шал сіврдљіні           аає уєаљана        шанє арчљана

ўкўгт тівљіні          кевс цеврлљіні      ширі арчљана

ээљдін нґкд болљана             герін хураљана             ґдмг хулдљ авчана

1. Тана бўлд кен ю кені?   

2. Чи гертін ю кеніч?               

1. Цаєан        а. дў кґвўтієін наадна.

2. Болд        і. цецгўд услна.

3. Альмн        б. аає-сав уєана.

4. Ўлмљ        в. кевс цеврлні.

Кен ю кені?

Ўлмљ, чи гертін 

нґкд болнч?

Чи аає-сав уєанч?

Чи кевс цеврлнч?

Чи цецгўд услнч?

Чи гертін ю кеніч?

Э, болнав.

Уга, мини эгч Цаєан 

сав уєана.

Уга, мини ах Болд 

кевс цеврлні.

Уга, мини дў кўўкн 

Альма услна.

Би дў кґвўтієін 

нааднав.

тівн тавн



КЕН ЉИЊНЎЛЉІНІ?
1. Кўўндтн. 

2. Соњстн.  Ирлцўлтн.

3. Кўўндтн. Сурврмуд олзлтн.

3-гч іњг 11-гч кичіл

56

1. Ээљ ю кељіні?

2. Кен аає-сав уєаљана?

3. Болд альд бііні?

Ээљ

Аав 

Болд 

Цаєан

Альмн

Элвг

ўўдндк хорад

заманд

гиичин хорад 

хашад

бичкдўдин хорад

ширілњд

аає-сав уєаљана

хот кељіні

шал уєаљана

наачана

цецгўд услљана

телевизор хіліљіні

Шин бичг ирв. Хоœєр сурврмуд илгіљ. 

Эн самбрт бичіті. Хірў ґгий. 

4. Альмн альд шал уєаљана?

5. Аав дегтр умшчану?

6. Элвг ямаран хорад наачана?

тівн зурєан

1. Чини ґрк-бўлд кедў кўн бііні?

2. Кедў ахнр-дўўнр бііні?

3. Чини эк кедўті?

4. Чини экин эрдм ямаран?

5. Тана гер ямаран?

6. Герт ямаран хорас бііні?

7. Чини хорад юн бііні?

8. Чи гертін ю кеніч?



ХОЊЄРИН БЎЛ ЯМАРАН?

1. Умштн. Ирлцўлтн.

2. Соњстн.  Сурврмудт хірў ґгтн.

3. Нўўрір кўўндтн.           

12-гч кичіл

57

Хоœєр зург илгіљ. Таблиц бас бііні. Кен 

зургт зурата? Нернь кемб? Тааљ медий.

Тойг Кен бііні? Нернь кемб? Кедўті? Ямаран 
эрдмті?

Ю кељіні?

1 Аав Эрнцн 60 залач шаєа наачана

2 Ээљ Булєн 57 уяч юм уйљана

3  Эцк Бадм 38 телевизор ясчана

4 Эк бичг бичљіні

5 Ууєн кўўкн сурєульч аає-сав хураљана

6 Ууєн кґвўн Хоœєр 7 сурєульч ширі арчљана

7 Отхн ўрн 3 наачана

 Кишті Мигмр Дольган

Бося, мендвт!

1. Хоœєрин эк кедўтів?

2. Экин эрдм ямаран?

а. Хоœєр – Ґлзіт              і. Хоœєр – Нўўдлі           б. Хоœєр – Љииљі

3. Эцкин эрдм ямаран?

4. Хоœєрин эгч кедўтів?

тівн долан

а.

і.

в.
г.

б.

є.



ЯМАРАН ЭГШГ ЎЗГЎД ХОЙР ІІТІ?

1. Соњстн. Тодлтн.

2. Ирлцўлтн.

3. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн. Хойр ііті ўзгўд заатн.

4. Шўлг чеељір дастн.

3-гч іњг 13-гч кичіл

58

Ю – [йу]

Я – [йа]             Е – [йэ]

   Ё – [йо]

 Шог

Ягур кґвўн яарм орна. Яармас эн 

еœг авна. «Юмб энчн?» – гиљ Яалу-

ха кўўкн сурна. «Юузєан тавн чикн», 

–  гиљ Ягур наадлна. «Юу! Аальта 

юмб?» – гиљ кўўкн ухална. 

Е        [йу]

Ё        [йа]

Ю      [йо]

Я        [йэ]

юн

        [й]

ю

        [у]

н      [н]

2 ўзг   3 і

яман – я - ман 

        [й]

я

        [а]

м      [м]

а       [а] 

н       [н]

4 ўзг   5 і

Я-а-а! Яахв?

Яєљана энчнь?!      

1. Кен яарм орна? 

2. Яармас ю авна?

3. Кен ю сурна?

4. Ягур ю келні?

5. Кўўкн ю ухална?
Ягур       еœг

тівн ніімн

Шугран Вера

Яєлав, яєлав!

Яс кемлљіні.   



ЭГШГ ЎЗГИН ТУСКАР Ю МЕДНІЧ?  

1. Зокал давттн.

2. Кўўндтн. Сурврмуд олзлтн.

4. Соњстн. Давттн. Кергті ўзгўд тівтн.

3. Нўўрір умштн. Ахр-удан і темдглтн.           

14-гч кичіл

59

1. Хальмг келнд кедў эгшг ўзгўд бііні?

2. Кедў ґмн дарана эгшг ўзг бііні? Ямаран?

3.  Кедў ар дарана эгшг ўзг бііні?

 Ээљ, ус уунав. Нанд киитн ус ас.

Киитн ус уудм биш. Киитн уснас хоолчн ґвдх.

Ці біінў? Ці уунав. 

           т ___  ___ ва                ч ___  ___ ньг                с ___  ___ лє                   ___  ___ є

               ___  ___ в                                 ___  ___ љ                                      к ___  ___ кн   

ар дарана

ґмн дарана

ахр  і

удан  і

4. Ямаран эгшг ўзгўд таарна?

5. Яєљ удан эгшг іс бичгдні?

6. Ямаран эгшг ўзгўд хойр ііті?

Ўўртін бас ґг.

тівн йисн



ЧИ УМШХДАН ДУРТАВЧ?

1. Шўлг чеељір дастн.

2. Тіілврті тууль тааљ медтн.

3. Келвр умштн. Ирлцўлтн.

4. Келвр умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.

3-гч іњг 15-гч кичіл

60

Модн аає, ухрт

Морхаљ ах дурта.

Шанєар ці самрад,

Шаазœ ааєд кені.

Суулє, миск, хііс

Сумъян хулдљ авна.

Аає-савин нердинь

Альмн кўўкн медні.

Нуура Владимир

1. Санљрма альдас?

2. Санљрман ґрк-бўлд кен бііні?

3. Экин эрдм ямаран?

4. Дў кґвўн кедўті?

5. Санљрма гертін яєљ нґкд болна?

Санљрман ґрк-бўл

Санљрма йисті. Єурвдгч класст сурна. Эн эк-эцктієін, дў кґвўтієін, ээљ-аавтаєан 

Элст балєснд ик чолун герт бііні.

Санљрман эк – багш. Дґрвдгч классин кўўкд сурєна. Эцкнь – залач. Маши йовул-

на. Ґрўєір Санљрмаг эктієинь школд кўргні. Дў кґвўн ээљ-аавтаєан гертін ўлдні. Эн 

школд сурхш. Эн бичкн. Дґрвті.

Санљрман ээљ уяч. Гертін юм уйна. Аав хашад кґдлні. Ач кґвўн нґкд болна.

Школын хґґн Санљрма гертін нґкд болна. Аає-сав уєана, цецгўд услна, дў кґвўтієін 

наадна.
1. Санљрма

2. Эк 

3. Эцк

4. Ээљ

5. Аав

6. Дў кґвўн

а. багш.

і. хашад. 

б. школд сурхш.

в. 9.

г. залач.

є. уяч.

(Хавхнт)

љирн

Гер дотр сууна, гертієін йовна.                                               



ЧИ УМШХДАН ДУРТАВЧ?

1. Шўлг чеељір дастн.

3. Келвр умштн. Ирлцўлтн.

4. Келвр умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.

2. Йґріл чеељір дастн.

16-гч кичіл
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Хоœхл цецг

Хотхрт љиœнні.

Хорха-меклід  

Хоœх болна.         
Хоœхл                   

 Санљин Николай

Хур орхинь

Хоœхла медні,

Хурин ґмн

Хоœхнь хаагдна.

Кен ахан кўндлљ,

Кен бичкнін эрклўлљ,

Ах-дўўєірн, элгн-садарн

Амулœ эдлљ бііх болтн!

  Долман ґрк-бўл

Мини нерн Долма. Эндр мини ґрк-бўл гертін бііні. Мини ах эцк хойр хашад модд 

услљана. Экм аає-сав уєаљана. Ээљ ці чанљана. Эгчм герін хураљана. Мини дў кґвўн 

аавтаєан бичкдўдин хорад шатр наачана. Би эвріннь ґрк-бўлин тускар келвр бичљінів:

«Мини ґрк-бўл ик, ни-негн. Мини экин нерн Булєн. Эцкин нерн Дорљ. Мини эк – 

эмч, эцкм – тосхач. Мини ах – ууєн ўрн. Мини дў кґвўн – отхн ўрн. Ээљ аав хойр кґгшн. 

Аав далта, ээљ љирн ніімті. Би ґрк-бўлдін дуртав!»

1. Долман ґрк-бўлд кен бііні?

2. Кедў кўн бііні?

3. Кедў ах-дў бііні?

4. Экин, эцкин эрдм ямаран?

5. Аав ээљ хойр ю кељіні?

6. Аав ээљ хойр кедўтів? 

1. Эк

2. Эцк

3. Ээљ

4. Аав

5. Ах 

6. Дў кґвўн

а. тосхач.

і. 68.

б. эмч.

в. отхн ўрн.

г. 70.

є. ууєн ўрн.

љирн негн
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ЎЛМЉ ПЎРВІ ҐДРЛІ Ю КЕНІ?

2. Соњстн. Кен ю кені?

3. Умштн. Дутљах ўгмўд бичтн.

4. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.

1. Соњстн.  Тодлтн.

5. Кўўндтн.

3-гч іњг 17-гч кичіл

62

Долан хонг

Кен? Сарœ Мигмр Ўлмљ Пўрві Басœ Бемб Нарн

шатр шатр шатр бассейн

футбол шатр футбол шатр

футбол футбол бассейн

Мини нерн Ўлмљ. Эндр сарœ ґдр. Би Єіріті ________ наачанав. Би футбол сарœ 

болн ________ ґдрлі нааднав. ________ ґдрлі би бассейнд ґґмнів. Єірі шатр наад-

хдан дурта. Эн ________болн ________ ґдрлі Љииљіті ________ наадна.

1. Ўлмљ пўрві ґдрлі ю кені?

2. Кезі Љииљі шатр наадна?

3. Кен нарн ґдрлі Ўлмљті бассейнд ґґмні?  

4. Эндр долан хонгин ямаран ґдр?

5. Кґвўд эндр ю кељіні?

Ўлмљ ________ ґдрлі ю кені?

             1. Нарн    2. Мигмр              3. Пўрві             4. Бемб

Аав, ээљдін золєна.      Хораєан хурана.      Цецгўд услна.              Домбр цокна.                                         

љирн хойр



ЧИНИ ЄАРСН ҐДР КЕЗІ?

1. Соњстн.  Тодлтн.

2. Умштн.  Сурврмудт хірў ґгтн.

3. Соњстн. Умштн.           

18-гч кичіл
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Љилин дґрвн цаг

Ўвл

1. Бар 

2. Туула

3. Лу

Зун

1. Мґчн

2. Така

3. Ноха

Намр

1. Єаха

2. Хулєн

3. Ўкр

Хавр

1. Моєа

2. Мґрн

3. Хґн

Єірі, єарсн ґдрлічн йґріљінів!

Ханљанав!

Эн мини белг! 

Ик гидгір байрлљанав!

Яєсн сііхн дегтр!

Би йґріл келнів.

Эœкр мана ўр Єірі!

Авсн наснчн ґлзіті болтха!

Бат кишгті, ут наста бол!

Тиигтхі! Йґріл  шиœгтхі!

Ўлмљ, чини єарсн ґдр кезів?

Мини єарсн ґдр ўвлір.

Бар сарин арвн хойрт.

1. Љииљі

2. Ґлзіт

3. Нўўдлі

4. Герлі 

14

6

27

30

1

2
3

4

1. Эндр кені єарсн ґдр?

2. Ґлзіт ямаран белг белглљіні?

3. Кен йґріл келљіні?

4. Ўлмљин єарсн ґдр кезів?

љирн єурвн



ЧИ НААДХДАН ДУРТАВЧ?

3-гч іњг 19-гч кичіл

64
љирн дґрвн
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Чини ґрк-бўлд 

кен бііні?

Чини ґрк-бўлд 
кедў кўн бііні?

Чи ууєн ўрнч?
Чини экин 

нерн кемб?

Чини эк 

кедўті?

Чамд ах-дў 
біінў?Чини ээљ 

кґгшн?

Чини экин эрдм 

ямаран?

Уяч ю кені? 
Эмч ю кені?

Мис альд бііні?

Тана гер 

ямаран?

Тана герт 
ямаран хорас 

бііні?

Тана гиичин 

хора ямаран?Чини хорад 
юн бііні?

Ямаран эрдм 
медніч?Тана заманд 

юн бііні?

Тана хашад юн урєна? Чи гертін 
ю кеніч?

Ямаран цецгўд 

медніч?

Ўгин эклцд 
ямаран ўзгўд 
хойр ііті?

Чи шўлг 

меднч?
Ямаран 

тіілврті тууль-
муд медніч?

Ямаран йґріл 

медніч?
Долан хонгин 

нерд меддвч?
Чини 

єарсн ґдр кезі?

Тана гер 
ямаран?



ЧИ Ю ДАСВЧ?

1. Умштн. Сурврмудт чик хірў шўўтн. Нег хірў буру.

2. Соњстн.  Кўўкдин нерд заатн.

20-гч кичіл

65

Эндр бар сарин арвн йисн, нарн ґдр. Эндр мини єарсн ґдр. Мана ґрк-бўл гиичин 

хорад. 

Ээљ ціієір деељ ґргљіні. Аав йґріл келљіні: «Ні, мана му кґвўн Љииљі, авсн 

наснчн ґлзіті болтха!  Эк эцкдін алтн ўрн бол! Школдан сін сурєульч болљ, аавиннь 

нер дуудулљ, ахнр-дўўнртін дґœ болљ, амулœ менд бі!»

Мини аав ээљ хойр Яшкуль селінд бііні. Би бемб болн нарн ґдрлі эднд золєдв. 

Аавтаєан хаша хуранав, ээљтієін лавкд однав. Эндр аав ээљ хойр гиичд ирв. Мини нас 

йґріљіні. Би аав ээљдін йир дуртав.

1.   Эндр ямаран ґдр?

1. киитн         2. бар сарин арвн йисн     3. нарн

2.   Љииљін єарсн ґдр кезів?

1. бар сарин арвн йиснлі     2. ўвлір         3. хаврар

3.   Аав ээљ хойр альд бііні?

1. Элстд     2. селінд        3. Яшкульд

4.   Кезі Љииљі аав-ээљдін золєна?

1. нарн ґдрлі       2. басœ ґдрлі   3. бемб ґдрлі

5.   Эндр аав ээљ хойр ю кељіні?

1. Љииљін нас йґріљіні.       2. гиичд ирв        3. хаша хураљана

љирн тавн

Мигмр     Алтн     Мињъян     Дольган     Цаєан
1

2 3 4

5



66
љирн зурєан

ЦОГЦ-МАХМУДАН ТИНИЛЄНД ОЛЗЛХ МАТЕРИАЛ

1. 
Би зогсчанав.
Би йовљанав.
Би гўўљінів.
Би єірідљінів.
Би сууљанав.
Би дуулљанав.
Би бичљінів.
Би умшчанав.

2. 
Чи бичљініч.
Чи умшчанач.
Чи зурљанач.
Чи келљініч.
Чи йовљанач.
Чи биилљініч.
Чи єірідљініч.

3. 
Би боснав.
Би гўўнів.
Би йовнав.
Би зогснав.
Би суунав.
Би мґлкнів.
Би єіріднів.
Би мґрір довтлнав.
Би маши йовулнав.

4. 
Сурєульч кичілдін ю кені?
Сурєульч умшна.
Сурєульч бичні.
Сурєульч тоолна.
Сурєульч ухална.
Сурєульч зурна.
Сурєульч дуулна.
Сурєульч биилні.
Сурєульч шўлг келљ ґгні.

5. 
Дегтр умшнав.
Девтрт бичнів.
Ширір ширднів.
Зусар наанав.
Цердір зурнав.

6. 
Завсртан ю кеніч?
Би хіікрнів.
Би нааднав.
Би гўўнів.
Би амрнав.
Би єіріднів.
Би мґлкнів.

7. 
Цердір самбрт бичні.
Зусар цаас наана.
Цаасар дегтр орана.
Дегтр умшна.
Кимзієір кемљілні.
Биллўрір биллні.

8. 
Бичлєн.
Умшлєн.
Зурлєн.
Тооллєн.
Соœслєн.

9. 
Умшчана – умшчахш.
Бичљіні – бичљіхш.
Зурљана – зурљахш.
Соœсчана – соœсчахш.
Келљіні – келљіхш.
Йовљана – йовљахш.
Єірідљіні – єірідљіхш.

10. 
Би ухатав.
Би чидлтів.
Би килмљтів.
Би оньгтав.

11. 
Би, чи, эн, тер.
Мадн, тадн, тедн.
Ухата.
Шунмєа.
Сііхн.
Чидлті.
Шогч.

12. 
Тадн сіінір кґдлвт.
Тегід цуєар ямаран?
Ухатавидн.
Килмљтівидн.
Чеељтівидн.
Чидлтівидн.
Шунмєавидн.
Соœсврчвидн.

13. 
Єаран деегшін.
Єаран дорагшан.
Єаран ардагшан.
Єаран ґмірін.

14. 
Эн мини толєа.
Эн мини толєан ўсн.
Эн мини чикн.
Эн мини чирі.
Эн мини маœна.
Эн мини хамр.
Эн мини халх.
Эн мини амн.



67
љирн долан

15. 
Эн мини кўмсг.
Эн мини нўдн.
Эн мини сурмсг.
Эн мини келн.
Эн мини шўдн.

16. 
Мини єар альд бііні?
Эн бііні.
Мини кґл альд бііні?
Эн бііні.
Мини чикн альд бііні?
Эн бііні.
Мини нўдн альд бііні?
Эн бііні.
Мини хамр альд бііні?
Эн бііні.

17. 
Толєаєарн гекід, гекід,
Ээмірн холькад, холькад,
Альхарн ташад, ташад,
Кґлірн тавшад, тавшад,
Доран эргід, эргід,
Биилий, биилий!

18. 
Мини хойр єар.
Єарин тавн хурєн:
Эркі, хумха, дунд, 
нерн уга, чигчі.

19. 
Мана єарин хурєн:
Кґдлні, бичні, зурна,
Ширдні, наана, наадна. 

20. 
Толєа ухална.
Чикн соœсна.
Хамр киилні.
Амн ду єарна.
Келн келні.
Шўдн љаљлна.
Єар кґдлні.
Кґл йовна.

21. 
Санан хурдн.
Нўдн хурц.
Чикн сонр.
Єар бат.
Кґл шулун.

22. 
Салькн ўліљіні.
Ўўлн хурљана.
Хур орљана.
Бальчг єарчана.
Хур гииљіні.
Нарн мандлљана.

23. 
Салькн ўліні.
Ўўлн хурна.
Єал ціклні.
Хур орна.
Нарн єарна.
Ноєан урєна.

24. 
Салькн, салькн ўліні,
Хур, хур орна.
Бальчг, бальчг єарна,
Цандг, цандг тогтна.

25. 
Хурдн салькн ўліні,
Ик хур орна.
Деер нарн мандлна,
Дор ноєан урєна.

26. 
Деер ўўлн хурна,
Шўрўн салькн ўліні.
Тґгрг мґндр унна.
Тош-тош гині,
Мґндр хаалє бўркні.

27. 
Деер кґк теœгр.
Дор кґк ноєан.
Деер цаєан ўўлн.
Дор хар єазр.
Деер шар нарн.
Дор сііхн цецгўд.
Деер бор ўўлн.

28. 
Ґндр, ґндр модд
Нааран, цааран нііхлні.
Маштг, маштг гермўд
Эдн заагт ўзгдні.

29. 
Салькн, салькн ўліні,
Модн, модн нііхлні.
Салькн, салькн дорагшан, 
Модн, модн деегшін.
Нарн, нарн, наар,
Намаг ирљ халул.
Хур, хур, холд,
Хґґннь, ирљ норє.
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30. 
Хур, хур, цааран йов,
Хуцин махн, нааран йов!
Мґндр, мґндр, цааран йов,
Мґрні махн, нааран йов!

31. 
Деер цаєан, дор цаєан.
Цасн, цасн ціієід орљана.
Кґвўд байрта, кўўкд 
байрта, 
Кґвкр цаснд кґґлдід 
наачана.
Деер цаєан, дор цаєан,
Бичкдўд цугтан, белдтн 
цанан.

32. 
Негн, хойр, єурвн –
Хґґні бичкн хурєн.
Дґрвн, тавн, зурєан –
Сііхн, хурдн унєн.
Долан, ніімн, йисн –
Теегин шар зурмн.
Кўцц тонь – арвн.

33. 
Негн, негн, негн –
Нірин тооєин экн.
Хойр, хойр, хойр –
Ховчин нўдн сольр.
Єурвн, єурвн, єурвн –
Єуйрин хортн – зурмн.
Дґрвн, дґрвн, дґрвн –
Дґрін сур ґргн.
Тавн, тавн, тавн –
Тарєн кґгшн хавхнт.

34. 
Єууља, єууља, єууљуха!
Єартм багтм љулљуха!
Сґг тґгрг нўдті,
Соньн шар девлті.
                Шугран Вера

35. 
Іві ґрўн босна,
Ўсін уухар седні.
Єартан ааєан бірні,
Ээљін оньдин дуудна.

36. 
Љонља кґвўн 
наадхдан дурта,
Оньдин эн єаза йовна.
Тґгрг меечг деегшін 
нисні,
Љонља дарунь хавлљ 
авна.

37. 
Ґр цііні.
Ґдр эклні.
Шар буудя
Шовуд чоœкна.
Хулєн серні,
Хальш хііні.
Мис міілід,
Мах сурна.
Ґкір бичкдўд
Ґрм идні.
                Шугран Вера

38. 
Бичкн бор шовун
Терзин єатц љирлзні.
Љив-љив гиљ,
Љииљі кґвўг серўлні.

39. 
Мини нарн ээљ – 
Мана седклин эмч.
Оньдин дґрвн цагт
Омг орулљ йович.

40. 
Сарœ, мигмр, ўлмљ – 
Тўрўн єурвн ґдрмўд.
Пўрві, басœ, бемб, нарн –

Сўўлин дґрвн ґдрмўд.
Сарœ, мигмр, ўлмљ,
Пўрві, басœ, бемб, нарн –
Эн дуулсн ґдрмўд
Долан хонг тогтана.

41. 
Буур љил єарч,
Ботхн љил орљ, 
Авсн наснтн
Ґлзіті болтха!
Цуєар імтн
Амулœ біітхі! 

42. 
Сурєуль – ухани булг.
Сурєульта кўн – кишгті.
Сурєульд кґгшн уга.
Ахуч кўн бийдін туста
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 СОЊСЛЄНА ДААЛЄВРИН ТЕКСТС

I-гч іњг

17-гч кичіл. 2-гч даалєвр

Ўлмљ: Єірі, хілі! Эн йир соньн наадн.

Би наадна дўр зурљанав.

Єірі: Нернь кемб?

Ўлмљ: Дііч.

Єірі: Эн юмб?

Ўлмљ: Эн илвті нутг. Энд аальта 

біідлті юмс бііні.

Єірі: Чини Дііч ямаран біідлті?

Ўлмљ: Эн толєа. Эн толєан ўсн.

Єірі: Кедў єар бііні?

Ўлмљ: Дґрвн єар, дґрвн кґл.

Єірі: Тиим далай?

Ўлмљ: Мини Дііч шудрмг, ухата.

Єірі: Би бас наадна дўр зурљанав. 

Энўні нерн Лу. Энўнд хойр толєа, 

єурвн нўдн, дґрвн єар бііні. Мини 

наадна дўр ухата, оньгта.

17-гч кичіл. 4-гч даалєвр

Эн мини наадна дўр. Эн аальта 

біідлті. Эн толєа. Эн хойр чикн. Эн 

нег нўдн. Эн дґрвн єар.Эн хойр кґл. 

Мини наадна дўр чидлті, ухата.

18-гч кичіл. 2-гч даалєвр

Нўўдлі: Эн мини дурта наадн.

Герлі: Ямаран наадн?

Нўўдлі: Хілі. Би зург зурљанав.

Герлі: Сііхн зург. Сііхн ґдр.

Нўўдлі: Нарн мандлљана. Кўўкд 

наачана.

Герлі: Эн мини зург. Хур орљана. 

Киитн салькн ўліљіні.

Нўўдлі: Эн дардг дар. Ода хур 

гииљіні. Бальчг єарчана.

Герлі: Э, ўўлн тарљана.

18-гч кичіл. 4-гч даалєвр

Эндр ўўлті ґдр. Киитн салькн 

ўліљіні. Хур гииљіні. Нарн 

єарчана. Бальчг єарчана.

20-гч кичіл. 1-гч даалєвр

1. Мини нерн Булєн.

2. Би ніімтів.

3. Би Кґтчнр селінісв.

4. Би єурвдгч класст сурнав.

5. Мана класст арвн кўн бііні.

6. Би домбр цокхдан дуртав.

1. Эн мини ўр Альмн.

2. Эн Элст балєснас.

3. Эн долата.

4. Альмн хойрдгч класст сурна.

5. Эн биилхдін дурта.

6. Би домбр цокљанав. Альмн 

биилљіні.
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20-гч кичіл. 3-гч даалєвр

Мендвт. Би Ґлзітин ўр кўўкмб. Мини 

нерн Эњкр. Би Москваєасв. Би арвтав. 

Дґрвдгч класст сурнав. Эндр хурта 

ґдр. Би умшчанав. Би умшхдан дур-

тав.

II-гч іњг 

2-гч кичіл. 3-гч даалєвр

Мини нерн Нўўдлі. Би негдгч класст 

сурнав. Би сін сурєульчв. Мана класс 

ик, сарул. Мана класст тавн ширі, арвн 

сандл бііні. Самбр цаєан, дґрвлљн. 

Маралљн ноєан, тґгрг. Єурвн ик утулњ 

терз бііні.

3-гч кичіл. 3-гч даалєвр

Би Ўлмљв. Би мана классин хоран 

тускар келнів. Мана классин хорад 

єурвн ик, дґрвлљн терз бііні. Цењкр 

хааєул терзд ґлгіті. Сііхн єурвн цецг 

терз деер зогсчана. Шал деер ик, тґгрг, 

кўрњ маралљн кевтні. Хорад хойр 

утулњ самбр бііні. Нег самбр цаєан, 

нег самбр ноєан. Ўкўг ўўдні ґґр зог-

счана.

5-гч кичіл. 3-гч даалєвр

Єірі: Герлі, тер кені меечг?

Герлі: Ямаран меечг?

Єірі: Ўлмљин ширі деер бііні.

Герлі: Тер Нўўдлін меечг.

Єірі: Герлі, эн цаасн чиний?

Герлі: Уга, эн Ґлзітін цаасн. Єірі, эн 

кені дорва?

Єірі: Ямаран дорва?

Герлі: Љииљін сандл деер бііні.

Єірі: Эн мини дорва. Герлі, эн кені 

хіірцг?

Герлі: Эн мини хіірцг.

6-гч кичіл. 3-гч даалєвр

Єірі: Мини кимзі альд бііні?

Ўлмљ: Ямаран кимзі?

Єірі: Ут кимзі.

Ўлмљ: Тер ґндр ширі деер бііні.

Єірі: Мини дегтр альд бііні?

Ўлмљ: Ямаран дегтр?

Єірі: Бичкн дегтр.

Ўлмљ: Тер маштг ширі деер бііні.

7-гч кичіл. 3-гч даалєвр

1. Эн юмар ширдні.

2. Эн юмар самбрт бичні.

3. Эн юмар цаас наана.

4. Эн юмар зурна.

5. Эн юмар биллні.

8-гч кичіл. 4-гч даалєвр

Мендвт. Мини нерн Љииљі. Би негдгч 

класст сурнав. Мини дурта керг – умшлєн. 

Мини ўр Нўўдлі кґгљм соњсхдан дурта. 

Хілітн! Эн мини ўр Єірі. Эн шатр на-
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адхдан дурта. Эн шин сурєульч Ўлмљ. 

Ўлмљин дурта керг – зурлєн.

9-гч кичіл. 2-гч -3-гч даалєврмуд

Єірі: Нўўдлі, чини дурта кичіл ямаран?

Нўўдлі: Мини дурта кичіл – зурлєн. Би 

зурхдан дуртав.

Єірі: Эндр ўлмљ ґдр. Эндр зурлєна кичіл 

болх.

Нўўдлі: Кедўдгч кичілд зурлєн болх?

Єірі: Зурлєн – хойрдгч кичіл.

11-гч кичіл. 2-гч даалєвр

Санљ, менд! Хоњєр, менд! Би тана сур-

врмудт хірў ґгчінів. Мини школ єурвн 

давхр, ик, ґндр. Классин хорад дґрвн 

терз бііні. Хора єо булњта, сарул. Хорад 

хойр самбр, арвн ширі, єурвн ўкўг бііні. 

Мини ширі деер дегтр, девтр, бичўр 

бііні. Мини дурта кичіл – умшлєн. Би 

умшхдан дуртав. Хальмг келні кичілд би 

бас умшнав, зуг хальмг келір. 

14-гч кичіл. 3-гч даалєвр

Ґлзіт: Эн ўгд ґмн дарана хойр эгшг ўзг 

бііні.

Єірі: Эн ўгд ар дарана хойр эгшг ўзг 

бііні.

Нўўдлі: Эн ўгд ар дарана єурвн эгшг ўзг 

бііні.

Љииљі: Эн ўгд ґмн дарана дґрвн эгшг 

ўзг бііні.

Ўлмљ: Эн ўгд тўрўн эгшг ўзг ар дарана 

эгшг ўзг.

Герлі: Эн ўгд негдгч эгшг ўзг ґмн дарана 

эгшг ўзг.

18-гч кичіл. 3-гч даалєвр

Ґлзіт: Нўўдлі, чи завсрт ю кеніч?

Нўўдлі: Би завсрт амрнав.

Школын хашад аєар киилнів.

Ґлзіт: Ўлмљ, чи завсрт ю кеніч?

Ўлмљ: Би спортын талвњд гўўнів, 

єіріднів, мґлкнів.

Ґлзіт: Герлі, чи завсрт ю кеніч?

Герлі: Би ўўрмўдтієін кўўнднів. Ґлзіт, 

чи ю  кеніч?

Ґлзіт: Би ширілњд хот иднів, кґгљм 

соњснав.

20-гч кичіл. 1-гч даалєвр

Мендвт, кўндті ўўрмўд! Мини нерн 

Хоњєр. Ўлмљ  – мини ўр. Би Цаєан-Нур 

селінд біінів. Би негдгч класст сурнав. 

Мана школ хойр давхр. Школын деевр 

кґк, терз-ўўднь цењкр, эрс цаєан.

Мана классин  хора ик, сарул, ґндр. Хо-

рад тавн ширі, арвн сандл бііні. Єурвн 

терз бііні. Терзд оошк хааєул ґлгіті. 

Мини дурта кичіл – хальмг келн. Кичілд 

би умшнав, бичнів, кўўнднів. Би хальмг 

шўлг дасхдан, хальмг ду дуулхдан дуртав.

Мини ўр Санљ хальмг келні кичілд бас 

дурта. Санљ домбр цокна, би биилнів.
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III-гч іњг

3-гч кичіл. 3-гч даалєвр

Герлі: Љииљі, эн кені зургв?

Љииљі: Эн мини аав.

Герлі: Чини аав хґґчий?

Љииљі: Уга, мини аав адуч. Герлі, чини 

экин эрдм ямаран?

Герлі: Мини эк эмч. Нўўдлі, чини эк ю 

кені?

Нўўдлі: Мини эк юм уйна. Уяч – мини 

дурта эрдм.

Љииљі: Єірін эцкин эрдм ямаран?

Герлі: Би меднів. Эн залач.

Нўўдлі: Ўлмљ, чини эцкин эрдм эмчий?

Ўлмљ: Уга, мини эцк тосхач.

4-гч кичіл. 2-гч даалєвр.

Єірі: Нўўдлі, эн маштг гер чиний?

Нўўдлі: Уга, мини гер ґндр.

Єірі: Чини гер кедў терзті?

Нўўдлі: Мини гер зурєан терзті.

Єірі: Ноєан дееврті гер чиний?

Нўўдлі: Уга, мини герин деевр улан.

5-гч кичіл. 3-гч даалєвр

Љииљі: Ўлмљ, чини аав альд бііні?

Ўлмљ: Аав гиичин хорад телевизор 

хіліљіні.

Љииљі: Ўлмљ, чини ээљ альд бііні?

Ўлмљ: Ээљ заманд ці чанљана.

Љииљі: Чини эгч альд бііні?

Ўлмљ: Цаєан ширілњд дегтр умшчана.

7-гч кичіл. 2-гч даалєвр

Єірі: Нўўдлі, чини мис альд бііні?

Нўўдлі: Тааљ мед.

Єірі: Чини мис таг деер сууну?

Нўўдлі: Уга. Тер хар мис Љииљін.

Єірі: Чини мис ўкўг дотр бііні?

Нўўдлі: Уга. Тер бор мис Герлін.

Єірі: Чини мис ямаран ґњгті?

Нўўдлі: Мини мис цењкр биш, кўрњ биш.

Єірі: Тиигхлі чини мис цаєан эс гиљ шар 

болх.

Нўўдлі: Мини мис цаєан.

Єірі: Би меднів. Чини мис ширі дор.

9-гч кичіл. 3-гч даалєвр

Мана хаша ик, сііхн. Дала ґндр урєа модд 

урєна. Би аавтаєан урєа модд услнав. 

Мини эгч Цаєан ээљтієін цецгўд суулєна. 

Сііхн цецгўд мана хашад урєна: сарнањк, 

камб болн бамб цецгўд.

11-гч кичіл. 2-гч даалєвр

(телефон љињнљіні)

Ўлмљ: Мини эгч љињнўлљіні. Менд, 

Цаєан.

Цаєан: Ўлмљ, чи альд біініч?

Ўлмљ: Би школдан біінів.

Цаєан: Ээљ хот кељіні.

Ўлмљ: Сін. Чи нґкд болљанч?

Цаєан: Би аає-сав уєаљанав.

Ўлмљ: Болд ю кељіні?
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Цаєан: Эн цецгўд услљана. Альмн ўўдндк 

хорад шал уєаљана.

Ўлмљ: Аав альд бііні?

Цаєан: Аав гиичин хорад телевизор 

хіліљіні. Элвг бичкдўдин хорад наачана.

12-гч кичіл. 2-гч даалєвр

Эн мини ґрк-бўл. Долан кўн бііні. Мини 

эк багш. Эн баахн. Єучн тавта. Мини эцк 

гермўд тосхна. Эн сін тосхач. Мини эгч 

Мигмр ууєн ўрн. Эн зурєадгч класст сур-

на. Мигмр арвн хойрта. Мигмр гертін 

нґкд болна. Аає-сав хурана, уєана.

17-гч кичіл. 2-гч даалєвр

Мини нерн Љииљі. Би шатр наадхдан 

дуртав. сарњ, ўлмљ, бемб ґдрлі би шатр 

нааддв.

Мини нерн Ўлмљ. Эндр сарњ ґдр. Би 

Єіріті футбол наачанав. Би футбол сарњ 

болн пўрві ґдрлі нааднав. Нарн ґдрлі 

би бассейнд ґґмнів. Єірі шатр наад-

хдан дурта. Эн ўлмљ болн бемб ґдрлі 

Љииљіті шатр наадна.

18-гч кичіл. 3-гч даалєвр

1. Мини нерн Љииљі. Би долатав. Мини 

єарсн ґдр лу сарин зурєан.

2. Би Ґлзітв. Мини єарсн ґдр хґн сарин 

арвн дґрвн.

3. Ґлзіт: Нўўдлі, чини єарсн ґдр хавра-

рий?

Нўўдлі: Уга, зунар. Така сарин єучнла.

4. Мини єарсн ґдр намрар. Би ўкр сарин 

хґрн доланла єарлав.

20-гч кичіл. 2-гч даалєвр

1. Герлі: Мигмр альд бііні? 

Ґлзіт: Мигмр тер ширі арчљана.

2. Герлі: Тер кўўкні нерн кемб?

Ґлзіт: Ямаран кўўкні?

Герлі: Тер аає-сав хураљана.

Ґлзіт: Тер кўўкні нерн Алтн

3. Герлі: Тер Мингъян шал уєаљана?

Ґлзіт: Уга, тер Дольган.

4. Герлі: Тер кен тўнтгті орн деер сууна?

Ґлзіт: Терзин ґґр?

Герлі: Э, тиим.

Ґлзіт: Тер Цаєан. Мингъяна эгч.

Герлі: Мингъян альд бііні?

Ґлзіт: Терзин ґґр зург цокљана.
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I-гч іœг: «Зун кўўні чирі ўзхір, 

нег кўўні нер сур»            

1-гч кичіл
багш
бііні
би
зун
кемб
кўн
мадн
мендвт
мини
негн
нерн
сін
сін біінів
соœсх
сурєульч
сурх
тана
таньлдх
тер
тодлх
умшх
ўзх
хальмг
чи
чини
чирі
эн
шин
юмб
ямаран
ямаран біініч

2-гч кичіл
кґвўн
кўўкн
кўн
кўўндх

3-гч кичіл
альдас
балєсн
ґґмх
селін
сўлд
таœєч
туг

4-гч кичіл
биилх
єурвн
дегтр
дуулх
залу
меечг
ноєан
ноха
самбр
хойр

5-гч кичіл
альмн
арвн
дараєарнь 
долан
дґрвн
зурєан
йисн 
кедў
келх
ніімн
тавн
тоолх

6-гч кичіл
арвта
єурвта
долата
дґрвті
зурєата

1-й урок
учитель
есть
я
сто
кто
человек
мы
здравствуйте
мой
один
имя
хороший
хорошо живу
слушать
ученик 
спрашивать
ваш
знакомиться
он/она/оно
запомнить
читать
видеть
калмыцкий
ты
твой
лицо
это
новый
что
какой
как живешь

2-й урок
мальчик
девочка
человек
разговаривать

3-й урок
откуда
город
плавать
село
герб
республика
флаг 

4-й урок
танцевать
три
книга
петь
мужчина
мячик
трава
собака 
классная доска
два

5-й урок
яблоко
десять
по порядку
семь
четыре
шесть 
девять
сколько
говорить
восемь 
пять
считать

6-й урок
десятилетний
трёхлетний
семилетний
четырёхлетний
шестилетний

КИЧІЛМЎДИН ТОЛЬ
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ирлцўлх
йисті
кедўті
ніімті
негті
тавта
хойрта
шинљлх

7-гч кичіл
аав
арвдгч
ач кўўкн
єурвдгч
доладгч
дґрвдгч
зурєадгч
йисдгч
кедўдгч
мис
ніімдгч
негдгч
сурх
тавдгч
хойрдгч
хулєн
шалхг
ээљ

8-гч кичіл
гўўх
давшх
домбр цокх
дуулх
зогсх
зурх
йовх
кех
мґлкх
наадх
суух

тааљ медх
уга
ўзўлх
ўўлдвр

9-гч кичіл
биилх
давшх
довтлх
дурлх
мґрн
урлх
шаєа
шатр

10-гч кичіл
будн
нарн
ґдр
салькн
ўўлн
хур
эндр
цасн
ямаран

11-гч кичіл
дала
дґґв
нўўрір
ўр кґвўн
сурвр
хірў ґгх

12-гч кичіл
ўўрмўд

13-гч кичіл
ар дарана
дутх 
єаза

соотносить
девятилетний
сколько лет
восемилетний
годовалый
пятилетний
двухлетний
изучать

7-й урок
дедушка
десятый
внучка
третий
седьмой
четвертый
шестой
девятый
который (по порядку)
кошка
восьмой
первый
спрашивать
пятый
второй
мышка
репа
бабушка

8-й урок
бегать
лазать
играть на домре
петь
стоять
рисовать
идти
делать
ползать
играть
сидеть

отгадывать
нет
показывать
действие

9-й урок
танцевать
лезть, влезать
скакать
любить
лошадь
мастерить
альчики
шахматы

10-й урок
туман
солнце
день
ветер
туча
дождь
сегодня
снег
какой

11-й урок
много
шашки
по ролям
друг
вопрос
давать ответ

12-й урок
друзья

13-й урок
заднего ряда
отсутствовать
на улице
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єал
єалун
єарх
єірідх
медх
ґдмг
ґмн дарана
ґргх
толєа
ўзг  
чеељір дасх
эгшг ўзг
яман

14-гч кичіл
арвн кўртл
арвс
ах-дў
ахр і 
болх
заах
ик
кўœкл
мергн
орм
ґсх
темін
то
тоомср
удан і
ўг
ўрн
ўўрлх
цаасн
хіліх
эврі
эднлі
эс гиљ

15-гч кичіл
байрта харєий

бичг
љивр
йовх
кґл
нисх
орх
саах
секх
тіілврті тууль
ўкр
ўлгўр
ўсн
ўўдн
харєх
шўлг

16-гч кичіл
імтіхн
љґґлкн
идх
ноолдх
ґрм 
тўркх
хуцх
яєна

17-гч кичіл
аальта
альхн 
амн
бас
біідл
гесн
єар
дала
дііч
дўр
зіœг
илвті
йир
кўзўн

огонь
гусь
выходить
прыгать
знать
хлеб
переднего ряда 
поднимать
голова
буква
учить наизусть
гласная буква
коза

14-й урок
до десяти
сильный
братья
краткий звук
будет
указывать
большой
мудрый
меткий
место
расти
верблюд
цифра
уважение
долгий звук
слово
ребёнок
дружить
бумага
смотреть
свой
с ними
или

15-й урок
до встречи

письмо
крыло
ходить
нога
летать
входить
доить
открывать
загадка
корова
пословица
молоко
дверь
встречаться
стихотворение

16-й урок
сладкий
мягкий
кушать
драться 
сметана
намазывать
лаять
что делает

17-й урок
странный
ладонь
рот
тоже
внешний вид
живот
рука
много
воин
персонаж
предложение
волшебный
очень
шея
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лу
маœна
наадн
нутг
нўдн
оньгта
орулх
ґвдг
соньн
тоха
тиим
ухата
ўсн
хамр
халх
хурєн
цогц
чеељ
чикн
шудрмг

18-гч кичіл
бальчг
гиих
дардг
дарх
зург
киитн
мандлх
тарх
теœгр
ода
олх
ўліх
хурх
хур орљана
чик

19-гч кичіл
медх
чилгч

эклх
эклц

20-гч кичіл
баг
даран
дасх
келвр
ґгх
тівх
тогтах
туск
хірў
хувах

II-гч іœг: «Сурєуль – ухани булг»

1-гч кичіл
бор
булг
єурвлљн
давшур
давхр
деевр
дґрвлљн
кґк
кўрœ
нег давхр 
ноєан
ґœг
самбр
сандл
терз
тойг
тґгрг 
улан
утан
утулœ
ўкўг
хар

дракон
лоб
игра
страна
глаза
внимательный
вводить
колено
интересный
локоть
так
умный
волосы
нос
щека
палец
тело
грудная клетка
ухо
шустрый

18-й урок
слякоть, грязь
распогодиться
кнопка
нажимать
картина
холодный
светить
расходиться
небо
сейчас
находить
дуть
собираться
идёт дождь
правильный

19-й урок
знать
конец

начинать
начало

20-й урок
группа
последовательность
учить
рассказ
давать
ставить
создавать
о, об
ответ
делить

1-й урок
серый
источник
треугольник
ступеньки
этаж
крыша
четырехугольник
синий
коричневый
одноэтажный
зелёный
цвет
классная доска
стул
окно
номер
круг 
красный
дым
прямоугольный
шкаф
черный
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цеœкр
шар
ширі

2-гч кичіл
булœ
маралљн
ора
ґндр
хааєул
хора
шал
цецг
эрс

3-гч кичіл
альд
буру
деер
делгх
дотран ухалх
йґріх
зогсх
кевтх
ґлгх
ґґр
сурвр тівх

4-гч кичіл
биир
биллўр
бичўр
дікід
девтр
дорва
кедў
кимзі
оошк
оштв

харнда
хіірцг 
цаасн
цаєан
чўўкл
5-гч кичіл
кені
мадн
мана
тадн
тана
тедн
тедні
терўні
чини
эдн
эдні

6-гч кичіл
ард
ахр
бичкн
дор
ик
маштг
ґмн
ґндр
ут
хоорнд
хуучн

7-гч кичіл
биллх
бичх
зусн
кемљілх
кўўндх
наах
орах

голубой
желтый
стол

2-й урок
угол
палас
потолок
высокий
занавеска
комната
пол
цветок
стена

3-й урок
где
неправильный
наверху, вверху
расстилать
думать про себя
поздравлять
стоять
лежать
вешать
около
задавать вопрос

4-й урок
кисточка
ластик
ручка
потом
тетрадь
рюкзак
сколько
линейка
розовый
оранжевый

карандаш
пенал
 бумага
белый
фиолетовый
5-й урок
чей
мы
наша
вы
ваш
они
их
его
твой
они
их

6-й урок
позади
короткий
маленький
под
большой
низкий
впереди
высокий
длинный
между
старый

7-й урок
стирать
писать
клей
измерять
разговаривать
клеить
заворачивать
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темдглх
умшх
церд
ширдх
ю кені

8-гч кичіл
бииллєн 
бичлєн
болх
босх
дурта керг
дууллєн
зурлєн
керг
кґгљм
соœслєн
тооллєн
умшлєн
ширдлєн

9-гч кичіл
маœєдур
мигмр
орс келн
ґцклдўр
пўрві
ўлмљ
хальмг келн
эсв

11-гч кичіл
бичг
бичіті
дґœ
илгіх
нґкд болх

12-гч кичіл
альвлх
тинилєх

хіікрх

13-гч кичіл
тиигљ
ухалх

14-гч кичіл
дутх
санх
таарлт
таарх
шўўх
эгшгин таарлт
юœгад

15-гч кичіл
ах-дў дґрвн
бичкдўд
буудя
кишг
кґгшн
кґлгн
махла
махн 
міілх
ґкір
ґр
серх
сурєуль
сурєульта
уух
хальш
хііх
хот
цііні (ґр цііні)
чоœкх
шовун

16-гч кичіл
адєх
ахуч

отмечать
читать
мел
красить
что делает

8-й урок
танец
пропись
будет
 вставать
любимое занятие
пение
рисование
дело, занятие
музыка
слушание
счет
чтение
раскрашивание

9-й урок
завтра
вторник
русский язык
вчера
четверг
среда
калмыцкий язык
математика

11-й урок
письмо
написанный
помощь
посылать
помогать

12-й урок
баловаться
расправлять

кричать

13-й урок
так
думать

14-й урок
не хватать
думать
гармония
ладить
выбирать
гармония гласных
почему

15-й урок
четверо братьев
дети
зерно
счастье
старый
транспорт
шапка 
мясо
мяукать
милый
рассвет
просыпаться
учёба
учёный
пить
белый хлеб
искать
еда
светает
клевать
птица

16-й урок
спешить
чистоплотный
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белдх
гегірх
дўрх
љим
заавр
зааг 
кергті
ґмсх
темцх
туста
уята
хаалє
хувцн
эрдм

17-гч кичіл
бат
дунд
киилх
кґдлх
кґндрх
нерн уга
санан
сонр
ухалх
ўзх
хумха
хурєн
хурц
чигчі
шудрмг
эркі

18-гч кичіл
аєар
амрх
завср

готовить
светать
засовывать
прямой
указание
щель
нужный
одевать
направляться
полезный
сшитый
дорога
одежда
профессия

17-й урок
крепкий
средний
дышать
работать
двигаться
безымянный палец
мысль
чуткий
задумывать
видеть
указательный палец
палец
острый
мизинец
проворный
большой палец

18-й урок
воздух
отдыхать
перемена

III-гч іœг: «Садта кўн – салата модн»

1-гч кичіл
ах

дў кґвўн
дў кўўкн 
отхн ўрн
ґрк-бўл
ууєн ўрн
эгч
эк
эцк

2-гч кичіл
баахн
кґгшн
медіті

3-гч кичіл
адуч
арєлач
бірх
заєсн
заєсч
залач
залх
мґœгн
тоолх
тооч
тосхач
тосхах
уйх
уяч
ўкрч
хірўлх
хґн
хґґч
ширдіч
эмч
эмнх

4-гч кичіл 
ишкі гер
модн гер
чолун гер

1-й урок
старший брат

младший брат
младшая сестра
младший ребёнок
семья
старший ребёнок
старшая сестра
мать
отец

2-й урок
молодой
старый
пожилой

3-й урок
табунщик
бизнесмен
держать
рыба
рыбак
водитель
управлять
деньги
считать
экономист
строитель
строить
шить
швея
пастух
пасти
овца
чабан
маляр
врач
лечить

4-й урок 
кибитка
деревянный дом
кирпичный дом
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5-гч кичіл
бичкдўдин хора
бўдлўр
гиичин хора
заман
нґґрслœ
ўўдндк хора
ширілœ
ці чанх

6-гч кичіл
герлвч
орн
таг
тохавчта сандл
тўнтгті орн
шам

7-гч кичіл
ард
дотр
ґмн

8-гч кичіл
аає-сав
киитрўл
миск
наадєа
савин ўкўг
сері 
таава
тірлк
утх
ухр
хіісн
цґ
шанє

9-гч кичіл
бадм цецг
бамб цецг

5-й урок
детская комната
душевая, ванная
гостевая 
кухня
спальня
прихожая
столовая
варить чай

6-й урок
светильник
кровать
полка
кресло
диван
лампа

7-й урок
позади
внутри, в
впереди, перед

8-й урок
посуда 
холодильник
кастрюля
игрушка
шкаф для посуды
вилка
сковородка
тарелка
нож
ложка
чугунок
кухонная плита
поварешка

9-й урок
лотос
тюльпан

камб цецг
сарнањк
суулєх
урєа модн
урєх
услх
хальмпр
хоœхл

10-гч кичіл
арчх
кевс
сіврдх
уєах
хулдљ авх
хурах
цеврлх

11-гч кичіл
љиœнўлх
илгіх
хот кех

12-гч кичіл
ясх

13-гч кичіл
еœг
кемлх
наадлх
шог
яарм
ясн

14-гч кичіл
ас
ґвдх
ґгх
нанд
суулє
усн

ромашка
роза
сажать
дерево
расти
поливать
гвоздика
колокольчик

10-й урок
вытирать
ковер
подметать
мыть
покупать
убирать
чистить

11-й урок
звонить
посылать
готовить еду

12-й урок
чинить

13-й урок
ковш
грызть
дразнить, шутить
шутка
ярмарка
семечки

14-й урок
дай
болеть
давать
мне
ведро
вода



уух
хоол
чееньг

15-гч кичіл
кўргх
модн аає
самрх
ўлдх
хґґн
шаазœ

16-гч кичіл
амулœ
йґріл
кўндлх
меклі
суудл
хаах
хоœх
хорха
хорха-меклі
эдлх
элгн-садн
эрклўлх

пить
горло
чайник

15-й урок
доставлять
деревянная чашка
мешать чай
остаться
после
фарфоровая пиала 

16-й урок
благополучие
благопожелание
уважать
лягушка
посадка, осанка
закрывать
звонок
насекомое
насекомые
испытывать
родственники
ласкать, нежить

17-гч кичіл
басœ
бемб
ду єарх
нарн
сарœ

18-гч кичіл
байрлх
бар сар
бат
белг
єарсн ґдр
єаха
зун
кишг
моєа
мґчн
намр
ґлзіті
туула
ўвл
хавр

17-й урок
пятница
суббота
говорить
воскресенье
понедельник

18-й урок
радоваться
декабрь
крепкий
подарок
день рождения
свинья
лето
счастье
змея
обезьяна
осень
счастливый
заяц
зима
весна
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АЛФАВИТИН ТОЛЬ

  

А
аав (1.7)
аає (3.8)
аальта (1.17)
аєар (2.18)
адєх (2.16)
адуч (3.3)
альвлх (2.12)
альд (2.3)
альдас  (1.3)
альмн (1.5)
альхн (1.17)
амн (1.17)
амрх (2.18)
ар дарана (1.13)
арвдгч (1.7)
арвн (1.5)
арвн кўртл(1.14)
арвс (1.14)
арвта (1.6)
арєлач (3.3)
ард (2.6)
арчх (3.10)
ах (3.1)
ахр (2.2)
ахр і (1.14)
ахуч (2.16)
ач кўўкн (1.7)

І
імтіхн (1.16)

Б
баахн (3.1)
баг (1.20)
багш (1.1)
бадм цецг (3.9)
балєсн (1.3)
бальчг (1.18)
бамб цецг (3.9)
бат (2.17)

біідл (1.17)
бііні (1.2)
белдх (2.16)
би (1.1)
бииллєн (2.8)
биилх (1.4)
биир (2.4)
биллўр (2.4)
биллх (2.7)
бичіті (2.11)
бичг (2.11)
бичкдўд (2.15)
бичкдўдин хора (3.5)
бичлєн (2.8)
бичўр (2.4)
бичх (2.7)
бор (2.1)
босх (2.8)
будн (3.10)
булг (2.1)
булњ (2.2)
буудя (2.15)

Г
гегірх (2.15)
герлвч (3.6)
гесн (1.17)
гиих (1.18)
гиичин хора (3.5)
гўўх (1.8)

В
єаза (1.13)
єал (1.13)
єалун (1.13)
єар (1.17)
єарх (1.13)
єірідх (1.13)
єурвдгч (1.7)
єурвлљн (2.1)

дедушка
чашка
странный
воздух
спешить
конюх
баловаться
где
откуда
яблоко
ладонь
рот
отдыхать
заднего ряда
десятый
десять
до десяти
молодцы
десятилетний
бизнесмен
позади
вытирать
старший брат
короткий
краткий звук
чистоплотный
внучка (по отцу)

сладкий

молодой
группа
учитель
лотос
город
слякоть
тюльпан
крепкий

внешний вид
есть
готовить
я
танец
танцевать
кисточка
ластик
стирать
написано
письмо
дети
детская комната
пропись
ручка
писать
серый
вставать
туман
источник
угол
зерно

светать
светильник
живот
распогодиться
гостевая
бегать

на улице
огонь
гусь
рука
выходить
прыгать
третий
треугольник
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єурвн (1.6)
єурвта (1.6)
єучн (3.2)

Д
давшур (2.1)
далн (3.2)
дараєарнь (1.5)
даран (1.20)
дардг (2.18)
дарх (1.18)
дііч (1.17)
девтр (2.4)
дегтр (1.4)
деевр (2.1)
деер (2.3)
делгх (2.3)
довтлх (1.9)
доладгч (1.7)
долан (1.5)
долата (1.6)
домбр цокх (1.8)
дор (2.6)
дорва (2.4)
дґњ (2.11)
дґґв (1.11)
дґрвдгч (1.7)
дґрвлљн (2.1)
дґрвн (1.5)
дґрвті (1.6)
дґчн (3.2)
дунд (2.17)
дурта (1.13)
дурта керг (2.8)
дутх (1.13)
дууллєн (2.8)
дў кґвўн (3.1)
дў кўўкн (3.1)
дўр (1.17)
дўрх (2.16)

Љ
љивр (1.15)
љим (2.16)
љґґлкн (1.16)
љирн (3.2)

З
заавр (2.16)
зааг (2.16)
заах (1.18)
заєсн (3.3)
заєсч (3.3)
залач (3.3)
залх (3.3)
заман (3.5)
зіњг (1.17)
зогсх (1.8)
зун (1.1)
зург (1.18)
зург цокх (3.3)
зургч (3.3)
зурєадгч (1.13)
зурєан (1.5)
зурєата (1.6)
зурлєн (2.8)
зурх (1.8)
зусн (2.7)

И
идх (1.16)
ик (2.6)
илвті (1.17)
илгіх (2.11)
ишкі гер (3.4)

Й
йисдгч (1.7)
йисн (1.5)
йисті (1.6)
йовх (1.8)

три
трехлетний
тридцать

ступеньки
семьдесят
по порядку
последовательность
кнопка
нажимать
воин
тетрадь
книга
крыша
наверху
расстилать
скакать
седьмой
семь
семилетний
играть на домбре
под (послелог)
рюкзак
помощь
шашки
четвертый
квадратный
четыре
четырехлетний
сорок
средний
любимый
любимое занятие
отсутствовать
пение
младший брат
младшая сестра
персонаж
засовывать

крыло
тропинка
мягкий
шестьдесят

указание
щель
указывать
рыба
рыбак
водитель
управлять
кухня
предложение
стоять
сто
картина
фотографировать
фотограф
шестой
шесть
шестилетний
рисование
рисовать
клей

кушать
большой
волшебный
посылать
кибитка

девятый
девять
девятилетний
идти
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К
камб цецг (3.9)
кевс (3.10)
кевтх (2.3)
кедў (1.5)
кедўдгч (1.7)
кедўті (1.6)
келвр (1.20)
келх (1.5)
кемб (1.1)
кемљілх (2.7)
керг (2.8)
кергті (2.16)
кех (1.8)
киилх (2.17)
киитн (1.18)
киитрўл (3.8)
кимзі (2.4)
кишг (2.15)
кґвўн (1.2)
кґгљм (2.8)
кґгшн (2.15)
кґдлх (2.17)
кўзўн (1.17)
кўн (1.1)
кўњкл (1.14)
кўрњ (2.1)
кўўкн (1.2)
кўўндх (1.5)

М
мадн (1.1)
мана (2.5)
мандлх (1.16)
мањєдур (2.9)
мањна (1.17)
маралљн (2.3)
махла (2.15)
махн (2.15)
маштг (2.6)
міілх (2.15)

медіті (3.2)
медх (1.20)
меечг (1.14)
мендвт (1.1)
мергн (1.14)
мигмр (2.9)
мини (1.1)
мис (1.7)
миск (3.8)
модн (3.4)
модн гер (3.4)
мґлкх (1.8)
мґњгн (3.3)
мґрн (1.9)

Н
наадєа (3.8)
наадн (1.17)
наадх (1.8)
наах (2.7)
найн (3.2)
нарн (1.10)
ніімдгч 91.7)
ніімн (1.5)
ніімті (1.6)
нег давхр (2.1)
негдгч (1.7)
негн (1.5)
негті/љилті (1.6)
нерн (1.1)
ниилвр (2.14)
нисх (1.15)
ноєан (1.4)
ноєан (2.1)
ноолдан (1.16)
ноолдх (1.15)
ноха (1.4)
нґкд болх (2.11)
нґґрслњ (3.5)
нутг (1.17)
нўдн (1.17)

ромашка
ковер
лежать
сколько
который
сколько лет
рассказ
говорить
кто
измерять
дело
нужный
делать
вдыхать
холодный
холодильник
линейка
счастье
мальчик
музыка
старый
работать
шея
человек
мудрый
коричневый
девочка
беседовать

мы
наш
светить
завтра
лоб
палас
шапка
мясо
низкий
мяукать

пожилой
знать
мяч
здравствуйте
меткий
вторник
мой
кошка
кастрюля
дерево
деревянный дом
ползать
деньги
лошадь

игрушка
игра
играть
клеить
восемьдесят
солнце
восьмой
восемь
восьмилетний
одноэтажный
первый
один
годовалый
имя
слог
летать
трава
зеленый
борьба
бороться
собака
помогать
спальня
страна
глаза
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О
олх (1.18)
оньгта (1.17)
оошк (2.4)
ора (2.2)
орах (2.7)
орм (1.14)
орн (3.6)
орс келн (2.9)
орулх (1.17)
орх (1.15)
отхн ўрн (3.1)
оштв (2.4)

Ґ
ґвдг (1.17)
ґдмг (1.13)
ґдр (1.10)
ґкір (2.15)
ґлгх (2.3)
ґмн дарана (1.13)
ґмсх (2.16)
ґндр (2.6)
ґњг (2.1)
ґґмх (1.3)
ґґр (2.3)
ґр (2.15)
ґргх (1.13)
ґрк-бўл (3.1)
ґрм (1.16)
ґсх (1.14)
ґцклдўр(2.5)

С
саах (1.15)
савин ўкўг (3.8)
салькн 91.10)
самбр (1.4)
сандл (2.1)
сарнањк (3.9)
сііхн (1.14)

сіврдх (3.10)
сін (1.1)
секх (1.15)
селін (1.3)
сері (3.8)
сонр (2.17)
соньн (1.17)
соњсх (1.1)
соњслєн (2.8)
сґґкі (1.14)
сурвр (1.11)
сурєульч (1.1)
сурх (1.1)
суулєх (3.10)
суух (1.8)
сўлд (1.3)

Т
таава (3.8)
тааљ медх (1.8)
таарлт (2.14)
тавдгч (1.7)
тавн (1.5)
тавта (1.6)
таг (3.6)
тадн (2.5)
талвњ (2.15)
тана (1.1)
таньлдх (1.1)
тарх (1.18)
тівн (3.2)
тівх (3.10)
тірлк (3.8)
тедн (2.5)
темін (1.14)
темцх (2.16)
тењгр (1.18)
тер (1.1)
терз (2.2)
тинилєх (2.12)
тогтах (1.20)

находить
внимательный
розовый
потолок
заворачивать
место
кровать
русский язык
вводить
входить
младший ребёнок
оранжевый

колено
хлеб
день
милый
вешать
переднего ряда
надевать
высокий
цвет
плавать
около
рассвет
поднимать
семья
сметана
расти
вчера

доить
шкаф для посуды
ветер
классная доска
стул
роза
красивый

подметать
хороший
открывать
село
вилка
чуткий 
интересный
слушать
аудирование
туфли
вопрос
ученик
спрашивать, учиться
сажать
сидеть
герб

сковородка
отгадывать
гармония
пятый
пять
пятилетний
полка
вы
площадь
ваш
знакомиться
расходиться
пятьдесят
ставить
тарелка
они
верблюд
направляться
небо
он
окно
расправлять
составлять
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тодлх (1.1)
тойг (2.1)
толєа (1.13)
тооллєн (2.8)
тоолх (1.5)
тоомср (1.14)
тосхач (3.3)
тосхх (3.3)
тооч (3.3)
тоха (1.17)
тохавчта сандл (3.6)
тґгрг (2.1)
туста (2.16)
тўркх (1.16)

У
уга (1.8)
уєах (3.10)
удан (1.14)
уйсн (2.16)
уйх (3.3)
улан (2.1)
умшлєн (2.8)
умшх (2.7)
урєа модн (3.9)
урєх (3.9)
урлх (1.9)
услх (3.9)
ут (2.6)
утулњ (2.1)
утх (3.8)
ууєн ўрн (3.1)
уух (2.15)
ухалх (2.17)
ухан (2.1)
ухата (1.17)
ухр (3.8)
уяч (3.3)

запоминать
номер
голова
счет
считать
уважение
строитель
строить
экономист
локоть
кресло
круглый
полезный
мазать

нет
мыть
долгий
сшитый
шить
красный
чтение
читать
дерево
расти
мастерить
поливать
длинный
прямоугольник
нож
первенец
пить
думать
ум
умный
ложка
швея

слово
показывать
видеть
корова
шкаф
дуть
пример
среда
друг
подруга
ребенок
прихожая
действие
туча
дружить
друзья
молоко
волосы

занавеска
закрывать
щека
калмыцкий
белый хлеб
нос
черный
смотреть
отвечать
два
второй
двухлетний
между
комната
овца
чабан
делить
мышь

Ў
ўг (1.18)
ўзўлх (1.8)
ўзх (2.17)
ўкр (1.15)
ўкўг (2.1)
ўліх (1.18)
ўлгўр (1.15)
ўлмљ (2.5)
ўр кґвўн (1.11)
ўр кўўкн (1.1)
ўрн (1.14)
ўўдндк хора (3.5)
ўўлдвр (1.8)
ўўлн (1.10)
ўўрлх (1.14)
ўўрмўд (1.12)
ўсн (1.15)
ўсн (1.17)

Х
хааєул (2.3)
хаах (2.1)
халх (1.17)
хальмг (1.1)
хальш (2.15)
хамр (1.17)
хар (2.1)
хіліх (1.17)
хірў ґгх (1.11)
хойр (1.4)
хойрдгч (1.7)
хойрта 91.6)
хоорнд (2.2)
хора (2.2)
хґн (3.3)
хґґч (3.3)
хувах (1.20)
хулєн (1.7)
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хур (1.10)
хурєн (1.17)
хурх (1.18)
хуцх (1.16)

Ц
цаасн (1.14)
цењкр (2.4)
церд (2.7)
цецг (2.2)
цогц (1.19)
цасн (1.10)

Ч
чеељ (1.17)
чееньг (3.14)
чи (1.1)
чигчі (2.17)
чик (1.20)
чикн (1.17)
чилгч (1.19)
чини (1.1)
чирі (1.15)
чўўкл (2.4)

Ш
шаазњ (3.)
шаєа (1.9)
шал (2.2)
шалхг (1.7)
шам (3.6)
шанє (3.8)
шар (2.4)
шатр (1.9)
шин (1.11)

шир (2.7)
ширі (2.2)
ширілњ (3.5)
ширдх (2.7)
шудрмг (1.17)
шўлг (1.19)
шўўх (2.4)

Э
эврі (1.14)
эдн (1.12)
эднлі (1.14)
эк (3.1)
эклх (1.19)
эклц (1.19)
элгн-садн (3.16)
эмнх (3.3)
эмч (3.3)
эн (1.1)
эндр (1.15)
эрдм (3.3)
эркі (2.17)
эрклўлх (3.16)
эрс (2.2)
эсв (2.10)
эцк (3.1)
ээљ (1.14)

Ю
юн (2.1)

Я
яман (1.13)
ямаран (1.10)
ясн (3.13)

дождь
палец
собираться
лаять

бумага
голубой
мел
цветок
тело
снег

грудная клетка
чайник
ты
мизинец
правильный
ухо
конец
твой
лицо
фиолетовый

фаянсовая пиала
альчик
пол
репа
лампа
поварешка
желтый
шахматы
новый

краска
стол
столовая
красить
проворный
стихотворение
выбирать

свой
они
с ними
мама
начинать
начало
родственники
лечить
врач
он
сегодня
профессия
большой палец
ласкать, нежить
стена
математика
папа
бабушка

что

коза
какой
семечки
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