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2
хойр

2

3
єурвн

Іњг
Іњг Кичіл
I

II

III

IV

V

VI

1

2

Күн болх баһасн

Ɵрүн эрт боссн – өлзәтә үрн болдг

1

Сурһулян эклхд белнч?

Кедү цаг болҗ?

2

Эн күн ямаран орн-нутгас?

Үдин хөөн ю кенәч?

3

Чини шин үр ю кехдән дурта?

Ɵдрин туршарт ю кенәч?

4

Чини шин үр ямаран сурһульч?

Эн бүс ямаран?

5

Чини үүрин өрк-бүл ямаран?

Кен юуһарн байн?

6

Чи кенән дураввч?

Кен бґк?

7

Тана бүлд кен ах?

Үвләр һаза ю кенәч?

8

Нисәч ямаран күн?

Дулан хувц өмсвч?

9

Чамд намр таасгдна?

Ямаран хот иднәч?

10

Намрт хашадан ю кенәч?

Ямаран хальмг хотд дуртавч?

11

Содмна сурврмудт ямаран хәрү өгнт? Долан хонгин туршарт ю кенәч?

12

Кенд бичг бичнәч?

Кен алдр хальмг бөк?

13

Чи хальмг алфавит сәәнәр меднч?

Хадвр үзгүд меднч?

14

Эгшг үзгүдин тускар ю тодлвч?

Хошадлдго хадвр үзгүд меднч?

15

Чи умшхдан дуртавч?

Чи умшхдан дуртавч?

16

Чи умшхдан дуртавч?

Чи умшхдан дуртавч?

17

Эк-эцк чамаг яһҗ магтна?

Кен хальмг нерән туурулна?

18

Чи альдаран адһҗ йовнач?

Эндр кенә һарсн өдр?

19

Чи наадхдан дуртавч?

Чи наадхдан дуртавч?

20

Чи ю дасвч?

Чи ю дасвч?

4
дґрвн

Іњг
Іњг Кичіл
I

II

III

IV

V

VI

3

4

Мал асрхла, амн тоста

Цагин селгән

1

Чи юуһар нааднач?

Тадн ю кеҗәнәт?

2

Чамд ямаран наадһас бәәнә?

Үдин хөөн тадн ю кенәт?

3

Чамд ноха бәәнү?

Чи ямаран эрдм дасхар седҗәнәч?

4

Тана герт ямаран аңгуд бәәнә?

Сурһульчнр ямаран бәрцтә күүкд?

5

Чини герин аң ямаран?

Тер ямаран одн?

6

Чини аң ямаран заңта?

Чи домбр цокнч?

7

Аавин хошт ямаран мал бәәнә?

Элстин тускар ю меднәч?

8

Мөрн ямаран ә һарһна?

Тана селән альд бәәнә?

9

Теегт ямаран зерлг аңгуд бәәнә?

Тадн ю суулһҗанат?

10

Ямаран шовуд меднәч?

Юуһар йовхар седҗәнәч?

11

Зоопаркд ямаран аңгуд бәәнә?

Зургт Цаһан эсий?

12

Ямаран соньн зәңг бәәнә?

Соньн зәңг бәәнү?

13

Эн үгд ямаран үзг дутҗана?

Эн үгмүд ямаран нууцта?

14

Эн үгд җөөлн темдг бичгднү?

Эн үгмүд юуһарн әдл?

15

Чи умшхдан дуртавч?

Чи умшхдан дуртавч?

16

Чи умшхдан дуртавч?

Чи умшхдан дуртавч?

17

Теегин шовуд меднч?

Тана җилин аш ямаран?

18

Юуһар арат гиичән тоона?

Зунар ю кехәр седҗәнәч?

19

Чи наадхдан дуртавч?

Чи наадхдан дуртавч?

20

Чи ю дасвч?

Чи ю дасвч?

5
тавн

1-гч іњг

КЎН БОЛХ БАЄАСН

1-гч кичіл
СУРЄУЛЯН ЭКЛХД БЕЛНЧ?
1. Соœстн. Умштн. Шўлг чеељір дастн.
Мендвт, кўўкд! Сурєулин шин љиллі йґріљінів!
Сурєультн цаєан хаалєта болтха!
Зуна амрлєн сін болв гиљ санљанав.
Цогц-махмуд бат. Ухан-санан сарул.
Кўўкд, кґвўд сурєульдан белн. Тиимий?
Э, тиим. Багш, би шўлг меднів. Келљ болхий?

Кел. Оньган ґгід соœснавидн.

Єаха сарин негнд
Єартан дорва авад,
Сііхн хоœхин айст
Сурєуль дасхар ирўв.

Йир сін! Ухата кўўкн!
Энчн чини шўлг?

Менд, сурєуль, менд!
Мендвт, багш, мендвт!
Мини эœкр ўр,
Менд, менд, менд!

Уга, эн Уташа Хґґчин шўлгин тасрха.

Эн љил мадн дала шин шўлгўд, тіілврті туульмуд,
ўлгўрмўд, хальмг авъяс дасхар біінівидн. Ні, эклий.
2. Соњстн. Ирлцўлтн.

Тер кені кўрœ хіірцг?

1

4

3

5

2

3. Кўўндтн. Сурврмудт хірў ґгтн.
1. Кўўкд, тадн сурєулян эклхд белнт?

6
зурєан

2. Тана дорвад юн бііні?

2-гч кичіл

ЭН КЎН ЯМАРАН ОРН-НУТГАС?
1. Соњстн. Тодлтн. Кўўндтн.

1

2

Китд – китд

4

3

Моœєл – моœєл

Тґвд – тґвд

Ірісі – орс

Эн кўн ямаран орн-нутгас?
5

Франц – парнцс

Немшин єазр – немш

Эн кўн Китдіс.

6

2. Соœстн. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.
Байрлљанав! Энчн юмб?
Єірі, эн мини белг.
Нанд бас белг бііні. Би чамд зург белглнів.
Эн аає Моœєлас.

Эн мини шин ўр. Эн Китдіс. Эн ґґрд.

Энчн кемб?
Энўні нерн Содмн. Эн ніімті. Маднла
цацу наста. Хойрдгч класст сурна.

Йир соньн. Энўні нерн кемб?
Эн ґндр кґвўн. Атхр ўсті, хар нўдті.

Нанд дала зургуд бііні. Орад хіліхм.

1. Герлін белг альдас?
2. Єірі Герлід ю белглні?
3. Содмн кедўті?

4. Содмн альдас?
5. Єірін ўр ямаран біідлті?

3. Эн кўўкдин тускар келтн.
1. Эн кґвўн Ірісієіс.
2. Эн Москвад бііні.
3. Эн арвта.
4. Эн шар ўсті, хар нўдті кґвўн.

а) 10

7
долан

і) 8

б) 12

1-гч іњг

3-гч кичіл
ЧИНИ ШИН ЎР Ю КЕХДІН ДУРТА?

1. Соœстн. Умштн. Чик эс гиљ буру.

Мини ўр Содмн таньлдхдан
дурта. Таднла ўўрлхір бііні.
Дала юм кехдін дурта. Эн зург
хілітн. Тааљ медтн.
Э, тиим.

Йир соньн. Чини ўр
ю кехдін дурта?
Эс эндўрљіхлі, Содмн
кґгљм соœсхдан дурта.
Миниєір болхла, эн
кґвўн урлхдан дурта.

Бас чик.
Билгті кґвўн.
Би Содмнла ўўрлнів.

Эн Содмна хайг. Бичг
бичтн. Содмн байрлх.

1. Содмн мґрір довтлхдан дурта.
2. Содмн зурхдан дурта.
3. Содмн телевизор хіліхдін дурта.
4. Содмн ґґмхдін дурта.
5. Содмн компьютерин наад
наадхдан дурта.
6. Содмн шатр наадхдан дурта.
7. Содмн умшхдан дурта.
8. Содмн мґлкхдін дурта.
2. Соœстн. Сурврт хірў ґгтн.

1

Санљрма ю кехдін дурта?

2

8
ніімн

3

4-гч кичіл
ЧИНИ ШИН ЎР ЯМАРАН СУРЄУЛЬЧ?
1. Соœстн. Умштн. Буру зіœгс чиклтн.
Єірі, чини шин ўр Содмн ямаран кўн?
Миниєір болхла, Содмн ухата, шудрмг кўн.
Эн сін сурєульч?

Тиим гиєід санљанав. Содмн сіінір сурна.
Энўні дурта кичіл – эсв.

Тиигхлі, Содмн оньгта, килмљті кўн болљана.
Тернь чик. Мини ўр кичілдін оньган ґгід
соœсна. Эн єірідхш, альвлхш, гўўхш.
1. Содмн ухата кґвўн.
2. Содмн сіінір сурхш.

3. Энўні дурта кичіл – орс келн.
4. Эн килмљті сурєульч.
5. Кичілдін Содмн альвлна.

2. Кўўндтн. Сурврмуд олзлтн.
3. Чини дурта кичіл ямаран?
4. Чи кичілдін альвлнач?
5. Чини ўр ямаран сурєульч?

1. Чи сін сурєульч?
2. Чи ямаран кўн?

3. Соœстн. Чик зургуд шўўтн.

1

Санљрма школдан ю кехш?

2

3

9
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4

1-гч іњг

5-гч кичіл
ЧИНИ ЎЎРИН ҐРК-БЎЛ ЯМАРАН?

1. Соœстн. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.
Мини ўўрин ґрк-бўл.
(Ґлзітин келвр)
Мини шин ўр кўўкні нерн Санљрма. Эн дґрвдгч класст сурна. Санљрман
ґрк-бўл ик. Ээљ-аав, эк-эцк болн дў кґвўн бііні. Эдн Элст балєснд ик чолун
герт бііні.
Санљрман эк – багш, эцкнь – залач. Ээљ аав хойр кґдлхш. Санљрман дў
кґвўн тавта. Эн ээљ-аавтаєан гертін ўлдні.
Санљрман ээљ – уяч. Гертін юм уйна. Аав хашад кґдлні. Ач кґвўн нґкд
болна. Эдн цецгўд, урєа модд услна, хаша хурана.
Асхн Санљрман ґрк-бўл ширілœд хотан идні. Эн ик сарул хора. Герт дікід
тавн хора бііні: єурвн нґґрслœ, бичкдўдин хора, гиичин хора.
Санљрман хора сііхн, дґрвлљн. Орн, ширі, ўкўг, таг, сандл, тохавчта сандл
бііні. Эрст сііхн зургуд ґлгіті. Эн Санљрман зурсн зургуд.
1. Санљрман ґрк-бўлд кедў кўн бііні?
2. Эк-эцкин эрдм ямаран?
3. Ээљ аав хойр ю кені?
4. Санљрман гер кедў хората?
5. Санљрман хорад юн бііні?

2. Кўўндтн. Сурврмуд олзлтн.

1. Чини ўўрин ґрк-бўлд кедў кўн бііні?
2. Чини ўўрин эк-эцкин эрдм ямаран?

10
арвн

3. Тана ўўрин гер кедў хората?
4. Чини ўўрин хорад юн бііні?
5. Чини ўр гертін яєљ нґкд болна?

6-гч кичіл
ЧИ КЕНІН ДУРАВВЧ?
1. Соœстн. Тодлтн.

маштг
нурєта

дунд
нурєта

1

ґндр
нурєта

2

3

2. Соœстн. Умштн. Чик эс гиљ буру.
Нўўдлі, мел алœ болад біінів.
Чини ўсн юœгад шар ґœгті?
Тиимий? Ода медгдљіні.

Алœ болхд юмн уга.
Мини эцк орс, экм – хальмг.
Би балдр болљанав.
Мини эцкин ўсн шар ґœгті.
Би эцкін дуравув. Шар ўстів.
Чи кенін дураввч?

Би ааван дураєад – ґндр нурєтав,
ээљін дураєад – шар чирітів.

Дўрірн чи экиннь біідлтіч.

Мел тиим. Би экін дуравув.
1. Нўўдлі экін дураљ.
2. Нўўдлін эцк орс.
3. Нўўдлі орс кўўкн.
3. Соœстн. Чик зург шўўтн.

1

4. Ўлмљин аав маштг нурєта.
5. Ўлмљин ээљ шар чиріті.
6. Дўрірн Ўлмљ эцкиннь біідлті.
Нўўдлін ўр кґвўн альд зурата?

2

11
арвн негн

3

1-гч іњг

7-гч кичіл
ТАНА БЎЛД КЕН АХ?

1. Соœстн. Бичг умштн. Нер болн нас темдглтн.

Мендвт, кўндті ўўрмўд!
Бичгтн ханљанав.
Мини
ґрк-бўлин
зург
илгіљінів. Би мини эцкин
ґмн зогсчанав. Мини эцк єучн
ніімті. Энўні нерн Эрден.
Эн мини экин болн єаєан хоорнд зогсчана. Эцкм мини экіс
єурвн љил ах. Мини экин нерн
Бальљр. Мини єаєа Болха
маштг нурєта. Эн мини эцкіс
хойр љил дў. Мини ахин нерн
Адуч. Эн арвн дґрвті. Нанас
зурєан љил ах. Нанд эгч бас
бііні. Мини эгч нанас ґндр,
ахас маштг. Эн арвта, нернь
Цецг.
Менд біітн!
Тана ўр Содмн.

ViewSonic

2. Умштн. Зіœгс чиклтн.
1. Содмна эцк экіс дґрвн љил ах.
2. Єаєа ґндр нурєта.
3. Єаєа Содмна эцкіс єурвн љил дў.

4. Содмна эк єучн дґрвті.
5. Содмна ах энўніс тавн љил ах.
6. Содмна эгч ахасн ґндр.

3. Кўўндтн. Сурврмуд олзлтн.
1. Тана бўлд кен ах?
2. Чини эцк кедўті?
3. Эцк экіс ах?
4. Эцк экіс кедў љил ах?

5. Тана бўлд кен ґндр нурєта?
6. Чамд ах-дў біінў?
7. Чи тедніс ах?
8. Тана бўлд кен маштг нурєта?

12
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8-гч кичіл
НИСІЧ ЯМАРАН КЎН?
1. Соњстн. Тодлтн.

1

2

Тўўмрч тўўмр унтрана.

3

Заманч хот кені.

Нисіч аєарин керм
зална.

2. Соњстн. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.
Эн аєарин керм.

Ўлмљ, эн юмб?

Э, тиим.

Чи нисіч болхар седљінч?
Нисіч – оньгта кўн.

Э, чик. Бас зґргті,
ухата, шудрмг, шунмєа.

Кен бас зґргті болх зґвті?
Би тўўмрч болнав.
Тўўмрч – кергті эрдм.
Імтнд нґкд болна.
3. Кўўндтн. Сурврмуд олзлтн.

Миниєір болхла, тўўмрч – зґргті.
1. Ўлмљ кен болхар седљіні?
2. Юœгад?
3. Кен зґргті?
4. Нўўдлі юœгад тўўмрч болхар седљіні?

а) Заманч ю кені?
і) Заманч ямаран кўн?
Заманч хот кені.
Заманч ахуч кўн.
1
3

4

2

6

7

8
5
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1-гч іњг

9-гч кичіл
ЧАМД НАМР ТААСГДНА?

1. Соœстн. Умштн. Ирлцўлтн.

1

А. Намрин цаг сііхн. Хулєн сарла
модна хамтхасн олн ґœгті болна:
шар, улан, кўрœ.
2

І. Єаха сар – намрин тўрўн сар.
Нарн халулна. Серўн салькн ўліні.
Намрин ґдр дулан болна.

3

Б. Ўкр сарла киитн салькн ўліні.
Хар ўўлн теœгрт хурна. Хур орна.
Бальчг єарна. Хамтхасн нисід унна.
2. Соœстн. Умштн. Ирлцўлтн.

Эндр йир сін ґдр. Нарн халулљана.
Модна хамтхасн сііхн ґœгті.
Э, таасгдна. Болв мини
дурта цаг – хавр.
Намр – мини дурта љилин цаг.
Љииљі, чамд намр таасгдна?
Кенд ямаран љилин цаг таасгдна?
Ґлзіт		
Љииљі		
Нўўдлі		

хавр
намр
ўвл

3. Соœстн. Чик зург шўўтн.

Нанд намр таасгдхш.
Би ўвлд дуртав.

Герлід ямаран љилин цаг таасгдна?

1

4. Кўўндтн. Сурврт хірў ґгтн.

2

Чамд ямаран љилин цаг таасгдна?

14
арвн дґрвн

3

10-гч кичіл
НАМРТ ХАШАДАН Ю КЕНІЧ?
1. Соœстн. Умштн. Ирлцўлтн.
Герўрн хірљ йовнав.

Ўлмљ, альдаран адєљ йовнач?
Юн бачм болљана?

Эндр хашад кґдлљінів. Дала керг бііні.
Цаєан цецгўд услљана.
Би нґкд болљанав.
Модд услљанав.

Нууц эс болхла, ямаран керг?
Хоюрн кґдлљінт?

Уга, аав Болд хойр хамтхас хураљана. Альмн хаша сівўрдљіні.
Тана хашад дала юмн урєна?

Э, тиим. Ээљ эк хойр альмна модд суулєљана.
Эцкм нўк малтљана. Намр – юм суулєх цаг.

Э, чик. Хаша, гер ширдх бас цаг. Би эндр хаша ширдљінів.
1. Аав
2. Ээљ
3. Эк
4. Эцк
5. Болд
6. Цаєан
7. Альмн
8. Ўлмљ
9. Ґлзіт

а) цецгўд услљана.
і) модд услљана.
б) хамтхас хураљана.
в) хаша сівўрдљіні.
г) альмна модд суулєљана.
є) нўк малтљана.
д) хаша ширдљіні.

2. Соœстн. Ирлцўлтн.

Кен ю кељіні?

Љииљі
Герлі
Єірі
Нўўдлі
15
арвн тавн

Эцк нўк малтљана.

1-гч іњг

11-гч кичіл
СОДМНА СУРВРМУДТ ЯМАРАН ХІРЎ ҐГНТ?

1. Соœстн. Умштн. Чик эс гиљ буру.
Мендвт, кўндті ўўрмўд!
Ода мана єазрт намр. Љилин сііхн цаг. Модна хамтхасн олн зўсн ґœгті: шар,
улан, кўрœ, оштв. Намр – мини дурта цаг. Таднд љилин ямаран цаг таасгдна?
Намрар дала кґдлмш єарна. Би эк-эцкдін нґкд болнав. Хашад кґдлнів.
Тадн эк-эцкдін нґкд болнт? Хашад ю кеніт?
Школд бас олн кґдлмш бііні. Эн љил мана классин сурєульчнр школын
хашад дала сарнањк суулєљана. Мини ўр Сін-Белг тіріч болхар седљіні. Би
болхла, нисіч болхар седљінів. Юœгад гихлі, нисіч – зґргті, олмєа кўн. Тадн
кен болхар седљініт? Юœгад?
Хірўєитн кўліљінів.
Менд біітн!
Тана ўр Содмн.
1. Содмна дурта цаг – хавр.
2. Намрар Содмн хашад наадна.
3. Содмн школын хашад сарнањк суулєљана.
4. Сін-Белг нисіч болхар седљіні.
5. Нисіч – зґргті кўн.
Тіріч мод суулєна.

2. Кўўндтн. Содмна сурврмудт хірў ґгтн.

3. Хашад ю кеніч?
4. Кен болхар седљініч?
5. Юœгад?

1. Чамд љилин ямаран цаг таасгдна?
2. Чи эк-эцкдін нґкд болнч?
3. Соœстн. Ирлцўлтн.

Герлі кен болхар седљіні?

1

2

16
арвн зурєан

3

12-гч кичіл
КЕНД БИЧГ БИЧНІЧ?
1. Соœстн. Умштн. Кўўндтн.
Содмна ўўрмўд маднла ўўрлхір бііні.
Зургудан илгіљ. Нег ўр шўўљ автн. Бичг бичтн.

Нўўдлі, чи кенд бичг бичніч?

Тааљ медтн.

Чини ўр кґвўн эс гиљ кўўкн?

Кўўкн.
Францас.

Чини ўр кўўкн ямаран орн-нутгас?
Чини ўр кўўкн маштг эс гиљ ґндр?

Дунд нурєта.

Чини ўр кўўкні ўсн хар эс гиљ шар?

Шар.

Чини ўр кўўкні нўдн кґк эс гиљ кўрœ?

2. Соœстн. Ирлцўлтн.

Софи
Сувсн

Би меднів.
Чини ўр кўўкні
нерн Софи?

Ўлмљ
Герлі
17
арвн долан

Кґк.

Э, чик. Би Софид
бичг бичнів.

Ганс
Ловсан

1-гч іњг

13-гч кичіл
ЧИ ХАЛЬМГ АЛФАВИТ СІІНІР МЕДНЧ?

1. Соœстн. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.
Нўўдлі, чи хальмг алфавит сіінір меднч?
Медлго. Юн болв?
Хальмг алфавитд кедў ўзг бііні?
Єучн йисн.
Би эгшг ўзгўдин тускар сіінір меднів.
Хальмг алфавитд арвн єурвн эгшг ўзгўд бііні.
Эс эндўрљіхлі, орс алфавитд єучн
єурвн ўзгўд бііні.

1. Хальмг алфавитд кедў
ўзгўд бііні?
2. Кедў эгшг ўзгўд бііні?

Чик. Наадк хґрн зурєан
ўзгўд – хадвр ўзгўд.

Бас чик. Зурєан ўзгўд – шишлœ
хальмг ўзгўд: І, Ґ, Ў, Є, Љ, Њ.
3. Кедў хадвр ўзгўд бііні?
4. Кедў шишлœ хальмг ўзгўд бііні?
5. Ямаран шишлœ хальмг ўзгўд бііні?

2. Соœстн. Шинљлтн. Тодлтн.

ЭГШГ ЎЗГЎД
Ґмн дарана

Ар дарана

і

а

е
и
ґ
ў
э

ё
ы
о
у
ю
я

ХАДВР

Ь
Ъ
Ь

18
арвн ніімн

Хошадлдг

Дуута

Дўлі

б
в
г
є
д
ж
љ
з

п
ф
к
х
т
ш
ч
с

ЎЗГЎД
Хошадлдго

Дуута Дўлі

л
м
н
њ
р
й

ц
щ

14-гч кичіл
ЭГШГ ЎЗГЎДИН ТУСКАР Ю ТОДЛВЧ?
1. Кўўндтн. Сурврмудт хірў ґгтн.
1. Хальмг келнд кедў эгшг ўзгўд бііні?
2. Кедў ґмн дарана эгшг ўзгўд бііні? Ямаран?
3. Кедў ар дарана эгшг ўзгўд бііні? Ямаран?
4. Ямаран эгшг ўзгўд таарна?
5. Яєљ удан эгшг іс бичгдні?
6. Ямаран эгшг ўзгўд хойр ііті?

Хойр ііті эгшг ўзгўд
е
ё
ю
я

[йэ]
[йо]
[йу]
[йа]

еœг
ёлк
юн
ясн

2. Соœстн. Умштн. Кўўндтн.

нис_ч
Эн ўгд А эс гиљ І ўзг дутљана?

І

Юœгад тиигљ санљанач?
Тўрўн эгшг ўзг – ґмн дарана эгшг.

тір____ч (а / і)

суулєљ ____на (а / і)

хамтх___сн (а / і)

3. Соœстн. Айслулљ умштн.
Хальмг сііхн келін
Хіірхн, бичі марттн!

Хамдан батар бірлдљ,
Хальмг дууєан дуултн!
Уташа Хґґч

4. Соœстн. Айслулљ умштн.
ХУР.
Кен келні?
Кен медні?
Хур маднд
Ю ґгні?

Усан белглні,
Урєц ґгні,
Тоос дарна,
Теœгр цеврлні.

Доєлœ эмгнь
Деерк нарнд
Дорагшан буухднь
Давшур болна.
Санљин Николай

19
арвн йисн

1-гч іњг

15-гч кичіл

ЧИ УМШХДАН ДУРТАВЧ?
1. Шўлг чеељір дастн.
Намр.
Алтн ширін намр
Ірі моднд кўргв,
Нимгн шар хамтхасд
Нисч єазрт буув.

Нарна халунь буурч,
Намрла негдљ шарлна.
Дууєан дуулад шовуд
Дулан єазрур нислдні.

Тірі-темсін ґгід,
Тиниљ єазр гиигрв.
Киитір салькн ўлів,
Кирў сґґг царцав.

Шугран Вера
2. Ўлгўр тодлтн.

Икинь кўндлдг,
Бичкнинь ґкірлдг.
нўдн

3. Тіілврті тууль тааљ медтн.
хамр

Довун деер долан нўкн.

чикн

амн
4. Келвр умштн.
Кґгшдін кўндлтн!
Кґгшн ээљ автобуст орна. Імтн дала, суух орм уга. Нег баахн залу босна.
Кґгшн ээљ суухар седні. Зуг бичкн кўўкн гўўљ орад, орм эзлні. Кґгшн ээљ
орм уга ўлдні.
Кўўкні эк келні: «Кўўкм минь, ээљд орман ґг. Кґгшн кў кўндлх кергті!».
«Буруєан сурљанав. Би таниг ўзсн угав», – гиљ бичкн кўўкн хірў ґгні.
1. Кен автобуст орна?
2. Юœгад ээљ суухш?
3. Кен ээљд орм ґгні?

4. Юœгад ээљ орм уга ўлдні?
5. Кўўкні эк ю келні?
6. Ямаран хірў бичкн кўўкн ґгні?

20
хґрн

16-гч кичіл

ЧИ УМШХДАН ДУРТАВЧ?
1. Шўлг чеељір дастн.
ДЕГТР.
Дегтр – хурдн кґлті,
Делкід цугинь келні.
Деер, хаљуд, дора
Дегтріс ухатань уга.

Мґрн яєљ гўўдв?
Мґндр юунас ўўлддв?
Дегтріс иигљ сурнав,
Дигті хірў авнав.

Юœгад деер киитн?
Юунас салькн эклні?
Дегтр цугинь медні,
Дегтріс деернь уга.
Санљин Николай

2. Ўлгўрмўд тодлтн.

1

3

Кўн болх – баєасн,
Кўлг болх – унєнасн.

Ўўлн хурхла – хур,
Імтн хурхла – кўчн.

4

2

Соœсхин – чикн,
Ўзхин – нўдн.

Дегтр умшсн –
Делкі ўздг.

3. Келвр умштн. Чик эс гиљ буру.
Єірін белг.
Єаха сарин негн. Багла цецгўд бірсн бичкдўд школурн
йовна. Школын хашад дала імтн хурна. Кґгљмин айс соœсгдна.
Хойрдгч классин сурєульчнр багшин ґґр цуглрна. Багштан
цецгўд белглні. Єірі дорваєасн зург єарєљ авна, багштан ґгні.
– Эн мини белг. Китд орн-нутгас, – гиљ Єірі келні.
– Ик гидгір ханљанав! Йир сііхн зург, – гиљ багшнь хірў ґгні.
– Эн ґґрдин єазр. Мини ўўрин аав – хґґч. Аав эн ишкі герт
бііні, – гиљ Єірі зург ціілєв.
– Эн белг нанд йир ўнті, – гиљ багш келв.
1. Єаха сарин негнлі бичкдўд гиичд одна.
2. Бичкдўд багшнртан цецгўд белглні.
3. Єірі багштан аає ґгні.

21
хґрн негн

багла цецг
4. Єірін белг Моœєлын орн-нутгас.
5. Зургт ґґрдин єазр зурата.
6. Ўўрин аав чолун герт бііні.

1-гч іњг

17-гч кичіл
ЭК-ЭЦК ЧАМАГ ЯЄЉ МАГТНА?

1. Соœстн. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.
Ик герин бичкн эзн.
Эк-эцк хойр кґдлмштін. Нўўдлі гертін єанцарн бііні. Хорадан сууна.
Бичкн кўўкні туск соньн келвр умшчана.
Кеемі – ґнчн кўўкн. Ээљтієін бііні. Ээљнь кґгшн, найн тавта. Кеемі ээљдін
оньдин нґкд болна. Эн эвті, арєта, кґдлмшч кўн. Сурєулян сіінір сурна. Бассейнд ґґмні, дуулна, биилні.
Келвр умшсн Нўўдлі босад, герін хурана. Шал сівўрдні, кевс цеврлні. Ааєсав уєана. Сандл, ширі дееріс тоос арчна. Цецгўд услна.
Асхн эк-эцк хойр кґдлмшіс ирні. Гер дотр цевр, ке. Экнь йир байрлна.
Кўўкін магтна: «Чи йоста мана ик герин бичкн эзн болљанач». Нўўдлід экин
келсн ўг таасгдна. Ґдр болєн герін хурах болљ шиидні.

1. Кені туск келвр Нўўдлі умшчана?
2. Кеемі кенті бііні?
3. Ээљ кедўті?
4. Кеемі ямаран кўн?
5. Нўўдлі ю кені?
6. Экнь кўўкін яєљ магтна?
7. Нўўдлі юн гиљ шиидні?

2. Соœстн. Ирлцўлтн.

4

Чини эк-эцк чамаг яєљ магтна?

1

2
5

1. Љииљі		
2. Ґлзіт		
3. Ўлмљ		
4. Герлі		
5. Єірі		

3

22
хґрн хойр

а) билгті кўўкн!
і) сін ах!
б) олмєа кўн!
в) ухата кўўкн!
г) кґдлмшч кґвўн!

18-гч кичіл
ЧИ АЛЬДАРАН АДЄЉ ЙОВНАЧ?
1. Соœстн. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.
Нўўдлі, альдаран адєљ йовнач?
Нууц эс болхла, ямаран керг?

Керг бііні.

Шин гер хіліхір йовнав. Юн болв?
Нґкд сурхар седлів.

Юн бачм болљана?

Англь келір бичг бичх кергті.
Мел алœ болад біінів.
Яєад иим сіінір англь кел медніч?

Алœ болхд юмн уга.
Немр кичіл авнав.
Долан хонгт хойр дікч.

Буруєан сурљанав. Цаг бачм.
Адєљ йовнав. Маœєдур болхий?

Ода медгдљіні.
Боллго. Ик гидгір ханљанав!
1. Нўўдлід ямаран керг бііні?
2. Єірі ямаран нґкд сурљана?

3. Нўўдлі яєад сіінір англь кел медні?
4. Нўўдлі кезі Єірід нґкд болх?

2. Нўўрір кўўндтн. Сурврт хірў ґгтн.

2. Герлі – Љииљі

1. Ўлмљ – Нўўдлі

3. Соœстн. Сурврт хірў ґгтн.

1

Чи альдаран адєљ йовнач?

Љииљід эндр ямаран керг бііні?

2

3

23
хґрн єурвн

1-гч іњг

19-гч кичіл

ЧИ НААДХДАН ДУРТАВЧ?

арин
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олдан
Чи шк
вч?
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Чини эк-э
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эрдм ямар
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Чи ямаран
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Тана гер
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Чини эк
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ар
седљініч?

ў
Ґлзітин д
ехдін
кўўкн ю к
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Чини хора
д
юн бііні?

Тана бўлд
кен ах?

Чамд намр
таасгдна?

Хальмг алфаЧи тіілврті
витин тускар
тууль меднч?
ю медніч?
Эгшг
ўзгин
туска
р
медні ю
ч?
Ямаран шўлг
медніч?

24
хґрн дґрвн

Чи
ю кех ни ўр
дін д
урта?

Чи г
ер
нґкд тін яєљ
болн
ач?

Чи кенін
дураввч?

Намр
ар
дан ю хашакеніт?

чг
Кенд би
бичніч?

20-гч кичіл
ЧИ Ю ДАСВЧ?
1. Умштн. Сурврмудт чик хірў шўўтн.
Кўн болх баєасн, кўлг болх унєнасн.
Ўлмљ хойрдгч класст сурна. Эн ніімті. Эн оньгта, килмљті сурєульч.
Ўлмљ ааван дураєад, ґндр нурєта, ээљін дураєад, шар чиріті. Дўрірн
экиннь біідлті. Ўлмљ иньгч, цаєан седклті кґвўн. Кичілин хґґн
ўўрмўдтін, багштан нґкд болна.
Намр. Хашад дала кґдлмш бііні. Ўлмљ хамтхас хурана, модд суулєна,
хаша цеврлні. Бичкн дў кґвўтієін бас наадна. Ўлмљ – кґдлмшч кґвўн.
Ўлмљ нисіч болхар седљіні. Нисіч зґргті, ухата, шунмєа болх зґвті.
Ўлмљ сін нисіч болх. Кўн болх баєасн, кўлг болх унєнасн.

1. Ўлмљ ямаран сурєульч?
а) иньгч			

і) зґргті			

б) килмљті

і) ээљін			

б) ааван

і) цецгўд суулєна

б) дў кґвўтієін наадна

і) зґргті			

б) бає наста

і) багш			

б) нисіч

2. Ўлмљ кенін дураєад, ґндр нурєта?
а) экін			

3. Ўлмљ хашад яєљ нґкд болна?
а) хамтхас хурана

4. Нисіч ямаран кўн болх зґвті?
а) ґндр нурєта		

5. Ўлмљ кен болхар седљіні?
а) тўўмрч			

5

2. Соœстн. Кўўкдин нерд заатн.

Чини аш:

4
1
3

5

2

Намср

Альмн

Кишті

Арслœ
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Нарн

5

Чини аш:

10 Цуг ашлт:

2-гч іњг

ҐРЎН ЭРТ БОССН – ҐЛЗІТІ ЎРН БОЛДГ

1-гч кичіл
КЕДЎ ЦАГ БОЛЉ?
1. Соњстн. Тодлтн.
1

2

Љииљі зурєан
часла серні.

3

Эн ґріл ніімнлі
школдан ирні.

Тўрўн кичіл
ніімн часла эклні.

4

5

6

Кичілмўд
арвн хойр час арвн
тавн минутла чилні.

Љииљі ўдин хотан
арвн тавн минут уга
нег часла идні.

2. Соœстн. Умштн. Ирлцўлтн.

Эн асхн арвн
часла унтна.

Кен ю кезі кені?

Би зурєан часла сернів.
Кедў часла
школдан ирніч?

Тиим эрт?
Би унтхдан дуртав.
Би ґріл ніімнлі ирнів.
Герлі, чи кезі герўрн хірніч?
Яєад сурљанач?

Би гиичд ирнів.
Тиигхлі, би хойр часла
ирнів. Наадхм.

Йир сін! Школын хґґн
нег часла ирнів.

		

Ўлмљ

7 : 30

Нўўдлі

13 : 00

школдан

серні.

Герлі

6 : 00

герўрн

хірні.

Ґлзіт

14 : 00

гиичд

ирні.

7 : 00
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одна.

2-гч кичіл

ЎДИН ХҐҐН Ю КЕНІЧ?
1. Соњстн. Тодлтн.

3. Ўд
2. Ґрўн

4. Ўдин хґґн

1. Ґр

5. Асхн

2. Шинљлтн. Тодлтн.

6. Сґ

Юн?

ґр
ґрўн
ўд
ўдин хґґн
асхн
сґ

Кезі?

3. Умштн. Кўўндтн.

ґрлі
ґрўєір
ўдлі
ўдин хґґн
асхар
сґґєір

Кен ю кезі кені?

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

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

1

ґрўн

2

ўд

3

ўдин хґґн

4

асхн

Кґвўн кезі школдан одна?
Кґвўн школдан ґрўєір одна?
4. Умштн. Текстс зургудла ирлцўлтн.
А. Эн кўўкн ўдин хґґн
ўўртієін наадна.

Б. Эн кўўкн
ўдин хґґн
єаза наадна.

І. Эн кўўкн асхар ўўртієін
телефоєар кўўндні.
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5

сґ

2-гч іњг

3-гч кичіл
ҐДРИН ТУРШАРТ Ю КЕНІЧ?

1. Соœстн. Тодлтн. Кўўндтн.

серні

орнасн босна

школдан йовна

Герлі долан часла ю кені?

нўр-єаран уєана

герўрн хірні

ґрўни хотан идні

єаза наадна

хувцан ґмсні

герин даалєвран кені

2. Соœстн. Умштн. Ирлцўлтн.
Ґлзітин ґдр.
Би ґрўн эрт сернів. Ээљтієін хальмг ці уунав. Дарунь школдан белднів,
хувцан ґмснів. Ніімн часла школурн йовнав. Тўрўн кичіл ґріл йиснлі эклні.
Школын хґґн ґріл негнлі герўрн хірнів. Ээљ гертін бііні. Эк-эцкм
кґдлмштін. Эдн нег часла герўрн ирні. Мадн хамдан ўдин хотан иднівидн.
Ўдин хґґн би єаза ўўрмўдтієін нааднав. Дґрвн часла герин даалєвран
кенів. Асхни хотын хґґн экдін нґкд болнав. Аає-сав уєанав. Би асхн арвн
часла орндан орнав.
а) 13 : 00				
і) 8 : 30				
Ґлзіт
б) 8 : 00		
в) 12 : 30				
г) 16 : 00				
є) 10 : 00				

1) ўдин хотан идні.
2) герин даалєвр кені.
3) орндан орна.
4) школдан йовна.
5) сурна.
6) герўрн хірні.

3. Кўўндтн. Сурврт хірў ґгтн.

а)

і)

б)

в)

г)

є)

д)

е)
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4-гч кичіл
			
ЭН БЎС ЯМАРАН?
1. Соњстн. Тодлтн. Кўўндтн.
1

Эн киилг ямаран ґœгті?
2

3

киилг

єосн

4

сґґкі

5

махла

бўшмўд

шалвр
7

майг

8

кўлт

2. Соњстн. Тодлтн. Кўўндтн.
Эн бўс ямаран?

ґргн
			
бўс – уутьхн бўс

ґндр тиирцг – маштг тиирцг

ут кўзўвч – ахр кўзўвч

хуучн сґґкі – шин сґґкі

кирті беелі – цевр беелі
3. Соœстн. Чик эс гиљ буру.

эріті альчур – эрі уга альчур

1. Ґлзітин кўлт кґк, ут.					
2. Ґлзітин кўлт кґк, ахр.				
3. Герлін кўзўвч шар, ґргн.				
4. Герлін кўзўвч оштв, ґргн.				
5. Нўўдлін бўшмўд ноєан эріті, ґргн.			
6. Нўўдлін бўшмўд цеœкр эріті, уутьхн.		
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_____
_____
_____
_____
_____
_____

6

2-гч іњг

5-гч кичіл
КЕН ЮУЄАРН БАЙН?

1. Соњстн. Тодлтн.
ахр
ханцта
киилг

Угатя кўн.

Байн кўн.

кимд 3
махла
сул
уйсн
киилг

1

ут
ханцта
киилг

2

4

ўнті
махла

5

уутьхн
ґлгмр
киилг

6

ахр
тўріті
єосн 7

8

татврго кўн

ут
тўріті
єосн

татврта кўн

2. Соœстн. Умштн. Ўгмўд чик ормднь тівтн.
Эн байн кўн.
Эн (1) _______ хувц ґмсні.
Энўні єосн (2) _______ тўріті.
Энўні киилг (3) _______ ханцта.
Киилгнь (4) _______ (5) _______.
Эн (6) _________ кўн.
д) ахр
е) кимд
ё) уйсн
ж) татврго
љ) ахр
з) сул

а) ут
і) ґлгмр
б) татврта
в) ўнті
г) уутьхн
є) ут

Эн угатя кўн.
Эн (7) ________ хувц ґмсні.
Энўні єосн (8) _______ тўріті.
Энўні киилг (9) _______ ханцта.
Киилгнь (10) ______, (11) _______.
Эн (12) _____________ кўн.

3. Соњстн. Ирлцўлтн.

Кен юуєарн байн?
Герлі			
Љииљі
Ґлзіт		
Єірі 		
Ўлмљ		
Нўўдлі
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а) ўўрмўдірн
і) дегтрмўдірн
б) хувцарн
в) элгн-садарн
г) наадарн
є) герірн

6-гч кичіл
КЕН БҐК?
1. Соœстн. Умштн. Ирлцўлтн.
Мана ўўрмўд наад тівљіні. Кен ямаран дўр наачана? Тааљ медтн.

Єірі
Ўлмљ

а) Цасн кўўкн
і) илвч

Љииљі

б) эмч
в) адуч

Ґлзіт

г) бґк

Герлі

є) угатя кўўкн

Нўўдлі

Эн кўўкні эрдм ямаран? Эн ут ханцта
цаєан бўшмўд ґмсчіні. Эн кўўкд эмнні.
Энўні нерн кемб?

Эн бґк. Эн ґргн цаєан киилгті.
Энўні бўс хар кенчр. Эн кемб?
Эн илвч. Энўні шалвр ґргн, ахр,
ноєан. Эн ахр шар киилгті.
Энўнд ґндр дґрвлљн чўўкл тиирцг
бііні. Кен илвчин дўр наачана?

Эн татврта кўўкн, болв эн нааднд угатя
кўўкні дўр наачана. Майгнь хуучн, кирті.
Хуучн оошк сґґкі ґмсчіні. Эн кемб?

Эн ут тўріті хар єос ґмсчіні. Энўнд
кўрœ ахр кўлт болн бор шалвр бііні.
Эн ґлгмр улан махлата, цаєан
мґœгн бўсті. Эн кені дўр? Кен эн
дўр наачана?
2. Кўўндтн. Ўгмўд олзлтн.
1. Сул, ґргн цаєан киилг.
2. Ут тўріті хар єосн.
3. Хуучн кирті майг.
4. Ут дулан кґк кўлт.
5. Ґндр єурвлљн кґк тиирцг.
6. Кўрœ ахр кўлт.
7. Ґлгмр чўўкл беелі.
8. Ут ханцта цаєан бўшмўд.

Эн дўрд бичкдўд дурта. Эн Цасн кўўкн.
Эн ут, дулан кґк кўлт ґмсчіні. Ґлгмр
кґк кўзўвчті, ґлгмр чўўкл бееліті. Сііхн
цеœкр бўшмўдті.

Эн сул, ґргн цаєан киилг кені?
Эс эндўрљіхлі, эн Єірін.
Миниєір болхла, эн Љииљін.
Эн бґкин киилг. Кен бґк?
Э, медгдљіні. Эн Єірін.
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2-гч іњг

7-гч кичіл
ЎВЛІР ЄАЗА Ю КЕНІЧ?

1. Соњстн. Тодлтн.
Нўўдлі цанар
дошчана.

1

3
2

Бичкдўд єаза цасн
ова кељіні.

Ўлмљд дошур бііні.
Эн мґсн деер дошчана.

Єірі Љииљі хойр
цасн долда шивљіні.

Герлі цасн ова
дееріс дошчана.

4
5

2. Соœстн. Умштн. Зіœгс чиклтн.

Эндр нарн ґдр. Ґрўн арвн час. Цасн
орљана. Герин орас, модд, єазр цасар
бўркіті. Эндр сііхн, нарта ґдр.
Бичкдўд єаза наачана. Эдн цасн ова
кељіні. Цасн ова ик, ґндр. Єірі Љииљі
хойр цасн долда шивљіні.Ўлмљ мґсн
деер дошчана. Герлі цасн ова дееріс цанар дошчана.
Кўўкд байрта бііні. Ўвл – љилин
сііхн цаг!

1. Ода асхн арвн час.			
2. Хур орљана.
3. Махлас цасар бўркіті.
4. Герлі мґсн деер цасар дошчана.
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5. Єірі Ўлмљ хойр цасн
долда шивљіні.
6. Ўлмљ цасн ова кељіні.
7. Цасн ова бичкн.

8-гч кичіл
ДУЛАН ХУВЦ ҐМСВЧ?
1. Соњстн. Тодлтн.

зузан кўлт

нимгн кўлт

ґлгмр
шаєавч

арсн захта кўлт

дулан девл

эркі
беелі

хурєн
беелі

нимгн
ґґмсн

2. Соœстн. Умштн. Чик эс гиљ буру?
Менд, Цаєан. Юн болв?

Ээљ чамаг хііљіні. Альд біініч?

Љииљіті паркд цанар дошчанав.

Дулан хувц ґмсвч?

Э, ґмсв.

Ю ґмсвч?

Дулан девл, дулан єос.

Ґлгмр шаєавч ґмсвч?

Уга, нимгн шаєавч ґмсўв.

Єаза киитн.
Цасн орљана.
Дулан хувцан батл.

Сін. Аашнав.
1. Ўлмљ Єіріті цанар дошчана. ____
2. Ўлмљ паркд дошурар дошчана. ____

3. Ўлмљ ахр кўлт ґмсчіні.
____
4. Ўлмљ нимгн шаєавч ґмсчіні. ____
5. Єаза хур орљана.		
____

3. Соœстн. Ирлцўлтн.

б)

а)

Ґлзіт
Герлі
Нўўдлі

д)

в)

г)

і)
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2-гч іњг

9-гч кичіл
ЯМАРАН ХОТ ИДНІЧ?

1. Соњстн. Тодлтн. Кўўндтн.
1

2

кедмн
4

Би ундасчанав.
Би шўўс уух билів.

1

зўрљ
6

шар ґрг

уста ўзм

Би ґлсчінів. Хот идх билів.

Бір, у.

Кедмні шўўс.

чи
5

ґрг

Ямаран шўўс уунач?

3

Ямаран хот идніч?
Би єадль идх билів.

2

Делгўрт одый. Хулдљ авий.
чиксн махн
3

такан махн

Єадль

4

5

ґдмг

6

балта

2. Соœстн. Чик ўгмўд темдглтн.

тоєш
Ўлмљ Цаєан хойр ю хулдљ авчана?

ґдмг

махн

шўўсн

тоєш

такан
хґґні
ўкрі
єахан

уста ўзмин
шар ґргин
кедмні
чииєин

чиксн

зўрљин

балта
ґрм
ўсн

3. Кўўндтн. Сурврмудт хірў ґгтн.
1. Ямаран шўўс уунач?
2. Ямаран хот идніч?

3. Ямаран хот хулдљ авнач?
4. Чи ямаран хотд дуртавч?
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10-гч кичіл
ЯМАРАН ХАЛЬМГ ХОТД ДУРТАВЧ?
1. Соœстн. Тодлтн. Кўўндтн.

дотр

єуйртсн махн

махн шґлтієін

шарсн элкн

булмг
сексрдг

Єірі, чи ямаран хальмг хотд дуртавч?
Мини дурта хальмг хот: єуйртсн махн, хальмг ці болн боорцг.

2. Соœстн. Чик ўг темдглтн.
Кен ямаран хотд дурта?
Герлі

дотр, сексрдг, булмг, боорцг

Љииљін эцк

шарсн элкн, дотр, єуйртсн махн

Нўўдлі

тоєш, чиксн махн, ґрм, балта

Ўлмљ

ўсн, шґлн, шўўсн, ці

3. Соœстн. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.
Мини нерн Хоœєр. Би Элст балєснд біінів.
Мини аав ээљ хойр селінд бііні. Эднд ўкр
бііні. Ээљ ўкр саана. Ґрм, тос кені. Нарн
ґдрлі би аав, ээљдін золєнав. Ээљ хальмг ці
чанна, боорцг шарна, булмг кені.
Би хальмг хот идхдін дуртав. Мини дурта
хот – ґрм боорцг хойр. Мини аав махта хотд
дурта. Ээљ аавд шґлті мах чанна. Ээљин дурта хот – хальмг ці.
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1. Аав ээљ хойр альд бііні?
2. Хоœєр аав, ээљдін кезі золєна?
3. Ээљ ўсніс ю кені?
4. Ээљ ямаран хальмг хот кені?
5. Хоœєрин дурта хот ямаран?
6. Аав ямаран хотд дурта?
7. Ээљин дурта хот ямаран?

2-гч іњг

11-гч кичіл
ДОЛАН ХОНГИН ТУРШАРТ Ю КЕНІЧ?

1. Соœстн. Дутљах ўгмўд орултн. Зіœгс тогтатн.
Эн кўўкд юуєар соньмсна?

Кен?
1.

Кедў цагла?

Ўлмљ

2.

Ямаран
ґдрлі?
сарœ

14:30

мигмр

Ю кені?
бассейнд ґґмні.
шатр наадна.

3.

Љииљі

пўрві

4.

Герлі

басœ

зурлєна кичілд одна.

5.

Ґлзіт

нарн

эсвин немр кичілд одна.

6.

14:20
10:30

2. Соœстн. Умштн. Зіœгс чиклтн.
а) Мана ўўрмўд дала юмар соньмсна.
Ўлмљ сарœ ґдрлі ўдин хґґн хойр
часла бассейнд ґґмні.
і) Єірі шатр наадхдан дурта. Эн мигмр
ґдрлі ґріл єурвнла шатр наадна.

1. Ўлмљ асхн бассейнд ґґмні.
2. Єірі сарœ ґдрлі бґк ноолдна.
3. Љииљі пўрві ґдрлі ґрўєір биилні.

б) Љииљі – сін биич. Эн биилхдін дурта.
Эн пўрві ґдрлі ґріл тавнла биилні.

4. Герлін зурлєна кичіл ґріл тавнла

в) Герлі басœ ґдрлі зурлєна кичілд одна.
Кичіл арвн минут уга тавн часла эклні.

5. Ўлмљ домбр цокна.

г) Ґлзіт юуєар соньмсна? Ґлзіт домбр
цокна. Кезі домбрин кичіл болна?
Ўлмљ ґдрлі хойр часла хґрн минутла.

6. Ґлзітин домбрин кичіл ўлмљ ґдрлі

є) Нўўдлі эсв дасхдан дурта. Нарн ґдрлі
ґріл арвнла эсвин немр кичілд одна.

эклні.

болна.
7. Нўўдлі нарн ґдрлі умшлєна немр
кичілд одна.

3. Кўўндтн. Сурврмудт хірў ґгтн.
1. Чи юуєар соньмснач?

2. Долан хонгин туршарт ю кеніч?

36
єучн зурєан

12-гч кичіл
КЕН АЛДР ХАЛЬМГ БҐК?
1. Соњстн. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.
Љииљі, кедў цаг?
Арвн негн час. Юн болв?
Соньн зіœгллє ўзўлљіні.
Хілі!
Телевизоран кґдлг.
Эн кемб?
Алдр хальмг бґк.
Зіњгч: Бату, та эрт боснт?
Бату: Э, би ґрўн зурєан часла сернів. Цогц-махмудан тинилєнів. Ґріл
частан гўўнів. Бассейнд ґґмнів. Киитн усар бийін уєанав. Ніімн часла ґрўни хотан иднів.
Зіњгч: Ямаран хот идніт?
Бату: Шўўс уунав, зер-земш иднів.
Зіњгч: Нарн ґдрлі бас цогц-махмудан тинилєніт?
Бату: Уга, гиичд однав. Элгн-садндан золєнав. Ўўрмўдтієін харєнав.
1. Кен алдр хальмг бґк?
2. Бату кедў часла серні?
3. Ґрўн болєн Бату ю кені?

4. Кедў часла Бату ґрўни хотан идні?
5. Ямаран хот Бату идні?
6. Бату нарн ґдрлі цогц-махмудан батрулна?
7. Бату нарн ґдрлі ю кені?

2. Соœстн. Хойр чик хірў темдглтн.

Эндр школд харєлт болљана. Алдр хальмг бґк ирљіні.
Кўўкд ке хувц ґмсчіні. Кен ю ґмсчіні?
1. Нўўдлі ю ґмсчіні?
а) улан майг
2. Ґлзіт ямаран хувц ґмсчіні?
а) кґк бўшмўд
3. Герлід ямаран хувцн бііні?
а) бор шалвр
4. Герлі ямаран сґґкі ґмсчіні?
а) хуучн сґґкі

і) ут ханцта киилг

б) цаєан кўлт

і) уутьхн бўшмўд

б) сул бўшмўд

і) оошк кўзўвч

б) ґлгмр киилг

і) оошк сґґкі

б) шин сґґкі

37
єучн долан

2-гч іњг

13-гч кичіл
ХАДВР ЎЗГЎД МЕДНЧ?

1. Умштн. Ямаран ўзгўд дутљана?

Шишлœ хальмг хадвр ўзгўд

А

І

Б

В

Г

Д

Е

Ё

Ж

Й

К

Л

М

Н

О

Ґ

П

Р

Ў

Ф

Х

Ц

Ч

Щ

Ъ

Ы

Ь

Ш

З

И

С

Т

У

Э

Ю

Я

2. Умштн. Тодлтн. Сурврмудт хірў ґгтн.
Хадвр

ўзгўд

Дуута хошадлсн хадврмуд

Б

Г Є Д Ж Љ

З

Дўлі хошадлсн хадврмуд

П Ф К Х Т Ш Ч

С

1. Кедў хадвр ўзгўд бііні?
2. Ямаран хадвр ўзгўд бііні?

В

3. Кедў дуута хадвр ўзгўд бііні?
4. Кедў дўлі хадвр ўзгўд бііні?

3. Соœстн. Умштн. Хошадлсн хадвр ўзгўд темдглтн.
самбр
ноєан
дуудх
єазр
хувцн

–
–
–
–
–

4. Умштн. Кўўндтн.

хальмпр
ноха
дутх
єосн
хуучн

БУЛ__

Эн ўгд Г эс гиљ К ўзг дутљана?
Юœгад тиигљ санљанач?

Г
Соœс. БУЛ – ГИН .

Медљінів. Хадвр ўзгин хґґн эгшг ўзг орулх кергті.

38
єучн ніімн

Э, чик.

14-гч кичіл
ХОШАДЛДГО ХАДВР ЎЗГЎД МЕДНЧ?
1. Умштн. Тодлтн. Сурврмудт хірў ґгтн.
Хадвр

ўзгўд

Дуута хошадлдго хадврмуд

Л

М

Дўлі хошадлдго хадврмуд

Н
Ц

Њ

Р

Й

Щ

1. Кедў хошадлдго дуута хадвр ўзгўд бііні?
2. Кедў хошадлдго дўлі хадвр ўзгўд бііні?
3. Кедў хадвр ўзгўд бііні?
2. Соœстн. Кергті ўзгўд тівтн. Бичтн.

Ь
ал __ чур

љґґлн темдг

сурєул __ ч

Ъ

хату темдг

уут __ хн

Ўгин дунд,
Ўгин чилгчд,
Умшхла, бичхлі,
Кергті болна.
Шугран Вера

тан __ л

сон __ н

ал __ мн

3. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн. Хошадлдго хадврмуд заатн.

Би наачанав,
Биилід дуулљанав.
Тер наачана,
Тогляд гўўљіні.

Тедн наачана,
Тачкнад иніљіні.
Бидн наачанавидн,
Байрта біінівидн.
Шугран Вера

4. Тіілврті тууль тааљ медтн. Чеељір дастн.
Цаєан-цаєан эрвікіс
Цааран-нааран нислдні.
Альхн деерм сууна,
Усн болад хўврні.

39
єучн йисн

1. Кен дуулљана?
2. Кен байрта бііні?
3. Кен гўўљіні?
4. Кен иніљіні?

2-гч іњг

15-гч кичіл

ЧИ УМШХДАН ДУРТАВЧ?
1. Шўлг чеељір дастн.
Иньгўд.
Далдр эрт босна,
Дарунь оран ясна.
Эн зарядк кені,
Эрўл-менд болна.

Ґкір дўўєін садт
Ґрўн болєн кўргні.
Асхн болєн тууль
Аавнь келљ ґгні.
Нуура Владимир

2. Тіілврті тууль тааљ медтн.
Кґл уга болвчн – йовдг,
Амн уга болвчн – келдг.

Кезі унтхиг, кезі босхиг,
Кезі сурєулян эклхиг келдг.

3. Ўлгўр тодлтн.

Ўўлд – цаг,
Аальд – агчм.
4. Келвр умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.
Сурєулин хґґн.
(Нўўдлін келвр)
Эндр єаза нарта, киитн ґдр. Салькн ўліљіні. Цасн орљана. Герин орас, модд, єазр
цасар бўркіті.
Арвн хойр час єучн минут. Ўд. Сурєуль чилв. Кўўкд школын хашад наачана. Ґлзіт
Нўўдлі хойр Цасн Аав кељіні. Єірі нґкд болљана. Цасн Аав улан махлата. Ут, кґк
эріті кўзўвчті. Ґлгмр дулан ноєан бееліті. Герлі альд бііні? Тер ўр кўўктієін цасн ова
дееріс цанар дошчана.
Герлі даарчахш? Уга, эн дулан хувцта: арсн захта кўлт, ут тўріті єос ґмсчіні. Єарнь
бас кґрчіхш. Дулан хурєн бееліті.
Тер Љииљі Ўлмљ хойр долда шивљінў? Уга, тедн школын заманд ўдин хотан идљіні.
Эндр заманд шимті, сін хот бііні: бґрг, єуйртсн махн, шар ґргин шўўсн. Хотын хґґн
эдн бас єаза наадх.
1. Теœгрин біідл ямаран?
2. Ода кедў цаг?

3. Бичкдўд ямаран наадд наачана?
4. Герлі ямаран хувц ґмсчіні?
5. Школын заманд ямаран хот бііні?

40
дґчн

16-гч кичіл

ЧИ УМШХДАН ДУРТАВЧ?
1. Шўлг чеељір дастн.

Хойр зург.

Манљ школасн ирід,
Мел адєад єарна.
Сумкан шуєуд хайчкад,
Селі тґгіљ гўўні.

Санљ школасн ирід,
Сахньљ даалєвр кўціні,
Сґґднь зўўд ўзід,
Сін темдг эрні.

Мањєдур ґрўнднь школд
Манљ номан медхш,
Даалєврнь белн Санљ
Дарунь босад келні.

Герин даалєвр кехш,
Єаза нохас кґґні.
Ээљин ўг соњсхш,
Эн айстан йовна.

Эк, эцк, ээљнь
Эн Санљиг буульна,
Тер юњгад гихлі,
Тоомсрта кґвўн болна.

Манљиг бичі дуратн,
Му йовдл тертн,
Санљас ўлгўр автн,
Сін хаалє энтн.
Балакан Алексей

2. Тіілврті тууль тааљ медтн.
Єариг киитніс дулална,
Тавн хурєта чигн болна.
Кўлтин ханцас уята.
Кен неринь медні?
3. Бичг умштн. Зіœгс чиклтн.
Кўндті мини ўўрмўд!
1. Ўлмљин ґрк-бўл єаза цас
хураљана.
2. Аав махта хот идљіні.
3. Ўлмљин ґрк-бўл ўдин хґґн теле
визор хіліљіні.
4. Телевизорар теœгрин біідл
ўзўлљіні.
5. Ўлмљ байн кўўні дўр наачана.
6. Ўлмљ ут хар шалвр, ґргн улан
киилг ґмсчіні.
7. Ўлмљин тиирцг маштг, дґрвлљн.
8. Ўлмљин эгч Цаєан эн нааднд
наачана.

Эндр нарн ґдр. Асхн ніімн часла мини ґркбўл гертін бііні. Аав асхни ціієін ууљана.
Боорцг идљіні. Мини ахнр-дўўнр телевизор хіліљіні. Телевизорар школд тівсн наад
ўзўлљіні. Би эн нааднд илвчин дўр наачанав.
Мини ґмссн хувцн йир сііхн. Мини шалвр
ґргн, ахр, ноєан. Киилг ахр, эріті, шар. Нанд
ґндр, єурвлљн тиирцг бііні.
Єірі Љииљі хойр эн нааднд бас орлцљана.
Єірі бґк болљана. Љииљі адучин дўр наачана. Эн йир соньн наадн. Мана наадн цугтаднь таасгдљана. Цуг кўўкд дўрмўдін сіінір
ўзўлљіні. Арє бііхлі, эн наад хілітн.
Тана ўр Ўлмљ.

41
дґчн негн

2-гч іњг

17-гч кичіл

КЕН ХАЛЬМГ НЕРІН ТУУРУЛНА?
1. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.
Мана классин сурєульчнр нерін туурулсн
хальмгудын тускар келврмўд бичљіні.
Семена Миœъян – мини дурта бґк. Миœъян мана школур ирні. Маднд
ноолда ўзўлні. Эн чидлті, шудрмг бґк.
Миœъян ґрўн эрт босна. Ґдр болєн цогц-махмудан батрулна. Спортын
талвœд гўўні, єірідні, давшна. Дарунь бассейнд ґґмні.
Эн баахн кґвўн, болв алдр нерін туурулсн бґк!
Би шўлгўд дасхдан дуртав. Мини дурта хальмг шўлгч –
Шугран Вера. Эн ачта нерін туурулсн бичіч.
Шугран Вера сурєульчнрла харєлт кені. Шин шўлгўд умшна.
Эн ґндр нурєта, сііхн чиріті, цаєан седклті кўўкд кўн.
Мана ґрк-бўл Чиктін Татьянан дуд соœсна. Эн мана дурта дууч.
Мини эгч энўні дуд чеељір медні. Би ээљ аав хойрта концертд однав.
Татьяна сііхн дўрті. Концертдан хальмг хувц ґмсні: ут сул бўшмўд,
цаєан мґœгн бўс, хальмг махла. Хальмг келні кичілд сурєульчнр дуучин дуд соœсна, дасна, дуулна.
Кен…..
… махмудан батрулна?
… ґндр нурєта?			
… концерт ґгні?			
… хальмг бўшмўд ґмсні?
… ґрўн эрт босна?		

1. Миœъян
2. ________
3. ________
4. ________
5. ________

Кен…..
… ачта бичіч?		
… дуд чеељір медні?
… шин шўлгўд умшна?
… сііхн дўрті?		
… концертд одна?

6. ________
7. ________
8. ________
9. ________
10. _______

2. Соœстн. Чик эс гиљ буру?
1. Љииљі биилхдін дурта.		
___
2. Љииљін дурта зурач – Ольдан Ким. ___
3. Љииљін дурта зург – «Гґрісн»
___

4. Ачта зурачин зургуд музейд бііні. ___
5. Љииљін герт хойр зург бііні.
___
6. Зург ширілœд ґлгіті.		
___

3. Кўўндтн.

Хальмг нерін туурулсн кўўні тускар келтн.

42
дґчн хойр

18-гч кичіл
ЭНДР КЕНІ ЄАРСН ҐДР?
1. Умштн. Сурврмудт чик хірў шўўтн.
Ўлмљ, менд! Элвг альд бііні?
Ээљин хорад. Аав ээљ хойр Элвгиг йґріљіні.
Юн учрв? Юн болљана?
Эндр Элвгин єарсн ґдр. Ор, гиич бол.

Элвг ода кедўті?

Зурєата. Хальмгаєар долата.
Ямаран белг дў кґвўндін белглљініч?
Эн шин єарсн компьютерин наад белглљінів.
Эн цеœкр эріті, ахр ханцта киилг – Цаєана белг.
Эк эцк хойрин белг – эн дулан кўлт,
ґлгмр улан махла болн ґргн ут кўзўвч.

Дікід ямаран соньн белг бііні?
Йир сііхн! Кен эн дошур белглљіні?

Сін йовдл!

Мана ах Болд. Эн ўнті дошур. Ода мґсн деер дошхм.
Хаша дотр цасн ова бііні. Цанар бас дошч болљана.

Ямаран соньн хот!
Идх дурн кўрчіні. Гесм ґлсчіні.

Эк, Цаєан, Альмн єурвн хот белдљіні:
темсті мах, шарсн мах, бґрг кељіні.

Тиигхлі, єаза єархм биш. Хотан идий!
2. Соœстн. Ирлцўлтн.
Кґвўд єаза наачана.
а) белг

Љииљі:

(1)
Элвг, шин ___________
ґмс. Би чамд нґкд болнав.
(2)
Элвг, дулан ____________ґмсвч?

Элвг:

(4)
Э, (3)
__________ зузан шаєавч ґмсўв. Ээљин __________.

б) долда

Ўлмљ:

Би цанар цасн (5)
__________ дееріс дошнав.
(6)
Дарунь цасн __________
шивід наадый.

в) дошуран

Ўлмљ:

Элвг:
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дґчн єурвн

і) нооста

г) ова

2-гч іњг

19-гч кичіл
ЧИ НААДХДАН ДУРТАВЧ?

ў
Кед

цаг

Ґрўн босад ю
кеніч?

Чи кедў часла
серніч?

?
болљ

ла
лан час
о
д
н
х
с
А
?
ю кеніч

Ўдин хґґн
ю кеніч?

илг
Чини ки
ямаран?
Эн ямар
ан
бўс?

лын
Шко ямаран
ілœд
?
шир т идніч
хо
Чи
у
Ям ндасч
а
ара
н ш нач?
уун
ў
ач? ўс

Яма

Чи юуєарн
байнч?

Чини дурта хот
ямаран?

Ямаран хальмг
хотд дуртавч?

Ямаран хадвр
ўзгўд бііні?

ран
мед шўлг
ніч?

Кедў
ч
школ асла
д
йовн ан
ач?

Кезі герўрн
хірніч?

Эн кґвўн
ямаран хув
ц
ґмсчіні?

Эн к
Яма емб?
ран
ґмсч хувц
іні?

Ямаран дулан
хувц ґмсніч?

а
р єаз
Ўвлі іч?
ю кен

ґдрлі
н
р
а
Н
іч?
ю кен

Чи ю
сонь уєар
мсна
ч?

Чини
єарсн ґдр кезі?

Ямаран
тіілврті ту
уль
медніч?
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льмг ?
а
х
н
а
Ке
рулн
у
у
т
нерін

20-гч кичіл
ЧИ Ю ДАСВЧ?
1. Соœстн. Чик хірў темдглтн.
1. Єірі гертісн кедў часла єарчана?
А.

І.

Б.

2. Єірі ямаран хот идхір седљіні?

А.

І.

Б.

І.

Б.

3. Єірі ю ґмсхін мартљана?
А.

6

2. Соœстн. Умштн.

Чини аш:

Киитн ўвлин ґдр. Ґріл тавн. Єартан дошуран бірсн кґвўд хоккей нааддг єазрт хурљана. Зірмснь арсн захта ахр кўлт ґмсч, зірмснь зузан ґлгмр
киилгті. Болв цугтан дулан махлата, бееліті. Шамин герлд мґсн гилвкљіні.
Герин орас, модд, єазр цасар бўркіті.
Марєа хіліхір ирсн бичкдўд цасн долда шивід наачана, зірмснь цанар дошчана, цасн ова кељіні. Цуєар байрта бііні. Наадн цагларн эклљіні. Єірін
баг сіінір наачана. Эдн диилљіні. Алœ болх юмн уга, кґвўд ґдр болєн цогцмахмудан батрулна.
1. Кґвўд альд хурљана?
а) школын хашад

і) ован ґґр		

б) хоккей нааддг єазрт

2. Цуг кґвўд ямаран хувц ґмсч?
а) захта ахр кўлт
і) махла, беелі		

б) зузан ґлгмр киилг

3. Юунд мґсн гилвкљіні?
а) нарна тольд

і) цаснд			

б) шамин герлд

4. Бичкдўд ю кељіхш?
а) цанар дошчахш

і) цасар ґґмљіхш

б) цасн долда шивљіхш

5. Юœгад Єірін баг диилљіні?
а) сін хот идні
і) цогц-махмудан батрулна
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5

б) ґдр болєн наадна
Чини аш:

11 Цуг ашлт:

3-гч іњг

МАЛ АСРХЛА, АМН ТОСТА

1-гч кичіл
ЧИ ЮУЄАР НААДНАЧ?
1. Соњстн. Тодлтн.

Аю залху.

Зан чидлті, кґдлмшч.

Туула іімтхі.

Наадєа ґкір.

Арслœ зґргті.

Ирвск эвті.

2. Соњстн. Тодлтн.
зан
аю
туула
арслœ
ирвск
наадєа

Юн?

Юуєар?

занар
аюєар
туулаєар
арслœгар
ирвскір
наадєаєар

3. Соњстн. Умштн. Сурврт хірў ґгтн.
Кен юуєар наачана?
Яєсн сііхн хора!
Эн цуг наадєас чиний?

Кўўкд, ортн. Ґмірін єартн.
Э, авад наадый.
Мини дурта наадєас – аю,
арслœ, ирвск. Аю залху,
ирвск эвті, арслœ зґргті.
Би эднір нааднав.
4. Соњстн. Умштн. Ирлцўлтн.
Аю

Би занар нааднав. Зан – мини дурта аœ.
Эн чидлті, кґдлмшч. Нўўдлі, чи юуєар нааднач?
Би эн туула авнав. Туула іімтхі
болвчн, йир сііхн аœ. Хілітн!
Яєсн љґґлн цаєан ноосн, ик тґгрг
нўдн, бичкн оошк хамр. Йир ґкір.
Туула

Зан

1 Эн аœ ґкір, сііхн. Љґґлн

2 Эн аœ залху, унтхдан

3 Эн аœ ик бор цогцта. Ґндр

цаєан нооста. Ик тґгрг
нўдті. Бичкн оошк хамрта.
Эн іімтхі. Шулуєар гўўні.

дурта. Эн ут кўрœ нооста.
Ик цогцта. Хар хамрта.

нурєта. Ґргн чикті. Утулњ
хамрта, болв ахр сўўлті.
Хойр бичкн нўдті.
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2-гч кичіл

ЧАМД ЯМАРАН НААДЄАС БІІНІ?
1. Соњстн. Тодлтн.
Нірн шинљ
нууцта.

Меклі
тарєн, санамр.

Моєа
эццн, цецн.

Кўн
шинљліч, олмєа.

Мґчн
мекті, шудрмг.

2. Соњстн. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.
Ўлмљ, энчн юмб?

Эн мини дурта наадн. Нірн шинљ.
Хальмг наадн. Эн наадн нууцта.
Медгдљіні. Эн наад наадх кўн
шинљліч, олмєа болх кергті.
Љииљі, чи ямаран наад авч ирвч?
Тааљ медтн. Би хойр наадєа авч ирв.
Негнь – бичкн, тарєн. Хойрдгчнь –
ут, эццн. Негнь – єірідні, хойрдгчнь
– мґлкні. Хоюрн усн дотр, єазр деер
чигн бііні. Эдн ноосн уга. Бичкн
нўдті. Негнь – кґлті, хойрдгчнь – кґл
уга. Негнь – санамр, хойрдгчнь – цецн.

Эн мґчн. Єірі белглв.
Китдіс авч ирв. Мґчн
мекті, шудрмг. Эн наадєа
єірідні, йовна, сууна, босна. Єірі, чи ю авч ирвч?
Би меднів. Кўўкд, тадн меднт? Юмб?

3. Соœстн. Чик ўг шўўтн.
1. Эн ____________ наадн.
2. _______________кўн наадна.
3. Эн ____________ наадн.
4. Аав __________ кўн.
4. Нўўрір кўўндтн.
а)

Чамд ямаран наадєа бііні? Чини наадєа ямаран?

Нўўдлі – Герлі
Аю

(орс / хальмг)
(залху / шинљліч)
(нууцта / цецн)
(олмєа / санамр)

і)

Туула

Љииљі – Єірі
Мґчн
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Моєа

3-гч іњг

3-гч кичіл
ЧАМД НОХА БІІНЎ?

1. Соњстн. Тодлтн.
1

3

2

Бавєр – хар гилвксн
нооста ноха.

4

Номєн
нохаг илљ болх.

Иньгч
ноха.

Сертхр чикті
миисин кичг.

2. Соњстн. Умштн. Хойр чик хірў шўўтн.
Герлі, менд! Эн чини ноха?

Э, мини. Нохатаєан паркд
аєар киилљінів. Эндр йир
дулан нарта ґдр.

Э, тиим. Чини ноха йир сііхн.
Ямаран нерті?

Бавєр. Хілі, хар гилвксн ут нооста.

Илљ болхий?
Уга, нанд миисин кичг бііні.
Хойр сарта. Йир ґкір.
1. Герлі паркд ю кељіні?
а) аєар киилљіні

Болх. Бичі і. Бавєр – йир сін бірцті
ноха. Номєн, иньгч. Чамд ноха біінў?

і) нохатаєан наачана

б) дегтр умшчана

2. Йиртмљин біідл ямаран?
а) дулан ґдр		
3. Нохан біідл ямаран?
а) ут нооста		

і) хурта ґдр			

б) нарта ґдр

і) гилвксн нооста		

б) ахр нооста

4. Нохан бірц ямаран?
а) залху			

і) иньгч				

б) номєн

3. Соœстн. Сурврт хірў ґгтн.
1

Ґлзітин кичг альд бііні?
2
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3

4-гч кичіл
ТАНА ГЕРТ ЯМАРАН АЊГУД БІІНІ?
1. Соœстн. Тодлтн.

1

2

3

туула

зара

хавстн
5

6

тоть

4

заєсн
7

кўрн

хулєн

8

луувœ

9

2. Соœстн. Умштн. Зіœгс чиклтн.

10

яœєг

Ўлмљ, тана герт ямаран аœгуд бііні?
Нернь ямаран?
Чини туула кедўті?

ээзгі
Туула бііні.

Мини туулан нерн Сііхлі. Эн бор нооста,
ут чикті, ик нўдті, бичкн оошк хамрта.
Хойрта. Эн бичкн, іімтхі.

Чини туула ямаран хот идні?

Темс, зер-земш, ээзгі, яœєг, ноєа.
Мини туулан дурта хот – луувœ, хавстн.
Эн наадхдан дурта: єірідні, давшна, бултна.

1. Ўлмљд ялмн бііні.
2. Туулан ноосн кўрœ.
3. Туулан чикн ахр.
4. Хамрнь бичкн, оштв.
5. Эн темс, мах, зер-земш идні.

6. Сііхлін дурта хот – єадль.
7. Ўлмљин туула єурвта.

3. Соœстн. Ирлцўлтн.
Герлі		
Љииљі			
Нўўдлі			
Єірі 			
Ґлзіт			

кўрн				
хулєн			
тоть 		
заєсн				
зара				
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альмн
єадль
ґдмг
махн
ээзгі

3-гч іњг

5-гч кичіл
ЧИНИ ГЕРИН АЊ ЯМАРАН?

1. Соњстн. Тодлтн.
1

нўкн

хорха-меклі
5

4

3

2

тґмр терм

ґ-шуєу модн

шовєр хоœшарта кўрн

2. Соњстн. Умштн. Чик эс гиљ буру.

Нанд тоть бііні. Эн мини єарсн ґдрин
белг. Энўні нерн Босха. Эн баахн шовун.
Далта. Мини тоть сііхн. Эн олн зўсн
ґœгті: улан, кґк, ноєан, цеœкр, шар. Эн
ухата шовун. Хойр кел медні: орс болн
хальмг. «Мендвт», – гиљ келні.
Эн йир татврта шовун. Ґрўн эрт серні.
Бийін цеврлні. Хотан идні.
Босха яœєг, буудя, ээзгі идні. Энўні
дурта хот – єадль. Асхн эрт унтна. Босха эврі герті. Гернь тґмр. Зерлг тоть
ґ-шуєу моднд бііні.

Эн зургт мини кўрн зурата.
Хілітн. Кўрн ахр, кўрœ, дулан нооста. Энўні цогцнь ут. Сўўлнь бас ут.
Эн шовєр хоœшарта, тґгрг нўдті.
Кўрн – эвті аœ. Эн шулун, шудрмг.
Кўрн нўкн дотр бііні, болв манад
эврі герті. Зерлг кўрн ўвлд унтна.
Хаврар серні.
Гер дотр дулан, тиигід мана кўрн
ўвлір унтхш. Эн єурвн сарта. Бичкн.
Мини кўрн мах, хорха-меклі идні.
6. Кўрн ут бор нооста.
7. Кўрнин цогц ут.
8. Кўрн модн деер бііні.
9. Љииљін кўрн ўвлір унтна.
10. Љииљін кўрн єурвн љилті.

1. Герлін тоть кґгшн.
2. Босха хойр кел медні.
3. Босхан дурта хот – яœєг.
4. Тоть ґ-шуєу моднд бііні.
5. Босха асхн ора унтна.
3. Зіœгллє олзлад, келвр тогтатн.
Біідл

Бірц

Насн

Біірн

Хот

тоть

олн зўсн
ґœгті

ухата
татврта

баахн
далта

ґ-шуєу
модн

яœєг
буудя

кўрн

кўрœ нооста

эвті
шулун

бичкн,
єурвн сарта

нўкн

хорха-меклі
махн
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6-гч кичіл
ЧИНИ АЊ ЯМАРАН ЗАЊТА?
1. Соњстн. Тодлтн.
Кен?

Кені?

Кенір?

Кенті?

Юн?

Юуна?

Юуєар?

Юута?

I

зан
ноосн
нўдн

занын
ноосна
нўдні

занар
ноосар
нўдір

занта
нооста
нўдті

II

мис
бірц
біідл

миисин
бірцин
біідлин

миисір
бірцір
біідлір

миисті
бірцті
біідлті

зара
ноха

заран
нохан

зараєар
нохаєар

зарата
нохата

Баг

III

2. Соœстн. Дутљах ўгмўд бичтн.
Мини ноха сін заœта.
(Ўлмљин келвр)
Нанд ноха бііні. Энўні нерн Єалзн. Эн ик (1) ________ ноха. Єалзна нооснь ут, бор,
бавєр. Хойр ик сертхр (2) _________ , ут (3) ________ .
Мини нохан дурта хот – (4) _______ . Ээљ махта хот Єалзнд чанна. Єалзн ээљин ґгсн
хот идхдін дурта.
Мана нохан (5) ________ ик, сарул. Єалзна гер улан (6) _______ , ик (7) __________.
(8) ________ ўўдн маштг, модар кесн.
Єалзн – номєн (9) ________ ноха. Эн иньгч, ухата, олмєа, мекті. Ўвлір эн цасар
наадхдан дурта. Нанта (10) _________ дошна. Єалзн – мини йоста ўр.
3. Келвр умштн. Ирлцўлтн.

1. Цогц
2. Чикн
3. Сўл
4. Ноосн
5. Дурта хот
6. Гер
7. Заœ
8. Ўр

4. Кўўндтн. Сурврмуд олзлтн.
1. Чамд ямаран герин аœ таасгдна?
2. Чини аœ ямаран біідлті?
3. Ямаран заœта?
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а) ут
і) ик
б) махта
в) сертхр
г) бавєр
є) олмєа
д) терзті
е) йоста

4. Ямаран хот идні?
5. Юуєар наадна?
6. Альд бііні?

3-гч іњг

7-гч кичіл

ААВИН ХОШТ ЯМАРАН МАЛ БІІНІ?
1. Соњстн. Тодлтн.

1

аљрє – гўн – унєн

3

2

бух – ўкр – туєл

4

тек – яман – ишк		

хуц – хґн – хурєн

6

5

буур – иœгн – ботхн

эр єаха – мегљ – єахан кичг

2. Соœстн. Наадтн.
Наадый. Би зургин тойг келнів.
Юн зурата? Келтн.
Єурвдгч зург.

Наадый. Эклий.

Би меднів. Эн хуц, хґн, хурєн єурвн.

Тавдгч зург. Кен медні?
3. Соœстн. Чик даранднь темдглтн.
Єірін аавин хашад ямаран мал бііні?

4. Соœстн. Ирлцўлтн.
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1. унєн		
2. бух		
3. тек			
4. ботхн		
5. хурєн		

а) иньгч
і) альвн
б) ґкір
в) чидлті
г) зґрмг

8-гч кичіл

МҐРН ЯМАРАН І ЄАРЄНА?
1. Соњстн. Тодлтн.

му…

Ўкр мґґрні.

мі-і…
иго-го…

Хґн міілні.
Мґрн инцхіні.

буу-у…
гав…

Темін буульна.
Ноха хуцна.

2. Соњстн. Умштн.
Ўлмљ, эн юн і єарчана?

Бичі і. Мини ноха хуцљана.
Геснь ґлсчіні. Кедў цаг болв?
Асхн болљана. Миниєір болхла, ода 5 час.
Нохадан хот ґгх цаг.
Эн ямаран і болљана?
Аав хошасн ирљ йовна. Мґрн инцхіљіні.
Яєсн соньн ўг!
Ичкевт. Медљіхшвч?
Тўрўн болљ соœсчанав.
Ўкр мґґрні. Наадый. Чи малын нер кел.
Ўкр ямаран і єарна?
Би юн ямаран і єарєдгинь келнів.
3. Наадый.
Єаха ямаран і єарєна?
Темін ямаран і єарєна?
Єалун ямаран і єарєна?
4. Соœстн. Сурврт хірў ґгтн.

Єаха хорљœнна.
Темін буульна.
Єалун доњєдна.

Кен ямаран малын тускар келљіні?
Љииљі
Ўлмљ
Єірі
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ўкр
мґрн
темін

3-гч іњг

9-гч кичіл

ТЕЕГТ ЯМАРАН ЗЕРЛГ АЊГУД БІІНІ?
1. Соњстн. Тодлтн.

1

Зурмн
нўкн дотр.

2

Арат
ноєан дотр.

3

Гґрісн
теегт.

4

Ялмн
ова деер.

5

Чон
хулсн заагт.

2. Соњстн. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.
Теегт ямаран зерлг аœгуд бііні?
Хальмг теегт олн зўсн зерлг аœгуд бііні: чон, арат, кўрн, ялмн, зурмн, зара, гґрісн.
Гґрісн – хурдн аœ. Тег – энўні гер. Гґрісн ґвснд дурта. Љилин туршарт теегт
идшлні. Ода гґрісні то баєрљана. Гґрісн «Улан дегтрт» бичіті.
Чон, арат, туула, зурмн, ялмн нўкнд бііні. Чон бор нооста, хар гилвксн нўдті, ут
сўўлті, сертхр чикті. Чон шулуєар гўўні. Чон махнд дурта. Эн зґрмг, чидлті аœ.
Арат – мекті аœ. Эн олмєа, ухата бірцті. Хулсн заагт бултна. Арат сііхн алтн
ґœгті нооста, љґґлн йовдлта.
Зурмн ялмн хойр – бичкн цогцта аœгуд. Ўвлір эдн нўкндін унтна. Хавр эклхлі,
серні. Эдн буудя, ноєа, ґвс идні.
Хальмг тег аœгар байн.
1. Теегт ямаран зерлг аœгуд бііні?
2. Гґрісн ямаран аœ?
3. Гґрісн альд идшлні?
4. Чонын біідл ямаран?

5. Чон ямаран заœта?
6. Арат ямаран бірцті?
7. Арат альд бултна?
8. Ямаран зерлг аœ ўвлд унтна?

3. Зіœгллє олзлад, келвр тогтатн.

гґрісн

Альд
бііні?
тег

арат

нўкн

Ямаран
біідлті?
маштг нурєта
шар нооста
алтн ґœгті
нооста
бавєр сўўлті
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Ямаран
бірцті?
хурдн
татврта
мекті
олмєа
ухата

Ю
идні?
ґвс
буудя
мах
зер-земш
темс

10-гч кичіл

ЯМАРАН ШОВУД МЕДНІЧ?
1. Соњстн. Тодлтн.

1

2

3

харада

богшурєа

6

7

ўкр хар

4

кері

кґглљрєн

8

хґн кері

5

9

нуєсн

шаазєа
10

така

немш така

2. Соœстн. Умштн. Чик эс гиљ буру.
Ґлзіт, хілі! Яєсн хар шовун!
Энчн харада. Хар болад, харада гидг нерті.
Би меднів. Харада хавр авч ирні.
Сііхн дун! Сін дууч!
Дікід ямаран шовуд медніч?

Би ду меднів: Харада шовун, харада,
Хаврин зіœг зґґні.
Халяд, љиргід нисні,
Хаврин айсар биилні.

Ґлзіт, чи йир ухатач! Би болхла, зуг герин шовуд меднів. Ээљин хашад єалун, нуєсн, така,
немш така бііні. Тедні єууљмул йир ґкір.
1. Харада хавр авч ирні.
2. Харада бор ґœгті.
3. Ґлзіт – сін дууч.
3. Соœстн. Сурврт хірў ґгтн.

а)

Богшурєа, кґглљрєн, кері,
шаазєа, ўкр хар болн хґн кері.
Эн шовуд паркд бііні.
4. Кґглљрєн теегт бііні.
5. Нуєсн – герин шовун.
6. Такан єууљмул йир ґкір.
Ямаран шовунас Нўўдлі ііні?

і)
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б)

3-гч іњг

11-гч кичіл

ЗООПАРКД ЯМАРАН АЊГУД БІІНІ?
1. Соœстн. Тодлтн.
1

2

батхн			

3

бґкўн		

аралљн

2. Соœстн. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.
Єірі, соньн зіœг!

Юн болв? Ямаран зіœг?

Зоопарк ирв. Чи однч?

Однав. Ямаран аœгуд бііні?

Зерлг аœгуд, шовуд, хорха-меклі.
Єанцхн темін бііні. Нег бґкті темін.
Эн хальмг єазрин биш, Африкин темін.

Герин мал біінў?
Йир соньн. Би болхла, арслœ хіліх билів.
Нанд арслœ таасгдна. Эн чидлті, зґрмг аœ.

Нанд ирвск таасгдна. Эн сііхн цогцта, оньгта зерлг аœ. Дікід
би хорха-меклієір соньмснав. Цугтаєаснь нанд меклі соньн.
Эдн олн зўсті болна: ноєан, бор, цаєан, цеœкр, кўрœ. Хорхамеклі идні: батхн, аралљн, бґкўн.

5. Арслœ ямаран бірцті аœ?
6. Ямаран аœ Ўлмљд таасгдна?
7. Юуєар Ўлмљ соньмсна?
8. Ямаран зўсті мекліс бііні?
9. Меклі ю идні?

1. Зоопаркд ямаран зўсн аœгуд бііні?
2. Ямаран герин мал бііні?
3. Ямаран темін бііні?
4. Єірі ямаран зерлг аœ хіліх билі?
3. Соœстн. Чик зург шўўтн.

а)

Ўнірий?
Одад хіліхм.
Нанд бас соньн.

Ямаран ањгин тускар Єірі келљіні?

і)
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б)

12-гч кичіл

ЯМАРАН СОНЬН ЗІЊГ БІІНІ?
1. Соœстн. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.

Хоœєрас бичг ирв.
Йир соньн бичг.
Хамдан умший?

Кўўкд, соньн зіœг біінў?

Ўлмљ, умш. Кўўкд, оньган ґгід соœстн.

Мендвт, кўндті ўўрмўд!
Би маœєдур аавдан золєљанав. Аав хошт кґдлні. Эн малч. Мини аав –
кґдлмшч кўн. Эн йир цецн, ухата. Би аавтаєан кўўндхдін дуртав. Аав хальмг
кел сіінір медні. Олн ўлгўрмўд, тіілврті туульмуд, туульмуд, келврмўд
чеељір келні. Би аавиг соœсхдан дуртав.
Аавин хошт дала мал бііні: ўкр, хґн, темін, мґрн, яман. Герин шовуд бас
бііні: єалун, нуєсн, немш така, така. Аавд хойр ноха бііні: Барг болн Бавєр.
Нохас аавд нґкд болна. Аав мґрір довтлна. Ўкр хірўлні. Нохас ґґрнь гўўні.
Бавєр Барг хойр ідл биш. Бавєр – зґргті, шулун, шудрмг, олмєа ноха.
Барг болхла – тарєн, залху, номєн ноха.
Хошт нег ишкті яман бііні. Яман эццн, хурдн. Ишк цаєан нооста, сертхр
чикті, ґкір. Эн санамр, иньгч. Гилвксн юмнд дурта. Эн шинљліч, болв
іімтхі.
Хірўєитн кўліљінів. Менд біітн!
Тана ўр Хоњєр.
1. Аавин эрдм ямаран?
2. Аав ямаран кўн?
3. Аав ю медні?
4. Хошт ямаран мал бііні?

5. Ямаран шовуд бііні?
6. Юн аавд нґкд болна?
7. Бавєр Барг хойр ямаран бірцті?
8. Ишк ямаран?

2. Кўўндтн.
Хоœєрин сурврмудт хірў ґгтн.
1. Чамд аав біінў?
2. Чини аав ямаран эрдмті?
3. Чини аав ямаран кўн?

4. Танд мал біінў? Ямаран мал?
5. Чини дурта мал ямаран?

57
тівн долан

3-гч іњг

13-гч кичіл

ЭН ЎГД ЯМАРАН ЎЗГ ДУТЉАНА?
1. Соœстн. Умштн. Тодлтн.

Ъ

Ь

хату темдг

љґґлн темдг

Адъян

2. соньн дегтр

Миœъян

1. хальмпр

докъя
авъяс

2. Соœстн. Кўўндтн.

3. альхн
4. салькн

Эн ўгд ямаран ўзг дутљана?

Юœгад тиигљ санљанач?

АЛ___МН
Эн ўгд љґґлн темдг (Ь) дутљана.

Л, Н, Д, Т ўзгўдин хґґн љґґлн темдг (Ь) бичгдні.
хал__мг (ь / ъ)

ин__г (ь / ъ)

тот__ (ь / ъ)

мод__рун (ь / ъ)

3. Айслулљ умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.
Ўлмљ Нўўдлі хойр – сурєульчнр. Эдн сін иньгўд. Нўўдлі
оньдин сіінір сурна.
Ўлмљин дурта шовун – тоть. Эн шовун хальмг кел медні.
Тоть альмнд дурта. Ўлмљ шовунд альм ґгні. «Ханљанав», –
гиљ тоть келні.
1. Кен сін сурєульчнр?
2. Ўлмљин иньг кемб?
3. Кен оньдин сіінір сурна?

4. Тоть ямаран кел медні?
5. Тоть юунд дурта?
6. Ўлмљ тотьд ю ґгні?
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14-гч кичіл

ЭН ЎГД ЉҐҐЛН ТЕМДГ БИЧГДНЎ?
1. Зокал давттн.

ЭГШГ ЎЗГЎД
туг

сўлд

селін

яман

Ґмн дарана

Ар дарана

і
е
и
ґ
ў
э

а
ё
ы
о
у
ю
я

2. Соœстн. Тодлтн.

1. сўл

2. уутьхн кўзўвч

4. ўўлн

5. альмн

3. ґлгмр киилг

6. тоть

3. Соœстн. Кўўндтн.
Чини нернд љґґлн темдг бичгднў?
Соœсгдна, болв бичгдхш.

ЎЛ___МЉ
Юœгад?

Юœгад гихлі, эгшг ўзг Ў ґмн дарана, љґґлн.

Чи сіінір зокал меднч? Нанд нґкд бол. Эн ўгд љґґлн темдг бичгднў?
Э, бичгдні. Кемр ўгд ар дарана
эгшг ўзг бііхлі, Ь темдг бичгдні.

БУУЛ___НА
кичіл___

туул___

ґл___гмр
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хал___мг

3-гч іњг

15-гч кичіл

ЧИ УМШХДАН ДУРТАВЧ?
1. Шўлг чеељір дастн.

Харада.
Харада шовун, харада
Хаврин зіœг зґґні.
Халяд, љиргід нисні,
Хаврин айсар биилні.

Нарн єазр ээні,
Ноєан нигтір урєна.
Ноєана бетк болєнд
Намчта цецгўд шавшна.

Хавр, сііхн хавр,
Халун нарта хавр.
Хавр, шуугата хавр,
Харада авч ирні.
Эрнљіні Константин

2. Тіілврті тууль тааљ медтн.

Моєа сўўлті,
Мґрн чеељті,
Харада сахлта,
Харцх шовуна
шўўрлєті,

Чон чикті,
Кўн хамрта,
Харада шовуна нўдті,
Туула урлта,
Ноха суудлта.

3. Ўлгўрмўд тодлтн.
2. Чоныг цуєар таньдг,
Чон кў таньдго.

1. Ноха – эзндін,
Шовун – бийдін.

3. Єаха теœгр ўздго.

4. Келвр умштн. Чик нер шўўтн.
_____________________

(Герлін келвр)
Ээљин хашад улан ўкр бііні. Ґрўн эрт ээљ ўкрін саана. Ўкр дала ўс ґгні. Ээљ
ўсір ґрм, тос кені.
Дарунь ээљ хальмг ці чанна. Би ґрўни хотдан ґрм тўркід, ґдмг иднів. Ўкр
бірсн – йир сін. Кезі чигн ўсн, тосн, ґрм бііні.
Би ээљдін нґкд болнав. Ўкр хілінів. Ґвс, буудя ґгнів. Мана ўкр – ухата, номєн
мал. Асхнд, унтхин ґмн, би ўс уунав. Ўкрин ўсн шимті, олзта. Би ўснд дуртав.

1. Ээљин хашад.		

2. Ўсір ґрм кені.
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3. Ўкрин ўсн олзта.

16-гч кичіл

ЧИ УМШХДАН ДУРТАВЧ?
1. Шўлг чеељір дастн.
Заєсн уснд ґґмні,
Заєсн байрта наачана.
Заєсн, заєсн, альвн заєсн,
Би чамаг бірљ авнав.

Заєсн альвлад ґґмљіні,
Ґдмгин тасрха хавлљана.
Заєсн сўўлірн наачана,
Заєсн шулун ґґмљіні.
Багшнрин зґґріс

2. Тіілврті туульмуд тааљ медтн.
Хун кўзўті,
Хойр бґкті,
Нііхлсн йовдлта,
Номєн заœта.

Єал шил нўдті,
Єанцарн гўўдг баатр.

3. Ўлгўрмўд тодлтн.

1. Мал асрхла, амн тоста.
2. Мал кўн хойрин імнь холвата.

4. Келвр умштн. Чик нер шўўтн.
_____________________

(Љииљін келвр)
Аав хоштан хґ бірні. Хґд љилин туршарт теегт идшлні. Ґрўн эрт аав хґґєін
тууљ єарєна. Асхн ора хґґєін орулна.
Хґн – олзта мал. Мах, ноос ґгні. Би хґґні махнд дуртав. Ээљ хґґні махар олн
зўсн хот кені: махн-шґлтієін, хуурсн мах, єуйртсн мах, бґрг нань чигн юм чанна.
Хаврт би аавдан нґкд болнав. Бичкн хурєд хілінів. Хурєд ґкір, ке бірцті, альвн.
Ґдрин туршарт гўўні, єірідні, давшна. Эдн шинљліч. Юм шинљлхдін дурта.

1. Герин мал.		

2. Хґн – олзта мал.		
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3. Альвн хурєн.

3-гч іњг

17-гч кичіл

ТЕЕГИН ШОВУД МЕДНЧ?
1. Соњстн. Тодлтн.
торєа

єірд

кґк хутн

4

3

2

1

тоєрун

харцх

шовєр хоœшарта

сііхн љиврті
ут кўзўті
сарсхр сўўлті
ґргн тавгта

2. Соœстн. Умштн. Зіœгс чиклтн.
Хальмг теегин шовуд.
Хальмг теегт олн шовуд бііні: торєа, єірд, харцх, кґк хутн. Єірд харцх
хойр – зґрмг, чидлті шовуд. Торєа сііхн дуута. Ґрўн эрт дууєан дуулна.
Кґк хутн усна ґґр бііні. Эн заєс, меклі идні.
Хамгин сііхн теегин шовун – тоєрун. Шовєр хоœшарта, ут кўзўті, бичкн
толєата шовун. Тоєруна сўл сарсхр, сііхн. Љиврнь чидлті, тавгнь ґргн.
Хаврар тоєрун дулан єазрас нисч ирні. Теегт байрин би биилні.
1. Єірд – герин шовун.
2. Харцх – іімтхі шовун.
3. Торєа сґґєір ду дуулна.
4. Кґк хутн ґ-шуєу моднд бііні.

5. Тоєруна хоœшар бичкн, ахр.
6. Тоєрун улан залата.
7. Намрар тоєрун дулан єазрас
нисч ирні.

3. Кўўндтн. Сурврмуд олзлтн.
1. Теегин шовуд меднч?

2. Теегт ямаран шовуд бііні?
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3. Тоєрун ямаран біідлті
шовун?

18-гч кичіл

ЮУЄАР АРАТ ГИИЧІН ТООНА?
1. Умштн. Даалєвр кўцітн.
Мал, аœгин, шовудын тускар дала туульмуд бііні.
Эн тууль тадн медніт.
Зіœгс чик даранднь тівтн.

Арат тоєрун хойр.
(Орс тууль)
__ а)

Тоєрун гиичд ирні. Арат хаш чанна.
Тірлкд кені. Тоєрун идхір седні, болв
шовєр хоœшарт хаш біргдхш. Арат цуг
хаш идчкні.

__ і)

Арат хот уга ўлдні. Ґлссн арат герўрн
хірні. Тер цагас авн арат тоєрун хойр
ўўрлхш.

1 б)

Кезіні арат тоєрун хойр бііљ. Эдн сін
иньгўд бііљ.

__ в)

Маœєдуртнь тоєрун аратыг гиичд дуудна. Арат гиичд ирні. Тоєрун хотан уутьхн
буєшт кені. Арат идљ чадхш. Тоєрун
хотан эврін идчкні.

__ г)

Нег ґдр арат ўўрін гиичд дуудна:
– Ир, хіімнь минь, ир, эœкр минь! Би чамаг тоонав.

1

2

3

4

2. Соœстн. Сурврмудт хірў ґгтн.
1. Юн сін иньгўд бііљ?
2. Юн аратур гиичд ирні?
3. Юуєар арат гиичін тоона?
4. Тоєрун юœгад хаш уга ўлдні?

5. Ямаран савд тоєрун хот ґгні?
6. Юœгад арат ґлссн герўрн хірні?
7. Юœгад арат тоєрун хойр
ўўрлдгін уурна?

3. Тууль амн ўгір келтн.
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љирн єурвн

3-гч іњг

19-гч кичіл
ЧИ НААДХДАН ДУРТАВЧ?

єар
у
ю
?
Чи днач
наа

Тоть ям
аран
заœта?

а
Туул ?
ні
ю ид

рлг
е
з
н
у
ара -шує
м
?
Я уд ґ
іні
г
і
œ
б
а
нд
д
о
м

Кўрн ямаран
біідлті?

зерлг
н
а
р
а
Ям
унтна?
д
л
в
ў
аœ

Чамд
нох
біінў а
?

Чамд ямаран
наадєас бііні?

Ямаран шовуд
намрар дулан
єазрур нисні?

рт
Тана ге
аœгуд
ямаран
бііні?

Те

мі
н
і є ямар
арн
а
а? н

Гґрісн альд
идшлні?

маран
Теегт я гуд
œ
зерлг а
бііні?

шовуд
Ямаран
ирні?
хавр авч

Ям
а
шо ран г
вуд
е
мед рин
ніч
?

Эн ўгд ямаран
ўзг дутљана?

аркд д
п
о
о
З
гу
н аœ
а
р
а
ям
і?
біін

Ямар

ан ш
медні овуд
ч?

ая
бір маран
цті
?

Ўкрин ўрн
і
нерн ямара
н?

шт
Аавин хо
ал
ямаран м
бііні?

Арат альд
бултна?

Нох

ХАЛ___МГ
КЕЛ___Н

Те

еги
н
ме шов
дн
ч? уд

дт
Эн ўгмў г
емд
љґґлн т ?
бичгднў

Г

ИН___

Малын туск
ямаран шўлг
медніч?
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љирн дґрвн

20-гч кичіл
ЧИ Ю ДАСВЧ?
1. Умштн. Сурврмудт чик хірў шўўтн.
Єірін зіœгллєн.
Йиртмљин кичілд би зіœгллє белдљінів. Теегин аœгин болн шовудын тускар.
Мана тег шовудар болн аœгудар байн. Эдні тускар олн дегтрмўд бііні. Би
ода «Чон арат хойр» гидг тууль умшчанав. Эн туульд чон санамр. Арат чоныг
меклні. Интернетд бііх зіœгллє би бас олзлљанав.
Аœгудын болн шовудын туск хальмг туульмуд умшчанав. Соньн, цецн хальмг
туульмуд олн. Хальмг келнд чонын туск тіілврті тууль бііні: «Єал шил нўдті,
єанцарн гўўдг баатр».
Би чонын тускар келхір біінів. Чон – ик цогцта, бор нооста, ут сўўлті аœ.
Чон – зґрмг, чидлті аœ. Ґдртнь чон хулсн заагт бултна. Сґґднь аœєучлна. Мал,
шовуд, бичкн зерлг аœгуд бірні. Чон – іімшгті аœ.
1. Єірі ю белдљіні?
а) тууль			
2. Єірі ю олзлљана?
а) дегтрмўд		
		
3. Хальмг туульс ямаран?
		
а) іімшгті		
4. Чон ямаран біідлті аœ?
		
а) маштг цогцта
5. Чон альд бултна?
		
а) ґ-шуєу моднд
6. Сґґднь чон ю кені?
		
а) бултна		
7. Тіілврті туульд чонын дўр ямаран?
		
а) зґргті		
8. Хальмг туульд чон ямаран бірцті?
		
а) чидлті		
2. Соњстн.
Ґлзіт
Љииљі
Нўўдлі
Ўлмљ

1

3

і) келвр		

б) зіœгллєн

і) соньн

б) дуд

і) цецн

б) мекті

і) кґк нооста

б) ут сўўлті

і) хулсн заагт

б) малын заагт

і) унтна

б) аœєучлна

і) іімтхі

б) шогч

і) мекті

б) санамр
8

а) кґдлмшч
і) эвті
б) зґрмг
в) иньгч

2

4
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љирн тавн

Чини аш:

12 Чини аш:
20 Цуг ашлт:

4-гч іњг

ЦАГИН СЕЛГІН

1-гч кичіл
ТАДН Ю КЕЉІНІТ?
1. Соњстн. Тодлтн.
Би биилљінів.
Чи биилљініч.
Эн биилљіні.
Тер биилљіні.

2. Соœстн. Кўўндтн.

Кўўкд сурчана.

Эдн цецгўд услљана.

Мадн биилљінівидн.
Тадн биилљініт.
Эдн биилљіні.
Тедн биилљіні.

Кўўкд ю кељіні?

Кўўкн цанар дошчана.

Эн мґрір довтлљана.

3. Соœстн. Умштн. Ирлцўлтн.

Кґвўн зурљана.

Кґвўд футбол наачана.
Скайп љиœнўлљіні.
Ўлмљ скайпар кўўндљіні.

Ўлмљ:
Санљ:
Ўлмљ:
Хоœєр:
Ўлмљ:

Менд, Санљ! Менд, Хоœєр! Тадн альд біініт?
Мадн Хоœєрин хорад біінівидн. Чи альд біініч? Єанцарн біінч?
Уга, би ўўрмўдтієін біінів. Мадн байрт белдвр кељінівидн.
Яєсн шуугата! Кен дуулљана?
Ґлзіт Нўўдлі хойр шин ду дасчана. Мадн Єіріті эрсин соньн
зурљанавидн.
Санљ: Љииљі ю кељіні?
Ўлмљ: Љииљі Герліті классин хора кеерўлљіні.

4. Нўўрір кўўндтн.
а) Ўлмљ – Санљ

хойр

і) Єірі – Хоœєр
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љирн зурєан

2-гч кичіл

ЎДИН ХҐҐН ТАДН Ю КЕНІТ?
1. Соњстн. Тодлтн.
Би биилнів.
Чи биилніч.
Эн биилні.
Тер биилні.

Мадн биилнівидн.
Тадн биилніт.
Эдн биилні.
Тедн биилні.

2. Соœстн. Умштн. Чик эс гиљ буру? Буру зіœгс чиклтн.
Ода хойр час.Ўдин хґґн. Хоœєр жиœнўлљіні.
Љииљі, менд. Ямаран біініч?
Гем уга. Ода мадн цугтан шатр наачанавидн.
Кичілмўдин хґґн герўрн хірхшивч?
Уга, мадн школдан єурвн час кўртл біінівидн.
Тиим удан школдан тадн ю кеніт?
Мадн дала соньн юм кенівидн. Тўрўн болљ ўдин хотан школын ширілœд
иднівидн. Дарунь єаза цевр аєар киилнівидн, амрнавидн, нааднавидн.
Дікід герин даалєвр кенівидн.
1. Кўўкд ода шатр наачана.
2. Сурєульчнр школдан дґрвн
час кўртл бііні.

3. Тўрўн болљ эдн герин даалєвр кені.
4. Тўрўн болљ кўўкд ўдин хотан идні.
5. Дарунь тедн єаза шатр наадна.

3. Зіœгллє олзлад, кўўндтн.

Кезі?

Тадн Љииљіті хамдан сурнат?
Тадн долан хонгин туршарт ю
кеніт?

Ю? Альд?

Ю кеніт?

сарœ

бассейнд

мигмр

эсвин немр кичілд орнат

ўлмљ

бґк

ноолднат

пўрві

би

биилніт

басœ

домбр цокх

даснат
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љирн долан

ґґмніт

4-гч іњг

3-гч кичіл

ЧИ ЯМАРАН ЭРДМ ДАСХАР СЕДЉІНІЧ?
1. Соњстн. Тодлтн.
Нег то
кўўкн
кґвўн
сурєульч
багш
ээљ
дў

імтн
кўн
улс

Олн то
кўўкд
кґвўд
сурєульчнр
багшнр
ээљнр
дўўнр

2. Соœстн. Кўўндтн. Сурврмудт хірў ґгтн.

Чи ямаран эрдм дасхар седљініч?
Би багш болхар седљінів.
Юœгад багш болхар седљініч?
Кўўкд, тадн ямаран эрдм
дасхар седљініт? Юœгад?

Багшнр ухата, олмєа, цецн улс.
Сурєульчнр багшнран кўндлні.

3. Соœстн. Шинљлтн.
Нанд хойр ах бііні. Мини ахнр чидлті, зґрмг.
4. Соœстн. Кўўндтн. Сурврт хірў ґгтн.

Чамд ахнр-дўўнр біінў?
Кўўкд, таднд ахнр-дўўнр
біінў? Медхд соньн.

Э, нанд хойр ах, хойр дў кўўкн
бііні. Мини ахнр школд сурна. Эдн сін сурєульчнр. Мини
дў кўўкд бичкн. Школд сурхш.
Эдн бичкдўдин садт орна. Эдн
наадхдан дурта.
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љирн ніімн

4-гч кичіл

СУРЄУЛЬЧНР ЯМАРАН БІРЦТІ КЎЎКД?
1. Шинљлтн.
Дґрвн улан альмн. Улан альмд.
2. Улан альмд.
Нег то
I кґвўн

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

24
23
22
21
20
19
18
17

Олн то
кґвўд

Нег то
Олн то
IV ўр
ўўрмўд
самбр самбрмуд
II сурєульч сурєульчнр V киилг киилгўд
багш
багшнр
арслœ арслœгуд

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

хора

III ширі

хорас
ширіс

3. Соœстн. Умштн. Шинљлтн.

Школдан.
(Ґлзітин келвр)
Би школдан ґрўн эрт ирнів. Ніімн часла.
Кичілмўд ґріл йиснлі эклні. Мадн ўўрмўдтієін
школын хашад нааднавидн.
Дарунь багштан нґкд болнавидн. Самбрт зургуд ґлгнівидн. Цецгўд услнавидн. Ширіс арчнавидн. Девтрмўд сурєульчнрт ґгнівидн.
Мана классин хорад дегтрин ўкўгўд бііні.
Дотрнь умшлєна дегтрмўд, хальмг-орс тольмуд
зогсчана. Эрсмўдт сурєульчнрин зургуд ґлгіті.
Мана классин сурєульчнр оньгта, кґдлмшч,
татврта кўўкд.

4. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.
1. Ґлзіт кезі школдан ирні?
2. Кичілмўд кедў часла эклні?
3. Ґлзіт школын хашад ю кені?
4. Кўўкд багштан яєљ нґкд болна?

5. Классин хорад юн бііні?
6. Дегтрин ўкўгўдт юн зогсчана?
7. Кені зургуд эрсмўдт ґлгіті?
8. Сурєульчнр ямаран бірцті кўўкд?

69
љирн йисн

4-гч іњг

5-гч кичіл

ТЕР ЯМАРАН ОДН?
1. Соњстн. Тодлтн.
сар

Алтн єасн
гилвкні.

Алтн єасн

6

Теœгрин уйдл

2

одн

Долан Бурхн
ўзгдні.

3

1

4

теœгр

Долан Бурхн

2. Соœстн. Умштн. Чик эс гиљ буру.

5

7

Солœє
єарна.

Теœгр сґґєір.

Ўлмљ, чи тер од ўзљінч?

Ямаран од?

Тер герлті од. Терчн Алтн єасн эсий?

Э, чик. Алтн єасн. Хол
биш Долан Бурхн бііні.

Э, меднів. Эндр сарул сґ. Сар дўўрœ.
Одд мууєар ўзгдљіні.
Э, тиим. Одд харœєу сґґєір сіінір ўзгдні.
Теœгрин уйдл эндр ўзгдљіхш. Телескоп кергті.
1. Алтн єасн Долан Бурхнд бііні.
2. Долан Бурхнд тавн одн бііні.
3. Эндр харœєу сґ.
3. Соœстн. Сурврт хірў ґгтн.

а)

4. Сар дўўрœ.
5. Одд сіінір ўзгдљіні.
6. Теœгрин уйдл сіінір ўзгдљіні.
Нўўдлін зург альд бііні?

і)

б)
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далн

6-гч кичіл

ЧИ ДОМБР ЦОКНЧ?
1. Соœстн. Тодлтн.
1

2

ятх			

3

бўшкўр			

4

мґрн хуур

5

айс			

6

кґгљм			

кґгљмч

2. Соœстн. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.
Мини билгті эгчнр.
(Љииљін келвр)
Нанд хойр эгч бііні: Бальљр болн Тґгріш. Мини эгчнр – ухата, билгті
кўўкд. Бальљр деед сурєульд сурна. Эн седкўлч болхар седљіні. Тґгрішин
эрдм – кґгљмч. Эн кґгљм бичні, дуд єарєна. Тґгрішин дуд сііхн айста.
Хальмг дуучнр Тґгрішин дуд дуулна.
Тґгріш домбр цокна, мґрн хуур татна, ятхд наадна. Ода мини эгч бўшкўр
татдг дасчана. Тґгріш сіінір дуулна. Хая-хая мини эгч концерт ґгні. Мадн
ґрк-бўлірн концертд однавидн. Тґгрішиг соœснавидн, байрлнавидн.
Энўні концертд олн улс ирні. Імтн Тґгрішиг кўндлні.
1. Љииљін эгчнр ямаран бірцті кўўкд?
2. Бальљр ямаран эрдм дасчана?
3. Тґгріш ю кені?

4. Ямаран кґгљмин зевсгт
Тґгріш наадна?
5. Кен Тґгрішин концертд одна?

3. Соœстн. Ирлцўлтн.
Љииљі
1

Герлі
2

Ўлмљ
3
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далн негн

4-гч іњг

7-гч кичіл

ЭЛСТИН ТУСКАР Ю МЕДНӘЧ?
1. Соњстн. Тодлтн.
1

2

бумб

талвӊ

4

3

күрд

5

Мөӊк һал

6

дегтрин
саӊ

зургин
єііхўл

2. Соӊстн. Умштн. Ирцүлтн.
Санҗ, ю кеҗәнәч?
Үнәрий? Би бас хәләнәв.

Телевизор хәләҗәнәв.
Соньн зәӊгллһ үзүлҗәнә.
Мана үүрмүд Элстин тускар келҗәнә.

Ода би Элстин тал дунд зогсчанав. Эн Элстин һол талвӊ. Эн өргн,
сәәхн. Энд «Долан хонг» гидг пагод
болн күрд бәәнә. Эн бичкдүдин дурта талвӊ. Күүкд энд амрна, наадна.
Эн Элст балһсна һол дегтрин саӊ.
Эн һурвн давхр сәәхн гер. Мадн энд
дегтрмүд, соньн умшнавидн, интернет олзлнавидн. Хальмг зурачнрин
зургуд һәәхнәвидн.
1. Өлзәт
2. Һәрә
3. Нүүдлә

Би Мөӊк һалын
өөр бәәнәв.
Эн алдр дәәчнрт
нерәдсн бумб.

а) дегтрин саӊ
ә) талвӊ
б) Мөнк һал

3. Күүндтн. Сурврт хәрү өгтн.

Кен юуна тускар келҗәнә?

Элстин тускар ю меднәч?
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далн хойр

8-гч кичіл

ТАНА СЕЛІН АЛЬД БІІНІ?
1. Соœстн. Тодлтн.

толєа

уул

нур

Иљл єол

ар
ўзг

сала / хотхр

дорд
ўзг

деед
ўзг

боодг
Кґк теœгс

ґмн
ўзг
суврєн

шарлљн

цаєан ґвсн

2. Соœстн. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.
Мини селін.
(Хоœєрин келвр)
Би Цаєан-Нур селінд біінів. Мана селін ик нуурин ґґр зогсчана. Эн нур ґргн,
гўн. Нуурт дала заєсн бііні. Мадн эцктієін заєс бірнівидн.
Селініс хол биш дала сала, толєа бііні. Хотхрт олн зўсн сііхн цецгўд урєна.
Селіні деед ўзгт нег ик суврєн бііні. Энўні ґґр цаєан ґвсн болн шарлљн урєна.
Мана теегт теœгс, ґ-шуєу модн, уул уга.
Болв чигн мана тег йир ке. Эн ноєаєар,
малар байн. Хґд, ўкрмўд, мґрд, ямад теегт идшлні.
Мана гер селіні ар ўзгд, боодгин ґґр,
бііні. Би ўўрмўдтієін боодгт ґґмнів.
1. Хоœєр альдас?
2. Селін альд бііні?
3. Теегт юн уга?

4. Тег юуєар байн?
5. Хоœєрин гер альд бііні?
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4-гч іњг

9-гч кичіл
ТАДН Ю СУУЛҺҖАНАТ?

1. Соњстн. Тодлтн.

Темсн
1

2

боднцг

3

хаяр
5

тарвс

4

мәӊгрсн
6

һу

адамч
7

бурш

Зер-зев

1

2

Сүкәр мод чавчна.

3

Хадасар мод хадна. Алхар хадас хадна.

2. Соӊстн. Умштн. Ирлцүлтн.
Ўлмљ, чи ю кељініч?
Ямаран темс суулһҗанат?

4

Күрзәр
һазр
малтна.

5

Мааҗурар
хамтхас
мааҗурдна.

Һарудт нөкд болҗанав.
Ээҗ темс суулһҗана.
Би күрзәр һазр малтҗанав.
Хаяр, адамч, мәӊгрсн, бурш.

Тарвс һу хойр бас суулһҗант?
Тер кен сүкәр мод чавчҗана? Үзсн күүнә бәәдлтә.

Уга, мадн тарвс һу хойриг
базрас хулдҗ иднәвидн.

Ю-у, таньҗахшивч? Терчн Җииҗә. Мини аавд нөкд болҗана.
Тер мааљурар хамтхас
Һәрә бас манад бәәнә. Алхар хадас хадҗана.
мааљурдљах Ґлзіт эсий?
Тиигхлә, би бас нөкд болнав.

Кен ю кеҗәнә?

1. Ээҗ
2. Үлмҗ
3. Җииҗә
4. Һәрә
5. Өлзәт
6. Герлә
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Э, чик.
а) алхар хадас хадҗана.
ә) күрзәр һазр малтҗана.
б) Үлмҗтә күүндҗәнә.
в) мааҗурар хамтхас мааҗурдҗана.
г) сүкәр мод чавчҗана.
һ) темс суулһҗана.

10-гч кичіл
ЮУЄАР ЙОВХАР СЕДЉІНІЧ?
1. Шинљлтн.
Юуєар?
Би седљінів.
Чи седљініч.
Эн седљіні.
Тер седљіні.

автобусар машиєір

Мадн седљінівидн.
Тадн седљініт.
Эдн седљіні.
Тедн седљіні.

тергір

темієір

мґрір

тґгієір
йовєар

2. Соœстн. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.

Єірі, маœєдур маднла хамдан теегт йовнч?

тґгі

Харм кўрхд, уга. Би аав ээљдін золєхар седљінів.
Тедн альд бііні?

Цаєан Амн гидг селінд.

Юуєар йовхар седљініч?

Мини эцк машиєір кўргхір седљіні.

Цаєан Амнд ю кехір седљініч?
Иљл єол хол біінў?

Иљл єолд ґґмхір седљінів.
Ўўрмўдтієін заєс бірхір седљінів.
Э, хол. Йовєар кўрч болшго.

Машиєір йовнч?
Уга, тґгієір йовхар седљінів.
1. Єірі теегт єархар седљіні?
2. Єірі кенд золєхар седљіні?
3. Соœстн. Ирлцўлтн.

3. Селінўр юуєар йовхар седљіні?
4. Иљл єол кўртл юуєар йовхар седљіні?
Кен юуєар йовхар седљіні?
1. Ўлмљ		
2. Герлі		
3. Љииљі		
4. Ґлзіт		
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а) автобусар
і) мґрн тергір
б) йовєар
в) тґгієір

4-гч іњг

11-гч кичіл
ЗУРГТ ЦАЄАН ЭСИЙ?

1. Соœстн. Умштн. Ирлцўлтн.
Эн кені зургуд?
Эн кемб?

Мини. Би зург цокхдан дуртав.
Таньљахшвч? Эн Санљ Хоœєр хойр.

Ю, дірк! Таньсн угав.

Эдн ўўрмўдтієін, багшнртаєан автобусар
Хар теœгсўр йовљ йовна.

Йир соньн. Эн кен уул деер зогсчана?
Мадн ґрк-бўлірн уулта єазрт амрчанавидн.
Эн юн герв?
Эн Планетарий. Энд імтн теœгр, одд єііхљіні.
Эн зургт Цаєан эсий?
Э, тиим. Цаєан мґрн хуур тачана.
Кен ю кељіні?
1. Санљ, Хоœєр			
2. Ўлмљин ґрк-бўл		
3. Імтн				
4. Цаєан				

а) уулта єазрт амрчана.
і) мґрн хуур тачана.
б) Хар теœгсўр йовљ йовна.
в) одд хіліљіні.

2. Зургудар кўўндтн. Зіœгс олзлтн.

1. Эн кені зург?
2. Эн кемб?
3. Эн / эдн ю кељіні?

а) Таньљахшвч?
і) Ю, дірк!
б) Йир соньн!
в) Таньсн угав.

3. Кўўндтн.
Кўўкд, таднд соньн зургуд біінў? Авч ирід ўзўлтн.
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12-гч кичіл
СОНЬН ЗІЊГ БІІНЎ?
1. Соœстн. Умштн. Чик эс гиљ буру?

Санљ, Хоœєр, мендвт!
Сін менд біінт? Сурєультн яєљ йовна? Соньн зіœг
біінў?
Нанд болхла, йир соньн зіœг бііні. Эн ирх амрлєна
ґдр би ўўрмўдтієін дала керг кўціхір біінів.
Тўрўн болљ, мадн ґрўєір єарудт кґдлхвидн. Темс
суулєхвидн: боднцг, міœгрсн, адамч болн бурш. Кґвўд
кўрзір єазр малтх. Кўўкд темс тірх. Дарунь мадн нуурт ґґмхір біінівидн.
Ўдин хотан балєсна кафед идхвидн. Хґґннь талвœд
наадхар ухалљанавидн. Зургуд цокхар седљінівидн.
Йир сін ґдр болх гиєід байрлљанавидн.
Сін менд біітн!			
Тана ўр Ўлмљ.

4. Кґвўд мааљурар єазр малтљана.
5. Кўўкд темс услљана.
6. Ўдин хотан кўўкд теегт идљіні.
7. Хґґннь кўўкд зургуд талвœд зурхар
седљіні.

1. Ўлмљ амрлєна ґдр ґрк-бўлтієін
амрхар бііні.
2. Ґрўєір сурєульчнр єарудт кґдлљіні.
3. Ґрўєір сурєульчнр хаша хураљана.
2. Соœстн. Чик зург шўўтн.

Кўўкд мањєдур альдаран йовљана?

1

2
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3

4-гч іњг

13-гч кичіл
ЭН ЎГМЎД ЯМАРАН НУУЦТА?

1. Шинљлтн. Умштн.

2

1

ўсн

арслœ

Р
И
Ш

і)
б)
1. Кґвўн зург цокчана.
2. Кґвўн зург зурљана.

в)

3. Селіні ґґр ик толєа бііні.
4. Кґвўні толєа хар ўсті.
г)

5. Ўкрин ўсн шимті.
6. Эн кўўкні ўсн ут, сііхн.
7. Хаврар ноєан шавшад урєна.
8. Ноєан киилгті кґвўн Хоњєр.

ё)

И
Ш

Р
И
Ш
Ш

И

Р

н
ар

Н

5

6

2. Умштн. Ирлцўлтн.

ж)

Р
Ш

7

И

ноєан

4

нарн

а)

Р

4

3

9. Хґґні хурєн тогляд наачана.
10. Єарин тавн хурєн дала кґдлмш кені.
е)

78
далн ніімн

д)

є)

14-гч кичіл
ЭН ЎГМЎД ЮУЄАРН ІДЛ?
1. Соœстн. Умштн. Шинљлтн.

хальмг келн

зург

келвр

Кел!

келмрч

Зурач зурљана.

Зур!

зург

Тууль келљіні.

Зурлєна кичіл.

2. Соœстн. Умштн. Сурврт хірў ґгтн.
Эрдм седклірн шўўтн.
(Нўўдлін келвр)
Мана класст олн сурєульчнр сурна. Сурєулян тґгсієід, эдн олн зўсн эрдм дасхар седљіні. Герлі экін дураєад, эмч болхар седљіні. Эн бичкдўд эмнхір бііні.
Љииљі дууч болхар седљіні. Юœгад? Љииљін эгч дууч болн кґгљмч. Љииљі
эгчин бичсн дуд дуулхдан дурта. Тґгрішин дун сііхн айста. Дуулхд амр. Љииљі
бас кґгљм бичхір седљіні. Сін кґгљмч болх гиєід санљанав.
Кўўкд, тадн ямаран эрдм дасхар седљініт? Юœгад?
3. Умштн. Шинљлтн.
Закгч ўўлдігч

Эклц янз

Біілєні нерн
Юн?

Кен?

сур!

сурх

сурєуль

сурєульч

эмн!

эмнх

эмллєн

эмч

дуул!

дуулх

дун / дуд

дууч

___

___

кґгљм

кґгљмч
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4-гч іњг

15-гч кичіл
ЧИ УМШХДАН ДУРТАВЧ?

1. Шаваш чеељір дастн.
Шар харєа домбриг
Шавдн бііљ цокиті!
Сііхн бичкн иньгўд,
Шаєаєарн мульљиті!
Хідрис! Хідрис!
2. Тіілврті туульмуд тааљ медтн.

Намаг хаврар суулєна,
Ґдр болєн услна.
Намр ґґрдід ирхлі,
Ґрк-бўлірн малтна.
Ґрк деер ґріл целвг.
3. Єурвнтс тодлтн.
Єурвн цеœкр.
Холд біісн уул цеœкр.
Хотхрт тогтсн усн цеœкр.
Ўўлн уга теœгр цеœкр.
4. Шўлг умштн. Зіœгс чиклтн.
Хадас хадљаєад,
Хумха хурєан
Дорљ алхар
Даладад цокна.

О, дірк!
Орчлœ минь!
Нўднь аньгдна,
Нульмсн єоољна.

Ґвдсн хурєан
Оркрн саљна.
Алхан авад,
Ардан хайна.

Бурутач чи,
Бичі ўзгд!
Уурта чамла
Ўўрлхшив дікљ!
Шугран Вера

1. Дорљ эркі хурєан алхар цокна.
2. Дорљ алхан ґмірін хайна.
3. Дорљ ґвдсн хурєан хавтхдан дўрні.
4. Дорљ алхдан ўўрлнів гині.
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16-гч кичіл
ЧИ УМШХДАН ДУРТАВЧ?
1. Йґріл чеељір дастн.
Наснтн ут болтха.
Суусарн ґнр болтн,
Біісірн байн болтн.
Нііртн сііхн болтха,

Дуудтн айста болтха,
Биитн ниицў болтха.
Мґœкин дґрвн цагт
Ніірлљ, љирєљ йовтн!

2. Тіілврті тууль тааљ медтн.

Ааєин дўœгі зальд
Імтн цуєар кґлчіљ.
3. Ўлгўр тодлтн.

Нарн уга – љирєл уга.
Нарн уга зун – зун биш.
4. Тууль умштн. Ирлцўлтн.
Мекті эмгн.

Кен?		

Кезіні эмгн ґвгн хойр бііљ. Ґвгн заєс
бірхдін дурта. Сін заєсч бііљ.
Нег дікљ ґвгн дала заєс бірні. Ґвгн байрта герўрн ирні. Эн ўўрін дуудна.
Арднь эмгн заєс шарна. Нег заєс амсна. Йир імтіхн бііљ. Дікід нег заєс идні.
Иигід дґрвн заєс идчкні.
Заєсч ўўрін дахулљ ирні. Єаза єарад, утхан бўлўдні. Эмгн ўўрднь келні: «Мана ґвгн
тана хойр чик керчхір бііні».
– Негинь чигн ґгшгов, – гиєід ўўрнь єарад
гўўні.
– Я, яєлав, ўўртн заєситн авад гўўљ одв, –
гиєід эмгн ґвгндін хіікрні.
– Нег чигн заєс ґгшгов, – гиљ хіікрід,
ґвгн ўўриннь ардас кґґлдні.
Эмгн арднь цуг заєсинь идід, амрад,
љирєід бііні.

81
найн негн

Ю кені?
а) заєс шарна
і) заєс амсна

1. Ґвгн
б) єарад гўўні

2. Эмгн

в) заєс бірні
г) гиичд ирні

3. Ўр

є) ўўрін дуудна
д) ардаснь кґґлдні
е) цуг заєс идчкні

4-гч іњг

17-гч кичіл
ТАНА ЉИЛИН АШ ЯМАРАН?

1. Соœстн. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.
Љилин аш.
(Љииљін келвр)
Сурєулин љил тґгсљіні. Удл уга мадн зуна амрлєнд єарчанавидн.
Љилин аш єарєх цаг ирв.
Эн љил йир соньн болљана. Юœгад гихлі, би дала юм дасч авчанав.
Мини хальмг келн сін болљана. Би дала хальмг ўгмўд меднів. Шин
шўлгўд, ўлгўрмўд, тіілврті туульмуд даснав.
Би ода домбр цокдг дасчанав. Мини эгч – кґгљмч. Би энўні дуд дуулнав. Хальмг келні марєанд орлцнав. Тўрўн орм эзлнів.
Сурєулин љилін сіінір тґгсіљінів. Би йир байрлљанав. Мини ґркбўл бас байрта бііні.
1. Удл уга юн эклљіні?
2. Эн љил Љииљід юœгад соньн
болљана?

3. Юœгад Љииљін хальмг келн сін болљана?
4. Љииљі ямаран кґгљмин зевсг цокдг дасчана?
5. Љииљі марєанд кедўдгч орм эзлні?

2. Соœстн. Ирлцўлтн. Сурврт хірў ґгтн.
Кўўкдин љилин аш ямаран?
2

Герлі

1

Єірі
3

Нўўдлі

Ўлмљ

5

4

Ґлзіт

3. Кўўндтн. Сурврт хірў ґгтн.

Тана љилин аш ямаран?
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18-гч кичіл
ЗУНАР Ю КЕХІР СЕДЉІНІЧ?
1. Соœстн. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.
Ўлмљ, чи зунар ю кехір седљініч?
Мадн ґрк-бўлірн Москва орхар
седљінівидн. Улан талвœ, Кремль,
бумбс, паркс хіліхір седљінівидн.

Йир соньн. Би ўўртієін
бичкдўдин лагерьт амрхар
біінів.

Лагерь альд бііні?
Хар теœгсин ґґр. Сін амрлєн болх гиљ санљанав.
Тенд уулмуд, ґ-шуєу модд, нуурмуд бііні.
Тер єазрин йиртмљ зунар йир сін: нарн халулна, серўн салькн ўліні.
Мадн ґґмхір, ээврлхір седљінівидн.
Удандан бііхвт?

Єурвн долан хонгтан.
Амрлєнтн ґлзіті болтха!

Тиигтхі! Йґріл шиœгтхі!
1. Ўлмљ зунар ю кехір седљіні?
2. Герлі альд амрхар бііні?
3. Бичкдўдин лагерь альд бііні?

4. Тер єазрт юн бііні?
5. Герлі ўўртієін ю кехір седљіні?
6. Кедў хонгтан эдн амрхар седљіні?

2. Соœстн. Ирлцўлтн. Сурврт хірў ґгтн.
Єірі зунар ю кехір седљіні?
а)

і)

б)
3. Соœстн. Сурврт хірў ґгтн.
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Тадн зунар ю кехір седљініт?

4-гч іњг

19-гч кичіл
ЧИ НААДХДАН ДУРТАВЧ?

Чи ямаран
эрдм дасхар
седљініч?

тадн
Ўдин хґґн
ю кеніт?

кд ю
Кўў ні?
і
кељ

Ямаран
кґгљмин
зевсгўд ме
дніч?

тускар
н
и
т
с
л
Э
ч?
ю медні

н
Эн бумби
медніч?
тускар ю
Теегт
юн бііні?

д
рмў
ў
ў
и
Чин ељіні?
юк
Эн
нер хойр
н я юм
н
ма
ран а
?

Эн
чил ўлгўри
гч я
н
мар
ан?
уга
Нарн

–_

__ .
____

Теегт
уул біінў?

Эн уул деер
кен зогсчана?

Эн ўгіс ямаран
ўгмўд тогтаљ
болх?
зур
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20-гч кичіл
ЧИ Ю ДАСВЧ?
Єаєан эрдм.
1. Соœстн. Бичтн.
1. Єаєа альд кґдлні?		
2. Кґдлмштін яєљ кўрні?		
3. Кґдлмш кедў часла эклні?
4. Кґдлмштін ю кені?
5. Єаєан эрдм ямаран?

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

2. Умштн. Чик хірў шўўтн.

5

Чини аш:

Зун – сін цаг.
Цуг сурєульчнр байрта бііні. Сурєуль тґгсљіні. Зуна амрлєн ґґрдљ йовна.
Зун – сін цаг. Нарн эрт єарна. Ґдрмўд ут болна. Ґдрин туршарт олн керг кегдні.
Би удан унтхшив. Эрт босад, ээљдін нґкд болнав. Мини ээљ медіті. Би делгўрт
одад ўс, тос, ґдмг, шикр-балта хулдљ авнав. Ээљ ці чанна, мадн ґрк-бўлірн ґрўн
ціієін хамдан уунавидн.
Мини єаєа селінд бііні. Гернь боодгин ґґр. Єаєа єарудтан темс суулєна. Зун болєн
мадн єаєадан золєнавидн, нґкд болнавидн. Мини эцк сўкір мод чавчна. Ахм кўрзір
єазр малтна. Би темс услнав. Ээљ эк хойр зер-земш цуглулна. Би чи идхдін дуртав.
Нарн суухла, мадн теегт єарнавидн. Халун баєрна, серўн салькн ўліні. Теœгрт єірд
нисні. Ґвсн заагт зурмн гўўні, ялмн єірідні. Зірмдін теегин толєа деер туула ўзгдні.
Асхн мадн єаєан хашад хамдан сууєад, тарвс иднівидн. Теœгрт сар єарна. Одд єіхх
сін цаг. Мини дурта одн – Алтн єасн.
1. Сурєульчнр юœгад байрта бііні?
а) зуна амрлєн ґґрдљ йовна

і) селінўр йовљана

б) сурєуль тґгсљіні

і) ээљдін нґкд болна

б) делгўрт одна

і) зер-зев

б) темсн

і) єірд

б) ялмн

2. Герлі юœгад эрт босна?
а) ґдрин хотан эрт идні
3. Єаєан єарудт юн урєна?
а) зер-земш
4. Ґвсн заагт юн гўўні?
а) зурмн
5. Асхни теœгрт ю єііхљ болна?
а) одд

і) сар
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б) нарн

5

Чини аш:

10 Цуг ашлт:

ДАХГЧ ІЊГ
СОЊСЛЄНА ДААЛЄВРИН ТЕКСТС

1-гч іœг
1-гч кичіл. 2-гч даалєвр
Ґлзіт: Ўлмљ, сурєулян эклхд белнч?
Ўлмљ: Белн боллго. Эн мини шин цеœкр
дорва. Цуг кергті юмн бііні: биллўр,
бичўр, биир, кимзі, зусн. Мини хіірцг
альд бііні?
Ґлзіт: Тер кўрœ хіірцг чиний?
Ўлмљ: Э, мини. Эн улан дорва кені?
Ґлзіт: Мини биш. Нўўдлін. Мини дорва
ноєан ґœгті. Мини хіірцг бас ноєан. Эн
мини дурта ґœг.
3-гч кичіл. 2-гч даалєвр
Ґлзіт: Мини шин ўр кўўкні
нерн
Санљрма. Эн дґрвдгч класст сурна.
Санљрма – билгті кўўкн. Эн домбр цокна,
ду дуулна, биилні. Сул цагтан Санљрма
зурхдан дурта. Энўні хорад дала зургуд
эрст ґлгіті.
4-гч кичіл. 3-гч даалєвр
Ґлзіт: Мини ўр кўўкн Санљрма – сін
сурєульч. Санљрман дурта кичіл –
зурлєн. Эн билгті кўўкн. Бийін сіінір
бірні. Эн школдан альвлхш, хіікрхш,
гўўхш, єірідхш.
6-гч кичіл. 3-гч даалєвр
Нўўдлі: Таньлдтн. Эн мини ўр кґвўн
Дольган. Эн дунд нурєта. Ахр хар ўсті.
Дольгана нўдн ик болн хар. Эн шар

чиріті сііхн кґвўн. Эн ухата, оньгта.
Дольган – сін ўр.
9-гч кичіл. 3-гч даалєвр
Ґлзіт: Герлі, чамд љилин ямаран цаг таасгдна?
Герлі: Намр – љилин сііхн цаг. Єаза
серўн, халун биш. Модна хамтхасн
сііхн ґњгті. Хавр – бас љилин сііхн цаг.
Болв, зун – мини дурта цаг.
10-гч кичіл. 2-гч даалєвр
Љииљі: Би эндр аавдан нґкд болљанав.
Хашад кґдлљінів. Хамтхас хураљанав.
Намрт дала хамтхасн нисід унна. Ґдр
болєн хаша хурах кергті.
Герлі: Эндр намрин дулан ґдр. Намр
– мини дурта цаг. Би эктієін сарнањк
суулєљанав.
Єірі: Намр – модд суулєх цаг. Би эндр
єурвн нўк малтљанав. Єурвн альмна
модд суулєљанав.
Нўўдлі: Єаза намрин сііхн ґдр. Олн
ґœгті хамтхасн єазр деер кевтні. Мини
ах хаша ахулљана. Би гер дотр шал
уєаљанав.
11-гч кичіл. 3-гч даалєвр
Герлі: Нанд эн эрдм йир таасгдна.
Юœгад гихлі, эн кўн мана уульнцс, паркс
сііхрўлні. Модд, цецгўд эн суулєна. Би
бас намрт мана хашад модд болн цецгўд
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суулєнав. Мана хашад олн зўсн цецгўд
урєна. Тіріч кўн – кґдлмшч.

Єірі: Би шатр сіінір нааднав. Намаг
олмєа кўн гині.

12-гч кичіл. 2-гч даалєвр
Герлі: Ўлмљ, чи кенд бичг бичніч?
Ўлмљ: Тґвд кґвўнд.
Герлі: Ґндр нурєта, хар ўсті кґвўнд?
Ўлмљ: Уга, Ловсан дунд нурєта, кўрњ
ўсті.
Герлі: Медгдљіні. Би болхла, моœєл
кўўкнд бичнів.
Ўлмљ: Терчн хар ўсті, маштг нурєта?
Герлі: Э, ґндр биш. Хар ўсті, хар нўдті
кўўкн.
Ўлмљ: Нернь кемб?
Герлі: Сувсн.

18-гч кичіл. 3-гч даалєвр
Љииљі: Мини аав – ухата кўн. Би
аавтаєан шатр нааднав. Мадн хамдан
бассейнд ґґмнівидн. Мини аав умшхдан
дурта. Нанд эндр ик керг бііні. Эндр
мини аавин єарсн ґдр. Би аавдан соньн
дегтр белглљінів.

17-гч кичіл. 2-гч даалєвр
Ґлзіт: Ўлмљ, чини эк-эцк чамаг яєљ магтна?
Ўлмљ: Би дў кґвўєін хілінів. «Сін ах»,
– гиљ мини эк намаг магтна. Чамаг яєљ
магтна?
Ґлзіт: Би ээљтієін хот болєнав. «Сін заманч», – гиљ ээљ намаг магтна. Љииљі,
чамаг яєљ магтна?
Љииљі: Би аавдан нґкд болнав. Хаша
ахулнав. Мини аав нанд келні: «Кґдлмшч
кґвўн!». Герлі, чамаг яєљ магтна?
Герлі: Би сіінір сурнав. Оньдин сін темдг
авнав. «Билгті кўўкн», – гиљ ээљм келні.
Єірі, юн гиљ келніч?

20-гч кичіл. 2-гч даалєвр
1.
Герлі: Намср альд бііні?
Єірі: Тохавчта сандл деер сууна.
Герлі: Ўўдні ґґр?
Єірі: Уга. Терзин ґґр.
2.
Нўўдлі: Тер Альмн самбр арчљана?
Ўлмљ: Уга, терчн Кишті.
3.
Љииљі: Ґлзіт, чи тер кўўк меднч?
Ґлзіт: Ямаран кўўк?
Љииљі: Шар ўсті, ґндр нурєта кўўк.
Ґлзіт: Альд терчн бііні?
Љииљі: Тўнтгті орн деер сууна.
Ґлзіт: Терчн шин сурєульч Альма.
4.
Герлі: Тер кен хамтхас хураљана?
Єірі: Миниєір болхла, терчн Арслœ.
Герлі: Чи эндўрљініч. Арслœ хаша
ширдљіні.
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5.
Ўлмљ: Тер кґвўні нерн кемб?
Нўўдлі: Ямаран кґвўні?
Ўлмљ: Тер маштг нурєта, атхр ўсті кґвўні?
Нўўдлі: Хамтхас хураљану?
Ўлмљ: Э, тиим.
Нўўдлі: Э, медгдљіні. Тер Нарн.
2-гч іœг
4-гч кичіл. 3-гч даалєвр
1.
Герлі: Ґлзіт, эн ноєан кўлт чиний?
Ґлзіт: Уга, мини кўлт кґк.
Герлі: Ут эс гиљ ахр?
Ґлзіт: Мини кўлт ахр. Тер бііні.
2.
Єірі: Эн кені кўзўвч?
Герлі: Ямаран ґœгті?
Єірі: Шар кўзўвч.
Герлі: Э, мини.
3.
Ґлзіт: Яєсн сііхн цеœкр эріті бўшмўд.
Нўўдлі, эн чиний?
Нўўдлі: Уга, мини биш. Эн бўшмўд ґргн.
Мини бўшмўд уутьхн.
5-гч кичіл. 3-гч даалєвр
Герлі: Хілітн. Мини дорвад дала ўнті,
сін, ухата дегтрмўд бііні.
Љииљі: Мини ґрк-бўл ик. Дала элгнсадн бііні. Би элгн-садарн байн кўмбв.
Ґлзіт: Нанд дала ўнті хувцн бііні. Хілітн!
Эн мини шин, ут тўріті єосн. Эн йир ўнті.
Єірі: Нанд дала наадд бііні. Эн ком-

пьютерин наадн йир ўнті.
Ўлмљ: Нанд бас дала сііхн хувцн, соньн
наадд бііні, болв би ўўрмўдірн баймб.
Нанд дала ўўрмўд бііні.
Нўўдлі: Мана гер ик, хойр давхр, сііхн.
Ніімн хорас бііні.
8-гч кичіл. 3-гч даалєвр
1.
Герлі: Эн беелі кені?
Ґлзіт: Хурєн беелі?
Герлі: Уга.
Ґлзіт: Тиигхлі, мини биш.
Мини хурєн беелі ґлгмр улан.
2.
Нўўдлі: Єірі, чи дулан хувц ґмсвч?
Єірі: Хілі, би дулан єос ґмсўв.
3.
Љииљі: Эн мини шин кўзўвч. Мини
кўзўвч дулан, ут, ґлгмр.
4.
Нўўдлі: Эн зузан девл мини. Єаза киитн.
Би девл ґмсчінів.
5.
Љииљі: Герлі, чи дулан хувц ґмсвч?
Герлі: Юн болв?
Љииљі: Єаза цасн ова кехм.
Герлі: Нанд дулан ґґмсн, зузан кўлт
бііні. Дааршгов.
9-гч кичіл. 2-гч даалєвр
Ўлмљ: Эндр бемб ґдр. Би эгчтієін
хот-хоолын делгўрт хулд кељінів.
Ю хулдљ авхмб?

88
68
найн
љирн ніімн
ніімн

Цаєан: Ґдмг, ґрм, ўс.
Ўлмљ: Ямаран мах хулдљ авхмб?
Цаєан: Такан болн хґґні мах.
Ўлмљ: Би ундасчанав. Шўўс хулдљ авхм.
Цаєан: Ямаран шўўс?
Ўлмљ: Уста ўзмин шўўс.
10-гч кичіл. 2-гч даалєвр
Герлі: Мини ээљ сін булмг кені. Эн мини
дурта хальмг хот.
Љииљі: Би дотрт дуртав. Мини эцк
єуйртсн мах идхдін дурта.
Нўўдлі: Гесм ґлсчіні. Ґрмті тоєш идх
билів. Би ґрм идхдін дуртав.
Ўлмљ: Ундасчанав. Зўрљин шўўс уух
билів. Би шўўс уухдан дуртав.
11-гч кичіл. 1-гч даалєвр
1. Мана ўўрмўд дала юмар соньмсна.
Ўлмљ сарœ ґдрлі ўдин хґґн хойр часла
бассейнд ґґмні.
2. Єірі шатр наадхдан дурта. Эн мигмр
ґдрлі ґріл єурвнла шатр наадна.
3. Љииљі – сін биич. Эн биилхдін дурта.
Эн пўрві ґдрлі ґріл тавнла биилні.
4. Герлі басœ ґдрлі зурлєна кичілд одна.
Кичіл арвн минут уга тавн часла эклні.
5. Ґлзіт юуєар соньмсна? Ґлзіт домбр
цокна. Кезі домбрин кичіл болна? Ўлмљ
ґдр хойр часла хґрн минутла.
6. Нўўдлі эсв дасхдан дурта. Нарн ґдрлі
ґріл арвнла эсвин немр кичілд одна.

12-гч кичіл. 2-гч даалєвр
Ґлзіт: Нўўдлі, чи ямаран хувц
ґмсчініч?
Нўўдлі: Би сііхн улан майг болн
цаєан ут ханцта киилг ґмсчінів.
Чи ю ґмсчініч?
Ґлзіт: Би кґк эріті сул бўшмўд ґмсчінів. Герлі юн болв?
Герлі: Нанд шин бор шалвр бііні.
Деернь ґлгмр оошк киилг
ґмсчінів. Ямаран сґґкі кергті?
Нўўдлі: Чамд сііхн оошк сґґкі бііні.
Терўєін ґмс.
Герлі: Э, чик. Мини оошк сґґкі
хуучн болвчн, йир сііхн.
17-гч кичіл. 2-гч даалєвр
Љииљі: Би зурхдан дуртав. Зурачин тускар дегтр умшнав. Мини дурта зурач
– Ольдан Ким. Нанд энўні «Ээљ» гидг
зург таасгдна. Ольдан Ким – ачта хальмг
зурач. Эн билгті, ухата кўн. Энўні зургуд хальмг музейд бііні. Мана герт бас
нег зург бііні. Эн гиичин хорад ґлгіті.
Эн йир сііхн зург.
18-гч кичіл. 2-гч даалєвр
Ўлмљ: Элвг, би чамд нґкд болнав. Шин
дошуран ґмс.
Љииљі: Элвг, дулан шаєавч ґмсвч?
Кґлчн кґрх.
Элвг: Э, ґлгмр, зузан шаєавч ґмсўв.
Ээљин белг.
Ўлмљ: Би цанар цасн ова дееріс дошнав.
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Љииљі: Сін йовдл! Хамдан доший!
Элвг: Дарунь цасн долда шивід наадый.
20-гч кичіл. 1-гч даалєвр
1.
Зіœгч: Єірі гертісн кедў часла єарчана?
Ээљ: Єірі, чи эндр хоккей наачанач?
Єірі: Э, тиим. Асхн тавн часла эклљіні.
Ээљ: Кедў часла гертісн єарнач? Би хот
белднів.
Єірі: Ўлмљ манаєур ґріл дґрвнлі ирхір
седљіні. Нанла шатр наадхар бііні.
Ээљ: Тиигхлі, дґрвн часла хотан идтн.
Єірі: Миниєір болхла, энтн эрт. Ґріл
тавнла хот идхлі, сін болх. Тавн часла
гертісн єарнав.
2.
Зіœгч: Єірі ямаран хот идхір седљіні?
Ээљ: Єірі, чи сексрдг эс гиљ бґрг иднч?
Єірі: Ці боорцг хойр болљана.
Ээљ: Ю, дірк! Хоккей наадх кўўнд дала
чидл кергті. Махта хот ид.
Єірі: Наадна ґмн акун хот иддмн
биш. Ці уунав.
3.
Зіœгч: Єірі ю ґмсхін
мартљана?
Ээљ: Єірі, дулан хувцан ґмсвч?
Єірі: Ээљ, бичі зовад біітн.
Кґршгов.
Ээљ: Єаза киитн. Цасн орљана. Беелі,
махла хойран бичі март.
Єірі: Мартљахшив. Болв кўзўвч альд
бііні? Кўзўвчін мартљанав.
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3-гч іœг
2-гч кичіл. 3-гч даалєвр
Ўлмљ: Аав, танас сурљ болхий? Эн юн
соньн наадн?
Аав: Эн хальмг наадн.
Ўлмљ: Наадн ямаран нерті?
Аав: Нірн шинљ. Шинљліч кўн наадна.
Ўлмљ: Юœгад тиигљіхмб?
Аав: Эн нууцта наадн. Эн наад наадх кўн
олмєа болх зґвті.
Ўлмљ: Та эн наад нааддвт?
Аав: Э, нааднав. Эн мини дурта наадн.
Ўлмљ: Тиигхлі, мини аав шинљліч,
олмєа кўн болљана.
3-гч кичіл. 3-гч даалєвр
Ґлзіт: Мини миисин кичг бичкн. Хойр
сарта. Нооснь бавєр, оштв ґœгті. Нег
кґлнь цаєан. Хойр чикнь кўрœ, сертхр.
Эн альвн. Наадхдан дурта. Энўні дурта
наадєа – ирвск.
4-гч кичіл. 3-гч даалєвр
Багш: Кўўкд, тана герт ямаран аœгуд
бііні?
Герлі: Нанд тоть бііні. Эн йир сііхн,
ухата шовун. Олн зўсн ґœгті: улан, кґк,
ноєан, цеœкр, шар. Єадль идхдін дурта.
Љииљі: Манад кўрн бііні. Эн ут цогцта, ут сўўлті. Нооснь кўрœ. Эн шулун,
шудрмг. Махнд дурта.
Нўўдлі: Нанд зара бііні. Хот идхдін дурта. Энўні дурта хот – альмн. Мини зара ахр
кґлті, бичкн хар нўдті. Мини зара мекті.

Єірі: Мини аœ тарєн, цаєан нооста, ут
сўўлті, оошк хамрта. Эн ээзгід дурта.
Шулуєар гўўні. Эн юн аœ? Тааљ медтн.
Ґлзіт: Би меднів. Эн хулєн. Нанд болхла, єурвн заєсн бііні: алтн, цаєан мґœгн,
улан. Би заєсндан ґдмг ґгнів. Эдн
шинљліч.
6-гч кичіл. 2-гч даалєвр
Мини ноха сін заœта.
(Ўлмљин келвр)
Нанд ноха бііні. Энўні нерн Єалзн. Эн
ик цогцта ноха. Єалзна нооснь ут, бор,
бавєр. Хойр ик сертхр чикті, ут сўўлті.
Мини нохан дурта хот – махн. Ээљ махта
хот Єалзнд чанна. Єалзн ээљин ґгсн хот
идхдін дурта.
Мана нохан гер ик, сарул. Єалзна гер
улан дееврті, ик терзті. Герин ўўдн маштг,
модар кесн.
Єалзн – номєн заœта ноха. Эн иньгч,
ухата, олмєа, мекті. Ўвлір эн цасар наадхдан дурта. Нанта цанар дошна. Єалзн –
мини йоста ўр.
7-гч кичіл. 3-4-гч даалєврмуд
Єірі: Би нарн ґдрлі аавдан золєнав.
Аавин хошт олн мал бііні. Аавд бичкн
унєн бііні. Унєн йир зґрмг. Би унєнд
Зґрмг гидг нер ґгўв. Хашад ик бух уята.
Эн чидлті бух. Бухин ґґр тек бііні. Эн бухас ііхш. Эн иньгч. Бух тек хойр ўўрлні.
Хошт дала темін бііні. Нег бичкн ботхн
ґкір, унтхдан дурта. Хґґні хурєн йир

альвн. Эн єірідні, гўўні, тогльна.
8-гч кичіл. 4-гч даалєвр
1. Мини нерн Љииљі. Ода би аавин хошт
біінів. Энд олн мал бііні. Мини ґґр
ґндр улан мал зогсчана. Эн ўс ґгні.
Эн ноєа, буудя идні. Эн мґґрні.
2. Мини нерн Ўлмљ. Мини дурта герин
мал ґндр, чидлті. Ахр гилвксн нооста,
ут сўўлті. Би довтлхдан дуртав. Эн
мал – мини ўр. Эн инцхіљіні. Хот
идхір бііні.
3. Би Єірів. Мини хорад эрст зург ґлгіті.
Зургт герин мал зурата. Эн ґндр нурєта, хойр бґкті, ик цогцта, ут эццн кґлті, ахр сўўлті. Эн буульна. Нурєн деерін бичкдўд зґґні.
10-гч кичіл. 3-гч даалєвр
Нўўдлі: Мини ээљ селінд бііні. Би
ээљдін нарн ґдр золєнав. Ээљин хашад
дала шовуд бііні. Би ээљдін нґкд болнав. Шовудт хот ґгнів.
Нуєсн така хойр – сін заœта шовуд.
Эдні єууљмул ґкір. Би єалунас іінів.
11-гч кичіл. 3-гч даалєвр
Єірі: Хілі! Ямаран соньн біідлті аœ.
Тўрўн болљ ўзљінів. Цогцнь ик, болв
љґґлн йовдлта. Сўўлнь йир ут. Толєан
ноосн ут, бавєр. Цогцин ноосн ахр.
Сііхн оштв ґœгті. Эн аœ Африкд бііні.
Эн чидлті, зґрмг аœ. Мах идні.
20-гч кичіл. 2-гч даалєвр
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Љииљі: Ґлзіт, чи юуна тускар зіœгллє
белдљініч?
Ґлзіт: Ирвскин тускар. Ирвск – сііхн
аœ. Эн эвті, чидлті. Љииљі, чи ямаран
аœгин тускар келніч?
Љииљі: Мини дурта аœ – арслœ. Эн зґрмг.
Цугтаєаснь чидлті. Нўўдлі, нанд соньн,
чини зіœгллєн юуна тускар?
Нўўдлі: Занын тускар. Хілітн, би эн зург
ўзўлнів. Зан ик бор цогцта, ґргн чикті,
ут хамрта. Зан кўўнд нґкд болна. Эн йир
кґдлмшч аœ. Ўлмљ, чи ю белдљініч?
Ўлмљ: Би болхла, эвріннь нохан тускар
келнів. Мини ноха – мини сін ўр. Эн ухата, шулун-шудрмг, иньгч.
4-гч іœг					
5-гч кичіл. 3-гч даалєвр
Єірі: Нўўдлі, чи ю зурљанач?
Нўўдлі: Би теœгр зурљанав.
Єірі: Эн нарн?
Нўўдлі: Уга, сар. Дўўрœ сар.
Єірі: Эн солœєин біідлті. Эн юмб?
Нўўдлі: Эн Теœгрин уйдл.
Єірі: Э, би медљінів. Чи сґґєин теœгр
зурљанач. Тиигхлі, Алтн єас бас зур.
6-гч кичіл. 3-гч даалєвр
Єірі: Љииљі, чи герўрн хірљ йовнч?
Љииљі: Уга, би кґгљмин школур
йовљ йовнав.
Єірі: Ю, чамаг кґгљмин школд дасдгинь
мартљв. Домбр цокнч?
Љииљі: Уга, мґрн хуур татнав.

Єірі: Єанцхарн йовљ йовнч?
Љииљі: Уга, Герлі Ўлмљ хойрта.
Єірі: Тедн бас мґрн хуур татна?
Љииљі: Уга, Герлі ятх наадна, Ўлмљ
домбр цокна.
10-гч кичіл. 3-гч даалєвр
Нўўдлі: Кўўкд, тадн маœєдур ю кехір
седљініт?
Ўлмљ: Би аавтаєан мґрн тергір ґвс
зґґхір седљінів.
Герлі: Би ўўрмўдтієін тґгієір гўўлгхір
седљінів.
Љииљі: Мадн ґрк-бўлірн автобусар
єііхўлд одхар седљінівидн.
Ґлзіт: Мадн теегт йовєар єархар
седљінівидн.
12-гч кичіл. 2-гч даалєвр
Ўлмљ: Санљ, менд. Ямаран біініч?
Санљ: Гем уга, сін.
Ўлмљ: Соньн зіœг біінў?
Санљ: Маœєдур мадн теегт єарчанавидн.
Ўлмљ: Альдаран йовљанат?
Санљ: Салаєур йовљанавидн.
Ўлмљ: Юуєар йовљанат?
Санљ: Йовєар. Хол биш.
Ўлмљ: Ю кехір біініт?
Санљ: Амрхар біінівидн. Єазр-ус
шинљлхір.
17-гч кичіл. 2-гч даалєвр
Герлі: Мини љилин аш иим: би
нурєлљ тавн гидг темдгір сурнав.
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Єірі: Би болхла, мґрір довтлдг дасчанав.
Зунар аавдан хґ хірўлхднь нґкд болхар
седљінів.
Нўўдлі: Мини дурта кичіл – йиртмљ. Би
хальмг теегин аœгудын, шовудын тускар
дала юм медљ авчанав.
Ўлмљ: Эн љил би ґрк-бўлтієін дала єазр
эргљінів. Олн єазр-усна тускар медрлін
ґргљінів.
Ґлзіт: Эн љил мадн хальмг нерін
туурулљах імтнлі харєлт кељінівидн.
Нанд бичічин эрдм таасгдљана. Би бичіч
болхар седљінів.
18-гч кичіл. 2-гч даалєвр
Єірі: Зунар би дала юм кехір седљінів.
Мґчн сарла аавдан золєнав. Хошт нґкд
болнав. Ода би цуг теегин аœгудын тускар
меднів. Тедні зургуд цокхар седљінів.
Така сарла би ґрк-бўлтієін Иљл єолур
йовхар ухалљанав. Тенд мадн заєс бірхір,
ґґмхір біінівидн. Ноха сарла Элстд йир
халун. Мадн эк-эцктієін уулта єазрур
йовхар санљанавидн. Тенд аєар серўн,
халун биш.

Єаєа: Би аэропортд кґдлнів.
Ўлмљ: Кґдлмштін яєљ кўрніт?
Єаєа: Аэропорт хол бііні. Йовєар
кўрч болшго. Автобус тиигірін
йовхш. Би машиєір йовнав.
Ўлмљ: Тана кґдлмш кедў часла эклні?
Єаєа: Йир эрт. Долан часла. Би гертісн
зурєан часла єарнав.
Ўлмљ: Тиим эрт? Кґдлмштін ю кеніт?
Єаєа: Аєарин керм залнав.
Ўлмљ: Ўнірий? Би бас нисіч болхар
седљінів. Ґдрір ўўлн деерієўр нисхір
седљінів, сґґєір одд дунд нисхір
біінів. Нисічнр ке, сііхн хувц ґмсні.
Нанд йир таасгдна.
Єаєа: Сансн сананчн кўцтхі!
Ўлмљ: Тиигтхі, йґріл шиœгтхі!

20-гч кичіл. 1-гч даалєвр
Ўлмљ: Єаєа, нанд нег соньн герин даалєвр
бііні. Нег эрдмин тускар зіœгллє белдх
кергті.
Єаєа: Мини эрдмин тускар бич.
Ўлмљ: Тиигхлі, мини сурврмудт хірў ґгтн.
Єаєа: Ні, соœсчанав. Сур.
Ўлмљ: Та альд кґдлніт?
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КИЧІЛМЎДИН ТОЛЬ

1-гч іœг: «Кўн болх баєасн»
1-гч кичіл
авъяс
амрлєн
белн
сарул
шўлгин тасрха

1-й урок
обычай
отдых
готов
светлый
отрывок стихотворения

2-гч кичіл
атхр ўсн
Ірісі
белг
белглх
Китд
китд
Моœєл
моњєл
немш
орн-нутг
ґґрд
парнцс
Тґвд
тґвд
цацу наста

2-й урок
кудрявые волосы
Россия
подарок
дарить
Китай
китаец
Монголия
монгол
немец
страна
ойрат
француз
Тибет
тибетец
одного возраста

3-гч кичіл
билгті
миниєір болхла
хайг
эс эндўрљіхлі

3-й урок
талантливый
по-моему
адрес
если не ошибаюсь

4-гч кичіл
килмљті
оньган ґгх
тиим гиєід санљанав
тиигхлі

4-й урок
прилежный
уделять внимание
я так думаю
в таком случае

5-гч кичіл
ач кґвўн
дікід

5-й урок
внук (по отцу)
еще

6-гч кичіл
алœ болх
балдр
біідл
дунд нурєта
дурах
дўр
маштг нурєта
нурєн
ґндр нурєта
тіріч
тиимий
хірў

6-й урок
удивиться
метис
внешний вид
среднего роста
быть похожим
внешний вид
низкого роста
спина, рост
высокого роста
земледелец
неужели
ответ

7-гч кичіл
ах
єаєа
дў

7-й урок
старший
тетя (по отцу)
младший

8-гч кичіл
аєарин керм
імтн
заманч
зґргті
нисіч
тўўмр
тўўмрч
унтрах
шунмєа

8-й урок
самолет
люди
повар
смелый
летчик
пожар
пожарный
тушить
старательный

9-гч кичіл
болв
дулан
олн
серўн
таасгдх
тўрўн

9-й урок
но
теплый
много
прохладный
нравиться
первый
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унх
халулх
хамтхасн

падать
греть
листья

10-гч кичіл
адєх
альдаран
бачм
малтх
нууц
нўкн

10-й урок
спешить
куда
спешный
копать
секрет
яма

11-гч кичіл
кўліх
олмєа

11-й урок
ждать
находчивый

13-гч кичіл
дуута хадвр
дўлі хадвр
хадвр ўзг
хошадлдг
хошадлдго
шишлњ

13-й урок
звонкая согласная
глухая согласная
согласная буква
парный
непарный
специальный

14-гч кичіл
буух
доєлœ эмгн
дорагшан
тоосн
урєц

14-й урок
спускаться
радуга
вниз
пыль
урожай

15-гч кичіл
ірі кўргх
буурх
гиигрх
довун
зуг
кирў
кўнлдх
негдх
нимгн

15-й урок
дотрагиваться
ослабевать
облегчаться
бугорок
но, однако
иней
уважать
объединяться
тонкий

орм эзлх
ґкірлх
сґ
тиних
царцх

занимать место
ласкать
ночь
распрямиться
застывать

16-гч кичіл
багла цецг
єазр
делкі
дигті
кўлг
мґндр
унєн
ўнті
хурдн
хурх
цуглрх
ціілєх

16-й урок
букет цветов
земля
мир, земной шар
точный
скакун
град
жеребенок
дорогой
быстрый
собираться
собираться
объяснять

17-гч кичіл
арєта
єанцарн
ке
магтх
оньдин
ґдр болєн
ґнчн
шиидх
эзн

17-й урок
находчивый
в одиночестве
нарядный
хвалить
всегда
каждый день
сирота
решить
хозяин

18-гч кичіл
немр кичіл

18-й урок
дополнительный
урок
дважды
мало времени

хойр дікч
цаг бачм
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2-гч іœг:
«Ґрўн эрт боссн – ґлзіті ўрн болдг»
1-гч кичіл
асхн
гиич
ирх
кезі
одх
ґріл
серх
тиим
унтх
ўдин хот
хірх
хґґн
чилх
эрт
яєад

1-й урок
вечер
гость
приходить
когда
идти
половина
просыпаться
так
спать
обед
возвращаться
после
кончаться
рано
почему

2-гч кичіл
ґрўн
ўд
ўдин хґґн

2-й урок
утро
полдень
после полудня

3-гч кичіл
асхни хот
герин даалєвр
дарунь
нўр
ґрўни хот
хувцн

3-й урок
ужин
домашнее задание
затем
лицо
завтрак
одежда

4-гч кичіл
альчур
беелі
бўс
бўшмўд
єосн
киилг
кирті

4-й урок
платок
варежки
пояс
платье
сапоги
рубашка
грязный

кўзўвч
кўлт
майг
махла
ґргн
сґґкі
тиирцг
уутьхн
хуучн
цевр
шалвр
эріті
эрі уга

шарф
пальто
юбка
шапка
широкий
туфли
шляпа
узкий
старый
чистый
брюки
с узором
без узора

5-гч кичіл
байн
байн кўн
кимд
ґлгмр
ґлгмр киилг
сул
татврго
татврта
тўрі
угатя кўн
уйсн
ханцн
юуєар

5-й урок
богатый
богач
дешевый
вязаный
свитер
свободный
неряшливый
чистоплотный
голенище
бедняк
сшитый
рукав
чем

6-гч кичіл
ахр кўлт
бґк бірлдін
бґк
дўр
илвч
кенчр
цаєан мґœгн
Цасн кўўкн

6-й урок
куртка
борьба
борец
роль
фокусник
ткань
серебро
Снегурочка

7-гч кичіл
байрта

7-й урок
радостный
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бўркіті
герин ора
дошур
дошх
мґсн
ова
цан
цасн долда
шивх

покрытый
крыша дома
коньки
кататься
лед
горка
санки
снежок
бросать

10-гч кичіл
болєх
єуйртсн махн
золєх
тосн
чанх
шарх
шґлн
элкн

10-й урок
варить, испечь
мясо с тестом
навещать
масло
варить
жарить
бульон
печень

8-гч кичіл
арсн зах
батлх
девл
зах
зузан
ноосн
ґґмсн
хііх
хурєн беелі
шаєавч
эркі беелі

8-й урок
мех. ворот
укреплять
шуба
воротник
толстый
шерсть
чулки
искать
перчатки
носки
варежки

11-гч кичіл
биич
соньмсх
долан хонгин туршарт

11-й урок
танцор
интересоваться
в течении недели

9-гч кичіл
балта
єадль
зўрљ
кедмн
махн
ґлсх
ґрг
тоєш
ундасх
уста ўзм
хот
хулд
чи
чиксн махн
шар ґрг
шўўсн

9-й урок
пряник
банан
апельсин
груша
мясо
проголодаться
слива
бублик
испытывать жажду
виноград
еда
покупка
вишня
колбаса
абрикос
сок

12-гч кичіл
алдр
зіœгллєн
зіœгч
зер-земш
кедў цаг
тинилєх
ўзўлх
харєлт
харєх
хіліх
элгн-садн
юн болв

12-й урок
знаменитый
передача
корреспондент
фрукты
сколько времени
выпрямлять
показывать
встреча
встречаться
смотреть
родственники
что случилось

13-гч кичіл
дуудх

13-й урок
звать

14-гч кичіл
љґґлн темдг
таньл
тачкнх
тогльх
хату темдг
хўврх
цааран-нааран

14-й урок
мягкий знак
знакомый
трещать
скакать
твердый знак
изменяться
туда-сюда
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эрвікі

бабочка

цаєан седклті

добрый

15-гч кичіл
ааль
агчм
даарх
кґрх
оньдин
оран ясх

18-гч кичіл
дурн
ода
темсн
учр

18-й урок
желание
сейчас
овощи
причина

ўўл
шимті
эрўл-менд

15-й урок
каприз
мгновение
зябнуть
мерзнуть
всегда
заправлять кровать
дело
питательный
здоровый

16-гч кичіл
адєх
айстан
арє бііхлі
зўўдн
йовдл
кґґх
кўціх
ном
сахнх
тоомсрта
тґгілх
ўлгўр
хаалє
хайх
халхлх
шуєу
эрх

16-й урок
торопиться
напрасно
будет время
сон
поступок
гнать
выполнять
учеба
суетиться
почетный
обходить дома
пример
путь
бросать
защищать
угол
просить

17-гч кичіл
ачта
бичіч
дун
дууч
кўўкд кўн
чеељір медх
чидлті

17-й урок
заслуженный
писатель
песня
певец
женщина
знать наизусть
сильный

3-гч іœг:
«Мал асрхла, амн тоста»
1-гч кичіл
аœ
арслœ
аю
іімтхі
залху
зан
ирвск
кґдлмшч
наадєа
ґкір
ґмірін
туула
цуг
шулун

1-й урок
зверь
лев
медведь
трусливый
ленивый
слон
тигр
трудолюбивый
кукла, игрушка
милый
вперед
заяц
все
быстрый

2-гч кичіл
меклі
мекті
моєа
мґчн
санамр
тарєн
цецн
шинљліч
эццн

2-й урок
лягушка
хитрый
змея
обезьяна
спокойный
упитанный
мудрый
любознательный
худой

3-гч кичіл
бавєр
бірц

3-й урок
лохматый
повадки
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бичі і
гилвксн
илх
иньгч
кичг
номєн
сертхр

не бойся
блестящий
гладить
дружелюбный
детеныш
смирный
торчащий

4-гч кичіл
бултх
заєсн
зара
кўрн
луувœ
ноєан
тоть
хавстн
ээзгі
яœєг

4-й урок
прятаться
рыба
ежик
хорек
морковь
трава
попугай
капуста
сыр, брынза
орех

5-гч кичіл
біірн
зерлг
нўкн
ґ-шуєу модн
сўл
тґмр терм
хоœшар
хорха-меклі
цеврлх
шовєр

5-й урок
место
дикий
нора
лес
хвост
железная клетка
морда
насекомые
чистить
острый

7-гч кичіл
аљрє
ботхн
буур
бух
гўн
єаха
єахан кичг
ињгн

7-й урок
жеребец
верблюжонок
верблюд-самец
бык
кобылица
свинья
поросенок
верблюдица

ишк
мегљ
мґрн
тек
туєл
хуц

козленок
свиноматка
лошадь
козел
теленок
баран

8-гч кичіл
і
буульх
инцхіх
ичкевт
міілх
мґґрх
хіікрх
хорљœнх
хуцх

8-й урок
звук
реветь (верблюд)
ржать
стыдно
блеять
мычать
кричать
хрюкать
лаять

9-гч кичіл
алтн
арат
баєрх
буудя
гґрісн
дотр
заагт
зурмн
идшлх
йовдл
ова
ґвсн
то
хулсн

9-й урок
золотой
лиса
уменьшаться
зерно
сайгак
внутри
между
суслик
пастись
походка
холм
сено
количество
камыш

10-гч кичіл
айс
богшурєа
єууљмул
љиргх
зіњг
зґґх

10-й урок
мелодия
воробей
цыпленок
щебетать
весть
привозить
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кері
кґглљрєн
немш така
нуєсн
така
ўкр хар
хальх
харада
хґн кері
шаазєа
шовун

ворона
голубь
индюк
утка
курица
скворец
парить
ласточка
грач
сорока
птица

11-гч кичіл
аралљн
батхн
бґкн
бґкўн
мал

11-й урок
паук
муха
горб
комар
животное (домашнее)

12-гч кичіл
ідл
ідл биш
малч
хамдан

12-й урок
похожий
не похожий
животновод
вместе

13-гч кичіл
докъя

13-й урок
сигнал (усл. знак)

14-гч кичіл
зокал

14-й урок
правило

15-гч кичіл
бетк
бийдін
намчта
нигт
олзта
саах
сахл
суудл

15-й урок
корни растений
себе
узорчатый
густой
полезный
доить
усы
осанка
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таньх
урєх
урл
халун
харцх
шавшх
шуугата
шўўрлєн
ээх

узнавать
расти
губы
горячий
ястреб
висеть
шумный
хватка
греть

16-гч кичіл
альвн
альвлх
асрх
імн
нііхлх
орулх
тууљ єарєах
хавлх
холвата
хун
шил

16-й урок
озорной
баловаться
ухаживать
жизнь
качаться
впускать
выгонять
ловить
связанный
лебедь
стеклянный

17-гч кичіл
єірд
дулан єазр
љивр
кґк хутн
сарсхр
тавг
торєа
тоєрун

17-й урок
орел
теплые края
крыло
цапля
растопыренный
лапа
жаворонок
журавль

18-гч кичіл
буєш
тоох
ўлдх
чадх
хаш
эњкр

18-й урок
кувшин
угощать
оставаться
уметь
каша
родной

20-гч кичіл
аœєучлх
іімшгті
олзлх

20-й урок
охотиться
опасный
использовать

4-гч іœг: «Цагин селгін»
1-гч кичіл
белдвр
кеерўлх
эрсин соньн

1-й урок
подготовка
украшать
стенная газета

2-гч кичіл
кўртл
тал дунд

2-й урок
до, вплоть до
в середине

3-гч кичіл
улс

3-й урок
люди, народ

5-гч кичіл
Алтн єасн
герлтх
дўўрœ
Долан Бурхн
одн
сар
солœє
Теœгрин уйдл
ўзгдх
цііх
чирмх

5-й урок
Полярная звезда
светиться
полный
Большая Медведица
звезда
месяц
радуга
Млечный путь
виднеться
светлеть
мерцание

6-гч кичіл
бўшкўр
деед сурєуль
кґгљм
кґгљмин зевсг

6-й урок
флейта
университет
музыка
музыкальный инструмент
музыкант
журналист

кґгљмч
седкўлч

хая-хая

изредка

7-гч кичіл
бумб
дегтрин саœ
єііхўл
єол талвњ

7-й урок
памятник
библиотека
выставка
главная площадь

8-гч кичіл
ар ўзг
боодг
гўн
деед ўзг
дорд ўзг
Иљл єол
Кґк теœгс
нур
ґмн ўзг
сала
суврєн
толєа
уул
шарлљн
хол
хотхр
цаєан ґвсн

8-й урок
север
пруд
глубокий
запад
восток
Волга (река)
Каспийское море
озеро
юг
балка
субурган
холм
гора
бурьян
далеко
низина
ковыль

9-гч кичіл
адамч
алх
боднцг
бурш
єу
зер-зев
кўрз
мааљур
мааљурдх
міœгрсн
сўк
тарвс
хадасн

9-й урок
помидор
молоток
картофель
перец
дыня
инструменты
лопата
грабли
сгребать
лук
топор
арбуз
гвоздь
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хадх
хаяр
чавчх

прибивать
огурец
рубить

10-гч кичіл
йовєар
тергн
тґгі

10-й урок
пешком
телега
велосипед

11-гч кичіл
єііхх
зург цокх

11-й урок
смотреть
фотографировать

12-гч кичіл
керг
кўціх

12-й урок
дело
выполнять

15-гч кичіл
аньх
єоољх
нульмсн
оркрх
ґвдх
ґрк
саљх

15-й урок
зажмуривать
литься
слезы
реветь
болеть
дымоход
вытряхивать

уурта
харєа
хайх
шаєа
шавдх

сердитый
доска, сосна
бросать
лодыжка
прищелкивать

16-гч кичіл
амсх
бўлўдх
заєсч
заль
керчх
кґлчх
мґњк
ніір
ніірлх
ниицў
ґнр

16-й урок
пробовать
точить
рыбак
пламя
резать
греться
вечный
праздник
праздновать
дружный
многодетный

17-гч кичіл
аш

17-й урок
вывод

18-гч кичіл
ээврлх

18-й урок
загорать
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АЛФАВИТИН ТОЛЬ

А
ааль (2.15)
авъяс (1.1)
агчм (2.15)
аєарин керм (1.8)
адамч (4.9)
адєх (1.10)
аљрє (3.7)
айс (3.10)
айстан (2.16)
алдр (2.12)
алœ болх (1.6)
алтн (3.9)
алх (4.9)
альвлх (3.16)
альвн (3.16)
альдаран (1.10)
альчур (2.4)
Алтн єасн (4.5)
амрлєн (1.1)
амсх (4.16)
аньх (4.15)
аœ (3.1)
аœєучлх (3.20)
аралљн (3.11)
арат (3.9)
арє бііхлі (2.16)
арєта (1.17)
ар дарана (3.1)
арслœ (3.1)
арсн зах
ар ўзг (4.8)
асрх (3.16)
асхн (2.1)
асхни хот (2.3)
атхр ўсн (1.2)
ах (1.7)
ахр кўлт (2.6)
ач кґвўн (1.5)
ачта (2.17)
аш (4.17)

каприз
обычай
мгновение
самолет
помидор
спешить
жеребец
мелодия
напрасно
знаменитый
удивиться
золотой
молоток
баловаться
шаловливый
куда
платок
Полярная звезда
отдых
пробовать
зажмуривать
зверь
охотиться
паук
лиса
будет время
находчивый
заднего ряда
лев, рубль
мех. ворот
север
ухаживать
вечер
ужин
кудри
старший
куртка
внук (по отцу)
заслуженный
вывод

аю (3.1)

медведь

І
і (3.8)
іімтхі (3.1)
іімшгті (3.20)
ідл (3.12)
ідл биш (3.12)
імн (3.16)
імтн (1.8)
арі кўргх (1.15)
Ірісі (1.2)

звук
трусливый
опасный
похожий
не похожий
жизнь
люди
дотрагиваться
Россия

Б
бавєр (3.3)
багла цецг (1.16)
баєрх (3.9)
баєчуд (3.15)
байн (2.5)
байн кўн (2.5)
байрлх (4.12)
байр (2.7)
байрта (2.7)
балдр (1.6)
балта (2.9)
батлх (2.8)
батрулх (4.1)
батхн (3.11)
бачм (1.10)
біідл (1.6)
біірн (3.5)
бір (2.9)
бірц (3.3)
бірх (3.18)
беелі (2.4)
белг (1.2)
белглх (1.2)
белдвр (4.1)
белн (1.1)
бетк (3.15)
биич (2.11)

лохматый
букет цветов
уменьшаться
молодежь
богатый
богач
радоваться
праздник
радостный
метис
пряник
укреплять
укреплять
муха
спешный
внешний вид
место
возьми
повадки
держать
варежки
подарок
дарить
подготовка
готов
корни растений
танцор
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бийдін (3.15)
билгті (1.3)
бичі і (3.3)
бичіч (2.17)
биш (2.18)
богшурєа (3.10)
боднцг (4.9)
болв (1.9)
болєх (2.10)
боодг (4.8)
ботхн (3.7)
бґк (2.6)
бґкн (3.11)
бґкўн (3.11)
бултх (3.4)
бумб (4.7)
бурш (4.9)
буудя (3.9)
буульх (3.8)
буур (3.7)
буурх (1.15)
буух (1.14)
бух (3.7)
бўлўдх (4.16)
бўркіті (2.7)
бўркх (2.7)
бўс (2.4)
бўшкўр (4.6)
бўшмўд (2.4)

себе
талантливый
не бойся
писатель
нет
воробей
картофель
но
варить
пруд
верблюжонок
борьба, борец
горб
комар
прятаться
памятник
перец
зерно
реветь (верблюд)
верблюд самец
ослабевать
спускаться
бык
точить
покрытый
накрыть
пояс
флейта
платье

Г
герин даалєвр (2.3)
герин ора (2.7)
герлтх (4.5)
гиигрх (1.15)
гиич (2.1)
гилвксн (3.3)
гґрісн (3.9)
гўн (3.7)
гўн (4.8)

дом. задание
крыша дома
светиться
облегчать
гость
блестящий
сайгак
кобылица
глубокий

Є
єаєа (1.7)
єадль (2.9)
єазр (1.16)
єанцарн (1.17)
єарєх (3.16)
єаха (3.7)
єахан кичг (3.7)
єііхўл (4.7)
єііхх (4.11)
єірд (3.17)
єол талвњ (4.7)
єоољх (4.15)
єосн (2.4)
єу (4.9)
єуйртсн махн (2.10)
єууљмул (3.10)
Д
даарх (2.15)
дарунь (2.3)
дікід (1.5)
девл (2.8)
дегтрин сањ (4.7)
деед сурєуль (4.6)
деед ўзг (4.8)
делкі (1.16)
дигті (1.16)
довун (1.15)
докъя (3.13)
Долан Бурхн (4.5)
долан хонгин
туршарт (2.11)
дорагшан (1.14)
дорд ўзг (4.8)
дотр (3.9)
дошур (2.7)
дошх (2.7)
дулан (1.9)
дулан єазр (3.17)
дун (2.17)
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тетя (по отцу)
банан
земля
в одиночестве
выгонять
свинья
поросенок
выставка
смотреть
орел
главная площадь
литься, течь
сапоги
дыня
мясо с тестом
цыпленок
зябнуть
затем
еще
шуба
библиотека
университет
запад
мир / земной шар
точный
бугорок
сигнал (усл. знак)
Большая Медвед.
в течении недели
вниз
восток
внутри
коньки
кататься
теплый
теплые края
песня

дунд нурєта
дурах (1.6)
дурн (2.18)
дутх (2.13)
дуудх (2.13)
дуута хадвр (2.13)
дууч (2.17)
дў (1.7)
дўлі хадвр (2.13)
дўўрœ (4.5)
дўр (1.6)
дўр (2.6)
З
заагт (3.9)
заєсн (3.4)
заєсч (4.16)
заль (4.16)
залху (3.1)
заманч (1.8)
зан (3.1)
заœ (3.6)
зара (3.4)
зах (2.8)
зіњг (3.10)
зіœгллєн (2.12)
зіœгч (2.12)
зевсг (4.6)
зер-зев (4.9)
зер-земш (2.12)
зерлг (3.5)
зокал (3.14)
золєх (2.10)
зґґх (3.10)
зґргті (1.8)
зуг (1.15)
зузан (2.8)
зург цокх (4.11)
зурмн (3.9)
зўўдн (2.16)

среднего роста
быть похожим
желание
отсутствовать
звать
звонкая согласная
певец
младший
глухая согласная
полный
внешний вид
роль
между
рыба
рыбак
пламя
ленивый
повар
слон
характер
еж
воротник
весть
(теле)передача
корреспондент
инструмент (муз.)
инструменты
фрукты
дикий
правило
навещать
привозить
смелый
но / однако
толстый
фотографировать
суслик
сон

И
идшлх (3.9)
илх (3.3)
ињгн (3.7)
иньг (3.13)
иньгч (3.3)
инцхіх (3.8)
ирвск (3.1)
ирх (2.1)
ичкевт (3.8)
ишк (3.7)

пастись
гладить
верблюдица
друг
дружелюбный
ржать
тигр
приходить
стыдно
козленок

Й
йовєар (4.10)
йовдл (2.16)
йовдл (3.9)
йоста (3.6)

пешком
поступок
походка
настоящий

К
ке (1.17)
кедў цаг (2.12)
кедмн (2.9)
кеерўлх (4.1)
кезі (2.1)
келмрч (4.14)
кенчр (2.6)
кері (3.10)
керг (4.12)
керчх (4.16)
киилг (2.4)
килмљті (1.4)
кимд (2.5)
кирті (2.4)
кирў (1.15)
Китд (1.2.)
китд (1.2.)
кичг (3.3)
кґгљм (4.6)
кґгљмин зевсг (4.6)
кґгљмч (4.6)
кґглљрєн (3.10)

нарядный
сколько времени
груша
украшать
когда
сказитель
ткань
ворона
дело
резать
рубашка
прилежный
дешевый
грязный
иней
Китай
китаец
детеныш
музыка
музык. инструмент
музыкант
голубь

105
зун тавн

кґдлмшч (3.1)
Кґк теœгс (4.8)
кґк хутн (3.17)
кґлчх (4.16)
кґрх (2.15)
кўзўвч (2.4)
кўліх (1.11)
кўлг (1.16)
кўлт (2.4)
кўндлх (1.15)
кўрз (4.9)
кўрн (3.4)
кўртл (4.2)
кўўкд кўн (2.17)
кўціх (4.12)

трудолюбивый
Каспийское море
цапля
греться
мерзнуть
шарф
ждать
скакун
пальто
уважать
лопата
хорек
до, вплоть до
женщина
выполнять

Л
луувœ (3.4)

морковь

М
мааљур (4.9)
мааљурдх (4.9)
магтх (1.17)
майг (2.4)
малтх (1.10)
малч (3.12)
махла (2.4)
маштг нурєта (1.6)
махн (2.9)
міілх (3.8)
міœгрсн (4.9)
мегљ (3.7)
медгдх (1.6)
меклі (3.2)
мекті (3.2)
миниєір болхла (1.3)
моєа (3.2)
Моœєл (1.2)
моњєл (1.2)
мґндр (1.16)
мґњк (4.16)

грабли
сгребать
хвалить
юбка
копать
животновод
шапка
низкого роста
мясо
блеять
лук
свиноматка
быть понятным
лягушка
хитрый
по-моему
змея
Монголия
монгол
град
вечный

мґґрх (3.8)
мґсн (2.7)
мґчн (3.2)
Н
наадєа (3.1)
намчта (3.15)
ніірлх (4.16)
нііхлх (3.16)
негдх (1.15)
немр кичіл (1.18)

мычать
лед
обезьяна

немш (1.2)
немш така (3.10)
нигт (3.15)
ниицў (4.16)
нимгн (1.15)
нисіч (1.8)
ноєан (3.4)
ном (2.16)
номєн (3.3)
ноосн (2.8)
нуєсн (3.10)
нульмсн (4.15)
нур (4.8)
нурєн (1.6)
нууц (1.10)
нўкн (1.10)
нўкн (3.5)
нўр (2.3)

кукла, игрушка
узорчатый
праздновать
качаться
объединяться
дополнительный
урок
немец
индюк
густой
дружный
тонкий
летчик
трава
учеба
смирный
шерсть
утка
слезы
озеро
спина, рост
секрет
яма
нора
лицо

О
ова (2.7)
ова (3.9)
ода (2.18)
одн (4.5)
одх (2.1)
олзта (3.15)
олзлх (3.20)
олмєа (1.11)
олн (1.9)

горка
холм
сейчас
звезда
идти
полезный
пользоваться
находчивый
много
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оньган ґгх (1.4)
оньдин (2.15)
оран ясх (2.15)
оркрх (4.15)
орм эзлх (1.15)
орн-нутг (1.2)
орулх (3.16)

уделять внимание
всегда
заправлять кровать
реветь
занимать место
страна
впускать

Ґ
ґвдх (4.15)
ґвсн (3.9)
ґкір (3.1)
ґкірлх (1.15)
ґлгмр (2.5)
ґлгмр киилг (2.5)
ґлсх (2.9)
ґмірін (3.1)
ґмн ўзг (4.8)
ґндр нурєта (1.6)
ґнр (4.16)
ґґмсн (2.8)
ґґрд (1.2)
ґріл (2.1)
ґрг (2.9)
ґргн (2.4)
ґрк (4.15)
ґрўн (2.2)
ґр (2.2)
ґрўни хот (2.3)
ґ-шуєу модн (3.5)

болеть
сено
милый
ласкать
вязаный
свитер
проголодаться
вперед
юг
высокого роста
многодетный
чулки, носки
ойрат
половина
слива
широкий
дымоход
утро
рассвет
завтрак
лес

П
парнцс (1.2)

француз

С
саах (3.15)
саљх (4.15)
сала (4.8)
санамр (3.2)
санх (1.4)
сарсхр (3.17)

доить
вытряхивать
балка
спокойный
думать
растопыренный

сарул (1.1)
сахл (3.15)
сахнх (2.16)
седкўлч (4.6)
седх (4.3)
серўн (1.9)
сертхр (3.3)
серх (2.1)
солœє (4.5)
соньмсх (2.11)
сґ (1.15)
сґґкі (2.4)
суврєн (4.8)
сул (2.5)
суудл (3.15)
сўк (4.9)
сўл (3.5)

светлый
усы
суетиться
журналист
хотеть
прохладный
торчащий
просыпаться
радуга
интересоваться
ночь
туфли
субурган
свободный
осанка
топор
хвост

Т
таасгдх (1.9)
тавг (3.17)
така (3.10)
тал дунд (4.2)
таньх (3.15)
тарвс (4.9)
тарєн (3.2)
татврго (2.5)
татврта (2.5)
тачкнх (2.14)
тіріч (1.6)
тек (3.7)
темсн (2.18)
Теœгрин уйдл (4.5)
тергн (4.10)
тиигхлі (1.4)
тиим (2.1)
тиирцг (2.4)
тинилєх (2.12)
тиних (1.15)
то (3.9)
тогльх (2.14)

нравиться
лапа
курица
в середине
узнавать
арбуз
упитанный
неряшливый
чистоплотный
трещать
земледелец
козел
овощи
Млечный путь
телега
в таком случае
так
шляпа
выпрямлять
распрямиться
количество
скакать

107
зун долан

тоєрун (3.17)
тоєш (2.9)
толєа (4.8)
тоомсрта (2.16)
тоосн (1.14)
торєа (3.17)
тосн (2.10)
тоть (3.4)
Тґвд (1.2)
тґвд (1.2)
тґгі (4.10)
тґгілх (2.16)
тґмр терм (3.5)
туєл (3.7)
туула (3.1)
туух (3.16)
тўўмр (1.8)
тўўмрч (1.8)
тўрўн (1.9)
тўрі (2.5)

журавль
бублик
холм
почетный
пыль
жаворонок
масло
попугай
Тибет
тибетец
велосипед
обходить дома
железная клетка
теленок
заяц
гнать
пожар
пожарник
первый
голенища

У
у (2.6)
угатя (2.5)
угатя кўн (2.5)
уйсн (2.5)
улс (4.3)
унєн (1.16)
ундасх (2.9)
унтрах (1.8)
унтх (2.1)
унх (1.9)
урєц (1.14)
урєх (3.15)
урл (3.15)
уста ўзм (2.9)
уурта (4.15)
уутьхн (2.4)
уул (4.8)
уух (2.9)
учр (2.18)

пей
бедный
бедняк
сшитый
люди
жеребенок
испытывать жажду
тушить
спать
падать
урожай
расти
губы
виноград
сердитый
узкий
гора
пить
причина

учрх (2.18)

случаться

Ў
ўд (2.2)
ўдин хот (2.1)
ўдин хґґн (2.2)
ўзгдх (4.5)
ўзўлх (2.12)
ўкр хар (3.10)
ўнті (1.16)
ўўл (2.15)

полдень
обед
после полудня
виднеться
показывать
скворец
дорогой
дело

Х
хаалє (2.16)
хавлх (3.16)
хавстн (3.4)
хадасн (4.9)
хадвр ўзг (1.13)
хадх (4.9)
хайг (1.3)
хайх (4.15)
хальх (3.10)
халулх (1.9)
халун (3.15)
халхлх (2.16)
хамдан (3.12)
хамтхасн (1.9)
ханцн (2.5)
харада (3.10)
харєа (4.15)
харєлт (2.12)
харєх (2.12)
харцх (3.15)
хату темдг (2.14)
хаш (3.18)
хая-хая (4.6)
хаяр (4.9)
хіікрх (3.8)
хііх (2.8)
хіліх (2.12)
хірў (1.6)

путь
ловить
капуста
гвоздь
согласная буква
прибивать
адрес
бросать
парить
греть
горячий
защищать
вместе
листья
рукав
ласточка
доска, сосна
встреча
встречаться
ястреб
твердый знак
каша
изредка
огурец
кричать
искать
смотреть
ответ
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хірх (2.1)
хойр дікч (1.18)
хот (2.9)
хошадлдг (1.13)
хошадлдго (1.13)
хоœшар (3.5)
хорха-меклі (3.5)
хорљœнх (3.8)
холвата (3.16)
хол (4.8)
хотхр (4.8)
хґн кері (3.10)
хґґн (2.1)
хувцн (2.3)
хулд (2.9)
хулдљ авх (2.9)
хулсн (3.9)
хун (3.16)
хурєн (3.7)
хурєн беелі (2.8)
хурдн (1.16)
хурх (1.16)
хуучн (2.4)
хуц (3.7)
хуцх (3.8)
хўврх (2.14)

возвращаться
дважды
еда
парные
непарные
морда
насекомые
хрюкать
связанный
далеко
низина
грач
после
одежда
покупка
покупать
камыш
лебедь
палец, ягненок
перчатки
быстрый
собираться
старый
баран
лаять
изменяться

Ц
цаєан мґœгн (2.6)
цаєан ґвсн (4.8)
цаєан седклті (2.17)
цан (2.7)
царцх (1.15)
цасн долда (2.7)
цацу наста (1.2)
ціілєх (1.16)
цііх (4.5)
цевр (2.4)
цеврлх (3.5)
цецн (3.2)
цуг (3.1)

серебро
ковыль
добрый
санки
застывать
снежок
одного возраста
объяснять
светлеть
чистый
чистить
мудрый
все

цуглрх (1.16)

собираться

Ч
чавчх (4.9)
чадх (3.18)
чанх (2.10)
чеељір медх (2.17)
чи (2.9)
чидлті (2.17)
чиксн махн (2.9)
чилх (2.1)
чирмх (4.5)
чон (3.9)

рубить
уметь
варить
знать наизусть
вишня
сильный
колбаса
кончаться
мигать
волк

Ш
шаазєа (3.10)
шавдх (4.15)
шавшх (3.15)
шаєа (4.15)
шаєавч (2.8)
шалвр (2.4)
шар ґрг (2.9)
шарлљн (4.8)
шарх (2.10)
шивх (2.7)
шиидх (1.17)
шил (3.16)
шимті (2.15)
шинљліч (3.2)
шишлœ (2.13)
шовєр (3.5)
шовун (3.10)
шґлн (2.10)
шулун (3.1)
шунмєа (1.8)
шуугата (3.15)
шўлгин тасрха (1.1)
шўўрлєн (3.15)
шўўсн (2.9)

сорока
прищелкивать
висеть
лодыжка
носки
брюки
абрикос
бурьян
жарить
бросать
решить
стеклянный
питательный
любознательный
специальный
острый
птица
бульон
быстрый
старательный
шумный
отрывок стих-я
хватка
сок
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Э
эвті (1.17)
эзн (1.17)
элгн-садн (2.12)
элкн (2.10)
эріті (2.4)
эрі уга (2.4)
эрвікі (2.14)
эркі беелі (2.8)
эрсин соньн (4.1)
эрт (2.1)
эрўл-менд (2.15)
эрх (2.16)
эс эндўрљіхлі (1.3)
эццн (3.2)

умелый
хозяин
родственник
печень
с рисунком
без рисунка
бабочка
варежки
стенная газета
рано
здоровый
просить
если не ошибаюсь
худой

ээврлх (4.18)
ээзгі (3.4)
ээх (3.15)

загорать
творог, сыр
греть

Ю
юн болв (2.12)
юœгад (3.13)
юœгад гихлі (3.13)
юуєар (2.5)

что случилось
почему
потому что
чем

Я
яєад (2.1)
ялмн (3.9)
яœєг (3.4)

каким образом
тушканчик
орех
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