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БЫЬААРЫЫ СУРУК 

            Орто суьуех оскуола5а анаммыт саха тылын улэлиир бырагыраамата С.С.Семенова „Саха тыла: 5-11 кылаас“ уонна Г.Г.Филиппов, 

Г.И.Гурьев оҥорбут бырагыраамаларыгар  (2000, 2015сс) оло5уран оҥоьулунна. 

Орто сүьүөх оскуола5а саха тылын биридимиэтин суолтата 

 Саха тыла 1992 сыллаахха судаарыстыбалыы ыстаатыстанан, суолтата биллэрдик үрдээбитэ. Төрөөбүт тыл – хайа да норуот 

көлүөнэттэн көлүөнэ5э бэриллэр улуу нэьилиэстибэтэ, киьи аймах култууратын суду сыаннастарыттан биирдэстэрэ. Төрөөбүт тыл – о5о 

тулалыыр эйгэтин кыра5атык билэр-көрөр, чугас дьонун-сэргэтин кытта истиҥник бодоруьар, иэйиитэ уьуктар, өйө-санаата сайдар, 

өбүгэтин үөрэ5ин утумнуур сүрүн сириэстибэтэ. Төрөөбүт тылынан үөрэ5и-билиини кэбэ5эстик ылынар, айар-тутар дьо5ура уһуктар. Идэни 

талыыга, араас эйгэ5э, тугэҥҥэ  дьону кытта бодоруьууга, аныгы уопсастыба5а бэйэ миэстэтин булууга, үтүө сиэргэ-майгыга төрөөбүт 

тылын үөрэтэн ылбыт билиитэ туьалыыр. 

Саха тылын үөрэтии сыала соруга: 

– төрөөбүт тылы ис сурэ5иттэн ытыктыырга; араас эйгэ5э, тугэҥҥэ бодоруьуу үөрүйэ5эр, аныгы уопсастыба5а сиэри-майгыны туттууга 

иитии; төрөөбүт тыл кэрэтин иҥэрии; 

– үөрэххэ, күннээ5и олоххо төрөөбүт тылы олохтоохтук туттарга үөрэтии; бодоруьар үөрүйэ5ин сайыннарыы, тылын-өhүн сайыннарар 

ба5атын үөскэтии; үөрэх дэгиттэр дьайыыларын (туох сыал-сорук туруорунан үөрэнэрэ, былаанныыра, тылын-өhүн хонтуруолланара, 

көннөрүнэрэ; билиини араас тылдьыттан, литэрэтиирэттэн БИЭни (биллэрэр-иьитиннэрэр эйгэни), Интэриниэти киллэрэн туран сатаан 

ылара);  

– тылы үөрэтии систиэмэтин, туттуллуутун туьунан билиини, тыл истилиистикэлии уратыларын ицэрии; ырытар, тэҥниир дьо5уру 

сайыннарыы; тыл саппааьын байытыы; литэрэтиирэлии нуорманы тутуьарга уьуйуу.   



Үөрэх биридимиэтин сүрүн ис хоьооно 

Орто сүьүөх оскуола5а саха тылын үөрэтии ис хоьооно үөрэх хаамыытыгар сатабылы-үөрүйэ5и олохсутууга (метапредмет) уонна бары 

биридимиэккэ туох сыал-сорук турарыгар тирэ5ирэр. Маныаха бодоруьууга, тыл үөрэ5эр (лингвистика) уонна ытык өйдөбүллэргэ 

(культуроведческая компетенция) кэмпитиэнсийэлээх сыьыан сайдыахтаах. 

Бодоруьуу кэмпитиэнсийэтигэр тылынан уонна суругунан кэпсэтии култуурата, о5о сааьыгар дьүөрэлээн күннээ5и оло5ор араас эйгэ5э 

тылы таба туттуу үөрүйэ5э киирэр. О5о туох соруктаах бодоруьара, кэпсэтии кэмигэр үөскээбит быьыыны-майгыны сөпкө сыаналыыра, 

кэпсэтэр киьитин тылын-өьүн өйдүүрэ, онуоха сөптөөх сыьыаны булан кэпсэтэрэ көстүөхтээх. 

Тыл уонна тыл үөрэ5ин кэмпитиэнсийэтигэр үөрэнээччи тыл үөрэ5ин туьунан билиитэ, тыл хайдах сайдарын, туттулларын өйдөөн 

көрүүтэ; сүрүн литэрэтиирэлии нуорманы тутуьуута; тыл баайын хаҥатыыта; араас тылдьыты сатаан туьаныыта киирэр. 

Ытык өйдөбүл (культуроведческая) кэмпитиэнсийэтигэр төрөөбүт тыл төрүт култуураны көрдөрүү биир көрүҥэ буолара, тыл норуот 

устуоруйатын кытта ыкса сибээьэ; саха тылын дьикти уратыта; тыл суолтатын төрүт култуура5а да5атан быьаарыы киирэр. 

Саҥаны-иҥэни толору баьылааьын бэлиэтэ: бодоруьууга үөрэх дэгиттэр дьайыылара (саҥарар саҥа араас көрүҥүн сатаан туттуу, 

табаарыстарын, а5а саастаах дьону кытта бодоруьуу; тылынан уонна суругунан саҥаны сөпкө өйдөөьүн; саныыр санааны сааьылаан 

кэпсээьин; тылга-өскө сөптөөх нуорманы, сиэри тутуьуу); билэр-көрөр сатабыл (холобурдааьын, ситимнээх толкуй, дакаастааьын, араас 

источниктан наадалаах матырыйаалы булуу, наардааьын); тэринэр-дьаьанар сатабыл (сыалы-соругу сөпкө туруоруу, сатаан былаанныыра; 

сатаан хонтуруолланара, көннөрүнэрэ). 

Үөрэнээччи саҥаны-иҥэни толору баьылааьына, саҥарар саҥатын тупсарыыта саха тылын тутулун уонна араас тугэҥҥэ хайдах 

туттулларын билиигэ тирэ5ирэр. Үөрэх хаамыытыгар о5о тылы ырытыы үөрүйэ5эр эрэ буолбакка, тыл култууратыгар үөрэниэхтээх. Аа5ыы 

араас көрүҥүн сатыахтаах, тиэкиьи литэрэтиирэлии нуорманы уонна тыл-өс сиэрин тутуьан сатаан сыымайдыахтаах, көннөрүөхтээх.  



Төрөөбүт тылы үөрэтии ис хоьоонун сүрүн хайысхалара: 

- бодоруһуу култуурата; 

- тыл үөрэ5ин тутаах салааларын туьунан уопсай өйдөбүл: саҥа дор5ооно, лиэксикэ, морполуогуйа, сиинтэксис;  

- сурук култуурата: таба суруйуу уонна сурук бэлиэтэ; 

- ситимнээх саҥаны сайыннарыы (тиэкис туьунан сүрүн өйдөбүл). 

 

Тыл үөрэ5э 

  Төрөөбүт тылбыт – саха тыла. Саха омук үөскээбит, сайдыбыт устуоруйата. Саха тыла – түүр тыла. Саха тылыгар уруулуу тыллар. 

Төрөөбүт тыл киһи олоҕор суолтата.  

  Дорҕоон уонна таба саҥарыы. Саҥа дорҕоонун өйдөбүлүн, сахалыы дорҕоон арааһын билии. Тереебут тыл дор5ооннорун, ордук чуолаан, 

сахалыы ураты дор5ооннору (уьун-кылгас, илин-кэлин, уос-айах аьа5ас уонна хоьуласпыт, сэргэстэьэр, пааралаһар бутэй дор5ооннору, 

дьуптуоннары, 5, ц, дь нь, мурун  дор5ооннору), арааран истии, чуолкайдык, таба саҥарыы нуорматын тутуґан саҥарыы. Саха тылыгар киирии 

тыллары сахатытан, аьа5ас дор5ооннор дьүөрэлэьиилэрин сокуонун тутуьан саҥарыы. Тылы дорҕоонунан ырытыы.  

  Лиэксикэ. Норуот тылын туһунан уопсай өйдөбүлү, төрүт уонна киирии тыл уратыларын билии. Литэрэтиирэлии тыл суолтатын билии, 

нуорматын тутуһуу. Тыл лиэксикэлии суолтатын быһаарыы. Түөлбэ тыл, биир уонна элбэх суолталаах, хомуур тыллар, көспүт суолталаах тыллар, 

омуоньум, онтуоньум, синиэньим (харыс тыллар, сомоҕо тыллар, мэтээпэрэлэр) өйдөбүллэрин билии, тиэкистэн булуу, саҥарар саҥаҕа сөпкө туттуу. 

Тылдьыт арааһын сатаан туһаныы, тыл суолтатын тылдьыттан булан быһаарыы.  

  Кыраапыка. Сурук сайдыытын бэлиэ түгэннэрин билии, киһи олоҕор суолтатын өйдөөһүн. Сахалыы сурук-бичик устуоруйатын билии. 

Дорҕоон буукубаларын билии, таба ааттааһын. Буукубалары суруллар ньымаларынан холбоон, ыраастык, тэтимнээхтик илиинэн суруйуу. Сурукка 

туттуллар атын бэлиэлэри, өйдөбүллэри  (апсаас, тылы көһөрүү бэлиэтэ, тыл икки арда (пробел)) сөпкө туттуу. Сахалыы алпаабыт бэрээдэгин 



билии. Араас тылдьытынан, ыйынньыгынан, хатаалагынан үлэлииргэ алпаабыты сөпкө туһаныы. Көмпуутэргэ сахалыы сириибинэн тиэкиһи 

ылба5айдык бэчээттээн суруйуу.  

 Морполуогуйа. 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), туохтуур туттулук халыыптара (аат туохтуур, 

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

Тыллары сүрүн бэлиэлэринэн (кырамаатыкалыы халыыптарынан) бөлөхтөөһүн, ырытыы. Саҥарар саҥаҕа тыл литэрэтиирэлии нуорматын 

тутуһуу. 

 Сиинтэксис. Этии уонна тыл ситимэ уратыларын, этии арааһын (сэһэн, ыйытыы, күүһүрдүү) билии. Этии чилиэннэрин, биир уустаах 

чилиэннэри, тэнийбит чилиэннэри, даҕаамыры, кыбытык кэрчиктэри өйдөөһүн. Тэнийбит уонна тэнийбэтэх этии, толору уонна толорута 

суох судургу (биир састааптаах, икки састааптаах этии) уонна холбуу (баьылатыылаах, тэҥҥэ холбоммут) этии, сирэй саҥа, ойоҕос саҥа, 

диалог, туһулуу өйдөбүллэрин билии, этиигэ, тиэкискэ арааран булуу, бэйэ этиитин толкуйдааһын. Этиини таба интэнээссийэлээн ааҕыы, 

сурукка саҥа дэгэтин сурук бэлиэтинэн араарыы. Этиини чилиэнинэн ырытыы. 

 

Сурук-бичик култуурата 

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

сэргэстэспит, ханыылаһар бүтэй дорҕооннору, саха тылыгар киирии тыл дорҕооннорун таба суруйуу. Сахалыы араастык этиллэр тыллар таба 

суруллуулара тыл төрүт сокуоннарыттан тахсалларын, норуокка үөрүйэх, үгэс буолбут нуормаларга оло5уралларын өйдөөһүн, харыстабыллаах 

сыьыан. Киэҥник, элбэхтик туттуллар эбэтэр сахалыы этэргэ табыгастаах киирии тыллары сахатытан суруйуу; тылбаастанар эбэтэр саха тылынан 

бэриллэр кыахтаах нуучча тылларын сахалыы солбугунан биэрии; сахалыы кыайан суруллубат киирии тыллар сыьыарыыларын таба суруйуу.  



 Сурук бэлиэтэ. Сурук бэлиэтэ – тыл култууратын сор5ото буоларын, киьи этэр санаатын чуолкайдыырга, иэйиини сурукка биэрэргэ, суругу-

бичиги тупсарарга биллэр-көстөр туьалаа5ын, тиэкис арам-тар5ам барбатын, ыьыллыбатын, биир сомо5о, сибээстээх буоларын, хааччыйарын 

өйдөөһүн. Тыл ордук тупса5ай тутуллаах, этигэн, бэргэн буоларыгар сахалыы этии, сурук бэлиэтин арааьын (араарар, тоьо5олоон бэлиэтиир) 

сатабыллаахтык туттуу.  

Тыл салаалара.  Саҥа дорҕоонун туһунан билиигэ олоҕуран тыл дорҕооннорун тылыгар-өһүгэр таба интэнээссийэлээн, охсуулаан туттар; 

лиэксикэҕэ ылбыт сатабылларыгар, үөрүйэхтэригэр уонна билиитигэр тирэҕирэн, тылы ситимнээх саҥаҕа уонна туттулук истииллэргэ 

табыгастаахтык туттар; морполуогуйаны үөрэтэн иҥэриммит үөрүйэхтэрин, сатабылларын туһанан, саҥа чаастарын суолталарын уонна тылы 

үөскэтэр, уларытар халыыптарын литэрэтиирэлии нуормаларынан уонна төрөөбүт тыл үйэлээх үгэһин үөрүйэхтэринэн салайтаран араас истиилгэ 

сөпкө туһанар; сиинтэксискэ үөрэнэн билбит, сатаабыт үөрүйэхтэригэр олоҕуран, ситимнээх саҥатыгар тыл ситимин, этиини таба оҥорор,  араас 

истиилгэ сөп түбэһиннэрэн сыысхала суох туттар. 

 

Ситимнээх саҥаны сайыннарыы 

Туох сыаллаах-соруктаах саҥарарын, суруйарын  өйдөөн (тиэмэ, сурун санаа), дьоҥҥо тиийимтиэ гына санаатын сааьылаан, араас истииллээх 

тиэкиьи туьанар үөрүйэ5и баьылааьын (истэн суруйуу, ейтен суруйуу, о.д.а.). Тиэкис сүрүн санаатыгар оло5уран, тиэкиьи таба ааттыыр. Тиэкис 

сиһилиир тиибин таба туһанан (сэьэргээьин, ойуулааьын, тойоннооьун), тиэкис тутулун тутуhар (киириитэ, сүрүн чааьа, түмүгэ), табыгастаах 

былаанын оҥорор (кылгас, тэнийбит), кэрчик тиэмэлэргэ бытарытар. Тыл туттуллар аналын, дэгэтин учуоттаан, онно то5оостоох тутуллаах 

этиилэри (логичность речи), ойуулуур-дьүьүннүүр ньымалары, сөптөөх тыл баайын (богатство речи), тугэнигэр  сөптөөх тылы туттар (уместность 

речи). 

Саха тылын оскуола5а үөрэтии кэмигэр ытык өйдөбүллэри (личностные результаты) иҥэрии түмүгэ:  



1) тыл баайа, кыа5а, күүьэ – бу омук баайа, кыа5а, инники кэскилэ буоларын өйдүүр; ийэ тыл киьи иэйиитэ уьуктар, өйө-санаата, айар-

тутар дьо5ура сайдар эйгэтэ буолар диэн итэ5эйэр; 

2) төрөөбүт тыл үйэлээх үгэьин, этигэн кэрэтин ытыктыыр, киэн туттар, харыстыыр, тылын-өhүн сайыннарарга дьулуьар; 

3) ылбыт билиитигэр, тылын баайыгар тирэ5ирэн саныыр санаатын холкутук тиэрдэр; саҥарар саҥатын кэтээн көрөн сөптөөх түмүк 

оҥостор. 

 

Үөрэх сатабылларын (метапредметные результаты) иҥэрии түмүгэ: 

1) саҥарар саҥа бары көрүҥүн баьылааьын: 

Истии (аудирование) уонна аа5ыы: 

- тылынан уонна суругунан иьитиннэриини сөпкө өйдөөhүн (бодоруьууну, тиэкис тиэмэтин, сүрүн санаатын; сүрүн уонна эбии 

иьитиннэриини); 

- араас көрүҥнээх, истииллээх тиэкиьи сатаан аа5ыы; 

- араас көрүҥнээх, истииллээх тиэкиьи сатаан истии; 

- араас иьитиннэриини сатаан булуу, биллэрэр-иьитиннэрэр эйгэни, Интэриниэти киллэрэн туран; 

- чопчу тиэмэ5э матырыйаалы наардааьын; иьитиннэриини бэйэ көрдөөн булуута, ону сатаан тиэрдии; 

- дьон саҥарар саҥатын ис хоьоонунан, истилиистикэлии уратытынан тэҥнии тутан быьаарыы. 

Саҥарыы уонна сурук: 



- үөрэх хаамыытыгар туох сыал-сорук турарын сатаан быьаарар (биирдиилээн уонна кэлэктиибинэн), улэни бэрээдэгинэн аттарар, 

түмүгүн сатаан сыаналыыр, ону тылынан уонна суругунан сөпкө тириэрдэр сатабыл; 

- истибит эбэтэр аахпыт тиэкиьин кылгатан быьаарар (былаан, кэпсээн, кэниспиэк, аннатаассыйа); 

- тиэкис араас көрүҥүн, истиилин тутуьан тылынан уонна суругунан сатаан оҥорор; 

- тиэкискэ ирдэнэр нуорманы тутуьан саныыр санаатын тылынан уонна суругунан сатаан биэрэр; аахпыт, истибит, көрбүт чахчытыгар 

тус санаатын сатаан этэр; 

- монолог (сэьэргээьин, ойуулааьын, тойоннооьун) уонна диалог (кэпсэтии сиэрэ, ыйыталаьыы, көҕүлээһин, санаа атастаьыыта уо.д.а.) 

араас көрүҥүн сатаан туттар; 

- куннээ5и олоххо саха тылынан сөпкө саҥарыы, лиэксикэлии, кырамаатыкалыы, истилиистикэлии нуормаларын тутуьар; таба 

суруйууга, сурук бэлиэтигэр быраабыла сүрүн ирдэбиллэринэн сирдэтэр; 

- дьону кытта кэпсэтэригэр кэпсэтии сиэрин тутуьар; сөпкө туттан-хаптан алтыьар; 

- үөрэх хаамыытыгар, күннээ5и олоххо тылын-өhүн хонтуруолланар; сыыьатын-халтытын булан көннөрүнэр; суруйбут тиэкиьин 

көннөрөр, тупсарар; 

- табаарыстарын иннигэр туран кылгас иьитиннэрии, дакылаат, эрэпэрээт оҥорор; араас тиэмэни дьүүллэьиигэ көхтөөхтүк кыттар. 

2) ылбыт билиитин, сатабылын, үөрүйэ5ин куннээ5и олоххо туьанар; төрөөбүт тылын көмөтүнэн атын биридимиэттэри үөрэтэн билии 

ылар; нуучча, омук тылларын, литэрэтиирэни үөрэтэригэр саха тылыгар үөрэммитин алтыьыннарар. 

3) дьону-сэргэни кытта бодоруьарыгар, кыттыгас үлэ5э, тыын суолталаах тиэмэни дьүүллэьиигэ кэпсэтии сиэрин, төрүт култуураны 

кытта дьүөрэлээн туттар. 



Бэйэни салайынар –дьаһанар сатабыл (регулятивные умения). 

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

2. Тылы сэрэйэр дьоҕуру сайыннарыы.Бэйэтин сааһыгар сөп түбэһэр тиэкиһи тылынан да,  суругунан да таҥар буолуохтаах. 

3.  Тылын сайыннарар баҕаны үөскэтии. 

4. Хонтуруолланыы 

 

Билэр-көрөр сатабыл.  Сүрүн үөрэнэр сатабыл (познавательные умения). 

1. Билиини-көрүүнү кэҥэтэр араас матырыйаалы туһаныы. 

2. Билиини сааһылааһын 

3. ϴйү сайыннарар үөрүйэхтэр. Саха тылын лингвистическэй матырыйаалыгар тирэҕирэн , өй үлэтин араас дьайыыларын кэбэҕэстик 

толорор: тэҥнээһин, ырытыы, холбооһун, түмүктээһин, ханыылатан сааһылааһын, майгыннатыы, сааһылаан ситимнээһин. 

4. Рефлексия. 

5. Бэлиэни-символы туһанар үөрүйэхтэр. 

Бодоруһар сатабыл (коммуникативные умения). 

1. Бииргэ үлэлиир үөрүйэх-пааранан,бөлөҕүнэн,хамаанданан. 

2. Кэпсэтэр үөрүйэх. 

3. Кэпсэтии сиэрин тутуһар үөрүйэх. . 

 

Тустаах үөрэх биридимиэтин (предметные результаты) үөрэтии түмүгэ: 



1) тыл сүрүн аналын, саха тыла нуучча тылын кытта судаарыстыбалыы тэҥ ыстаатыстааьын, тыл норуот култууратын кытта ыкса 

ситимнээьин, төрөөбүт тыл киьиэхэ уонна уопсастыба5а суҥкэн оруоллаа5ын өйдүүр; 

2) төрөөбүт тыл гуманитарнай наукаларга ылар миэстэтин уонна үөрэхтээьиҥҥэ туох суолталаа5ын өйдүүр; 

3) төрөөбүт тыл туьунан билим сүрүн төрүттэрин удума5алыыр; 

4) тыл үөрэ5ин (лингвистика) сүрүн өйдөбүллэрин: тыл үөрэ5ин салааларын; саҥарар саҥа тылынан уонна суругунан бэриллиитин; 

монолог, диалог көрүҥнэрин; кэпсэтии, бодоруьуу сиэрин; кэпсэтии, билим, пубулуустука, дьыала-куолу истиилин, уус-уран литэрэтиирэ 

тылын-өhүн; саҥа тииптэрин (сэьэргээьин, ойуулааьын, тойоннооьун); тиэкиьи билэр; 

5) тыл баайын араас дэгэтин өйдүүр, тылынан уонна суругунан алтыьыыга сиэри, литэрэтиирэлии нуорманы тутуьар; 

6)  кырамаатыкалыы халыыптарын тута билэр, ырытар, тылыгар-өhүгэр сатаан туттар; 

7) тылы сатаан ырытар (саҥа дор5оонунан, састаабынан, лиэксикэлии, морполуогуйалыы), сиинтэксистии (ситиминэн, этии 

чилиэнинэн), иэйиини көрдөрөр сыьыан тыллары сатаан туттар; 

8) бодоруьууга синиэньими (лиэксикэлии, кырамаатыкалыы) сатаан туттуу кэрэтин өйдүүр, тылыгар-өhүгэр туттар;  

9) төрөөбүт тыла кэрэтин өйдүүр, уус-уран литэрэтиирэ тиэкиһигэр булан сыаналыыр. 

 

Үөрэх былааныгар саха тылын биридимиэтин миэстэтэ 

Үөрэх бэдэрээссийэлии төрүт (базиснай) былаанын былааныгар саха оскуолатын иккис сүhүө5эр (5-9 кыл)  төрөөбут тылы уонна 

ситимнээх саҥаны үөрэтиигэ барыта холбоон нэдиэлэ5э 11 чаас бэриллэр: 5 кылааска – 3 чаас, 6 кылааска – 2 чаас, 7 кылааска – 2 чаас, 8 

кылааска – 2 чаас, 9 кылааска – 2 чаас. 



                                                       6 кылаас (102 чаас) 

Тыл  үөрэ5э 

1. Киирии тиэмэ. Саха тыла(1ч) 

2. Хатылааьын (2ч) 

3. Лиэксикэ (4 чаас) 

Тыл сүрүн баайа. Түөлбэ тыл. Идэ тыла. Киирии, эргэрбит уонна саҥа тыллар. Сомо5о домох. 

Үөрэнээччи ылар үөрүйэхтэрэ: Тыл араас араҥатын сатаан араарар. Билбэт тылын тылдьыт көмөтүнэн быьаарар. Тыл араас араҥатын 

тылдьыттан булар, саҥарар саҥатыгар таба туьанар. 

4. Морполуогуйа. Таба суруйуу. (25\3 чаас) 

4.1. Аат тыл (10 чаас).  

Аат тыл суолтата. Уопсай уонна анал аат. Аат тыл морфологическай бэлиэтэ. 

Аат тыл үөскүүр ньымата. 

Аат тыл ахсаана. 

Аат тыл түhүктэниитэ. 

Тардыылаах аат тыл. 

Аат тылы таба суруйуу. 

Үөрэнээччи ылар үөрүйэхтэрэ: Тиэкистэн аат тылы ыйытыы туруоран булар, арааьын ыйар, ханнык этии чилиэнэ буолбутун быьаарар, 

бэйэтэ холобур а5алар. Үөскээбит аат тылы тиэкистэн булар, туох уратылаа5ын быьаарар. Элбэх ахсаан халыыбын сыыьа туттар миэстэни 



булан көрөр, аат тылы падеьынан сатаан уларытар, таба суруйар. Тардыылаах аат суолтатын араарар. Быраабыланы тутуьан аат тылы сөпкө 

суруйар. 

4.2.Да5ааьын аат (7 чаас) 

Да5ааьын аат суолтата, арааьа. Морфологическай бэлиэтэ. 

Да5ааьын аат үөскүүр ньымата. 

Да5ааьын аат-норуот тылынан уус-уран айымньытыгар. 

Да5ааьын ааты таба суруйуу 

Үөрэнээччи ылар үөрүйэхтэрэ: Тиэкистэн да5ааьын ааты булар, арааьын быьаарар. Бэйэтэ холобур а5алар. Этиигэ ханнык чилиэн буолбутун 

быьаарар. Тылдьытынан сатаан улэлиир, да5ааьын аат арааьын булар.Үөскээбит да5ааьын ааты тиэкистэн булар, ньыматын быьаарар. 

Да5ааьын ааты араас ньыманан сатаан үөскэтэр, саҥарарыгар таба туьанар. Да5ааьын ааты туьанан тэҥнээьиннэри, кубулуйбат эпитеттэри 

сатаан оҥорор, олоҥхо олугун айар. Да5ааьын ааты быраабыла5а тирэ5ирэн  таба суруйар. Сыыьа суруллубут тылы булан көннөрөр. 

4.3. Ахсаан аат (4 чаас) 

Ахсаан аат суолтата, морфологическай бэлиэтэ. 

Ахсаан аат арааьа. 

Ахсаан ааты таба суруйуу. 

Үөрэнээччи ылар үөрүйэхтэрэ: Ахсаан ааты тиэкистэн булар, арааьын быьаарар. Этиигэ ханнык чилиэн буолбутун быьаарар. Ахсаан ааты 

таба суруйар, кэпсэтии тылыгар, уус-уран айымньыга, дьыала истиилигэр туттар ньыманы то5оостоох кэмҥэ туьанар.  

4.4. Солбуйар аат (4 чаас) 



Солбуйар аат суолтата. Морфологическай бэлиэтэ. 

Солбуйар аат арааьа. 

Солбуйар аат-саҥарар саҥа5а. 

 Үөрэнээччи ылар үөрүйэхтэрэ: Солбуйар ааты тиэкистэн булар, арааьын ыйар. Суолтатытан бэйэтэ холобур а5алар. Этиигэ ханнык чилиэн 

буолбутун быьаарар. Солбуйар ааты истиил ирдэбилигэр дьүөрэлээн туттар. 

5.Саҥа чаастарыгар сыллаа5ы хатылааьын (3 чаас) 

Үөрэппит матырыйаалын билиэхтээх, таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабылаларын сатаан быьаарыах, холобурдуох тустаах. 

Сатыахтаах: 

- араас тылдьытынан сатаан туьанары; 

- саҥа чааьынан, сиинтэксистии ырытары; 

- үөрэппит таьымынан литэрэтиирэлии тылы туттары; 

Тылы таба суруйууга.  Үөрэппит быраабылаларыгар оло5уран сыыьаны булар, сатаан көннөрөр.  

Сурук бэлиэтигэр. Үөрэппит быраабылаларыгар оло5уран сурук бэлиэтин сөпкө туруорар, быьаарар. 

 

Ситимнээх саҥа (31\2 чаас) 

                                               1. Саҥа тиибэ (22 чаас) 

1.1.Сэьэргээьин (7 чаас) 

Сэьэргээьин өйдөбүлэ, тутула, арааьа. 

Иьитиннэрии анала, уратыта. 

Ыстатыйа анала, уратыта. 



Үөрэнээччи ылар үөрүйэхтэрэ: Сэьэргээьин тиэкиьи сатаан ырытар: тиэмэтин, сүрүн санаатын быьаарар. Са5аланыыта, түмүгэ төhө сөбүн 

толкуйдаан көрөр.  Былаанын оҥорор. Тиэмэтэ төhө арыллыбытын сыаналыыр. Ыстатыйаны уонна иьитиннэриини араарар, дакаастыыр. 

Бэйэтэ иьитиннэрии, ыстатыйа суруйарга эрчиллэр. Аахпыттан суруйар. 

1.2. Ойуулааьын (7 чаас) 

Ойуулааьын өйдөбүлэ, тутула, арааьа. 

Айыл5аны, хамсыыр- харамайы, дьиэни-уоту, киьини ойуулааьын. 

Үөрэнээччи ылар үөрүйэхтэрэ: Ойуулааьын тиэкиьин сатаан ырытар: тиэмэтин, сүрүн санаатын быьаарар. Итэ5эьин ыйан көннөрөр. 

Айыл5аны, хамсыыр- харамайы, дьиэни –уоту ойуулуур. Араас ойуулуур-дьүhүннүүр ньыма арааьын туттар. Хартыынанан кэпсээн суруйар. 

1.3. Тойоннооьун (8 чаас) 

Тойоннооьун өйдөбүлэ, тутула.  

Кылгас тойоннооьун.  

Үөрэнээччи ылар үөрүйэхтэрэ: Тойоннооьун тиэкиьи сатаан сыаналыыр. Бэйэтин санаатын дакаастыыр. Тойоннооьуну атын саҥа тиибигэр 

сатаан киллэрэр.  Тойоннооьуннаах тиэмэ5э өйтөн айан бэйэтин санаатын сааьылаан суруйар. 

                                        2.  Саҥарар саҥа истиилэ (9 чаас) 

2.1. Кэпсэтии истиилэ (3 чаас) 

Кэпсэтии истиилин өйдөбүлэ, ураты бэлиэтэ, туттуллар эйгэтэ. 



Үөрэнээччи ылар үөрүйэхтэрэ: Саҥарар саҥа истииллэрин сатаан араарар. Күннээ5и олоххо дьону кытта сахалыы дорооболоьор, билсиьэр 

быраьаайдаьар, бырастыы гыннарар, көрдөhөр, махтанар, буойар үгэьи тутуьар. Синонимы, сомо5о тылы туттан, тылын-өhүн байытар. 

Араас дьону кытта кэпсэтэргэ эрчиллэр. Кэпсэтии истиилигэр көҥүл тема5а өйтөн суруйар. 

2.2. Дьыала истиилэ (3 чаас) 

Дьыала истиилин өйдөбүлэ, ураты бэлиэтэ, туттуллар эйгэтэ. Дьыала истиилин арааьа 

Үөрэнээччи ылар үөрүйэхтэрэ: Судургу дьыала кумаа5ытын: ыспыраапканы, сайабылыанньаны, араспыысканы, автобиографияны холобуру 

туьанан, сирдэтэн суруйар. 

2.3. Наука истиилэ (3 чаас) 

Наука истиилин өйдөбүлэ, ураты бэлиэтэ, туттуллар эйгэтэ, тыла-өhө. 

Үөрэнээччи ылар үөрүйэхтэрэ: Үөрэх тылыгар-өhүгэр наука истиилин ирдэбилин тутуьар. Научнай истиилинэн суруллубут тиэкиьи 

аахпыттан суруйар. 

3.Ситимнээх саҥаны сайыннарыыга  хатылааьын (2 чаас) 

Үөрэнээччи сатыахтаах: Сэьэргээьин тиэкис арааьын сатаан туттар, суруйар. Уустук былааны сатаан оҥорор. Тэнийбит тиэкиьи кылгатан 

кэпсиир. Өйтөн суруйарыгар наадалаах матырыйаалы сөпкө талар, мунньар. Үөрэппит матырыйаалыгар чуолкайдык хоруйдуур, бэриллибит 

тиэмэ5э бэлэмнэнэн интэнээссийэлээхтик кэпсиир. 

 

Үөрэтэр  кылаастарым уратылаһар өрүттэрэ.  

6 “б” кылааска 25 о5о үөрэнэр.  Бу кылаас о5олоро саастара уларыйар кэмэ буолан, ардыгар мэниктэр, ыьылла5астар, үөрэххэ сыьыаннара 

уларыйымтыа. Уолаттарга улахан бол5омто наада, ардыгар  биир сиргэ сатаан өр олорбот о5олор бааллар. Дьиэ5э улэни толоруулара үчүгэй, 

уруокка биир уьун эрчиллиигэ өр олоруохтарын ба5арбаттар, онон барытыттан кыра-кыралаан элбэ5и оҥорорго улэлэьэбит.  Сорудах араас 



көрүҥэ солбуһа сылдьан уларыйарын сөбүлүүллэр. Тургэнник ылынар, өйдүүр о5о- 8, нууччалыы толкуйдуур, саҥарар-иҥэрэр  2 о5о баар, 

онон ыарыр5аталлар. Кинилэргэ чэпчэтиилээх үлэ ыытыллар, сыана туруутугар эмиэ ардыгар араастаьыы буолуон сөп. Ол да буоллар 

кылаас иллээх-эйэлээх, үөрэнэр ба5алара, интэриэстэрэ  үрдүк, санааларын этэллэр,  билии таьыма араас. Быйылгыттан атын 6 кылаас 

ыьыллан эбии о6олор киирдилэр, урут үөрэммит о5олор лиссиэйгэ барбыттара. 

Кылаастарынан оҕолор үлэлэрин тэрийии араастара 

1. 5-6 кылаас 

 Бөлөҕүнэн,пааранан, тус туһаайыылаах. 

 Оонньуу көрүҥэ,бырайыактааһын ньымата. 

 Биирдиилээн, кылааһынан бары бииргэ үлэлээһин. 

 Дьыл түөрт кэмин ойуулуур,дьүһүйэр тылы сайыннарар сыаллаах экскурсиялар.   

 Бэрэбиэркэлиир, хонтуруоллуур үлэлэр. 

 1. Уруок аайы ыытыллар хонтуруол: чиҥэтэр, хатылыыр ыйытыктар; тэттик тиэкистэри суруйуу; араас эрчиллиилэр тиһиктэрэ. 

 2. Хас саҥа тиэмэ бүттэҕин аайы араас сорудахтаах бэрэбиэркэлиир үлэлэр; тургутуктар; суругунан үлэлэр. 

3. Чиэппэр,сыл түмүгүнэн түмүктүүр, хонтуруоллуур үлэлэр: аахпыттан суруйуу, өйтөн суруйуу, хонтуруолунай улэ.  



№ Күнэ-дьыла Уруок тиэмэтэ Уруок сыала Уруок тиибэ Бэри

ллиб

ит  
чааhа 

О5о уруокка тугу 

билиэхтээ5э 
О5о ханнык үөрүйэ5и 

иҥэриниэхтээ5э был ыыт 

1 01.09

-

03.09 

 Саха тыла. Төрөөбүт тыл билиңңи балаhыанньатын 

билии, күннээ5и олоххо туттарга үөрүйэ5и 

иңэрии. 

Диспут уруок – 

сана атастаhыы 
1 Саха тылын туhунан 

бэргэн этиилэри 

быhаарар 

Ийэ тыл кэрэтин, 

күндүтүн итэ5эйии 

2   Хатылааһын . Этии. 
Фонетика 
 

Дор5оон үөрэ5ин билии, барбыты чиңэтии. 

Урут барбыты чиңэтии уруок 
Инники кылааска 

барбыт билиини 

тургутуу 

 

 
1 

Фонетическай ырытыы 

оҥорор 
Бэриллибит 

соруда5ынан сөпкө 

үлэлиир 

3 05.09

-

10.09 

 Тыл оло5о уонна 

сыһыарыыта 
Нууччаттан киирии тыл сыһыарыытын 

өйдөтүү. 
Саңа тиэмэни 

барыы 
1 Тыл оло5ун, 

сыьыарыытын сөпкө 

булар 

Тылы таба суруйар 

 Лексика уонна сомо5о домох 

4-

5 
  Лексика. 

Тыл сүрүн баайа. 

Түөлбэ тыл. Идэ тыла. 

Тыл сүрүн баайын билии. Лексика өйдөбүлэ. 

О5о саңарар дьо5урун сайыннарыы. 
Тыл араас араңатын сатаан араарар. Тылы 

таба туттар, саңарар саңатыгар туттар. 

Саңа тиэмэни 

барыы 
2 Билбэт тылын 

суолтатын тылдьыт 

көмөтунэн 

быьаарар. Тыл араас 

араҥатын сатаан 

араарар. 

 

 О5о саҥарар 
дьо5урун сайыннарыы. 

Тылы саҥарар 
санатыгар таба туттар 

 

6-

7 
12.09

-

17.09 

 

 

 

 Киирии, эргэрбит 

уонна саңа тыллар. 
Киирии тылы эргэрбит, саңа тыллартан 

араарыы. Саңарар саңа5а сатаан саңара 

үөрэнии. 

Саңа тиэмэни 

барыы 
2 Тылдьытынан 

сатаан туьанар‚ 

тыл араас 

араҥатын сатаан 

араарар. 
 

ϴйдөөн 

хаалар 

дьо5ура 

сайдар. 
 

8   Киирии 

хонтуруолунай үлэ 
  1   

9-

10 
19.09

-

24.09 

 Сомо5о домох. 

Хатылааһын. 
Сомо5о домо5у атын араңаттан араарыы. 
О5о билбит билиитин сылыктааһын 

Хатылыыр, 

чиңэтэр уруок 
2 Этии хайдах 

уларыйарын тэҥнээн 

көрөр. Бэйэтэ этии 

толкуйдуур  

 

 Сомо5о домо5у атын 

араҥаттан араарар.  

 



 Морфология 

11   Морфология. Саңа 

чааһа.  
Морфология өйдөбүлэ. Саңа чааһын өйдөтүү. Саңа тиэмэни 

барыы 
1 Морфология сана 

чаастарын  үөскүүр‚ 

уларыйар 

формаларын 

үөрэтэрин билэр.  

 

Кинигэнэн таба 

улэлиир‚ өйүттэн этии 

толкуйдуур.  

Быраабыланы үөрэтии  

 Аат тыл 

12

-

13 

26.09

-

01.10 

 Аат тыл-саҥа чааhа Аат тыл суолтатын билии. Уопсай уонна 

анал аат тылы өйдөтүү 
Саңа тиэмэни 

барыы 
2 Уопсай уонна анал 

ааты таба араарар‚ аат 

тыл этиигэ ханнык 

чилиэн буоларын 

быьаарар.  

 

Бэйэтэ өйүттэн этии 

толкуйдуур‚ уопсай 

уонна анал ааты 

араарар.  

 

14

-

15 

 

 

 

 Аат тыл үөскүүр 

ньымата. 
Тиэкистэн а/т булар. Арааһын билэр. Этиигэ 

туттарга үөрэтии. 
Саңа тиэмэни 

барыы 
2 Тиэкистэн аат тылы 

булар. Үөскээбит 

ньыматын‚ туох 

уратылаа5ын 

быьаарар.  

 

Аат тылы араас 

ньыманан үөскэтэр‚ 

саҥарар саҥатыгар 

таба туьанар.  

 

16 03.10

-

08.10 

 

 

 

 

 Аат тыл суолтатыгар 

атын тылы туттуу 
Аат тылы  атын суолта5а туттарга сахалыы 

этии үөрүйэ5ин сөпкө туhанарын ситиhии. 
Чиҥэтии уруок 1   

17

-

18 

 

 

 

 

 

 

 А/т ахсаана. А/т ахсаанын билэр, араарар, халыыбын 

үөскэтэр. 
Саңа тиэмэни 

барыы 
2 Аат тыл ахсаанын 

билэр‚ халыыбын 

үөскэтэр.  

 

Учебнигынан сатаан 

улэлиир.  

 

19 10.10  Аат тыл ахсаанын Саха тылыгар элбэх ахсаан форматын туттуу Чиҥэтии уруок 1 Элбэх ахсааныны Сорудахтары сөпкө 



-

15.10 

сөпкө туттуу араас ньымаларын биллэрии сөпкө туттар. оҥорор. 

20   Чиэппэри тумуктуур 

суругунан улэ  
 

  1   

21

-

22 

 

 

17.10

-

22.10 

  Тардыылаах а/т    

ахсаана. 
Тард. а/т элбэх ахсаанын өйдөтүү, саңарар 

саңатыгар туттуу, тардыы ситимин сатаан 

үөскэтии. 

Саңа тиэмэни 

барыы 
2 Тардыылаах аат тыл 

элбэх ахсаанын билэр‚ 

тардыы ситимин 

сатаан үөскэтэр.  

 

 

биир‚ элбэх ахсаанын 

этиигэ‚ санарар 

санатыгар сөпкө 

туттар  

 
 

 
23

-

24 

  А/т түһүктэниитэ А/т түһүгүн сөпкө булар, быһаарар, а/т 

түһүгүнэн уларытар. 
Саңа тиэмэни 

барыы 
2 Аат тыл түьүгүн 

сөпкө туруорар. 

Аат тылы туьугунэн 

туттар. 

25 24.10

-

29.10 

 Түһүк сыһыарыыта. Түһүк сыһыарыылаах а/т таба суруйар, 

саңарар саңатыгар түһүк литературнай  

нуорматын тутуһар. 

Саңа тиэмэни 

барыы 
2 аат тылы түhүгүнэн 

уларытар.  

 

Санарар санатыгар 

түhүк литературнай 

нуорматын тутуьар.  

 

26

-

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А/т таба суруйуу. Быраабыланы тутуһан а/т сөпкө суруйар. Саңа тиэмэни 

барыы 
2 Быраабыланы тутуьан 

аат тылы таба 

суруйар.  

 

Аат тыл таба суруллар 

түбэлтэтин быьаарар. 

Саҥарар саҥатыгар 

таба туьанар.  

 

28 08.11

-

 Хатылааһын. Аат тыл. 
 

А/т сатаан саңарар саңа5а туттар, падеһын, 

сыһыарыытын булар, саҥа чааhынан ырытар 

Оонньуу уруок. 
Чиҥэтии уруок 

1 Аат тылы туьугун‚ 

сыьыарыытын булар.  

Аат тылы сатаан 

саҥарар саҥа5а 



12.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

дьо5уру сайыннарыы. 
 

 туттар.  

 

  

29

-

30 

  Да5ааһын аат. 
Да5ааһын аат арааһа.  

Д/а суолтатын өйдөтүү. Арааһын 

билиһиннэрии, д/а тиэкистэн булуу. 
Д/а арааһын араара үөрэнии. Этиигэ ханнык 

чилиэн буоларын билии. 

Саңа тиэмэни 

барыы 
2 Да5. аат арааьын 

билэр‚ да5ааьын ааты 

тиэкистэн булар. 

Этиигэ  

ханнык чилиэн 

буоларын быьаарар.  

 

 

Синоним да5.ааттан 

табыгастаа5ын булан 

туттар.  

 

31

-

32 

14.11

-

19.11 

 

 Д/а үөскүүр ньымата. Д/а үөскүүр арааһын билии. Саңарар саңа5а 

туттуу. Үөскээбит д/а тиэкистэн б19ар. 
Саңа тиэмэни 

барыы 
2 Да5. аат арааьын 

билэр.  

 

Да5 ааты саҥарар 

саҥа5а туттар.  

 

33

-

34 

 

 

21.11

-

26.11 

 Д/а сыһыарыы 

көмөтүнэн үөскүүр 

ньымата. 

Үөскээбит д/а өйдөтүү. Тиэкистэн булар. 

Араас ньыманан сатаан үөскэтэр. 
Саңа тиэмэни 

барыы 
2 Да5. ааты араас 

ньыманан үөскэтэр.  

 

Үөск. да5. ааты 

тиэкистэн араарар.  

 

35

-

36 

  Да5ааһын ааты 

саңарар саңа5а туттуу. 
Д/а саңарар саңа5а туттар, сыыһа туттуллар 

түбэлтэни булар, көннөрөр. 
Саңа тиэмэни 

барыы 
2 Да5. аат сыыьа 

туттуллар тубэлтэтин 

булан көннөрөр.  

 

Да5. ааты саҥарар 

саҥа5а туттар. 

 

37

-

38 

28.11

-

 Да5ааһын ааты таба 

суруйуу 
Д/а таба суруйар, сыыһа суруллубут тылы 

көннөрөр, быраабылатын быһаарар. 
Саңа тиэмэни 

барыы 
2 Быраабыланы тутуьан 

да5. ааты сөпкө 

Сыыьа суруллубут 

тылы булан көннөрөр. 



03.12 суруйар.  

 
 

39   Хатылааһын. Аат тыл 

уонна да5ааhын аат 
Чиңэтии уруок. Оонньуу уруок 1 Да5. аат арааьын 

тиэкистэн булар.  

 

Толкуйдаан этии 

оҥорор.  

 

  

40

-

41 

05.12

-

10.12 

 Ахсаан аат. Ахсаан аат 

арааһа. 
А/а өйдөтүү, морф. бэлиэтин биллэрии. 

Этиигэ ханнык чилиэн буоларын үөрэтии. 
А/а арааһын билии, тиэкискэ булуу, саңарар 

саңа5а туттуу. 

Саңа тиэмэни 

барыы 
2 Ахс.аат морф 

бэлиэтин билэр‚ 

этиигэ ханнык  

чилиэн буоларын 

быьаарар.  

 

 

Ахсаан аат арааьын 

билэр‚ тиэкистэн 

булар. Саҥарар саҥа5а 

туттар. 

 

42   Чиэппэри түмүктүүр 

суругунан үлэ  
  1   

43 12.12

-

17.12 

 Ахсаан аат түһүгүнэн 

уларыйыыта. 
А/а түһүгүнэн уларытар, этиигэ туттар. Саңа тиэмэни 

барыы 
1 Ахсаан ааты түьүгүнэн 

уларытар.  

 

Ахсаан ааты этиигэ 

таба туьаныы. 

 

 

44   Хатылааһын.  Ахсаан 

аат (слайд) 
Барбыт билиини чиҥэтии, хатылааhын. Хатылыыр, 

чиңэтэр уруок 
1 
 

Бэриллибит 

соруда5ынан сөпкө 

улэлиир.  

 

Слайданан таба 

улэлиир.  

 

45

-

46 

 

 

19.12-

24.12 

 Солбуйар аат. 
С/а арааһа  
 

Суолтатын өйдөтүү. Суолтатын өйдөтүү. 

Саңарар саңа5а туттуу. 
Саңа тиэмэни 

барыы 
2 Солб. ааты тиэкистэн 

булар‚ арааьын ыйар. 

Этиигэ ханнык 

чилиэн буоларын 

быьаарар.  

 

Саҥарар саҥа5а 

солбуйар ааты таба 

туттар.  

 

47   С/а сирэйинэн, 

түһүгүнэн уларытыы. 
С/а түһүгүнэн, сирэйинэн уларытар, саңарар 

саңа5а туттар. 
Саңа тиэмэни 

барыы 
1 Солб. ааты түьүгүнэн‚ 

сирэйинэн сатаан 

уларытар.  

 

Санарар сана5а сөпкө 

туттар.  

 

48   Атын с/а саңарар Саңарар  саңа5а сөпкө туттар, сыыһа туттар Саңа тиэмэни 1 Солб. аат сыыьа Санарар сана5а сөпкө 



саңа5а сөпкө туттуу. түбэлтэни булан көннөрөр. барыы туттуллубут 

тубэлтэтин булан 

көннөрөр.  

 

туттар.  

 

49

-

50  

26.12-

31.12 

 Солбуйар ааты сөпкө 

туттуу. 
 Саңа тиэмэни 

барыы 
2 Сыыьа туттуллубут 

тубэлтэтин булан 

көннөрөр.  

 

Санарар сана5а 

сөпкө туттар‚ сөпкө 

суруйар.  

 

51

-

52 

 

 

10.01-

14.01 

 Аахпыттан суруйуу О5о билбит билиитин чиңэтии. Хатылыыр, 

чиңэтэр уруок 
2 Тиэкиьи аахпыттан 

суруйар. 
О5о ылынар 

дьо5урун 

сайыннарар.  
 

53   Ал5аьы көннөрүү. 

Барбыт тиэмэлэргэ 

хатылааһын.  

 

О5о барбыт тиэмэлэри иңэриммитин 

билгэлээһин. О5о ылынар дьо5урун 

сайыннарыы.  

 

Чиҥэтии 1 Ал5аьын булан 

көннөрөр, ырытар. 

Бэйэтин сатаан 

сыаналанар. 

54   Солбуйар ааты 

хатылыыр уруок 
 О5о ылынар дьо5урун сайыннарыы. Хатылыыр, 

чиңэтэр уруок 
1 О5о барбыт тиэмэтин 

билэр‚ хатылыыр.  

 

 

 Ситимнээх саңа 

55 16.01-

21.01 

 Ситимнээх саңа. 
Хатылааhын. 

Текст өйдөбүлүн, сүрүн санаатын өйдөтүү. 

Этии арааһын били. 
Хатылыыр, 

чиңэтэр уруок 
1 Тиэкис тиэмэтин‚ 

абзаьын‚уустук‚ 

судургу былаанын 

билэр‚ өйдүүр.  

 

Сатаан 

дор5оонноохтук таба 

аа5ар.  

 

56   Саңа тиибэ. 

Сэһэргээһин. 
Сэһэргээһин тиэкиһи сатаан ырытар. Тиэмэтэ 

толору арыллыбытын сыаналыыр. 
Саңа тиэмэни 

барыы 
1 Тиэмэтин‚ сурун 

санаатын быьаарар. 

Былаан оҥорор. 

 

Сэьэргээьин 

тиэкиьин сатаан 

ырытар. Тиэмэ төьө 

арыллыбытын 

сыаналыыр. 

 
57

-

58 

 

23.01-

28.01 

 Сэһэргээһин арааһа: 

кэпсээн, ыстатыйа, 

сурук. 

Сэһэргиир тиэкиһи сатаан толкуйдуур, 

оңорор, былааны оңорор. 
Саңа тиэмэни 

барыы 
2 Cэьэргиир тиэкиьи 

сатаан толкуйдуур.  

 

Былаанын оҥорор.  

 



59   Диктант  Чиңэтэр уруок 1 Тиэкиьи истэн табатык 

суруйар. 
Таба суруйарга үөрэнэр. 

60

-

61 

30.01-

04.02 

 Иһитиннэрии. Иһитиннэриини өйдөтүү, оңоро үөрэнии. Саңа тиэмэни 

барыы 
2 Тиэкис истиилин 

араарар.  

 

Тыла-өhө сайдар‚ 

ыстатыйа аналын 

то5оостоох кэмҥэ 

туьанар.  

 
62

-

63 

 

 

06.02-

11.02 

 Биллэрии. Биллэрии өйдөбүлүн билии, биллэриини 

сатаан суруйар. 
Саңа тиэмэни 

барыы 
2 Биллэрии өйдөбүлүн 

билэр.  

 

Биллэриини сатаан 

суруйар.  

 

64

-

65 

  Ыстатыйа. Ыстатыйаны өйдөтүү, оңоро үөрэнии. Саңа тиэмэни 

барыы 
2 Ыстатыйаны уонна 

иьитиннэриини  

сатаан араарар.  

 

Ыстатыйаны сатаан 

онорор.  

 

66 13.02-

18.02 
 Хатылааһын. Барбыты чиңэтии. Хатылыыр, 

чиңэтэр уруок 
1 Соруда5ы сөптөөхтүк 

онорор.  

 

Тыла-өhө сайдар. 

 

67

-

68 

  Ойуулааһын. Ойуулааһын өйдөбүлүн, тутулун билэр. Саңа тиэмэни 

барыы 
2 Ойуулааьын тиэкиьи 

сатаан ырытар‚ 

ыйынньыгынан 

сирдэтэн ойуулуур.  

 

Ойуулааьын төhө 

табыллыбытын‚ 

тылын-өhүн 

сыаналыыр.  

 

69 20.02-

25.02 
 Ойуулааһын арааһа. Судургу уонна уус-уран ойуулааһыны 

араарар, сатаан ырытар. 
Саңа тиэмэни 

барыы 
1 Судургу уонна уус-

уран ойуулааһыны 

араарар. 

 

Тиэкиьи сатаан 

ырытар.  

 

70

-

71 

  Айыл5аны ойуулааһын. Сатаан сыаналыыр. Тиэкис сүрүн санаатын 

ырытар 
Саңа тиэмэни 

барыы 
2 Араас ойуулуур-

дьуьуннуур 

ньымалары туттар. 

Сэьэргээьин тиэкискэ 

ойуулааьыны сатаан 

киллэрэр.  

 

Тиэксинэн таба 

улэлиир. Ситимнээх 

саната сайдар.  

 



72

-

73 

27.02-

04.03 

 Хамсыыр харамайы 

ойуулааһын.  

 

Тиэмэтин сүрүн санаатын быһаарар.  

 
Саңа тиэмэни 

барыы  

 

2 Сэьэргээьин тиэкискэ 

ойуулааьыны сатаан 

киллэрэр.  

 

Тиэксинэн таба 

улэлиир. Ситимнээх 

саната сайдар.  

 

74   Хонтуруолунай 

аахпыттан суруйуу  

 

О5о өйдүүр, толкуйдуур дьо5урун 

сайыннарыы 

 

Чиңэтэр уруок  

 
1   

75

-

76 

06.03-

11.03 

 Дьиэни-уоту 

ойуулааһын. 
Сүрүн санаатын, тиэмэтин ырытар, 

сыаналыыр. 
Саңа тиэмэни 

барыы 
2 Сэьэргээьин тиэкискэ 

ойуулааьыны сатаан 

киллэрэр  

 

Тиэксинэн таба 

улэлиир. Ситимнээх 

саната сайдар.  

 

77   Тойоннооһун. Тойоннооһун өйдөбүлүн, тутулун билэр. 

Тиэкиһи сыаналыыр. 
Саңа тиэмэни 

барыы 
1 Тиэксинэн улэлиир. 

Тутулун быьаарар.  
 

Ситимнээх саната 

сайдар. 

78

-

79 

13.03-

18.03 

 Тойоннооһун тутула. О5о бэйэтэ текст оңорор дьо5урун 

сайыннарыы. 
Саңа тиэмэни 

барыы 
2 Тиэкис тутулун 

быьаарар.  
 

Тиэкиьинэн улэлиир‚ 

тиэкиьи  

сыаналыыр.  

 
80   Тезис. Тезис өйдөбүлэ, бэйэтэ сатаан сыаналыыр, 

тезис оңорор.  

 

Саңа тиэмэни 

барыы  

 

1 Тиэзиьи бэйэтэ 

сыаналыыр.  

 

Тиэзис оҥорор.  

 

81 03.04-

08.04 

 Дакаастабыл.  

 
Дакаастабыл өйдөбүлэ, сыанабыла.  

 
Саңа тиэмэни 

барыы  

 

1 Бэйэтин санаатын 

сатаан дакаастыыр.  

 

Тиэкиьинэн таба 

улэлиир  

 

82   Түмүк.  

 
Түмүк өйдөбүлэ, ис хоһооно, сыанабыла. 

Бэйэ оңоро үөрэниитэ.  

 

Саңа тиэмэни 

барыы  

 

1 Түмүк ис хоьоонун‚ 

сыанабылын билэр.  

 

Сатаан түмүк оҥорор.  

 

83   Бэйэ үлэтэ  

 
О5о айар үлэтин сайыннарыы. Хатылыыр, 

чиңэтэр уруок  

 

1  Бэйэ улэтин 

сыаналыыр.  
 

84 10.04-

15.04 

 Диктант  

 

О5о өйдүүр дьо5урун сайыннарыы. 

 

Хатылыыр, 

чиңэтэр уруок  

 

1   

Саңарар саңа стилин туhунан өйдөбүл 
85   Саңарар саңа истиилэ. Саңарар саңа истиилин сатаан араарар, Саңа тиэмэни 2 Саңарар саңа истиилин Араас дьону кытта 



-

86 
Кэпсэтии истиилэ. уратытын билэр. барыы сатаан араарар, 

уратытын билэр.  

 

кэпсэтэргэ эрчиллэр. 

Тыла-өhө тупсар  

 
87 17.04-

22.04 

 Кэпсэтии истиилин 

сиэрэ. 
Кэпсэтии сиэрин билэр, сатаан кэпсэтэр. 

Сомо5о домо5у, синонимы туттан тылын-өһүн 

байытар. 

Саңа тиэмэни 

барыы 
1 Сиэрдээхтик 

кэпсэтэргэ үөрэнэр.  

 

Кэпсэтии сиэрин 

билэр, сатаан 

кэпсэтэр.  

 
88   Кэпсэтии истиилин 

тыла-өһө. 
Кэпсэтии истиилин тылын-өһүн билии, сатаан 

туттуу, о5о бэйэтин тылын байытыы. 
Саңа тиэмэни 

барыы 
1 Кэпсэтии истиилин  

тылын-өhүн билэр.  

 

 

Кэпсэтии истиилин 

сатаан туттар‚ тылын-

өhүн байытар  

 

89   Диктант  Хатылыыр, 

чиңэтэр уруок 
1   

90 24.04-

29.04 

 Дьыала истиилэ Дьыала истиилин атын истиилтэн араарар, 

сатаан суруйар. 
Саңа тиэмэни 

барыы 
1 Дьыала истиилин 

атын истииллэртэн 

араарар.  

 

Үөрэппит 

сатабылынан сатаан 

улэлиир.  

 

91   Дьыалы-куолу 

истиилин тыла-өһө 
Судургу дьыала кумаа5ытын сатаан суруйуу. Саңа тиэмэни 

барыы 
1 Судургу дьыала 

кумаа5ытын сатаан 

суруйар.  

 

Суруйа үөрэммитин‚ 

ыьыктан кээспэккэ 

сөпкө туьанар  

 
92 03.05-

06.05 

 Дьыала-куолу 

истиилин сыыһырдыы. 
Дьыала истиилин сыыһырдыыны булуу, 

көннөрүү. 
Саңа тиэмэни 

барыы 
1 Дьыала истиилигэр 

сыыьырдыыны булар.  

 

Тиэкси сатаан 

көннөрөр.  

 
93   Наука истиилэ Наука истиилин өйдөтүү, ураты бэлиэтин 

булуу. 
Саңа тиэмэни 

барыы 
1 Үөрэх тылыгар-өhүгэр 

наука истиилин 

ирдэбилин тутуьар.  

 

Наука истиилин ураты 

бэлиэтин быьаарар.  

 

94 
 

10.05-

13.05 

 Наука истиилин тыла-

өһө. 
Наука истиилин тылын-өһүн билии, араарыы, 

сатаан суруйуу. 
Саңа тиэмэни 

барыы 
1 Наука истиилин 

тылын-өhүн билэр‚ 

араарар.  

 

Наука истиилин 

сатаан суруйар.  

 

95   Наука истиилин 

сыыһырдыы. 
Наука истиилин сыыһа туттууну булар, 

көннөрөр. 
Саңа тиэмэни 

барыы 
1 Наука истиилигэр 

сыыьырдыыны булар.  

Тиэкси сатаан 

көннөрөр. 



  
96 15.05-

20.05 
 Сорудахтаах диктант Суругунан үлэни тэрийии.  1 Тиэкиьи истэн табатык 

суруйар. 
Таба суруйарга үөрэнэр. 

97   Ситимнээх саҥаны 

хатылааhын 
Барбыты чиҥэтии, хатылааhын. Чиҥэтэр, 

хатылыыр уруок 

1 Барбыт 

тиэмэлэринэн 

тургутар. 

Тиэкиьинэн сатаан 

үлэлиир. 

98   Судургу уонна уус-

уран ойуулааhын 
Тиэкиhи сатаан ырытар, тылын-өhүн 

сыаналыыр. 
Чиҥэтэр, 

хатылыыр уруок 

1 Судургу уонна уус-

уран араарар.  
Тиэкис оҥороругар 

ыарыр5аппат. 
99

-

10

0 

22.05-

27.05 

 Аахпыттан толору 

суруйуу 
Суругунан үлэни тэрийии.  2   

10

1 
  Сэhэргээhин тиэкискэ 

тойоннооhуну 

киллэрии 

Бэриллибит тиэмэ5э бэйэтин санаатын 

сааhылыыр. 
Чиҥэтэр, 

хатылыыр уруок 

1 Саҥарар саҥаны 

сайыннарыы. 

Дьон ортотугар 

кыбыстыбакка 

санаатын этэр, 

кэпсиир. 
10

2 
29.05-

31.05 

 Сыллаа5ы түмүктүүр 

уруок 
Бу сылга барбыт тиэмэлэринэн тургутан көрүү, 

сыаналаныы. 
Хатылыыр, 

чиңэтэр уруок 
1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 


