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1.Быһаарыы сурук 

 

       «Саха тыла» предмети үөрэтэргэ оноһуллубут улэлиир бырагыраамма Тѳрѳѳбүт тыл : үлэлиир бырагыраамма : 1-4 кылаас / 

ааптардар: С.С.Семенова, Н.Н.Васильева, М.Ф.Кронникова; Саха Өрѳсп.Үѳрэҕин мин-бэтэ. – Дьокуускай : Бичик, 2013. – 56с. – («Саха 

оскуолата» систиэмэтэ)  тирэ5ирэн оноьулунна. 

      Үөрэтэр кинигэлэр, пособиелар:  

- Захарова Л.В., Баснаева С.А. уо.д.а.  Саха тыла. 4 кылаас. Икки чаастаах - Дьокуускай: Бичик, 2017.  

- С.С.Игнатьева Саха тылыгар тестэр:1-4 кылаас- Дьокуускай: Бичик, 2009. 

- Капитонова И.Н., Васильева А.Е. уо.д.а. Дьыктаан уонна аахпыттан суруйуу  хомуурунньуга- Дьокуускай: Бичик,2017. 

Үөрэх бырагыраамата Федеральнай государственнай үөрэх стандардыгар, "Россия гражданинын лиичинэһин сиэрин- майгытын 

сайыннарыыга уонна иитиигэ кэнсиэпсийэтигэр", үөрэх биридимиэтин үөрэтии түмүктэригэр оло5уран сурулунна. 

 

2. Үөрэх предметин өйдөбүлэ 

 

Төрөөбүт тыл — көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэр ханнык баҕарар норуот улуу нэһилиэстибэтэ, киһи аймах ытык өйдөбуллэриттэн 

(сыаннастарыттан) биирдэстэрэ. Төрөөбүт тыл — оҕоҕо тулалыыр эйгэтин кырадатык билэр-көрөр, чугас дьонун-сэргэтин кытта истинник 

бодоруһар, иэйиитэ уһуктар, өйө-санаата сайдар, өбугэтин уөрэҕин утумнуур сүрүн эйгэтэ. 

Ол иһин оҕону кыра сааһыттан оҕо тэрилтэтигэр, оскуолаҕа төрөөбут тылынан иитии-үөрэтии сүрүн ирдэбил быһыытынан билиниллэн, 

Российскай Федерация уонна Саха Республикатын үөрэххэ уонна тылга сокуоннарыгар ити өйдөбул туспа ыстатыйанан киирэн, быраап 

быһыытынан көмүскэллээх, билинни усулуобуйа5а үгүс норуот тыла чөл туруктаах хааларыгар тирэх буолар. 



Саха Республикатыгар саха тылын төрөөбүт тыл быһыытынан үөрэтии 1922 сыллаахтан тиһигин быспакка, үгүс оскуолаҕа үгэскэ 

кубулуйан, уопсай үөрэхтээһин оҕону сайыннарар биир сүрүн предметин быһыытынан билиниллэр. Ити кэм устатыгар сэбиэскэй да, 

билинни да кэмнэ орто үөрэх систиэмэтигэр буолбут араас реформалар сыалларыгар-соруктарыгар сөп түбэһиннэриллэн, үөрэтии таһыма, 

хайысхата, ис хоһооно сайдан иһэр. 

Билигин төрөөбүт тыл, федеральнай государственнай үөрэх стандартын (ФГУОС) ирдэбилинэн, уопсай үөрэхтээһин булгуччулаах чааһыгар 

киирэн, базиснай үөрэх былааныгар (федеральнай) миэстэтэ, үөрэтиллэр чааһа чопчу ыйыллан үөрэтиллэр таһыма үрдээтэ. Алын сүһүөх 

оскуола таһымыгар төрөөбүт тылы үөрэх предметин быһыытынан үөрэтиигэ түмүк ирдэбили эмиэ федеральнай государственнай үөрэх 

стандарда сүрүннүүр. 

Ити ааттаммыт докумуон быһыытынан, начаалынай үөрэхтээһин таһымыгар нуучча уонна төрөөбүт тылы үөрэтиигэ тэҥ таһымнаах түмүк 

ирдэнэр. Төрөөбүт тыл атын үөрэх предметтэрин кытта бииргэ оҕо личность быһыытынан сайдыытын хааччыйыахтааҕа этиллэр, ону сэргэ 

урукку өттүгэр ирдэммэт сана булгуччулаах ирдэбили — үөрэнээччигэ үөрэх дэгиттэр дьайыыларын иҥэриини киллэрэр. 

 

Үөрэх предметин сыала уонна соруга: 

Начаалынай оскуолаҕа төрөөбүт тылы үөрэтии предметэ атын үөрэх предмэттэрин ортотугар үөрэнээччи тылын-өһун уонна өйун-санаатын 

сайыннарар, сүрүн үөрэнэр үөрүйэҕи иҥэрэр кыаҕынан бас-көс балаһыанньаны ылар предмет буолар. Онон бу предмети үөрэтии 

таһымыттан саха оскуолатыгар начаалынай үөрэхтээһин уопсай туруга, үөрэнээччи салгыы сүрүн оскуолаҕа ситиһиилээхтик үөрэнэрэ 

тутулуктаах. 

Оҕо начаалынай оскуолаҕа үөрэнэр сааһыгар билиитэ-көрүүтэ, тыла-өһө уонна өйө-санаата тэтимнээхтик сайдар, иэйиитэ уонна саныыр 

санаата судургутук олохсуйар буолан, төрөөбут тылы бу кэмҥэ кичэйэн үөрэтии — норуот тыла чөл туруктаах буоларыгар, кэнчээри 

ыччакка улуу нэһилиэстибэни тириэрдэргэ олус суолталаах. 

Этиллибиккэ олоҕуран, төрөөбүт тылы уопсай үөрэхтээһин алын сүһүөх таһымыгар үөрэтии сыалын үс хайысхаҕа араарыахха 

свп: 

1) үөрэнээччигэ төрөөбүт тыл туһунан билиини аан дойду туһунан научнай билии быстыспат сордотун быһыытынан иҥэрии, тыл үөрэҕин 

сүрүн балаһыанньаларын билиһиннэрии, онно олоҕуран, оҕо билэр-көрөр, толкуйдуур кыаҕын сайыннарыы;  

үөрэнээччи дьону-сэргэни кытта төрөөбүт тылынан бодоруһар үөрүйэҕин, саҥа (тыл) култуурата киһи уопсай култууратын быстыспат 

сордото буоларын туһунан өйдөбулгэ тирэҕирэн, саҥа (тыл) араас көрүнэр (кэпсэтии, суруйуу, ааҕыы, өйтөн айыы, о.д.а.) үөрэтэн, салгыы 

сайыннарыы; 

үөрэнээччигэ төрөөбүт тыл норуот ытык өйдөбүллэриттэн биирдэстэрэ буоларын быһыытынан ураты харыстабыллаах сыһыаны инэрии, хас 

биирдии киһи ийэ тылын сайыннарар иэстээҕин өйдөтүү. 

 

Төрөөбүт тылы начаалынай оскуолаҕа үөрэтии сыала маннык сүрүн соруктары быһаардахха ситиһиллэр: 



дьону-сэргэни кытта бодоруһар саҥа (тыл) сүрүн көрүннэрин үөрэнээччигэ үөрэх дэгиттэр дьайыыларын иҥэриини кытта бииргэ 

алтыһыннаран үөрэтии;тыл (саҥа) — бодоруһуу сүрүн ньымата диэн тутаах өйдөбүлгэ тирэҕирэн, үөрэнээччи кэпсэтэр уонна санаатын 

толору этэр (тыл этэр), суруйар үөрүйэҕин сааһыгар сөп тубэһиннэрэн сайыннарыы; 

тыл үөрэҕин билиитигэр, сурук-бичик култууратын төрүт өйдөбүллэригэр олоҕуран, үөрэнээччи төрөөбүт тылын литературнай нуорматын 

тутуһарын, алҕаһа суох саҥарарын уонна суруйарын ситиһии; 

тыл үөрэҕин сүрүн салааларын (лексика, фонетика, морфология, синтаксис, тиэкис) туһунан уопсай өйдөбүлү иҥэриигэ тирэҕирэн, 

үөрэнээччи толкуйдуур дьоҕурун сайыннарыы, сааһыгар сөп түбэһиннэрэн, өй үлэтин дьайыыларыгар үөрэтии; 

• төрөөбүт тылы билии, харыстааһын, сайыннарыы сүрүн ньымаларыгар үөрэтии. Саха оскуолатыгар нуучча тылын үөрэнээччи 

төрөөбүт тылга ылбыт билиитигэр,иҥэриммит үөрүйэҕэр уонна сатабылыгар тирэҕирэн үөрэтии — билигин олохсуйбут өйдөбүл, бастыҥ 

учууталлар үгэскэ кубулуйбут үөрэтэр ньымалара. Онно тирэҕирэн, ФГУОС үөрэнэргэ үөрэтэр сүрүн балаһыанньатыгар уонна ирдэбилигэр 

олоҕуран, төрөөбут тылга тирэҕирэн нуучча тылын үөрэтиини саҥа таһымҥа таһаарар кэм кэллэ. 

Төрөөбүт тылы начаалынай оскуолаҕа үөрэтии үөрэнээччи нуучча тылын кэбэҕэстик ылынарын хааччыйар, нуучча тылыгар тыл үөрэҕин 

үгүс уопсай балаһыанньаларын хос эбэтэр уруттаан үөрэтэри лаппа аҕыйатан, учуутал үөрэх чааһын оҕо нууччалыы саҥатын сайыннарыыга 

аныыр усулуобуйатын үөскэтиэхтээх. Онон саха оскуолатыгар нуучча тылын үөрэтии хаачыстыбатын тупсарыыга усулуобуйа үөскэтии — 

төрөөбүт тылы үөрэтии хос сыала-соруга. 

 

 

3. Үөрэх былааныгар үөрэх предметин миэстэтэ. 

 

Саха тылын үөрэтии чааһа начаалынай үөрэхтээһини сүрүннүүр уопсай үөрэхтээһин бырагырааматыгар (Примерная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования) бэриллэр төрөөбүт тылынан үөрэнэр кылаастарга аналлаах базиснай 

үөрэх былаанын 3 барыйааныгар тирэҕирэн быһаарыллар. Үөрэх тэрилтэтэ бэйэтин үөрэҕин бырагырааматын, былаанын оносторугар онно 

баар булгуччулаах чааска киирбит предметтэр чаастарын тутуһара ирдэнэр. Онно эбии үөрэх былаанын талар чааһыттан бэйэтэ көрөн, 

ханнык баҕарар предмеккэ чаас эбэрэ, эбэтэр атын предмети эбии үөрэтэрэ көҥүл. 

Ити ыйыллар базиснай үөрэх былааныгар нуучча уонна төрөөбүт тылы үөрэтии чаастарын ахсаана тэҥнэнэн, ордук государственнай 

статустаах төрөөбүт тыл үрдүк таһымҥа үөрэтиллэригэр усулуобуйа тэриллибитэ көстөр. Ону сэргэ төрөөбүт тылы үөрэтии нуучча тылын 

үөрэтиигэ тирэх буоларын ситиһэр туһуттан үөрэх матырыйаалын аттарарга табыгастаах балаһыанньа үөскүүр. 

Үөрэх федеральнай базиснай былаанын үһүс барыйааныгар олоҕуран, саха оскуолатын начаалынай кылаастарыгар төрөөбүт тылы уонна 

литературнай ааҕыыны үөрэтиигэ барыта холбоон нэдиэлэҕэ 21 чаас бэриллэр: 1 кылааска — 5 чаас, 2 кылааска — 5 чаас, 3 кылааска — 6 

чаас, 4 кылааска — 5 чаас. Бу чаастартан төрөөбүт тылы үөрэтиигэ 1 кылааска — 3 чаас, 2 кылааска — 3 чаас, 3 кылааска — 3 чаас, 4 

кылааска — 3 чаас бэриллэр. 

 



4. Ытык өйдөбүллэри үөрэх предметин ис хоһоонугар киллэрии. 

 

Начаалынай кылааска саха тылын үөрэтии оҕоҕо ытык өйдөбүллэри (духуобунай сыаннастары) инэриигэ улахан суолталаах. Киһи-

аймах үйэлэртэн үйэлэргэ өрө тутан илдьэ кэлбит ытык өйдөбүллэрэ (духуобунай сыаннастара) төрөөбүт тыл эгэлгэтигэр, кэрэтигэр 

сөнөллөр. Ол курдук үөрэтии ис хоһоонугар тыл үөрэҕин сүрүн хайысхаларын сэргэ уруок, кэпсэтии (бодорукуу) тиэмэтин, үөрэтии 

матырыйаалын быһыытынан төрөөбүт дойду, ийэ дойду, төрөөбүт тыл, айылҕа, үлэ, төрүт дьарык, ыал, дьиэ кэргэн, айымньы уонна кэрэ 

эйгэтэ, көҥүл, кырдьык, үтүө санаа, киһи-аймах, аан дойду омуктарын тылларын уонна култууратын эгэлгэтин курдук ытык өйдөбуллэр 

(духуобунай сыаннастар) киириэхтээхтэр. 

 

5. Үөрэх предметин ис хоһооно 

 

Начаалынай оскуолаҕа төрөөбүт тылы үөрэтии уопсай үөрэхтээһин систиэмэтигэр саха тылын үөрэтэр предмет быстыспат сорҕото, 

«Филология» үөрэх уобалаһыгар төрүт буолар сүрүн куурус буолар. Онон үөрэтии сыала-соруга, тутула, ис хоһооно уонна түмүк ирдэбилэ 

үрдүкү кылаастарга төрөөбүт тылы сэргэ атын филологическай предметтэри үөрэтиини кытта алтыһыннаран-ситимнээн торумнанар. 

Төрөөбүт тылы начаалынай оскуолаҕа үөрэтии маҥнайгы кылааска «Бодоруһарга үөрэнэбит» диэн саҥа киирэр салааттан саҕаланар, ол 

кэнниттэн «Грамотаҕа үөрэтии» диэн үгэс буолбут ааҕарга уонна суруйарга үөрэтэр салаа «Ааҕарга уонна суруйарга үөрэнэбит» саҥа 

аатынан үөрэтиллэр. Бу кэмҥэ үөрэх былааныгар төрөөбүт тыл уонна литературнай ааҕыы чаастара бииргэ бэриллэллэр. «Ааҕарга уонна 

суруйарга үөрэнэбит» салаа кэнниттэн биирдэ төрөөбүт тыл уонна литературнай ааҕыы предметтэрэ тус-туспа үөрэтиллэллэр. Ити кэмтэн 

ыла начаалынай оскуолаҕа төрөөбүт тыл предметин сүрүн ис хоһоонун тиһиктээхтик үөрэтии саҕаланар. 

Төрөөбүт тылы начаалынай оскуолаҕа үөрэтии ис хоһоонун сүрүн хайысхалара үөрэтии түмүк ирдэбилин уонна сыалын-соругун 

ситиһэргэ аналлаах тутаах научнай балаһыанньалартан таҥыллар. Ити ирдэбилгэ олоҕуран, төрөөбүт тылы үөрэтии ис хоһоонугар маннык 

сүрүн научнай хайысхалар киирэллэр: 

 Бодоруһуу култуурата. 

 Саҥа көрүҥэ (виды речевой деятельности): истии, саҥарыы, ааҕыы, суруйуу. 

 Тыл үөрэҕин тутаах салааларын туһунан уопсай өйдөбүлэ: фонетика, лексика, морфология, синтаксис. 

 Сурук-бичик култуурата: таба суруйуу уонна сурук бэлиэтэ. 

 Ситимнээх саҥаны сайыннарыы (тиэкис туһунан сүрүн өйдөбүл). 

Сүрүн хайысхаларга киирбит тиэмэлэр ис хоһоонноро начаалынай оскуола үөрэнээччитин сааһын уратытын, өйүн-санаатын кыаҕын, билэр-

көрөр дьоҕурун учуоттаан таҥыллыахтаахтар. 

Бодороһуу култуурата. 



Дьону кытта бодоруһуу араас көрүҥэ: кэпсэтии, сэһэргэһии, сүбэлэһии, сөпсөһүү. Тылы бодоруһуу сүрүн ньыматын быһыытынан 

арыйыы: бодоруһууга саҥа (вербальные средства общения) уонна туттуу-хаптыы (невербальные средства общения) суолтата. Саҥарыы 

уонна истии култууратын, кэпсэтии сиэрин тутуһуу. 

Саҥа көруҥэ: истии, саҥарыы, ааҕыы, суруйуу. 

Истии. Дьону кытта бодоруһууга (кэпсэтиигэ) истии култууратын тутуһуу. Кэпсэ-тии сыалын-соругун, дьон этэр санаатын,кэпсэтии 

ис хоһоонун өйдөөһүн. Сахалыы араас тиэкиһи истии, сүрүн ис хоһоонун, болҕойуллуохтаах түгэннэрин истэнсиһилии ылыныы, истибиккэ 

олоҕуран тус санааны үөскэтии. Истибиттэн туһааннааҕы, суолталааҕы сурунуу, былаан оҥоруу,анал бэлиэлэри туһанан, ис хоһоонун, 

тутулун исхиэмэнэн көрдөрүү. 

Аа5ыы. Сахалыы араас тиэкиһи сахалыы саҥа интонациятын, төрүт дорҕоон этил-лиитин тутуһан, тэтимнээхтик ааҕыы.Тиэкиһи туох 

сыаллаах-соруктаах ааҕартан көрөн, ааҕыы араас көрүнүн сатаан туһаныы (үөрэтэр ааҕыы, билсиһэр ааҕыы,сорудахтаах ааҕыы, о.д.а.). 

Ааҕыы кэмигэр тиэкис сүрүн санаатын өйдөөһүн, наадалаах, туһалаах информацияны араарыы.Аахпыт тиэкис сүрүн ис хоһоонугар тус 

сыанабылы (сыһыаны) сатаан этии. Тиэкистэн синонимы, сомоҕо домоҕу, түөлбэ тылы,ойуулуур-дьүһүннүүр ньыманы туттуу бастыҥ 

холобурун булуу, анаан болҕойуу, аахпыты кэпсииргэ туһаныы. Ааҕыллартиэкистэн билбэт, өйдөөбөт саҥа тыллары тылдьыттан булуу. 

Ааптар санаатын, иэйиитин биэрэригэр тиэкис тутулун, этииарааһын хайдах туһаммытын быһаарыы. Ааҕыыга тиэкис интонациятын, туонун 

сүрүн санааҕа сөп тубэһиннэрэн таба тайаныы. 

Саҥарыы (дор5оонноох саҥа). Кэпсэтии сиэрин, саҥарыы култууратын тутуһуу. Дьону кытта табан кэпсэтии. Кэпсэтиини тоҕоостоохтук 

көҕулээһин, саҕалааһын, салҕааһын, түмүктээһин. Саныыр санааны толору, сиһилии тириэрдэр инниттэн кэпсэтии сыалыгар-соругар, ис 

хоһоонугар сөп тубэһэр сахалыы тылы-өһү, ойуулуур-дьүһүннүүр ньымалары таба туһаныы. Саҥарыы кэмигэр туттуу-хаптыы бэлиэтин 

(невербальное общение) тоҕоостоохтук туттуу. Саҥа тиибин арааһын (ойуулааһын,сэһэргээһин, тойоннооһун) туттан тыл этии. Кэпсэтии, тыл 

этии түгэниттэн дорҕоону күүшүрдэн-сымнатан, үрдэтэн-намтатан, уһатан, куолас толҕонун, эгэлгэтин туһанан истээччигэ тус сыһыаны, 

иэйиини тириэрдии. Этэр санааны сааһылаары эбэтэр тустаах өйдөбүлү истээччигэ тоһоҕолоон тиэрдээри тоҕоостоох миэстэҕэ анал 

тохтобуллары (паузаны) сатаан туһаныы. Түгэниттэн көрөн, саҥарыы тэтимин сөпкө талыы. 

Суруйуу (суругунан саҥа). Сурук-бичик култууратын тутуһуу. Тупсаҕай буочарынан ыраастык суруйуу. Тиэкиһи устуу, истэн суруйуу 

(диктант). Саныыр санааны суругунан сиһилии тириэрдии. Аахпыттан суруйуу (изложение). Дьиэ кэргэн, чугас доҕор, таптыыр дьарык, 

айылҕа, кыыллар тустарынан, ону таһынан айымньы, хартыына, киинэ ис хоһоонун, экскурсияҕа, быыстапкаҕа сырыы туһунан тэттик 

тиэкистэри суруйуу (өйтөн суруйуу). Суругунан улэҕэ синоним тыллары, сомоҕо домоҕу, онтон да атын сахалыы ойуулуур-дьүһүннүүр 

ньымалары туттуу. Тиэкис тутулун, сахалыы таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабылатын тутуһуу. 

 

Тыл үөрэҕэ 

 

Төрөөбүт тылбыт — саха тыла. Саха омук үөскээбит, сайдыбыт историята. Саха тыла — туур тыла. Саха тылын уруулуу тыллара. 

Төрөөбүт тыл киһи оло5ор суолтата. 



Дор5оон уонна таба саҥарыы. Сана дорҕоонун өйдөбүлүн, сахалыы дорҕоон араа-һын билии. Төрөөбүт тылын дорҕооннорун, ордук 

чуолаан сахалыы ураты дорҕооннору (уһун-кылгас аһаҕас уонна хоһуласпыт, сэргэстэспит, маарыннаһар бүтэй дорҕооннору, дифтоннары, 

к, нь, мурун , ҕ дорҕооннору) арааран истии, чуолкайдык, таба саҥарыы нуорматын тутуһан саҥарыы. Саха тылыгар киирии тыллары үксүн 

сахатытан, аһаҕас дорҕооннор дьүөрэлэһиилэрин сокуонун тутуһан саҥарыы. Тылы дорҕоонун састаабынан ырытыы. 

Лексика. Норуот тылын туһунан уопсай өйдөбүлү, төрүт уонна киирии тыл ураты-ларын билии. Литературнай тыл суолтатын билии, 

нуорматын тутуһуу. Тыл лексическэй суолтатын быһаарыы. Хомуур суолталаах, түөлбэ тыл, биир уонна элбэх суолталаах тыллар, көспүт 

суолталаах тыллар, омоним, антоним, синоним (харыс тыллар, метафоралар, сомоҕо домох) өйдөбүллэрин билии, тиэкистэн булуу, саҥарар 

саҥаҕа сөпкө туттуу. Быһаарыылаах тылдьыт арааһын сатаан туһаныы, тыл суолтатын тылдьыттан булан быһаарыы. 

Графика. Сурук сайдыытын бэлиэ түгэннэрин билсии, киһи олоҕор суолтатын өйдөөһун. Сахалыы сурук-бичик сайдыытын историятын 

билии. Дорҕоон буукубаларын билии, таба ааттааһын. Буукубалары суруллар ньымаларынан холбоон, ыраастык, тэ-тимнээхтик илиинэн 

суруйуу. Сурукка туттуллар атын бэлиэлэри, өйдөбүллэри (абзац, тылы көһөрүү бэлиэтэ, тыл икки арда (пробел)) сөпкө туттуу. Сахалыы 

алпаабыт бэрээдэгин билии. Араас тылдьытынан, ыйынньыгынан, каталогунан үлэлииргэ алпаабыты сөпкө туһаныы. Компьютерга сахалыы 

шрибинэн тиэкиһи тэтимнээхтик бэчээттээнсуруйуу. 

Морфология. Тыл састааба диэн өйдөбүлү, тыл уларыйар уонна үөскүүр ньыматын билии. Саҥа чааһын туһунан уопсай өйдөбүлү билии. 

Саҥа чаастарын бөлөҕө: ааттар (аат тыл, даҕааһын аат, ахсаан аат, солбуйар аат), туохтуурдар (аат туохтуур, сыһыат туохтуур, тус 

туохтуур), сыһыат, көмө саҥа чаастара, саҥа аллайыы. Тылы састаабынан ырытыы (тыл олоҕо, сыһыарыыта). Тыллары сүрүн 

бэлиэлэринэн (грамматическай халыыптарынан) бөлөхтөөһүн, ырытыы. Саҥарар саҥаҕа тыл литературнай нуорматын тутуһуу. 

Синтаксис. Этии уонна тыл ситимэ уратыларын, этии арааһын (сэһэн, ыйытыы, күүһүрдүү) билии. Тэнийбит уонна тэнийбэтэх этии, 

судургу уонна холбуу этии, сирэй саҥа, ойоҕос саҥа, диалог, туһулуу өйдөбүллэрин билии, этиигэ, тиэкискэ арааран булуу, бэйэ этиитин 

толкуйдааһын. Этиини таба интонациялаан ааҕыы, сурукка саҥа дэгэтин сурук бэлиэтинэн араарыы. Этии чилиэнинэн ырытыы. 

 

Сурук-бичик култуурата 

 

Таба суруйуу. Таба суруйуу сурук-бичик култуурата буоларын өйдөөһүн. Уһун аһаҕас дорҕооннору, дифтону, хоһуласпыт, 

сэргэстэспит, маарыннаһар бүтэй дорҕоон-нору, саха тылыгар киирии дорҕооннору таба суруйуу. Сахалыы араастык этиллэр тыллар таба 

суруллуулара тыл төрүт сокуоннарыттан тахсалларын, норуокка үөрүйэх, үгэс буолбут нуормаларыгар олоҕуралларын өйдөөһүн, 

харыстабыллаахтык сыһыаннаһыы. Киэҥник, элбэхтик туттуллар эбэтэр сахалыы этэргэ табыгастаах киирии тыллары сахатытан суруйуу. 

Тылбаастанар эбэтэр саха тылынан бэриллэр кыахтаах нуучча тылларын сахалыы солбугунан биэрии. Олохторо нууччалыы суруллар 

киирии тыллар сыһыарыыларын таба суруйуу. 

Сурук бэлиэтэ. Сурук бэлиэтэ — тыл култууратын сорҕото буоларын, киһи этэр санаатын чуолкайдыырга, иэйэр иэйээни сурукка биэрэргэ, 

суругу-бичиги тупсарарга биллэр-көстөр туһалааҕын, тиэкис арҕам-тарҕам барбатын, ыһыллыбатын, биир сомоҕо, сибээстээх буоларын 



хааччыйарын өйдөөһүн. Тылын ордук тупсаҕай тутуллаах, этигэн, бэргэн буоларыгар сахалыы этии, сурук бэлиэтин арааһын (араарар, 

тоһоҕолоон бэлиэ-тиир) сатабыллаахтык туттуу. 

Ситимнээх саҥаны сайыннарыы 

 

Туох сыаллаах-соруктаах саҥарарын-суруйарын чуолкай өйдөөн (тиэмэ, сүрүн санаа), дьон өйүгэр-санаатыгар тиийимтиэтик 

санаатын сааһылаан, араас тиэкистэри холкутук саҥарыы-суруйуу (истэн суруйуу, өйтөн суруйуу, о.д.а.). Тиэкис сүрүн санаатыгар олоҕуран, 

тиэкиһи таба ааттааһын. Тиэкис тиибиттэн көрөн (сэһэргээһин, ойуулааһын, тойоннооһун), тиэкис тутулун тутуһар (киириитэ, сүрүн чааһа, 

түмүгэ), былаанын оҥорор (кылгас, тэнийбит), кэрчик тиэмэлэргэ бытарытыы. Тыл туттуллар уратытын, дэгэтин учуоттаан, сахалыы 

тутуллаах этиилэри (логичность речи), ойуулуур-дьүһүннүүр ньымалары, тыл баайын (богатство речи) сөпкө туттар (уместность речи). 

 

Үөрэх предметин ис хоһооно тиэмэлэринэн аттарыллыыта: 

Хатылааһын – 5 чаас 

Аат тыл. Аат тыл түһүктэниитэ– 16 чаас 

Нууччалыы суруллар аат тыл  түһүктэниитэ. – 6 чаас 

Да5ааһын аат -13 чаас 

Ахсаан аат – 3 чаас 

Собуйар аат -5 чаас 

Туохтуур- 23 чаас 

Сыһыат – 7 чаас 

Этии – 15 чаас 

Сыллаа5ы хатылааһын- 9 чаас 

 

 

6. Үөрэх предметин үөрэтии түмүгэ 

Ытык өйдөбүллэри иҥэрии түмүгэ (личностные результаты) 

 

Саха тылын оскуолаҕа үөрэтии кэмигэр оҕо маннык ытык өйдөбүллэри (духуобунай сыаннастары) иҥэриннэҕинэ төрөөбүт тыла 

сайдарыгар бэриниилээх, эппиэтинэстээх буоларыгар, бэйэтин кыаҕын толору туһанарыгар эрэниэххэ сөп. 

Төрөөбүт тыл — омугу сомоҕолуур тыл буоларын өйдүүр. 

Төрөөбүт тыл төрүт айылгыта, үйэлээх үгэһэ, этигэн кэрэтэ норуот тылынан уус-уран айымньытыгар уонна уус-уран литератураҕасөҥмүтүн 

билэр. 



Төрөөбүт тылын сайыннарар, кэлэр көлүөнэҕэ тириэрдэр ытык иэстээҕин, ийэ тыл үйэлэргэ чөл туруктаах буоларыгар тус оруоллааҕын 

өйдүүр. 

Төрөөбүт тыл иитиллэр, үөрэнэр, айар-сайдар тыл буоларын итэҕэйэр. 

Төрөөбүт тыл элбэх омук алтыһан бииргэ олорор кэмигэр, икки (элбэх) тылланыы усулуобуйатыгар хас биирдии киниттэн харыстабыллаах 

сыһыаны эрэйэрин өйдүүр. 

Үөрэх сатабылларын сайыннарыы түмүгэ (метапредметные результаты) 

 

Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыл. 

Тылын сайыннарар сыалы-соругу таба туруорунар, сатаан былаанныыр, туох-ханнык түмүккэ кэлиэхтээҕин быка холоон билэр. 

Тугу билэрин-билбэтин, тугу ситэри үөрэтиэхтээҕин арааран өйдүүр. Сылга бииртэн итэҕэһэ суох төрөөбүт тылга аналлаах бырайыактарга 

кыттан (тус бырайыага, коллективнай бырайыак) үлэлиир. 

«Тылы сэрэйэр» дьоҕуру (языковое чутье, чувство языка) сайыннарыы. Бэйэтин сааһыгар сөп тубэһэр тиэкискэ үөрэппит матырыйаалын 

сүнньүнэн тыл литературнай нуормата саҥарар эбэтэр суруйар киһи тылыгар төһө сөпкө эбэтэр сыыһа туттулларын тута «сэрэйэн» билэр, 

итэҕэһин, алҕаһын быһаарар, көннөрөр, бэйэтин тылыгар-өһүгэр тыл нуорматын ирдэбилин тутуһарга дьулуһар. 

Тылын сайыннарар баҕаны үөскэтии (потребность в совершенствовании собственной речи). Төрөөбүт тылын барҕа баайын сыаналыыр, 

тыл кэрэтигэр умсугуйар, этигэн тыл күүһүн, кыаҕын толору туһанарга, тылын-өһүн бэйэтэ сатаан чочуйан, тупсаран, санаатын сиһилии 

этэргэ, кэпсииргэ дьулуһар. 

Хонтуруолланыы. Бэйэ санатын өрүү кэтэнэр, көрүнэр, алҕаһа суох саҥарарга, санаатын ыпсаран, хомоҕойдук этэргэ кыһаллар. 

 

Билэр-көрөр сатабыл. Сүрүн үөрэнэр сатабыл. 

 

Үлэ сыалын-соругун таба туруоруу. Төрөөбүт тылын үөрэтэригэр сыал-сорук туруорунан көдьүүстээхтик үлэлиир. 

Билиини-көрүүнү кэҥэтэр араас матырыйаалы туһаныы. Сахалыы үөрэх-наука литературатыттан (тылдьыттартан, ыйынньыктартан, 

энциклопедиялартан, араас кинигэттэн) туһааннаах информацияны, билиини дөбөннүк булар, бэлиэтэнэр, түмэр, 24 ситимниир араас 

ньыманы табыгастаахтык туһанар. Сахалыы тахсар оҕоҕо аналлаах республика, улуус, оскуола хаһыаттарын-сурунаалларын («Кэскил», 

«Чуораанчык», о.д.а.) тиһигин быспакка ааҕар, араадьыйанан, телевизорынан сахалыы биэриилэри сэргээн истэр-көрөр, үөрэҕэр, чинчийэр, 

айар улэтигэр көдьүүстээхтик туһанар. Сахалыы үөрэҕи сайыннарар интернет-сайтартан туһалаах, наадалаах информацияны булан, сөпкө 

наардаан туһанар; тиэкиһи компьютерга сахалыы шрибинэн бэйэтэ тэтимнээхтик бэчээттиир; интернет нөҥүө сахалыы ыытыллар араас 

тэрээһиҥҥэ төрөөбүт тыл литературнай нуорматын тутуһан, көхтөөхтүк кыттар. 

Билиини сааһылааһын (структурирование знаний). Саҥа билии ыларга баар билиитигэр тирэҕирэр. Атын предметтэргэ ылбыт 

билиитин сатаан ситимниир (интеграция знаний). 



Тобулук өйү сайыннарар үөрүйэхтэр. Төрөөбүт тыл оскуолаҕа оҕону сайыннарар үөрэх тутаах салааларыттан (предметтэриттэн) 

биирдэстэрэ. Онон үөрэнээччи саха тылын үөрэтэр кэмигэр үөрэнэргэ төрүт буолар өй үлэтин сүрүн үөрүйэхтэрин баһылыыр. 

Саха тылын лингвистическэй матырыйаалыгар тирэҕирэн, өй үлэтин араас дьайыыларын кэбэҕэстик толорор: тэҥнээһин (сравнение), 

ырытыы (анализ), холбооһун (синтез), түмүктээһин (обобщение), (сериация), ханыылатан сааһылааһын (классификация), майгыннатыы 

(аналогия), сааһылаан ситимнээһин (систематизация). Итини сэргэ араас тойоннуур ньыманы (индукция, дедукция) табыгастаахтык туһанан 

дьону итэҕэтэр, ылыннарар курдук санаатын сааһылаан этэр үөрүйэҕэ сайдар. 

Рефлексия. Сыалы-соругу ситиһэр ньымаларын уонна усулуобуйаларын төһө сөпкө талбытын сыаналыыр. Үлэ хаамыытын хайдах 

салайан иһэрин кэтээн көрөр. Үлэ түмүгүн дьон интэриэһин, болҕомтотун тардар курдук сахалыы кэпсиир. 

Бэлиэни-символы туһанар үөрүйэхтэр. Дорҕоон (буукуба), тыл, этии чилиэннэрин, тиэкис анал бэлиэлэрин сатаан туһанар. Анал 

бэлиэлэринэн тыл, этии, тиэкис моделын онорор. Бэриллибит моделга тирэҕирэн, тылы, этиини толкуйдуур, тиэкиһи айар. Этиини, тиэкиһи 

көннөрөргө анал корректорскай бэлиэлэри сатаан туһанар. Лингвистическэй билиини араас таблица, исхиэмэ, модель, диаграмма көмөтүнэн 

көрдөрөр. Таблицанан, исхиэмэнэн, моделынан, диаграмманан көрдөрүллүбүт лингвистическэй билиини өйдүүр уонна кэпсиир. 

 

Бодоруһар сатабыл. 

 

Бииргэ үлэлииргэ үөрүйэх. Дьону кытта бииргэ алтыһан үөрэнэр, үлэлиир араас ньыманы баһылыыр (пааранан, бөлөҕүнэн, 

хамаанданан, о.д.а). Саастыылаахтарын, улахан дьону кытта айымньылаах алтыһыы туругар кэбэҕэстик киирэр (продуктивное 

взаимодействие), биир сыаллаах-соруктаах дьонун кытта таһаарыылаахтык, көдьүүстээхтик үлэлиир үөрүйэхтэнэр (продуктивное 

сотрудничество). 

Кэпсэтэр үөрүйэх. Кэпсэтии уратыларын өйдүүр, табан кэпсэтэр. Кэпсэтэр киһитин убаастыыр, сэҥээрэр, санаатын болҕойон истэр, ылынар. 

Ханнык баҕарар эйгэҕэ кэпсэтэригэр дьон болҕомтотун тардар, сэргэхситэр, сонурҕатар, көҕүлүүр сатабылы табан туһанар. Кэпсэтэр кэмҥэ 

бэйэ көрбүтүн, истибитин, аахпытын сиһилии сэһэргиир. Дьон өйдөспөт, тыл тылга киирсибэт буолар төрүөттэрин сөптөөхтүк сыаналыыр, 

сатаан ырытар, өйдөһүү суолун дөҕөннүк тобулар. 

Кэпсэтии сиэрин (речевой этикет) тутуһар үөрүйэх. Дьону кытта алтыһыыга кэпсэтии сиэрин тутуһар, туттан-хаптан бодоруһуу 

ньымаларын тоҕоостоохтук туттар. 

Сахалыы дорооболоһор, билсиһэр, быраһаайдаһар, көрдөһөр, бырастыы гыннарар, буойар, телефонунан кэпсэтэр, о.д.а. үгэстэри 

иҥэриммит, күннээҕи олоҕор өрүү туттар. 

 

Тустаах үөрэх предметин үөрэтии түмүгэ (предметные результаты) 

Саха тылын литературнай нуорматын (орфоэпическэй, лексическэй, грамматическай) тутуһар. Дорҕоону, буукубаны, тыл 

сүһүөҕүн, саҥа чааһын, этии чилиэнин, судургу этиини булар, быһаарар, наардыыр. 

Сахалыы таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабылаларын тутуһар. 



Тиэкис өйдөбүлүн, бэлиэтин билэр (тиэмэтэ, сүрүн санаата, аата, эпиграф, тутула, этиилэрин ситимэ). 

Саныыр санаатын сааһылаан, дьоҥҥо өйдөнүмтүөтүк, тиийимтиэтик этэр, тиэкис тутулун тутуһан суруйары сатыыр. 

Тиэкис тииптэрин сэһэргээһин, ойуулааһын, тойоннооһун диэн араарар. 

Монолог (сэһэргиир, ойуулуур, тойоннуур) уонна диалог (кэпсэтии, санаа үллэстии, ыйыталаһыы, о.д.а.) арааһын сатаан туһанар. 

Бэйэ саҥатын (тылынан, суругунан) сатаан хонтуруолланар, тиэкиһин ис хоһоонун, тылын-өһүн сыаналанар, алҕастарын булар, чочуйар, 

тупсарар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Саха тылыгар халандаарнай - тематическай былаан (102 чаас) 

 Уруок 

тиэмэлэр

э  

Ча

ас 

ахс 

Үөрэнээччи  үлэтин 

көрүӊнэрэ 

Тустаах үөрэх предметин 

үөрэтии түмүгэ 

Үөрэх сатабылларын 

сайыннарыы түмүгэ 

Былаан 

кунэ 

Буолбут 

кунэ 

1 чиэппэр – 27 чаас 

Хатылааһын – 4 чаас 

1 ХатылааЬын 

«Дор5оон. Тыл. 

Этии»  

1 Тыл дор5оонун уонна 

буукубатын ырытыы;  

Ыйытыы кеметунэн тыл 

ситимнэрин оцоруу. 

Этиилэри сааЬылаан тиэкис 

оцоруу 

Дор5оону таба саңарыы, 

тылга илин, кэлин аһа5ас 

дор5ооннору арааран истэр,  

ыйытыы кеметунэн тыл 

ситимин оцорор, тылы 

сатаан көһөрөр; тылы 

дор5оонунан ырытар 

 

Тылын сайыннарар сыалы-

соругу таба туруорунар, 

сатаан былаанныыр, туох- 

ханнык тумуккэ кэлиэхтээ5ин 

быьа холоон билэр. 

Төрөөбүт тылы үөрэтиигэ 

көдьүүстээхтик үлэлиир 

Бэйэтин санаабыт, ба5атын 

  



сиэрдээхтик этэр 

2 Истэн дьыктаан 

«Ойуур 

са5атыгар» 

 УЬун аЬа5ас дор5оонноох, 

хоЬуласпыт бутэй 

дор5оонноох тыллары таба 

суруйуу 

Болдьох бэлиэлэри, араас 

схемалары сөпкө туhанар. 

Этии уонна тыл ситимин 

уратыларын билэр, 

 тыл ситимин этиигэ булар, 

тиэкис тиибин, тутулун 

быЬаарар. 

Былааны тутуhан   сөпкө  

үлэлиир, сыыhаларын 

көннөрөр 

Бэйэни өрүү кэтэнэр, көрүнэр, 

ал5аhа суох саңарарга 

кыhаллар 

Итэ5эhин, ал5аhын быhаарар, 

көннөрөр. 

  

2 ХатылааЬын 

«Киирии 

дор5ооннор. 

Тыл састааба»  

1 Тыл оло5ун уонна 

сыЬыарыытын булуу. 

Тыллары састаабынан 

ырытыы 

Саца чаастарын арааран 

билии. 

 

Киирии аЬа5ас уонна бутэй 

дор5ооннору билэр 

Тылы састаабынан ырытар. 

Этиигэ тыл ситимин булар,  

сөптөөх ыйытыыны 

туруорар буолуохтаах,  тыл 

ситимин онорор 

Лингвистическэй билиини 

араас таблица, исхиэмэ, 

модель, диаграмма көмөтүнэн 

көрдөрөр. Таблицанан, 

исхиэмэнэн, моделынан, 

диаграмманан көрдөрүллүбүт 

лингвистическэй билиини 

өйдүүр уонна кэпсиир. 

 

  

3 ХатылааЬын 

«Саца 

чаастара» 

1 Дор5оон араастарын, 

суЬуехтэри хатылааЬын 

Тыл ханнык дор5ооннортон 

турарын истэн ырытыы. 

Саца чаастарын билии 

Тылы таба суруйар, 

дор5ооннору  сөпкө 

ырытар, этиини чилиэнинэн 

ырытар, киирии тыл 

дор5оонун арааран истэр.  

Оңорбут үлэтин сыанатын  

сөпкө быhаарар; 

Былааны тутуhан  сөпкө 

үлэлиир, сыыhаларын 

көннөрөр Үлэ хаамыытын 

хайдах салайан иhэрин кэтээн 

көрөр. 

 

  

5 ХатылааЬын  

«Тиэкис» 

1 СэЬэргээЬин, тойоннооЬун, 

ойуулааЬын тиэкистэри 

арааран билии. Тиэкис 

са5аланыытын, сурун чааЬын, 

бутуутун булуу. 

Тиэкис өйдөбүлүн, 

бэлиэтин билэр (тиэмэтэ, 

сүрүн санаата, аата, 

эпиграф, ту-тула, этиилэрин 

ситимэ). 

Сахалыы араас тиэкиһи 

сахалыы саҥа интонациятын, 

төрүт дорҕоон этиллиитин 

тутуһан, тэтимнээхтик ааҕыы. 

  

Аат тыл. Аат тыл түһүктэниитэ– 16 чаас 



6 Аат тыл. Аат 

тыл суолтата 

1 Аат тыл ейдебулун быЬаарыы, 

аат тылы арааран билии. 

Аат тыллары биир уонна элбэх 

ахсаацца уларытыы  

Аат тыл өйдөбүлэ, аат тыл 

суолталарынан уонна 

грамматическай 

халыыптарынан бөлөхтуур, 

аат тыл атын сана 

чаастартан араарар, аат 

тылы састаабынан ырытар 

Былааны тутуһан   сөпкө  

үлэлиир, дьону кытты бииргэ 

алтыһан үөрэнэр 

 Тугу билэрин-билбэтин, тугу 

ситэри үөрэтиэхтээ5ин 

арааран өйдүүр 

  

7 Аат тыл 

үөскээһинэ 

1 -Ьыт, -чаан, -чык сыЬыарыы 

кеметунэн аат тыллары 

үөскэтии. Идэни кердерер, 

кыччатар сыЬыарыылары таба 

суруйуу.Аат тылы 

састаабынан ырытыы. 

Аат тыл аат тылтан  

үөскээhинин  сатыахтаах, 

саңа чаастарынан 

бөлөхтүүр, тылы үөскэтэр 

сыhыарыыны быhаарар 

Мунаарбыт боппуруоhун 

быhаарса 

Сахалыы таба суруйуу, сурук 

бэлиэтин быраабыларын 

тутуһар Саңарбыт уонна 

суруйбут тылларыгар 

эппиэтинэстээх 

  

8 Аат тыл 

уескээЬинэ 

1 Аат тыл туохтууртан  

сыЬыарыы кеметунэн  

үөскээhинин  кэтээн керуу. 

Туохтууртан аат тыллары  

үөскэтии 

Аат тылы туохтууртан 

үөскээhинин  сатыахтаах, 

саңа чаастарынан 

бөлөхтүүр, тылы үөскэтэр 

сыhыарыыны быhаарар 

Учуутал кѳмѳтүнэн тѳрѳѳбүт 

тылын дьарыгар сыал-сорук 

туруорунар. Дьону кытта 

бииргэ алтыһан үөрэнэр, 

үлэлиир араас ньыманы 

баһылыыр (пааранан, 

бөлөҕүнэн, хамаанданан, 

о.д.а). 

  

9 Тардыылаах аат 1 Предмет кимиэнэ, туох киэнэ 

буоларын кердерер аат тылы 

билии. Тардыылаах аат тылы 

этиигэ булуу. Этиилэри 

ситэрэн устуу 

Саңа чаастары билэр; 

тардыылаах аат тыл 

суруллуутун билэр; араас 

тылы суолталарынан,  саңа 

чаастарынан  бөлөхтүүр,  

халыыбы тутуhан аат тылы 

ырытар. 

Былааны тутуhан   сөпкө  

үлэлиир, 

Араас түгэннэ кэпсэтиини 

сатаан са5алыыр, түмуктүүр 

 

  

10 Истэн диктант 

«Боря суола» 

1 Таба суруйар дьо5уру 

сайыннарыы, уЬун aha5ac 

дор5ооннору, дифтону, 

Сахалыы таба суруйуу, 

сурук бэлиэтин 

быраабыларын тутуһар  

Төрөөбүт тылын барҕа 

баайын сыаналыыр, тыл 

кэрэтигэр умсугуйар, этигэн 

  



хоьуласпыт бутэй 

дор5оонноох тыллары таба 

суруйуу 

тыл күүһүн, кыаҕын толору 

туһанарга, тылын-өһүн бэйэтэ 

сатаан чочуйан, тупсаран, 

санаатын сиһилии этэргэ, 

кэпсииргэ дьулуһар. 

11 Аат тыл 

түһүктэниитэ. 

1 Саха тылыгар 8 түhүк 

 баарын уерэтии; аат тылга 

ыйытыы туруоруу.Ɵс 

хоЬооннорун быЬаарыы. 

Аат тыл түhүктэринэн 

уларытар; түhүктэр 

ааттарын, ыйытыыларын 

билэр 

Дорҕоон (буукуба), тыл, этии 

чилиэннэрин, тиэкис анал 

бэлиэлэрин сатаан туһанар. 

Анал бэлиэлэринэн тыл, этии, 

тиэкис моделын онорор.  

  

12 Төрүт түһүк.  

Араарыы түһүк. 

1 Төрүт уонна араарыы падежка 

турар аат тыл ким? Туох? 

Кимнэ? Туохта?диэн 

ыйытыыга хоруйдуурун 

билии, этиигэ туЬааны булуу;  

Аат тыл падеЬын билэргэ 

тутаах тылын булуллар 

уонна ити тылтан ыйытыы 

туруорулларын билэр.   

Араарыы падежка турар аат 

тыллаах этии соруйарга, 

кердеЬерге туттулларын 

билэр. 

Араас тугэннэ кэпсэтиини 

сатаан са5алыыр, түмүктүүр  

Былааны тутуhан  сөпкө 

үлэлиир, бэйэтин кэтэнэн 

көрүнүөхтээх  

Саңарбыт уонна суруйбут 

тылларыгар эппиэтинэстээх 

  

13 Сыһыарыы 

түһүк. 

1 СыЬыарыы падеж 

ыйытыыларын билии; 

сыЬыарыы падежка турар аат 

тыл ханна? диэн ыйытыыга 

эмиэ хоруйдуурун билии. 

Сыһыарыы түһүккэ турар аат 

тыллары булуу 

 

Аат тылы сөпкө сыЬыарыы 

түhүккэ уларытар, 

ыйытыытын сөпкө 

туруорар 

Саӊарбыт уонна суруйбут 

тылларыгар эппиэтинэстээх 

Бэриллибит моделга 

тирэҕирэн, тылы, этиини 

толкуйдуур, тиэкиһи айар  

  

14 Туохтуу түһүк 1 Туохтуу түһүккэ турар аат 

тыллары булуу 

Туохтуу падежка турар аат 

тыл сыЬыарыытын 

бэлиэтээЬин 

Аат тылы сөпке туохтуу 

түhүккэ уларытар, 

ыйытыытын сөпкө 

туруорар 

Дьону кытта алтыһыыга 

кэпсэтии сиэрин тутуһар, 

туттан-хаптан бодоруһуу 

ньымаларын тоҕоостоохтук 

туттар. 

  

15 Аахпыттан 1 Тиэкис тутулун, сахалыы таба Сахалыы таба суруйуу, Тыл кэрэтигэр умсугуйан   



суруйуу 

«СаЬыл уонна 

кутуйах» 

суруйуу, сурук бэлиэтин 

быраабылатын тутуьуу 
сурук бэлиэтин 

быраабыларын тутуһар. 

этигэн тыл кууьун, кыа5ын 

толору туьанарга, тылын-еьун 

бэйэтэ сатаан чочуйан, 

тупсаран, санаатын сиьилии 

этэргэ, кэпсииргэ дьулуьар. 

16 Таһаарыы 

түһүк 

1 ТаЬаарыы падеж 

сыЬыарыытын бэлиэтээЬин; 

таЬаарыы падежка турар аат 

тыл хантан? диэн ыйытыыга 

хоруйдуурун билии. 

Тыллары таһаарыы түһүккэ 

уларытыы 

Көмө тылларынан туhанан  

аат тылы сөпкө түhүктүүр. 

Кимтэн? Туохтан? Диэн 

ыйытыыга хоруйдуур 

тыллары булар  

Саха тылын лингвистическэй 

матырыйаалыгар тирэҕирэн, 

өй үлэтин араас дьайыыларын 

кэбэҕэстик толорор: 

тэҥнээһин, ырытыы, 

холбооһун, түмүктээһин, 

ханыылатан сааһылааһын, 

майгыннатыы, сааһылаан 

ситимнээһин  

  

17 Туттуу түһүк 1 Туттуу падежка турар аат 

тылы булуу, ханнык 

ыйытыыга хоруйдуурун 

быЬаарыы, сыЬыарыытын 

бэлиэтээЬин; ес хоЬоон 

суолтатын быЬаарыы. 

Туттуу түһүккэ турар аат 

тыллары булар. Аат тылы 

сөпкө түhүктэринэн 

уларытар, ыйытыытын 

сөпкө туруорар 

Сыалы-соругу ситиһэр 

ньымаларын уонна 

усулуобуйаларын төһө сөпкө 

талбытын сыаналыыр. Үлэ 

хаамыытын хайдах салайан 

иһэрин кэтээн көрөр  

  

18 Холбуу түһүк 1 Холбуу түһүккэ турар 

тыллары тэцнээн керуу. 

Холбуу падеж сыЬыарыытын 

уерэтии 

Аат тылы сөпке холбуу 

түhүккэ уларытар, 

ыйытыытын сөпкө 

туруорар 

Оӊорбут үлэтин сыанатын   

сөпкө быhаарар(Р); 

  

19 Тэңнии түһүк 1 Тэңнии  падежка аЬа5ас 

дор5оонунан уонна 

дифтонунан бутэр аат тыл 

биир ахсаацца –таа5ар диэн 

сыЬыарыынан сурулларын 

билии. 

Аат тылы сөпкө 

түhүктэринэн уларытар, 

ыйытыытын сөпкө 

туруорар,  аат тыл 

сыЬыарыытын бэлиэтиир. 

Бэйэ сааЬыгар сеп тубэьэр 

тиэкискэ уерэппит 

матырыйаалын сунньунэн тыл 

литературы нуормата санарар 

эбэтэр суруйар киьи тылыгар 

теье сепке эбэтэр сыыьа 

туттуллар тута «сэрэйэн» 

билэр, 

  



20 Аат тыл элбэх 

ахсаанын 

түһүктэниитэ 

1 Аат тыл биир уонна элбэх 

ахсаацца сатаан уларытыы. 

Элбэх ахсаацца турар аат 

тыллары булуу, түһүктэрин 

ыйыы 

 

Аат тыл элбэх ахсаанын 

сыЬыарыытыгар падеж 

сыЬыарыыта эбиллэрин 

билэр.  Аат тылы элбэх 

ахсааӊӊа туhуктэниитин,  

сөптөөх сыhыарыыны 

суруйар 

Лингвистическэй билиини 

араас таблица, исхиэмэ, 

модель, диаграмма көмөтүнэн 

көрдөрөр. Таблицанан, 

исхиэмэнэн, моделынан, 

диаграмманан көрдөрүллүбүт 

лингвистическэй билиини 

өйдүүр уонна кэпсиир. 

  

21 СитиЬиибитин 

сыаналанабыт, 

билиибитин 

бэрэбиэркэлэнэ

бит  

1 Бэрэбиэркэлиир улэ  «Аат 

тыл», аат тыл ейдебулэ, 

ыйытыыта, аат тыл 

үөскээЬинэ, түһүктэринэн 

уларыйыыта» 

 

Болдьох бэлиэлэри, араас 

схемалары, таблицаны 

сөпкө туhанар. Аат тылы 

сөпкө түhүктэринэн 

уларытар, ыйытыытын 

сөпкө туруорар 

Анал бэлиэлэринэн тыл, этии, 

тиэкис моделын онорор. 

Бэриллибит моделга 

тирэҕирэн, тылы, этиини 

толкуйдуур, тиэкиһи айар. 

  

Нууччалыы суруллар аат тыл  түһүктэниитэ. – 6 чаас 

 

  

22, 

23 

Нууччалыы 

суруллар аат 

тыл 

түһүктэниитэ 

2 Нууччалыы суруллар аат тыл 
сыЬыарыытыгар бол5омтону 

ууруу; сыЬыарыыга аЬа5ас 

дор5оон хайдах туттулларын, 

бутэй дор5оон уларыйарын 

ырытыы. 

Нууччалыы суруллар аат 

тыллар  түһүктэниилэрин 

быраабылатын  билэр. 

Нууччалыы суруллар 

тыллары   түһүктэринэн 

уларыйыытын сатыыр. 

Бэйэ саңатын (тылынан, 

суругунан) сатаан 

хонтуруолланар, тылын-өhүн 

сыаналанар, ал5астарын 

булунар, тупсарар. 

Араас тугэннэ кэпсэтиини 

сатаан са5алыыр, түмүктүүр 

(К). 

  

24 Хатылааhын 

«Аат тыл» 

1 Аат тылы булан, ыйытыыны 

туруоруу, падеЬын ыйыы; 

этии чилиэнинэн ырытыы. 

Болдьох бэлиэлэри, араас 

схемалары, таблицаны 

сөпкө туhанар; 

«Аат тыл» тиэмэ5э 

уерэппит матырыйаалын 

билэр 

Былааны тутуhан  сөпкө 

үлэлиир, сыыhаларын 

көннөрөр (Р); 

Саңарбыт уонна суруйбут 

тылларыгар эппиэтинэстээх 

(Л) 

  

25 СитиЬиибитин 

сыаналанабыт, 

1 „Нууччалыы суруллар аат 

тыл― диэн тема5а ылбыт 
Бэрэбиэркэлиир улэ5э 

уерэппит матырыйаалын 

Саха тылын лингвистическэй 

матырыйаалыгар тирэҕирэн, 

  



билиибитин 

бэрэбиэркэлэнэ

бит 

билиилэрин уонна 

сатабылларын бэрэбиэркэлиир 

үлэ. 

туЬанар. Тугу билэрин-

билбэтин, тугу ситэри 

уерэтиэхтээ5ин арааран 

ейдуур 

өй үлэтин араас дьайыыларын 

кэбэҕэстик толорор: 

тэҥнээһин, ырытыы, 

холбооһун, түмүктээһин, 

ханыылатан сааһылааһын, 

майгыннатыы, сааһылаан 

ситимнээһин  

26 Хонтуруолунай 

диктант 

1 Тиэкис тутулун, сахалыы таба 

суруйуу, сурук бэлиэтин 

быраабылатын тутуЬуу 

Сахалыы таба суруйуу, 

сурук бэлиэтин 

быраабыларын тутуһар  

Төрөөбүт тылын барҕа 

баайын сыаналыыр, тыл 

кэрэтигэр умсугуйар, этигэн 

тыл күүһүн, кыаҕын толору 

туһанарга, тылын-өһүн бэйэтэ 

сатаан чочуйан, тупсаран, 

санаатын сиһилии этэргэ, 

кэпсииргэ дьулуһар. 

 

  

27 Сыыhаны 

көннөрүүгэ үлэ 

1 Улэ5э туhэрбит сыыhаларын 

быраабылатын билии уонна 

сатаан көннөрүү 

Таба суруйуу уонна сурук 

бэлиэтин суолтатын 

быhаарар, сурукка түhэрбит 

сыыhаларын 

бэрэбиэркэлэнэр 

Бэйэ саҥатын (тылынан, 

суругунан) сатаан 

хонтуруолланар, тиэкиһин ис 

хоһоонун, тылын-өһүн 

сыаналанар, алҕастарын 

булар, чочуйар, тупсарар. 

 

  

2 чиэппэр – 21 чаас 

Да5ааhын аат – 13 чаас 

 

28, 

29 

Да5ааhын аат 2 Да5ааЬын аат ейдебулун 

кэцэтии; да5ааЬын аакка 

ыйытыы туруоруу, долгунунан 

тардыы. Да5ааЬын аат этии 

ханнык чилиэнэ буолбутун 

быЬаарыы, септеех 

сурааЬынынан бэлиэтээЬин. 

Да5ааhын аат өйдөбүлун 

билэр, да5ааhын аат тыл 

суолталарынан уонна 

грамматическай 

халыыптарынан бөлөхтуур, 

да5ааhын аат тыл атын саңа 

чаастартан араарар, 

Былааны тутуһан   сөпкө  

үлэлиир, дьону кытты бииргэ 

алтыһан үөрэнэр (Р), 

 Тугу билэрин-билбэтин, тугу 

ситэри үөрэтиэхтээ5ин 

арааран өйдүүр(Л); 

Мунаарбыт боппуруоhун 

  



да5ааhын аат тылы 

састаабынан ырытар. 

 

быhаарсар (К) 

Төрөөбүт тылы үөрэтиигэ 

көдьүүстээхтик үлэлиир (Л) 

 

30- 

31 

Да5ааhын аат 

тылтан 

үөскээһинэ. 

2 Да5ааhын аат тылтан 

үөскээһинин билии. 

Да5ааЬын аат сыЬыарыытын 

булан, ханнык саца чааЬыттан 

үөскээбитин быЬаарыы. 

СыЬыарыылары ситэрэн 

этиилэри суруйуу 

Да5ааhын аат тылтан 

үөскээhинин, да5ааhыны 

аат тылтан  араарар. 

Да5ааhын аат тылы саңа 

чаастарынан бөлөхтүүр, 

да5ааhын аат тылы 

састаабынан ырытар. 

Болдьох бэлиэлэри, араас 

схемалары сөпкө туhанар. 

Дьону кытта бииргэ алтыһан 

үөрэнэр, үлэлиир араас 

ньыманы баһылыыр 

(пааранан, бөлөҕүнэн, 

хамаанданан, о.д.а).Былааны 

тутуhан   сөпкө  үлэлиир, 

сыыhаларын көннөрөр (Р). 

  

32 Да5ааhын аат 

туохтууртан 

үөскээһинэ. 

1 Да5ааhын аат туохтууртан 

үөскээһинин билии.  

СыЬыарыылар кемелерунэн 

да5ааЬын ааттары туохтууртан 

үөскэтии  

Да5ааЬын аат 

сыЬыарыытын булан, 

ханнык саца чааЬыттан 

үөскээбитин быЬаарар. 

Сахалыы дорооболоһор, 

билсиһэр, быраһаайдаһар, 

көрдөһөр, бырастыы 

гыннарар, буойар, 

телефонунан кэпсэтэр, о.д.а. 

үгэстэри иҥэриммит, күннээҕи 

олоҕор өрүү туттар.(К) 

  

33 Да5ааhын аат 

да5ааhынтан 

үөскээһинэ. 

1 Да5ааhын аат да5ааhын ааттан 

үөскээһинин билии. Да5ааЬын 

аат сыЬыарыытын булан, 

ханнык саца чааЬыттан 

үөскээбитин быЬаарыы. 

СыЬыарыылар кемелерунэн 

да5ааЬын ааттары  үөскэтии 

Да5ааьын аат  тылы 

сыhыарыы көмөтүнэн 

үөскээhинин  билэр, сана 

чааhын бөлө5үнэн 

наардыыр.  Да5ааhын аат 

сыЬыарыыларын 

бэлиэтиир. 

Кэпсэтии уратыларын ейдуур, 

табан кэпсэтэр. Кэпсэтэр 

киьитин убаастыыр, сэнээрэр, 

санаатын бол5ойон истэр, 

ылынар.(К) 

  

34 Ɵйтөн суруйуу 

«Сурэ5э суох 

суус субэлээх» 

1 Тыл күүһүн, кыаҕын толору 

туһанарга, тылын-өһүн бэйэтэ 

сатаан чочуйан, тупсаран, 

санаатын сиһилии этэргэ, 

кэпсииргэ дьулуһуу. 

Сахалыы таба суруйуу, 

сурук бэлиэтин 

быраабыларын тутуһар  

Саныыр санаатын сааһылаан, 

дьоҥҥо өйдөнүмтүөтүк, 

тиийимтиэтик этэр, тиэкис 

тутулун тутуһан суруйары 

сатыыр. 

  

35 Нууччалыы 1 Нуучча тылыттан киирбит Нууччалыы суруллар  Саастыылаахтарын, улахан   



суруллар 

да5ааhын аат 

да5ааЬын аат оло5о 

нууччалыы сурулларын билии; 

да5ааЬын аат оло5ор -а, о баар 

буолла5ына, сыЬыарыыга – ай 

суруллар; - и, е эрэ баар 

буолла5ына, сыЬыарыыга –эй 

суруллар; охсуулаах –ой 

сыЬыарыы уларыйбакка 

сурулларын билии. 

да5ааЬын ааттары  

быраабыланы туЬанан таба 

суруйар; 

Нууччалыы суруллар 

да5ааhын тыллар 

сыЬыарыыларын сөпкө 

суруйар. 

дьону кытта айымньылаах 

алтыһыы туругар кэбэҕэстик 

киирэр, биир сыаллаах-

соруктаах дьонун кытта 

таһаарыылаахтык, 

көдьүүстээхтик үлэлиир 

үөрүйэхтэнэр  

 

36 ХатылааЬын 

«Да5ааhын аат» 

1 Да5ааhын ааттары булуу, 

сыЬыарыыларын бэлиэтээЬин 

билии. Да5ааЬын аат этии 

ханнык чилиэнэ буолбутун 

быЬаарыы, септеех 

сурааЬынынан бэлиэтээЬин. 

Да5ааьын ааты састаабынан 

ырытар. 

Этиигэ да5ааьын аат  

ситимин булан көрдөрөр, 

саңа чааhын бөлө5үнэн 

наардыыр, да5ааhын аат 

этии чилиэнинэн ырытар 

Былааны тутуһан   сөпкө  

үлэлиир, дьону кытты бииргэ 

алтыһан үөрэнэр (Р), 

 Тугу билэрин-билбэтин, тугу 

ситэри үөрэтиэхтээ5ин 

арааран өйдүүр(Л); 

Бэйэни өрүү кэтэнэр, көрүнэр, 

ал5аhа суох саңарарга 

кыhаллар (Л) 

  

37 Хатылааьын  

«Да5ааhын аат»  

1 . Да5ааЬын ааттары  этиигэ 

булуу,  ханнык чилиэнэ 

буолбутун быЬаарыы, септеех 

сурааЬынынан бэлиэтээЬин. 

Аат тылларга быЬаарыыны 

булар. Этиигэ   тыл 

ситимин булан көрдөрөр, 

саңа чааhын бөлө5унэн 

наардыыр,   

Төрөөбүт тылы үөрэтиигэ 

көдьүүстээхтик үлэлиир (Л); 

Тугу билэрин-билбэтин, тугу 

ситэри үөрэтиэхтээ5ин 

арааран өйдүүр(Л); 

 

  

38 Аахпыттан 

суруйуу 

«Куоска ууга 

харбыыра 

буолуо дуо?» 

1 Тиэкис тутулун, сахалыы таба 

суруйуу, сурук бэлиэтин 

быраабылатын тутуьуу 

   Бэйэ сацатын еруу 

кэтэнэр, керунэр, ал5аьа 

суох санарарга, санаатын 

ыпсаран, хомо5ойдук 

этэргэ кыЬаллар. 

Тылын сайыннарар сыалы-

соругу таба туруорунар, 

сатаан былаанныыр, туох- 

ханнык тумуккэ кэлиэхтээ5ин 

быьа холоон билэр. 

  

39 Хатылааьын 

«Да5ааЬын аат» 

1 Да5ааьын аат туЬаан, кэпсиирэ 

суолтатыгар туттуллуутун 

билии. Туохтуур да5ааhын аат 

Да5ааЬын аат этиигэ 

ханнык чилиэн буолбутун 

быЬаарар. Туохтуур 

Тиэкис тиибиттэн керен 

(сэьэргээьин ойуулааьын, 

тойоннооьун), тиэкис тутулун 

  



суолтатыгар туттуллуутун 

билии. Ɵйтөн суруйуу «Саха 

сирин кыыллара» 

да5ааһын сана суолтатыгар 

тыллары  тиэкискэ сөпкө 

булар, да5ааһын этиигэ 

оруолун билэр, 

тутуьар (киириитэ, сурун 

чааьа, тумугэ),  былаанын 

онорор (кылгас, тэнийбит), 

кэрчик тиэмэлэргэ бытарытар. 

40 СитиЬиибитин 

сыаналанабыт, 

билиибитин 

бэрэбиэркэлэнэ

бит  «Да5ааЬын 

аат» 

1 Уерэтиллибити чинэтии, 

тургутук толорорго уерэтии. 

Да5ааьын ааты  аат тылы 

кытта ситимнииргэ уерэнии. 

Аат тылга сепке да5ааьыны 

тала уерэнии 

Этиигэ септеех да5ааЬыны 

туттар сатабылы чицэтии 

 Тугу билэрин-билбэтин, 

тугу ситэри уерэтиэхтээ5ин 

арааран ейдуур. Да5ааһын 

этиигэ оруолун билэр, 

грамматическай 

халыыптарынан наардыыр. 

Оңорбут үлэтин сыанатын  

сөпкө быhаарар(Р); 

Былааны тутуhан  сөпкө 

үлэлиир, сыыhаларын 

көннөрөр (Р). Былааны 

тутуһан   сөпкө  үлэлиир, 

дьону кытты бииргэ алтыһан 

үөрэнэр (Р), 

 

  

Ахсаан  аат – 3 чаас 

 

  

41 Төһө ахсаан 

аат. 

1 Ахсаан ааттары этиигэ булуу. 

Төһө ахсаан ааты арааран 

билии. ЧыыЬылалары 

сыыппаранан суруйуу. Ахсаан 

ааттары тылынан суруйуу 

Ахсаан аат   өйдөбүлун, 

ахсаан аат арааһын, элбэх, 

угус, а5ыйах -  чопчута 

суох ахсаан ааты билэр. 

 

Былааны тутуьан  сопко 

улэлиир, бэйэтин кэтэнэн 

корунуохтээх (Р); 

Мунаарбыт боппуруоьун 

быьаарсар (К) Санарбыт 

уонна суруйбут тылларыгар 

эппиэтинэстээх (Л) 

  

42 Кэрискэ ахсаан 

аат. 

1 Ахсаан аат арааЬын билии. 

Кэрискэ ахсаан ааты этиигэ 

булуу, ыйытыылары туруоруу. 

Өс хоЬооннорун аа5ыы, 

быЬаарыы 

Кэрискэ ахсаан ааты билэр. 

Ахсаан аакка ыйытыы 

туруорар.Ахсаан ааттары 

керуцнэринэн араарар 

Сыалы-соругу ситиһэр 

ньымаларын уонна 

усулуобуйаларын төһө сөпкө 

талбытын сыаналыыр. Үлэ 

хаамыытын хайдах салайан 

иһэрин кэтээн көрөр  

  

43 СитиЬиибитин 

сыаналанабыт, 

билиибитин 

бэрэбиэркэлэнэ

1 «Ахсаан аат» тиэмэ5э 

уерэппит матырыйаалы 

хатылааЬын, билиини 

бэрэбиэркэлээЬин 

Этиини сана чааьынан, 

чилиэнинэн ырытар, этии 

онорор,  тиэкискэ ахсаан 

ааты булар.  

Саастыылаахтарын, улахан 

дьону кытта айымньылаах 

алтыһыы туругар кэбэҕэстик 

киирэр, биир сыаллаах-

  



бит «Ахсаан 

аат» 

соруктаах дьонун кытта 

таһаарыылаахтык, 

көдьүүстээхтик үлэлиир 

үөрүйэхтэнэр  

Солбуйар аат – 5 чаас 

 

  

44 Сирэй солбуйар 

аат. 

1 Солбуйар аат ахсаанынан, 

сирэйинэн уларыйарын билии; 

солбуйар ааты булан, сирэйин, 

ахсаанын, падеЬын ыйыы. 

Туохтуурдары солбуйар 

ааттары кытта ситимнээЬин 

 Солбуйар аат  өйдөбүлун, 

солбуйар саңа чаастарынан  

бөлөхтуур, тылы 

састаабынан ырытар, 

  Болдьох бэлиэлэри, араас 

схемалары сопко туьанар. 

Былааны тутуьан  сопко 

улэлиир, бэйэтин кэтэнэн 

корунуохтээх (Р); 

Мунаарбыт боппуруоьун 

быьаарсар (К) 

 

  

45 Ыйар, ыйытар 

солбуйар аат. 

1 Ыйар, ыйытар солбуйар ааты 

арааран билии. 

Солбуйар ааты кытта 

билиЬиннэрии;  аат тылы 

солбуйар аатынан уларытан 

суруйуу. 

Ыйар уонна ыйытар 

солбуйар аат коруннэрин 

араарар, солбуйар аат 

арааһын, уларыйыытын 

билэр. 

Үлэ хаамыытын хайдах 

салайан иһэрин кэтээн көрөр.  

(П) 

Бэйэтин санаатын, ба5атын 

сиэрдээхтик этэр (К); 

  

46 СитиЬиибитин 

сыаналанабыт, 

билиибитин 

бэрэбиэркэлэнэ

бит «Солбуйар 

аат» 

1 «Солбуйар аат» тиэмэ5э 

уерэппит матырыйаалы 

хатылааЬын, билиини 

бэрэбиэркэлээЬин 

Солбуйар аат ахсаанынан, 

сирэйинэн уларытар; 

солбуйар ааты булан, 

сирэйин, ахсаанын, 

падеЬын ыйар. 

Саха тылын лингвистическэй 

матырыйаалыгар тирэҕирэн, 

өй үлэтин араас дьайыыларын 

кэбэҕэстик толорор: 

тэҥнээһин, ырытыы, 

холбооһун, түмүктээһин, 

ханыылатан сааһылааһын, 

майгыннатыы, сааһылаан 

ситимнээһин . 

  

47 Хонтуруолунай 

диктант 

1 Суруйар дьођура хайдах 

сайдан иһэрин, билиитин 

сурукка төһө сатаан туттарын 

бэрэбиэркэлээЬин 

Сахалыы таба суруйуу, 

сурук бэлиэтин 

быраабыларын тутуһар 

Бэйэтин итэҕэһин, алҕаһын 

быһаарар, көннөрөр, бэйэтин 

тылыгар-өһүгэр тыл 

нуорматын ирдэбилин 

тутуһарга дьулуһар  

  

48 Сыыhаны 1 Бэйэтин итэҕэһин, алҕаһын Улэ5э туhэрбит Бэйэ саҥатын (тылынан,   



көннөрүүгэ үлэ быһаарар, көннөрөр, бэйэтин 

тылыгар-өһүгэр тыл 

нуорматын ирдэбилин 

тутуһарга дьулуһар  

сыыhаларын быраабылатын 

билэр; Таба суруйуу уонна 

сурук бэлиэтин суолтатын 

быhаарар, сурукка түhэрбит 

сыыhаларын 

бэрэбиэркэлэнэр 

суругунан) сатаан 

хонтуруолланар, тиэкиһин ис 

хоһоонун, тылын-өһүн 

сыаналанар, алҕастарын 

булар, чочуйар, тупсарар. 

 

3 чиэппэр – 30 уруок 

Туохтуур – 23 чаас 

49  Туохтууру 

хатылааЬын 

1 Туохтууру этиигэ булар, этии 

ханнык чилиэнэ буоларын 

быЬаарыы, туохтууру атын 

сана чаастартан араарыы, 

туохтууру элбэх ахсааӊӊа 

уларытыы 

Туохтуур өйдөбүлун билэр,  

туохтуур аат кэминэн 

уларыйарын билэр,  тылы 

састаабынан ырытар 

Саастыылаахтарын, улахан 

дьону кытта айымньылаах 

алтыһыы туругар кэбэҕэстик 

киирэр, биир сыаллаах-

соруктаах дьонун кытта 

таһаарыылаахтык, 

көдьүүстээхтик үлэлиир 

үөрүйэхтэнэр  

  

50, 

51 

Туохтуур 

билиңңи кэмэ. 

2 Туохтуурга ыйытыы туруоран, 

ханнык бириэмэни кердерерун 

быЬаарыы; 

Туохтуур билицци бириэмэ5э 

уларытыы, сыЬыарыытын 

ситэрэн суруйуу 

Туохтуур  билиңңи кэмцэ 

уларыйарын билэр, таба 

уларытар. Туохтуур 

сирэйин, ахсаанын ыйар 

Тылын-еьун бэйэтэ сатаан 

чочуйан, тупсаран, санаатын 

сиьилии этэргэ, кэпсииргэ 

дьулуьар. 

  

52 Аахпыттан 

талан суруйуу 

1 Саныыр санааны суругунан 

сиьилии тириэрдии.  Тиэкис 

тутулун, сахалыы таба 

суруйуу, сурук бэлиэтин 

быраабылатын тутуьуу. 

Саныыр санааны суругунан 

сиьилии тириэрдэр. 

 

Саныыр санаатын сааһылаан, 

дьоҥҥо өйдөнүмтүөтүк, 

тиийимтиэтик этэр, тиэкис 

тутулун тутуһан суруйары 

сатыыр. 

  

53, 

54 

Туохтуур 

ааспыт кэмэ. 

2 Туохтуур ааспыт бириэмэ5э  

сирэйинэн, ахсаанынан 

уларытыы, туохтууру 

састаабынан ырытыы.  

Туохтуур   этиигэ оруолун 

билэр, грамматическай 

халыыптарынан бөлөхтуур, 

аналларын быһаарар. 

Туохтуур  ааспыт кэмцэ 

Араас тугэннэ кэпсэтиини 

сатаан са5алыыр, түмүктүүр 

(К) Оңорбут үлэтин сыанатын  

сөпкө быhаарар(Р); 

Былааны тутуhан  сөпкө 

  



уларыйарын билэр, таба 

уларытар 

үлэлиир, сыыhаларын 

көннөрөр (Р). 

55 Графическай 

диктант 

1 Буукубалары суруллар 

ньымаларынан холбоон, 

ыраастык, тэтимнээхтик 

илиинэн суруйуу. 

Болдьох бэлиэлэри, араас 

схемалары  сөпкө  туһанар  

Бэйэтин сааһыгар сөп тубэһэр 

тиэкискэ үөрэппит 

матырыйаалын сүнньүнэн тыл 

литературнай нуормата 

саҥарар эбэтэр суруйар киһи 

тылыгар төһө сөпкө эбэтэр 

сыыһа туттулларын тута 

«сэрэйэн» билэр, итэҕэһин, 

алҕаһын быһаарар, көннөрөр, 

бэйэтин тылыгар-өһүгэр тыл 

нуорматын ирдэбилин 

тутуһарга дьулуһар. 

  

56, 

57 

Туохтуур кэлэр 

кэмэ. 

2 Туохтуур кэлэр бириэмэ5э  

сирэйинэн, ахсаанынан 

уларытыы, туохтууру 

састаабынан ырытыы, 

сыЬыарыытын ыйыы 

Туохтуур кэлэр кэмцэ 

уларыйарын билэр, таба 

уларытар 

Саастыылаахтарын, улахан 

дьону кытта айымньылаах 

алтыьыы туругар кэбэ5эстик 

киирэр 

  

58 Суругунан улэ 1 Ылбыт билиитин сурукка төһө 

сатаан туттарын 

бэрэбиэркэлээЬин. 

Сахалыы таба суруйуу, 

сурук бэлиэтин 

быраабыларын тутуһар. 

Сыалы-соругу ситиьэр 

ньымаларын уонна 

усулуобуйаларын теЬе сепке 

талбытын сыаналыыр.(Р) 

  

59 Паараласпыт 

туохтуур. 

1 ХайааЬыны бэлиэтииргэ 

ардыгар паараласпыт туохтуур 

туттулларын, икки ардыгар 

дефис турарын билии. 

Паараласпыт туохтууру этиигэ 

туттуу 

Паараласпыт  туохтуурдары 

арааран билэр. Болдьох 

бэлиэлэри, араас схемалары 

сопко туьанар. 

Кэпсэтии уратыларын өйдүүр, 

табан кэпсэтэр. Кэпсэтэр 

киһитин убаастыыр, сэҥээрэр, 

санаатын болҕойон истэр, 

ылынар. 

  

60 Кецул диктант 

«Отут куул 

собо» 

1 Ылбыт билиитин сурукка төһө 

сатаан туттарын 

бэрэбиэркэлээЬин 

Сахалыы таба суруйуу, 

сурук бэлиэтин 

быраабыларын тутуһар. 

Бэйэтин сааһыгар сөп тубэһэр 

тиэкискэ үөрэппит 

матырыйаалын сүнньүнэн тыл 

  



литературнай нуормата 

саҥарар эбэтэр суруйар киһи 

тылыгар төһө сөпкө эбэтэр 

сыыһа туттулларын тута 

«сэрэйэн» билэр, итэҕэһин, 

алҕаһын быһаарар, көннөрөр, 

бэйэтин тылыгар-өһүгэр тыл 

нуорматын ирдэбилин 

тутуһарга дьулуһар. 

61 Туохтуур 

соруйар киэбэ 

1 Туохтуур соруйар киэбин 

үөскэтии, соруйар киэп элбэх 

ахсааныгар „ӊ― сурулларын 

билии.Соруйар киэпкэ турар 

туохтууру булуу 

Туохтуур соруйар киэбин 

билэр. Туохтууру соруйар 

киэпкэ уларытар 

Араас тугэннэ кэпсэтиини 

сатаан са5алыыр, түмүктүүр 

(К) 

Бэйэни өрүү кэтэнэр, көрүнэр, 

ал5аhа суох саңарарга 

кыhаллар (Л) 

  

62 Хонтуруолунай 

устуу 

1 Буукубалары суруллар 

ньымаларынан холбоон, 

ыраастык, тэтимнээхтик 

илиинэн суруйуу. 

Сахалыы таба суруйуу, 

сурук бэлиэтин 

быраабыларын тутуһар. 

Тупса5ай буочарынан, 

ыраастык суруйар. 

Сыалы-соругу ситиһэр 

ньымаларын уонна 

усулуобуйаларын төһө сөпкө 

талбытын сыаналыыр. Үлэ 

хаамыытын хайдах салайан 

иһэрин кэтээн көрөр   

  

63 Көмө 

туохтуурдар. 

1 Тиэкискэ  көмө туохтууру 

эбэн, уларытан аа5ыы. Этиигэ 

туЬааны, кэпсиирэни булуу 

Көмө туохтууру билэр.  

Көмө туохтуурдары ааспыт, 

кэлэр кэмцэ уларытар. 

Тылдьыты туьананары 

сатыыр. 

 

  Дьону кытта алтыһыыга 

кэпсэтии сиэрин тутуһар, 

туттан-хаптан бодоруһуу 

ньымаларын тоҕоостоохтук 

туттар. 

  

64 Талан диктант 1 Ылбыт билиитин сурукка төһө 

сатаан туттарын 

бэрэбиэркэлээЬин 

Сахалыы таба суруйуу, 

сурук бэлиэтин 

быраабыларын тутуһар. 

Көмө туохтууру этииттэн 

булар 

Үлэ түмүгүн дьон 

интэриэһин, болҕомтотун 

тардар курдук сахалыы 

кэпсиир.(П) Бэйэни өрүү 

кэтэнэр, көрүнэр, ал5аhа суох 

  



саңарарга кыhаллар (Л) 

65 Хайааһыны 

дьүһүннүүр 

туохтуур 

1 Хайааһыны дьүһүннүүр 

туохтуурдары булар. Кэпсиирэ 

буолбут  дьүһүннүүр  

туохтуурдары булар. 

Хайааһыны көрдөрөр тылы 

дьүһүннүүр туохтуур  

өйдөбүлун билэр. 

Туохтууру кэлэр кэмцэ 

уларытар 

Сыалы-соругу ситиһэр 

ньымаларын уонна 

усулуобуйаларын төһө сөпкө 

талбытын сыаналыыр. Үлэ 

хаамыытын хайдах салайан 

иһэрин кэтээн көрөр  

 

  

66 Истэн диктант 

«Тойон 

ыцырыа» 

1 Суруйар дьођура хайдах 

сайдан иһэрин, билиитин 

сурукка төһө сатаан туттарын 

бэрэбиэркэлээЬин. 

Сахалыы таба суруйуу, 

сурук бэлиэтин 

быраабыларын тутуһар. 

Таба суруйуу уонна сурук 

бэлиэтин суолтатын 

быhаарар 

Саха тылын лингвистическэй 

матырыйаалыгар тирэҕирэн, 

өй үлэтин араас дьайыыларын 

кэбэҕэстик толорор: 

тэҥнээһин, ырытыы, 

холбооһун, түмүктээһин, 

ханыылатан сааһылааһын, 

майгыннатыы, сааһылаан 

ситимнээһин . 

  

67 Буолар, 

буолбат 

халыып 

1 Туохтууру буолар уонна 

буолбат халыыбынан 

уларытыы. 

Буолбут хайааЬыны буолбатах 

курдук уларытан суруйуу 

Хайааһыны көрдөрөр 

тыллар буолар уонна 

буолбат халыыптаахтарын 

билэр. 

Туохтууру буолар уонна 

буолбат халыыбынан 

уларытар, тылы 

састаабынан уларытар, 

туохтуур аналын билэр. 

Кэпсэтии уратыларын өйдүүр, 

табан кэпсэтэр. Кэпсэтэр 

киһитин убаастыыр, сэҥээрэр, 

санаатын болҕойон истэр, 

ылынар. 

  

68 Туохтуур 

үөскээһинэ. 

1 Аат тылтан сыЬыарыы 

көмөтүнэн туохтууру 

үөскэтии, тыл оло5ун, 

сыЬыарыытын бэлиэтээЬин 

Туохтууру атын сана 

чаастартан араарар, тылы 

састаабынан ырытар, 

туохтуур арааһын үөскэтии. 

Туохтуур сыһыарыы 

көмөтүнэн үөскээһинин  

Үѳрэнээччи саха тылын 

үѳрэтэр кэмигэр үѳрэнэргэ 

тѳрүт буолар ѳй үлэтин  сүрүн  

үѳрүйэхтэрин баҺылыыр. 

Мунаарбыт боппуруоьун 

быһаарсар (К) 

  



быЬаарар, саңа чааһын 

бөлө5үнэн наардыыр 

69, 

70 

ХатылааЬын 

«Туохтуур» 

2 Туохтуурдары булан 

ыйытыынан сирдэтэн, 

бириэмэлэрин, сирэйдэрин, 

ахсааннарын ыйыы. 

Таба суруйар дьо5уру 

сайыннарыы; паараласпыт 

туохтууру булан, аннынан 

тардыы. 

 «Туохтуур» тема5а барбыт 

быраабылаларын сатаан 

ырытар. 

Болдьох бэлиэлэри, араас 

схемалары сопко туьанар; 

Туохтуур бириэмэлэрин, 

сирэйдэрин, ахсааннарын 

быЬаарар, уларытар. 

Төрөөбүт тылын үөрэтэригэр 

сыал-сорук туруорунан 

көдьүүстээхтик үлэлиир. 

Былааны тутуьан  сопко 

улэлиир, сыыьаларын 

коннорор (Р); 

Санарбыт уонна суруйбут 

тылларыгар эппиэтинэстээх 

(Л) 

 

  

71 СитиЬиибитин 

сыаналанабыт, 

билиибитин 

бэрэбиэркэлэнэ

бит 

«Туохтуур» 

1 Ылбыт билиилэрин уонна 

сатабылларын 

бэрэбиэркэлээЬин 

 

 

 Тугу билэрин-билбэтин, 

тугу ситэри уерэтиэхтээ5ин 

арааран ейдуур 

Ханнык баҕарар эйгэҕэ 

кэпсэтэригэр дьон 

болҕомтотун тардар, 

сэргэхситэр, сонурҕатар, 

көҕүлүүр сатабылы табан 

туһанар. Кэпсэтэр кэмҥэ бэйэ 

көрбүтүн, истибитин, 

аахпытын сиһилии сэһэргиир.  

  

Сыһыат – 7 чаас 

 

   

72 Сыһыат 1 Сыһыат диэн тугун билии. 

Сыһыат тугу   көрдөрөрун 

билии. Тыллар ситимнэригэр 

хаЬан? Хайдах? ыйытыыга 

эппиэттиир тыллары булуу, 

этиигэ сыһыаты бэлиэтээһин 

Хайааһыны хаһан? хайдах? 

буоларын кордорор тыл 

сыһыат буоларын билэр. 

Этииттэн сыһыаты булар. 

Былааны тутуьан  сопко 

улэлиир, бэйэтин кэтэнэн 

корунуохтээх (Р); 

Сыалы-соругу ситиьэр 

ньымаларын уонна 

усулуобуйаларын теЬе сепке 

талбытын сыаналыыр.(Р) 

  

73 Сыһыат 1 Төһө өр? То5о? ыйытыы 

көмөтунэн этиигэ сыһыаты 

булуу. 

СыЬыат хайааЬын  төһө өр, 

ханна буоларын 

Араадьыйанан, 

телевизорынан сахалыы 

  



Тыл ситимин онорор, 

сыьыаттары тиэкискэ булуу. 
көрдөрөрун билэр. 

СыЬыаттары ситэрэн 

этиилэри устар. 

биэриилэри сэргээн истэр-

көрөр, үөрэҕэр, чинчийэр, 

айар улэтигэр көдьүүстээхтик 

туһанар.(П) 

Бэйэтин санаатын, ба5атын 

сиэрдээхтик этэр (К) 

74 СыЬыат  1 Көтүтүллүбүт сыЬыаттары 

ситэрэн суруйуу. СыЬыаттары 

ыйытыы  көмөтунэн 

наардааЬын 

СыЬыат хайааЬын ханан, 

хантан буоларын  билэр.  

СыЬыаттары ситэрэн 

этиилэри устар. 

Сыалы-соругу ситиҺэр 

ньымалары уонна 

усулуобуйаларын тѳҺѳ сѳпкѳ 

талбытын сыаналыыр (Р) 

Кэпсэтии уратыларын өйдүүр, 

табан кэпсэтэр. Кэпсэтэр 

киһитин убаастыыр, сэҥээрэр, 

санаатын болҕойон истэр, 

ылынар (К) 

  

75 ХатылааЬын 

„Саца чаастара― 

1 «Солбуйар аат. Ахсаан аат. 

Сыһыат» диэн тиэмэ5э 

үөрэтиллбит матырыйаалы 

хатылааЬын. Тыллары саца 

чаастарынан  наардааЬын 

Этии тутаах чилиэннэрин 

булар, ханнык саца чааЬа 

буолалларын быЬаарар. 

Болдьох бэлиэлэри, араас 

схемалары сопко туЬанар. 

Мунаарбыт боппуруоьун 

быьаарсар (К) Бэйэтин 

санаатын, ба5атын 

сиэрдээхтик этэр (К) Үлэ 

түмүгүн дьон интэриэһин, 

болҕомтотун тардар курдук 

сахалыы кэпсиир. 

  

76 СитиЬиибитин 

сыаналанабыт, 

билиибитин 

бэрэбиэркэлэнэ

бит 

1 „СыЬыат― диэн тема5а  ылбыт 

билиилэрин уонна 

сатабылларын 

бэрэбиэркэлээЬин 

Бэрэбиэркэлиир улэ5э 

үөрэппит матырыйаалын 

туЬанар. Саҥа чааһын, этии 

чилиэнин  быһаарар, 

наардыыр. 

Сыалы-соругу ситиһэр 

ньымаларын уонна 

усулуобуйаларын төһө сөпкө 

талбытын сыаналыыр. Үлэ 

хаамыытын хайдах салайан 

иһэрин кэтээн көрөр  

  

77 Чиэппэри 

тумуктуур 

хонтуруолунай 

диктант 

1 Суруйар дьођура хайдах 

сайдан иһэрин, билиитин 

сурукка төһө сатаан туттарын 

бэрэбиэркэлээЬин 

Сахалыы таба суруйуу, 

сурук бэлиэтин 

быраабыларын тутуһар.  

Учуутал кѳмѳтүнэн тѳрѳѳбүт 

тылын дьарыгар сыал-сорук 

туруорунар.  Саха тылын 

литературнай нуорматын 

  



(орфоэпическэй, лексическэй, 

грамматическай) тутуһар. 

78 Сыыhаны 

көннөрүүгэ үлэ 

1 Хонтуруолунай улэ5э 

туЬэрбит ал5астарын  

көннөрүү. 

Улэ5э туhэрбит 

сыыhаларын быраабылатын 

билэр. Таба суруйуу уонна 

сурук бэлиэтин суолтатын 

быhаарар, сурукка түhэрбит 

сыыhаларын 

бэрэбиэркэлэнэр 

Бэйэ саҥатын (тылынан, 

суругунан) сатаан 

хонтуруолланар, тиэкиһин ис 

хоһоонун, тылын-өһүн 

сыаналанар, алҕастарын 

булар, чочуйар, тупсарар. 

 

 

  

4 чиэппэр – 24 чаас 

Этии – 15 чаас 

 

79-

80 

Этии. 2 Сэьэн, ыйытыы, соруйар  

этиилэри арааран билии. 

Этииттэн ыйытыы  көмөтунэн  

тыл ситимин булуу; этиини 

уонна тыл ситимин тэцнээЬин. 

Тыллары сааЬылаан этии 

оцоруу, суруйуу  

Тыл ситиминэн этии 

онорор, тыл ситимин булан, 

ыйытыынан сибээстиир, 

этиигэ тутаах уонна ойо5ос 

чилиэннэри булар. 

Былааны тутуьан  сопко 

улэлиир, бэйэтин кэтэнэн 

корунэр (Р); 

Сыалы-соругу ситиьэр 

ньымаларын уонна 

усулуобуйаларын теЬе сепке 

талбытын сыаналыыр.(Р) 

  

81 Тэнийбит уонна 

тэнийбэтэх 

этии 

1 Тэнийбит уонна тэнийбэтэх 

этиини арааран билии.  

Этии бутуутугэр сурук 

бэлиэтин таба туруоруу. 

Тэнийбэтэх этиилэри 

тэнитэн суруйар. Этии 

араастарын сепке 

интонациялаан сацарар. 

Анал бэлиэлэринэн тыл, этии, 

тиэкис моделын онорор. 

Бэриллибит моделга 

тирэҕирэн, тылы, этиини 

толкуйдуур, тиэкиһи айар. 

  

82 Этии ойо5ос 

чилиэннэрэ. 

1 Ыйытыы көмөтунэн   

этии тутаах уонна ойо5ос 

чилиэннэрин булуу. Этиигэ 

толорууну, быЬаарыыны, 

сиЬилиини булуу 

Тэнийбит этии онорор,  

тыллартан этии онорор,  

чилиэннэринэн ырытар,  

Бэйэтин санаатын, ба5атын 

сиэрдээхтик этэр (К) 

Төрөөбүт тылын үөрэтэригэр 

сыал-сорук туруорунан 

көдьүүстээхтик үлэлиир. 

  

83 ОйуулааЬын 

тиэкис 

«Манчаары тас 

1 Да5ааЬыны туттан  

ойуулааЬын тиэкис оцоруу 

ОйуулааЬын тиэкиЬи  төһө 

Номоххо киирбит саха 

куустээх дьонун туЬунан 

иЬитиннэрии оцорор 

Бэйэтин сааһыгар сөп тубэһэр 

тиэкискэ үөрэппит 

матырыйаалын сүнньүнэн тыл 

  



кестуутэ» сепке суруйарын 

бэрэбиэркэлээЬин. 

Суруйар тиэкискэ уерэппит 

матырыйаалын туЬаныы 

Саныыр санааны суругунан 

сиьилии тириэрдэр.  

Таба суруйуу уонна сурук 

бэлиэтин суолтатын 

быhаарар 

литературнай нуормата 

саҥарар эбэтэр суруйар киһи 

тылыгар төһө сөпкө эбэтэр 

сыыһа туттулларын тута 

«сэрэйэн» билэр, итэҕэһин, 

алҕаһын быһаарар, көннөрөр, 

бэйэтин тылыгар-өһүгэр тыл 

нуорматын ирдэбилин 

тутуһарга дьулуһар. 

84 Этии ойо5ос 

чилиэннэрэ. 

1 Этии тутаах уонна ойо5ос  

чилиэннэрин булуу. 

БыЬаарыыны эбэн этиилэри 

устуу. Этиигэ толорууну, 

быЬаарыыны, сиЬилиини 

булуу 

Этиигэ толорууну, 

быЬаарыыны, сиЬилиини 

булар. Болдьох бэлиэлэри, 

араас схемалары сопко 

туьанар. Араастык этиллэр 

быЬаарыылары тылдьыт 

кеметунэн булар 

Үлэ түмүгүн дьон 

интэриэһин, болҕомтотун 

тардар курдук сахалыы 

кэпсиир. Анал бэлиэлэринэн 

тыл, этии, тиэкис моделын 

онорор. Бэриллибит моделга 

тирэҕирэн, тылы, этиини 

толкуйдуур, тиэкиһи айар. 

  

85 Хонтуруолунай 

устуу «Саас» 

1 Сурук-бичик култууратын 

тутуһуу.  

Тупсаҕай буочарынан 

ыраастык суруйуу.  

Тиэкиһи устуу 

Айыл5а уЬуктуутун кэтээн 

керер, хаартыска5а туЬэрэр, 

кэпсиир 

Төрөөбүт тылын барҕа 

баайын сыаналыыр, тыл 

кэрэтигэр умсугуйар, этигэн 

тыл күүһүн, кыаҕын толору 

туһанарга, тылын-өһүн бэйэтэ 

сатаан чочуйан, тупсаран, 

санаатын сиһилии этэргэ, 

кэпсииргэ дьулуһар.(Р) 

  

86 Этии биир 

уустаах 

чилиэннэрэ 

1 Этии биир уустаах 

чилиэннэрин арааран билии; 

кэриччи аа5ар интонацияны 

тутуЬуу; соппутуойу 

туруоруу. 

Этиигэ биир уустаах 

чилиэннэри булар, соптоох 

сурук бэлиэтин туруорар. 

Биир уустаах 

чилиэннэрдээх этиилэри 

толкуйдаан суруйар 

Сахалыы дорооболоһор, 

билсиһэр, быраһаайдаһар, 

көрдөһөр, бырастыы 

гыннарар, буойар, 

телефонунан кэпсэтэр, о.д.а. 

үгэстэри иҥэриммит, күннээҕи 

олоҕор өрүү туттар. (К) 

  

87 Талан дьыктаан 1 Суруйар дьођура хайдах Биир уустаах Саха тылын литературнай   



 сайдан иһэрин, билиитин 

сурукка төһө сатаан туттарын 

бэрэбиэркэлээЬин 

чилиэннэрдээх этиилэри  

суруйар, сурук бэлиэлэрин 

таба туруорар 

нуорматын (орфоэпическэй, 

лексическэй, грамматическай) 

тутуһар. Дорҕоону, 

буукубаны, тыл сүһүөҕүн, 

саҥа чааһын, этии чилиэнин, 

судургу этиини булар, 

быһаарар, наардыыр. 

88 ТуЬулуу 1 ТуЬулууну этиигэ булуу, 

септеех сурук бэлиэтин 

туруоруу. Исхиэмэ5э сеп 

тубэЬэр этиилэри толкуйдаан 

суруйуу 

Кими эбэтэр тугу эмэ аатын 

ааттаан ыцырар, туЬаайар 

тыл туЬулуу буоларын 

билэр. 

Сахалыы тахсар оҕоҕо 

аналлаах республика, улуус, 

оскуола хаһыаттарын-

сурунаалларын («Кэскил», 

«Чуораанчык», о.д.а.) тиһигин 

быспакка ааҕар (П) 

  

89 Суругунан улэ 

«Айыл5аны 

харыстааЬын» 

1 Ылбыт билиитин сурукка төһө 

сатаан туттарын 

бэрэбиэркэлээЬин. 

Сахалыы таба суруйуу, 

сурук бэлиэтин 

быраабыларын тутуһар. 

Тупса5ай буочарынан, 

ыраастык суруйар. 

Тиэкис тиибиттэн керен 

(сэьэргээьин ойуулааьын, 

тойоннооьун), тиэкис тутулун 

тутуьар (киириитэ, сурун 

чааьа, тумугэ),  былаанын 

онорор (кылгас, тэнийбит), 

кэрчик тиэмэлэргэ бытарытар 

  

90 Сирэй саңа 1 Сирэй саца5а сурук бэлиэтин 

туруоуруу, сирэй сацаны эбэн 

суруйуу. Исхиэмэ5э сеп 

тубэЬэр этиилэри толкуйдаан 

суруйуу 

Ким эмэ этиитэ 

уларытыыта суох 

бэриллибитэ сирэй саца 

буоларын билэр. Сирэй 

саца5а сурук бэлиэтин таба 

туруорар 

Тыл кэрэтигэр умсугуйар, 

этигэн тыл кууьун, кыа5ын 

толору туьанар Үлэ түмүгүн 

дьон интэриэһин, 

болҕомтотун тардар курдук 

сахалыы кэпсиир. 

  

91 ОйуулааЬын 

тиэкис «ЭЬэ» 

1 Былаанынан сирдэтэн, эЬэни 

ойуулаан суруйуу 
Сахалыы таба суруйуу, 

сурук бэлиэтин 

быраабыларын тутуһар. 

Тупса5ай буочарынан, 

ыраастык суруйар. 

Саныыр санаатын сааһылаан, 

дьоҥҥо өйдөнүмтүөтүк, 

тиийимтиэтик этэр, тиэкис 

тутулун тутуһан суруйары 

сатыыр.  

  

92   СитиЬиибитин 

сыаналанабыт, 

1 Бэрэбиэркэлиир улэ «Этии». 

Этии керуцун,  тыл ситимин 

Болдьох бэлиэлэри, араас 

схемалары сопко туьанар. 

Дьону кытта алтыһыыга 

кэпсэтии сиэрин тутуһар, 

  



билиибитин 

бэрэбиэркэлэнэ

бит «Этии» 

арааран быЬаарыы. туттан-хаптан бодоруһуу 

ньымаларын тоҕоостоохтук 

туттар. 

93 Сыыhаны 

көннөрүүгэ үлэ 

1 Хонтуруолунай улэ5э 

туЬэрбит ал5астарын  

көннөрүү. 

Улэ5э туhэрбит 

сыыhаларын быраабылатын 

билэр.  

Бэйэ саҥатын (тылынан, 

суругунан) сатаан 

хонтуруолланар, тиэкиһин ис 

хоһоонун, тылын-өһүн 

сыаналанар, алҕастарын 

булар, чочуйар, тупсарар. 

  

        

94 Түмүктүүр  

уруоктар «Аат 

тыл» 

1 Сыл устата барыллыбыт 

матырыйаалы хатылааЬын, 

чицэтии  

Таба суруйар дьо5уру 

сайыннарыы 

Барбыт тематын 

быраабылаларын сатаан 

ырытар. 

 

Ханнык баҕарар эйгэҕэ 

кэпсэтэригэр дьон 

болҕомтотун тардар, 

сэргэхситэр, сонурҕатар, 

көҕүлүүр сатабылы табан 

туһанар. Кэпсэтэр кэмҥэ бэйэ 

көрбүтүн, истибитин, 

аахпытын сиһилии сэһэргиир. 

  

Хатылааһын – 9 чаас 

 

  

95 Хатылааһын 

«Да5ааһын аат» 

1 Да5ааhын аат тыл атын саңа 

чаастартан араарыы, да5ааhын 

аат тылы састаабынан 

ырытыы. 

Этиилэри саца чааЬынан, 

этии чилиэнинэн ырытар 

Саастыылаахтарын, улахан 

дьону кытта айымньылаах 

алтыһыы туругар кэбэҕэстик 

киирэр, биир сыаллаах-

соруктаах дьонун кытта 

таһаарыылаахтык, 

көдьүүстээхтик үлэлиир 

үөрүйэхтэнэр ( К) 

  

96 Хатылааһын 

«Туохтуур», 

«Солбуйар аат» 

1 Туохтууру, солбуйар ааты 

атын саңа чаастартан араарыы,  

састаабынан ырытыы. 

Туохтуур, солбуйар аат 

араастарын билэр, этиигэ 

ханнык чилиэн 

буолалларын быЬаарар 

Үлэ хаамыытын хайдах 

салайан иһэрин кэтээн көрөр. 

Үлэ түмүгүн дьон 

интэриэһин, болҕомтотун 

тардар курдук сахалыы 

  



кэпсиир.(П) 

97 Суругунан улэ 1 Былааны туЬанан тиэкис 

оцоруу 

Сахалыы таба суруйуу, 

сурук бэлиэтин 

быраабыларын тутуһар. 

Тупса5ай буочарынан, 

ыраастык суруйар. 

Былааны тутуhан   сөпкө  

үлэлиир, сыыhаларын 

көннөрөр (Р); 

Санарбыт уонна суруйбут 

тылларыгар эппиэтинэстээх 

(Л) 

  

98 Ситиһиибитин 

сыаналанабыт, 

билиибитин 

бэрэбиэркэлэнэ

бит  

1 Сыл устата барыллыбыт 

матырыйаалы билиини 

бэрэбиэркэлээЬин 

Барбыт тематын 

быраабылаларын сатаан 

ырытар. 

Болдьох бэлиэлэри, араас 

схемалары сөпкө туьанар. 

Араадьыйанан, 

телевизорынан сахалыы 

биэриилэри сэргээн истэр-

көрөр, үөрэҕэр, чинчийэр, 

айар улэтигэр көдьүүстээхтик 

туһанар.(П) 

  

99 Сылы 

түмүктүүр 

хонтуруолунай 

диктант 

1 Суруйар дьођура хайдах 

сайдан иһэрин, билиитин 

сурукка төһө сатаан туттарын 

бэрэбиэркэлээЬин  

Таба суруйуу уонна сурук 

бэлиэтин суолтатын 

быhаарар, сурукка түhэрбит 

сыыhаларын 

бэрэбиэркэлэнэр 

Бэйэтин итэҕэһин, алҕаһын 

быһаарар, көннөрөр, бэйэтин 

тылыгар-өһүгэр тыл 

нуорматын ирдэбилин 

тутуһарга дьулуһар 

  

100 Сыыhаны 

көннөрүүгэ үлэ 

1 Хонтуруолунай улэ5э 

туЬэрбит ал5астарын  

көннөрүү. 

Улэ5э туhэрбит 

сыыhаларын быраабылатын 

билэр; сурукка түhэрбит 

сыыhаларын 

бэрэбиэркэлэнэр 

Анал бэлиэлэринэн тыл, этии, 

тиэкис моделын онорор. 

Бэриллибит моделга 

тирэҕирэн, тылы, этиини 

толкуйдуур, тиэкиһи айар.  

Дьону кытта бииргэ алтыһан 

үөрэнэр, үлэлиир араас 

ньыманы баһылыыр (К) 

  

101 Хонтуруолунай 

устуу 

 Устуу быраабылатын билии. 

Тупса5ай буочарынан, 

ыраастык суруйуу. 

Буукубалары сөпкө 

холбоон устар. Тылы 

сүһүө5унэн таба көһөрөр. 

Саха тылын литературнай 

нуорматын (орфоэпическэй, 

лексическэй, грамматическай) 

тутуһар. Дорҕоону, 

буукубаны, тыл сүһүөҕүн, 

саҥа чааһын, этии чилиэнин, 

  



 

7. Үөрэх предметин материальнай-техническэй хааччыйыы 

 
Библиотека пуондата: 

1. Саха тылын 1 -4 кылааска үөрэтиини сүрүннүүр бырагыраама. 

2. «Саха тыла» предмети 4 кылааска үөрэтэр учебник. 

3.  «Төрөөбүт тыл уонна литература», «Бастакы үктэл» научнай-методическай сурунааллар. 

4. Тылдьыттар (быһаарыылаах, таба суруйуу, синоним, антоним, омоним, сомоӄо домох) 

5. Грамматическай ыйынньыктар 

6. Оӄоӄо аналлаах энциклопедиялар. 

7. Уус-уран кинигэлэр. 

Үөрэх цифровой ресурсалара: 

1. «Саха тыла» предмет УМК-н мультимедийнэй, электроннай сыһыарыылара 

2. Электроннай информационнай ыйынньык 

3. Сахалыы таба суруйуу компьютернай бырагыраамата. 

Көрдөрөр-иһитиннэрэр босуобуйалар: 

1. «Саха тыла» предмет УМК-гар сыһыаннаах аудиодиискэлэр. 

2.  Саха тылын үөрэтии тиэмэлэригэр сыһыаннаах видеокиинэлэр. 

3. Презентациялар. 

4. Тус сорудахтаах карточкалар 

Оонньуулар уонна оонньуурдар: 

1. Тылы сайыннарар остуол оонньуулара. 

2. Бодоруһууга үөрэтэр ситуационнай оруолунан оонньуу кэмпилиэгэ. 

судургу этиини булар, 

быһаарар, наардыыр. 

 

102 

Сылы 

түмүктүүр 

хатылааһын 

2 Сыл устата барыллыбыт 

матырыйаалы хатылааЬын, 

чицэтии  

Барбыт тематын 

быраабылаларын сатаан 

ырытар. 

Болдьох бэлиэлэри, араас 

схемалары сөпкө туьанар. 

Бэйэ саҥатын (тылынан, 

суругунан) сатаан 

хонтуруолланар, тиэкиһин ис 

хоһоонун, тылын-өһүн 

сыаналанар, алҕастарын 

булар, чочуйар, тупсарар. 

 

  



 

8. Туһаныллыбыт литература 

 

1. Федеральнай государственнай үөрэх стандарта саха оскуолатыгар : (начаалынай уопсай үөрэхтээһин) – Н.Н.Ситникова, 

С.С.Семенова, Н.Н.Васильева; Саха Респ. Үөрэӄин м-бэтэ, Саха Респ. Нац. Оскуолаларын чинчийэр науч. Ин-т; - Дьокуускай : Бичик, 

2011. 

2. Төрөөбут тыл: улэлиир бырагыраама: 1-4 кылаас. С.С.Семенова, Н.Н.Васильева, М.Ф. Кронникова-Дьокуускай, Бичик, 2013 («Саха 

оскуолата» систиэмэ)   

3. Захарова Л.В. Саха тыла. 4 кылаас- Дьокуускай: Офсет, 2005.  

4. С.С.Игнатьева Саха тылыгар тестэр:1-4 кылаас- Дьокуускай: Бичик, 2009. 

5. А.А.Семенова, Н.Е.Хаптасова Алын кылаастарга диктант, изложение хомуурунньуга- Дьокуускай: Бичик,1999 


