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1. Туохтуурдары аннынан тарт: 

 Сүүрбэ, таҕыста, таба, киэhэ, үрдүк, оскуолаттан, сатабыл, кинигэ, хаар, үлэhит, 

учуутал, бытаан, тымныы, үѳрэнэр, киирбит, сурук, иккис, сыттык, ыраас, биэс, 

кылгас, куотар, кымырдаҕас, хоргус, кытаанах. 

2. Тылы кѳhѳрүү быраабылатыгар түбэhиннэрэн тыллары араар: 

Эйэҕэстик, оhуор, аhаатылар, үөрэхпитин, кыhайыы. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Бэлиэтэммит тыллар сана чаастарын быhаар 

Киhи γйэтэ аттаах (_______) киhи курдук элэс гынан ааhарын курдук. 

Сатыыттан тайаҕын ылар, аттаахтан (__________)  кымньыытын ылар. 

4. Бу тыллары сахалыы суруй: 

праздник - _________________        якорь -______________________ 

рубашка - _________________    сундук - ___________________ 

скатерть - ________________    бумага - ____________________ 

5. Скобкалаах аат тылы сѳптѳѳх падежка туруор. Ыйытыытын, падеhын ый. 

(Υлэ) хаhааныма, аhы хаhаан. ______________________________________________ 

Доҕор доҕорун (алдьархай) хаалларбат.__________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Аат тылтан туохтууру, даҕааhыны γѳскэт: 

тыал - ______________________________________ 



мас- ___________________________________ 

уот- ________________________________________ 

7. Саха тылын ураты 5 буукубалара ханныктарый, суруй. 1 тылы толкуйдаан 

таhаар.    _________________________________ 

 

8. Сурук бэлиэлэрин туруор: 

Аҕаа кэлэ оҕус хатыҥ ытыы турар кыысчааным тосту тардыллыбыт лабааны 

одуулаhар 

9. Сомоҕо домохтору быhаар, суруй.  

Атахха биллэрдэ, буута быстарынан ____________________________ 

Илии тутуурдаах, өттүк харалаах -_______________________________ 

Атаҕа сири билбэт буолла -____________________________________________ 

10. Араастык этиллэр тыллар кѳппут буукубаларын туруор: 

Дьа..…аҥы, дьγк..…бил, дьэ..…кир, и…..дьит, инчэ…..эй, ич…..итэх, ки…..пииччэ, 

кул..…ах, кѳҥ…..ѳй, кγ…..дьэх, кыпт..…й, кэ…..чик. 

11. Тыл синонимын билии – тылы билии сүрүн бэлиэтэ. Бэриллибит тыллар 

синонимнарын суруй.  

Үрүмэччи – _____________________________________________________  

Улахан – ________________________________________________________  

Кыай – __________________________________________________________  

Эппиэттээ – _____________________________________________________  

12. Шарада. 

Бастакы аҥарым-γγрэр тыл, 

Иккис аҥарым- дьиэ аайы баар. 

Бγтγн бэйэм 

Сылаас сиргэ γѳскγγр, 

Хойуу тγγлээх, 

Минньигэс γγттээх дьиэ кыылынабын. ____________________________ 

13.  Сахабыт сирин биир саамай кэрэ сибэккитэ ньургуhун. Кини  туһунан элбэх 

хоһоон баар. 4 устуруокалаах ньургуhун туһунан тэттик хоһоону бэйэҥ айарга 

холон.  



___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Саха тылыгар 4 кылааска олимпиада сорудахтарыгар КЛЮЧ 

1. Туохтуурдары аннынан тарт: (по 0,5б) 

 Сүүрбэ, таҕыста, таба, киэhэ, үрдүк, оскуолаттан, сатабыл, кинигэ, хаар, үлэhит, 

учуутал, бытаан, тымныы, үѳрэнэр, киирбит, сурук, иккис, сыттык, ыраас, биэс, 

кылгас, куотар, кымырдаҕас, хоргус, кытаанах. 

2. Тылы кѳhѳрүү быраабылатыгар түбэhиннэрэн араар(по 0,5б) 

Эйэ-ҕэстик, оhуор, аhаа-тылар, үөрэх-питин, кы-hайыы. 

Эйэҕэс-тик, оhуор, аhааты-лар, үөрэхпи-тин, кыhа-йыы. 

3. Бэлиэтэммит тыллар сана чаастарын быhаар(по 1б) 

Киhи γйэтэ аттаах (да5ааьын аат) киhи курдук элэс гынан ааhарын курдук. 

Сатыыттан тайаҕын ылар, аттаахтан (аат тыл) кымньыытын ылар. 

4. Бу тыллары сахалыы суруй:(по 1 б) 

праздник - бырааhынньык       якорь -дьаакыр 

рубашка - ырбаахы     сундук - сундуук 

скатерть - ыскаатар     бумага – кумаа5ы 

5. Скобкалаах аат тылы сѳптѳѳх падежка туруор. Ыйытыытын, падеhын ый. (по 1 

б)  

Υлэни хаhааныма, аhы хаhаан. ( тугу? Туохтуу падеж) 

Доҕор доҕорун алдьархайга хаалларбат (туохха?Сыhыарыы падеж) 

6. Аат тылтан туохтууру, даҕааhыны γѳскэт: (по 0,5 б) 

тыал – тыалырбыт, о.д.а., тыаллаах 

мас- мастыйбыт, мастаа, о.д.а.,  мастаах 

уот- уоттуйбут, уоттаа о.д.а., уоттаах 

7. Саха тылын ураты 5 буукубаларын суруй. 1 тылы толкуйдаа. (2 б) 

ḣөҕүҥ 

8. Сурук бэлиэлэрин туруор (3 б) 



«Аҕаа, кэлэ оҕус, хатыҥ ытыы турар!»- кыысчааным тосту тардыллыбыт лабааны 

одуулаhар. 

9. Сомоҕо домохтору быhаар.(3 б) 

Атахха биллэрдэ, буута быстарынан – тургэнник куотта 

Илии тутуурдаах, өттүк харалаах элбэх - бултаах кэлбит 

Атаҕа сири билбэт буолла - олус үөрбүт 

10. Араастык этиллэр тыллар кѳппут буукубаларын туруор: (по 0,5 б) 

дьаДаҥы, дьγкЭЭбил, дьэҥкир, иЛдьит, инчэҕэй, ичЧитэх, киРпииччэ, кулГААх, 

кѳҥДѳй, кγРдьэх, кыптЫй, кэРчик. 

11. Тыл синонимын билии – тылы билии сүрүн бэлиэтэ. Бэриллибит тыллар 

синонимнарын суруй. (по 1 б) 

Үрүмэччи – ЛЫАХ 

Улахан – БААРА5АЙ о.д.а. 

Кыай – ХОТ 

Эппиэттээ – ХОРУЙДАА 

12. Шарада.(2 Б) 

Бастакы аҥарым-γγрэр тыл, 

Иккис аҥарым- дьиэ аайы баар. 

Бγтγн бэйэм 

Сылаас сиргэ γѳскγγр, 

Хойуу тγγлээх, 

Минньигэс γγттээх дьиэ кыылынабын. БАР+ААН=БАРААН 

13.  Сахабыт сирин биир саамай кэрэ сибэккитэ ньургуhун. Кини  туһунан элбэх 

хоһоон баар. Ньургуhун туһунан 4 устуруокалаах тэттик хоһоону бэйэҥ айарга 

холон. (5 б) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 


